วันที่สมัคร....................................

ใบสมัครค่ายรักลูกให้ถูกธรรมรุ่นที่ 10 (วันที่ 22-24 ต.ค. 59)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเด็ก ข้อมูลสำหรับกำรทำประกันอุบัติเหตุของเด็ก (กรุ ณากรอกข้อมูลด้วยลายมือตัวบรรจง ตามความ
เป็ นจริ ง เพื่อประโยชน์ของผูส้ มัครเอง) เฉพาะเด็กอายุ 4-6 ปี สามารถสมัครรับไป-กลับได้เท่านั้น ระดับอายุอื่นพักในค่าย
สมัครในระดับอายุ 4-6 ปี (พักในค่าย)
สมัครในระดับอายุ 4-6 ปี (ไป-กลับ)
สมัครในระดับอายุ 7-9 ปี
สมัครในระดับอายุ 10-12 ปี
สมัครในระดับอายุ 13 ปี ขึ้นไป
เลขที่บัตรประชาชนของเด็ก
ชื่อ (เด็กหญิง/เด็กชาย) _______________________ นามสกุล__________________________ชื่อเล่น______________
วัน /เดื อ น/ปี เกิ ด ___________________ อายุ _______ปี ที่ อ ยู่ ต ามบัต รประชาชน บ้า นเลขที่ _________________
หมู่ _______
ถนน__________________________________
ต าบล________________________________
อาเภอ__________________________________จังหวัด________________________ รหัสไปรษณี ย_์ ______________
กาลังศึกษาระดับชั้น _________โรงเรี ยน_____________________________________จังหวัด_________________
ปัจจุบันเด็กอาศัยอยู่ใน
.

ครอบครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ ลูก)

ครอบครัวขยาย (พ่อ แม่ ลูก และญาติๆ)

ครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว
ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว
ครอบครัวผูส้ ู งอายุที่เป็ นญาติและเด็ก
อยูล่ าพัง เช่น อยูก่ นั เฉพาะพี่นอ้ ง, พี่เลี้ยง , หอพัก, อยูก่ บั เพื่อน (กรุ ณาวงกลม)
อื่นๆ......................

ที่อยูป่ ั จจุบนั ของเด็ก
ใช้ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน
ใช้ที่อยูอ่ ื่น บ้านเลขที่___________________________
_______________________________________________________________________________________________
สัญชาติ_________________________เชื้อชาติ______________ศาสนา___________________หมู่เลือด ____________
โรคประจาตัว_______________________ยาที่แพ้________________________________________________________
อาหารที่แพ้________________ ______________ ความสามารถพิเศษ________________________________________
(ข้ อมูลของผู้ปกครองทีส่ มัครค่ ายให้ แก่เด็ก) ชื่อ_________________________________________________________
ความเกี่ยวข้องกับเด็ก______________
ที่อยูเ่ ดียวกับเด็ก
ที่อยูอ่ ื่น _______________________________
_______________________________ตาแหน่ง/ สถานที่ทางาน____________________________________________
ระดับการศึกษา_________________โทรศัพท์มือถือผูป้ กครอง_____________________________________________
โทรศัพท์ที่ทางาน_____________________โทรศัพท์บา้ น___________________อีเมล์ __________________________
ท่านอนุญาตให้บุตร-หลาน เข้าร่ วมกิจกรรม “ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม” 3 วัน 2 คืน และยินดีปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของทางค่าย
ลงชื่อ/ผู้ปกครอง____________________________________________
(______________________________________________)

หมายเหตุ ส่ วนที่ 1 กรุณากรอกข้ อมูลให้ แก่ เด็ก 1 คน/ 1 ใบ ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com

