
Newsletter from the Garden of Eden 

October 2013. 

Dear friends and supporters, 

Here we are once again with a new newsletter from the Garden of Eden for 

October 2013. For this month, our kids spent more time at the center and 

participated to do all the activities with visitors during our kid’s vocation from school; 

they enjoyed doing all activities very much.  At the same time, our kids were waiting 

for their marks from the school end of term tests. 

สวสัดีค่ะ  คณุผู้อา่นท่ีคิดถึงทกุๆท่าน  กลบัมาพบกนัอีกแล้วนะคะสําหรับจดหมายข่าว

บ้านสวนเอเดนประจําเดือน   ตลุาคม 2556  เดือนนีเ้ด็กๆบ้านสวนเอเดนใช้เวลาส่วนใหญ่มา

ทํากิจกรรมท่ีศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ในช่วงปิดเทอม เด็กๆมีกิจกรรม

สนุกสนานทําร่วมกับผู้ ใหญ่ใจดี และเด็กๆก็กําลังรอคะแนนผลการสอบของตนเองจาก

โรงเรียน เด็กๆสนกุสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีผู้ใหญ่ใจดีมาจดัให้เด็กตลอดทัง้เดือน 

 

 

On the 12th of October all the kids of the Garden of Eden came to have lunch 

with the support from Khun Koi and her friends on the occasion of Koi’s birthday. We 

wished Khun Koi happiness and health. Thank you for your kindness. 

วนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดนได้ร่วมรับประทานอาหารและ

ร่วมอวยพรงานวนัเกิดให้กบั  คณุก้อยและเพ่ือนๆ ท่ีได้มาเลีย้งอาหารกลางวนั ขอให้คุณก้อย

มีความสขุมากๆ และขอขอบคณุทกุท่าน  

 



 
 

 

On the 13th of October our kids came to have lunch with support from Khun 

Best and her friends on the occasion of Khun Best’s birthday.  We sang a birthday’s 

song wished happiness and health on the day. Thank you for your kindness 

In the afternoon, our kids enjoyed having a Japanese light meal (Sushi) with 

the support from Khun Kae and her friends on the occasion of Kae’s birthday. We 

sang a birthday’s song wished happiness and health on the day. Thank you for your 

kindness. 

วนัท่ี 13  ตลุาคม  พ.ศ.  2556  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดนได้ร่วมรับประทานอาหารและ

ร่วมอวยพรงานวนัเกิดให้กบั  คุณเบสและเพ่ือนๆ ได้มาเลีย้งอาหารกลางวนั ขอพระเป็นเจ้า

อวยพรทกุท่าน 

ช่วงบา่ยเด็กๆได้ร่วมรับประทานอาหารว่างเป็นซูชิ จากการสนบัสนุนจากคุณเก๋ เน่ือง

ในโอกาสวนัคล้ายวันเกิดของคุณเก๋ เด็กๆเอร็ดอร่อยกับอาหารสไตล์ญ่ีปุ่ นนีอ้ย่างมาก 

ขอบคณุในความใจดีของพ่ีๆทกุท่านและอวยพรให้คณุเก๋มีความสขุและสขุภาพแข็งแรง 

 



       
 

      
 

 

 

On the 15th of October our kids came to have a special lunch with the support 

from Ms. Pornkanok Teabpattama and her friends on the occasion of her birthday. 

We sang a birthday’s song wished happiness and health on the day. Thank you for 

your kindness. 

วนัท่ี 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2556  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดนได้ร่วมรับประทานอาหาร

กลางวนัและร่วมอวยพรงานวนัเกิดให้กบั  คุณหมี พรกนก เทียบปัทมะ คุณหมีพร้อมด้วย

เพ่ือนๆ จึงรวมกลุม่กนัมาเพ่ือเลีย้งอาหารกลางวนั ขอพระเจ้าอวยพรคุณหมีเน่ืองในโอกาสวนั

คล้ายวนัเกิดให้มีสขุภาพแข็งแรง และมีความสขุตลอดไป 

 



       
 

 

On the 18th of October our kids came to welcome staff from the TCR Bank at 

the center. They donated money for education of our kids and offered ice-cream for 

them. We would like to give them our sincere thanks for their kindness. 

วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556   เด็กๆต้อนรับผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ คุณกมลภู ปาลิ

ภาพงษ์ พร้อมด้วยกลุ่มพนกังานธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย ได้มาบริจาคทุนการศึกษา

สําหรับเด็กๆ และเลีย้งไอศกรีมสมาชิกทัง้หมดของศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 

ขอขอบพระคณุในความใจดีของทกุท่าน  

 

       
 

 

On the 19th of October our kids came to have lunch with the support from the 

Thomas's family on the occasion of birthday of Mr, Thomas. At the same time, Ms. 

Tawanward, Ms. Aungkana and friends brought French Fries and fried chicken for 

the members of The Camillian Social Center Rayong. Thank you for your kindness. 



Our kids were very happy with many foods from both groups of kind people this 

day. 

In the afternoon, our kids had great fun to do all the activities and played 

games with a big group of students from Siam University, Bangkok. Thank you very 

much for organizing many fun activities for us and we hope you will come to do the 

same again next year. 

วนัท่ี 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 เด็กๆจากบ้านสวนเอเดนได้ร่วมรับประทานอาหาร

กลางวนัโดยการสนบัสนนุจากครอบครัวน้องโทมสั เน่ืองในวนัเกิดของน้องโทมสั และในเวลา

เดียวกนัก็มีผู้ใหญ่ใจอีกกลุม่คือ คณุตะวนัวาด สวสัดิ์พานิช คุณองัคณา สขุสวสัดิ์ และเพ่ือนๆ 

ได้นําเฟรนช์ฟราย และไก่ทอด มาให้กบัสมาชิกภายในศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

ระยองอีกด้วย ขอขอบคณุทกุท่านเป็นอย่างสงู 

ช่วงบ่ายเด็กๆได้ ร่วมทํากิจกรรมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามจาก

กรุงเทพมหานคร ท่ีได้มาจดักิจกรรมให้กบัเด็กๆ ในโครงการ "แบง่ปันโอกาสท่ีดีแด่น้อง จากใจ

พ่ี" ขอขอบพระคณุพ่ีๆทกุคนมากท่ีมาจดักิจกกรมให้เด็กของเรา 

 

       

       
v 



 

 

On the 20th of October our kids came to have noodles for our lunch with the 

support from Ms. Piyaporn Hodtho on the occasion of her birthday.  We would like to 

give her our sincere thanks for her kindness. 

วนัท่ี  20  ตุลาคม พ.ศ. 2556  เด็กๆจากบ้านสวนเอเดนได้ร่วมรับประทานอาหาร

กลางวนั  เน่ืองด้วยเป็นวนัคล้ายวนัเกิดของคุณป้าจ๊ิก ปิยะพร ฮดโท ท่านจึงได้นําเอา

ก๋วยเต๋ียวเย็นตาโฟ มาเลีย้งเป็นอาหารกลางวนัให้กบัสมาชิกภายในศูนย์คามิลเลียน โซเชียล 

เซนเตอร์ ระยอง ศนูย์ฯ ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงู  

      
 

 

 

On the 27th of October our kids came to have lunch with the support from 

Wongpanich Shop who also donated consumer goods for us. Thank you for your 

kindness. 

In the evening, our kids enjoyed having a special dinner with support from 

Mr. Chaowalit and Saenpaisarn's Family on the occasion of Mr. Chaowalit’s birthday. 

We blessed him and hoped that he would be happy and healthy. We would like to 

give them our sincere thanks for their kindness. 

วนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556   เด็กๆจากบ้านสวนเอเดนได้ร่วมรับประทานอาหาร

กลางวนัจากการสนบัสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีจากร้านวงษ์พาณิช และร่วมบริจาคสิ่งของอปุโภค

และบริโภคแก่ศนูย์คามิลเลียน  โซเชียล  เซนเตอร์  ระยอง   



ช่วงเย็น  คุณเชาวลิต และครอบครัวแสนไพศาล ได้มาจดังานเลีย้งเล็กๆ ภายในศูนย์

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เน่ืองในโอกาสวนัเกิดของคณุเชาวลิต แสนไพศาล ขอให้

พระเป็นเจ้าอวยพรท่านและครอบครัวของท่าน ให้มีสขุภาพท่ีแข็งแรง และมีความสขุตลอดไป  

 

       
 

       
 

 

The Garden of Eden 

165/1 Moo 3 Ban Khai, Rayong 21120 Thailand 

Tel / Fax: 0 – 3896 - 1568 
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