ชื่อ (เด็กหญิง/เด็กชาย) _______________________ นามสกุล__________________________ชื่อเล่น______________
ส่วนที่ 2 สาหรับเด็ก ให้เด็กตอบคาถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกข้ อ โดยตอบให้ ตรงประเด็นและมีใจความสาคัญ
1. ฉันชอบ
_________________________________________________________________________________________
2. ฉันเป็ นคนที่
_________________________________________________________________________________________
3. คนอื่นมองฉันว่าฉันเป็ น
_________________________________________________________________________________________
4. ฉันเกลียด
_________________________________________________________________________________________
5. ฉันคิดว่าเพื่อนฉันเป็ น
_________________________________________________________________________________________
6. ฉันคิดว่าพ่อแม่ฉนั เป็ น
_________________________________________________________________________________________
7. คุณครู ทาให้ฉนั เป็ น
_________________________________________________________________________________________
8. ฉันชอบซื้ อ
_________________________________________________________________________________________
9. ฉันอยากเป็ น
_________________________________________________________________________________________
10. เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคือ
_________________________________________________________________________________________
11. ฉันอยากเล่น
_________________________________________________________________________________________
12. ฉันอยากไปเที่ยวที่
_________________________________________________________________________________________
13. ฉันคิดว่าฉันอยากมาเข้าค่ายนี้เพราะ
_________________________________________________________________________________________
14. ฉันคิดว่าค่ายนี้จะให้ _________________________________________________________________________กับฉัน

เด็กๆเคยมาค่ายรักลูกให้ถูกธรรม รุ่ นที่เคยมา ____________
ไม่เคยมา
เด็กๆ มีผปู ้ กครองมาอยูค่ ่ายในครั้งนี้
เด็กๆ มีพี่นอ้ งมาอยูค่ ่ายในครั้งนี้
เด็กๆ มีเพื่อนมาอยูค่ ่ายในครั้งนี้
ไม่มี
ถ้ามีใครบ้าง___________________________________________________________________________
ผูป้ กครองที่ส่งเสริ มให้มาค่ายนี้คือ__________________________________________________________
สิ่ งที่เด็กๆ อยากทาในค่ายนี้คือ______________________________________________________________

ในครอบครัวสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรมค่ าย 3 วัน 2 คืนทั้งหมด จานวน_______คน
1.ชื่อ__________________________________________________________________________________________
2.ชื่อ__________________________________________________________________________________________
3.ชื่อ__________________________________________________________________________________________
4.ชื่อ__________________________________________________________________________________________
5.ชื่อ__________________________________________________________________________________________
6.ชื่อ__________________________________________________________________________________________
7.ชื่อ__________________________________________________________________________________________
ผู้ปกครองท่ านอืน่ ทีส่ ามารถติดต่ อได้ ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ__________________________________เกี่ยวข้องกับเด็กเป็ น__________หมายเลขติดต่อ____________________
ชื่อ__________________________________เกี่ยวข้องกับเด็กเป็ น__________หมายเลขติดต่อ____________________
ชื่อ__________________________________เกี่ยวข้องกับเด็กเป็ น__________หมายเลขติดต่อ____________________
ลงชื่อ/เด็ก__________________________________
(_________________________________________)

หมายเหตุ ส่ วนที่ 2 กรุ ณาให้กรอกข้อมูลให้แก่เด็ก 1 คน/ 1 ใบ ส่ งเอกสารการสมัคร
ได้ที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com

ส่ วนที่ 3 สาหรับ ท่ านผู้ปกครองทีต่ ้ องการสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรม กรุณาระบุข้อมูลตามความเป็ นจริง
สมัครเข้ าร่ วมกิจกรรมช่ วงเช้ า ในวันที่ 22 ต.ค. 59 เวลำ 7.00-11.00 ในหอประชุมไม่มีค่าใช้จ่าย)
สมัครเข้ าร่ วมกิจกรรม 1 วัน ในวันที่ 22 ต.ค. 59 เวลำ 7.00-15.30 (ค่าสมัคร ท่านละ 250 บาท กรุ ณาแนบสา
นาบัตรประชาชนของท่าน ส่ งพร้ อมใบสมัครนี้ ) รับประทานอาหารกลางวัน ร่ วมกิ จกรรมกับเด็ก เยี่ยมชมบริ เวณที่พกั
และสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมให้แก่เด็ก
สมัครเข้ าร่ วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 22 - 24 ต.ค. 59 (ค่าสมัคร ท่านละ 20,50 บาท กรุ ณาแนบสานาบัตร
ประชาชนของท่ าน ส่ งพร้ อมใบสมัค รนี้ ) รั บ เฉพาะท่ านที่ ป ระสงค์เข้า ร่ วมกิ จกรรม เพื่ อมาร่ วมเรี ยนรู้ ครอบครัวตาม
วิถีพุทธะ เหมาะสาหรับท่านที่สามารถดาเนิ นชี วิตแบบเรี ยบง่ายได้ ขอความร่ วมมือในการงดใช้เครื่ องมือสื่ อสารภายใน
ห้องกิจกรรม การพักแยกห้องพักและห้องกิจกรรมกับเด็ก
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน____________________________________________________________________________
อายุ____________________ท่านเกี่ยวข้องกับเด็กเป็ น_____________________________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั

ใช้ที่อยูเ่ ดียวกับเด็ก

ใช้ที่อยูอ่ ื่น_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
ระดับการศึกษา__________________________________อาชี พ_____________________________________________
ที่ทางาน_____________________________________________ ตาแหน่ง____________________________________
ที่ อ ยู่ ที่ ท างาน____________________________________________________________________________________
เบอร์ บ ้า น________________________________________เบอร์ ที่ ท างาน___________________________________
เบอร์ มื อถื อ _______________________________________________________________________________________
E-mail_______________________________ Facebook ___________________________________________________
ท่านเป็ นผูป้ กครองของเด็ก ชื่อเด็ก____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
. พักในค่ำย และยินดีร่วมกิจกรรมจิตอำสำในค่ำย

ไม่ประสงค์พักในค่ำย ต้องกำรจองโรงแรมเอง

ท่ำนสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม “ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม รุ่นที่ 10”
ยินดีปฏิบัติตำมเงื่อนไขของทำงค่ำย และคำแนะนำของพระวิทยำกรประจำกลุ่ม
ลงชื่อ__________________________________
(_________________________________)
หมายเหตุ สาหรับหน้ านี้ 1 ท่ าน / 1 ใบ (หากมีจานวนผู้ปกครองที่ต้องการสมัครเพิม่ ให้ ปริ้นส์ เพิม่ ได้) ส่ งเอกสารการสมัครได้ที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com

ส่ วนที่ 4 ใบแจ้ งการชาระเงิน
ชื่อ ผูช้ าระเงิน ____________________________________________________________________________ ______
วิธีการชาระเงิน
ทางเค้าเตอร์ ธนาคาร ____________________________________ สาขา________________________________
วันที่ชาระเงิน________________________เวลาที่ชาระเงิน___________________________________
ATM ธนาคาร______________________________________ วันที่ชาระเงิน______________________________
เวลาที่ชาระเงิน___________________________________
ทางอินเตอร์ เนต ธนาคาร______________________________________________________________________
วันที่ชาระเงิน________________________เวลาที่ชาระเงิน___________________________________
รวมจานวนเงินที่โอนทั้งหมด_______________________________________บาท
หมายเลขติดต่อลับ_________________________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________ Facebook:____________________________________________

โอนค่ า สมั ค ร : ชื่ อ บั ญ ชี น.ส.ศศิ จิ ต พร้ อ มสั ม พัน ธ์ เลขที่ บั ญ ชี 959-0-1-0404-5 ธนาคารกรุ ง ไทย
สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัญชี ออมทรั พย์ หมายเลขติดต่ อ : 087-2016264, , 086-3239578,
08-19156505, 097-0243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00
ท่านประสงค์ชาระค่า
เข้าร่ วมกิจกรรมสาหรับผูป้ กครอง 1 วัน (ท่านละ 250 บาท ) จานวน_____________คน
เข้าร่ วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ของเด็ก (ท่านละ 2,050 บาท ) จานวน_____________คน
เข้าร่ วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ของเด็ก (ท่านละ 2,050 บาท ) จานวน_____________คน
ท่ านชาระค่ าสมัครให้ แก่
เพศ
ชื่อ

สกุล

อายุ

ท่านที่ตอ้ งการส่ งหลักฐานการชาระเงินเข้ามาก่อน และเมื่อท่านดาเนินการส่ งใบสมัครตามมารบกวนแนบเอกสารส่ วนนี้
อีกครั้ง ส่ งเอกสารได้ ที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com
สำหรับหน้ ำนี ้กรอก 1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หำกมีจำนวนสมำชิกมำกกว่ำนี ้ให้ ปริ น้ ส์เพิ่มได้ )

วิธีการสมัคร
1. กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ชัดเจน เพศ/ ชื่อ-สกุล /อายุ/ หมำยเลขประจำตัวบัตรประชำชน เพื่อประโยชน์ในกำรจัดทำ
เกรียติบัตร และประกันอุบัติเหตุของบุตรหลำน ดำวโหลดใบสมัครได้ที่ เว็บ www.thammacamp.com
2. โอนค่ำสมัคร ชื่อบัญชี น.ส.ศศิจิต พร้ อมสั มพันธ์ เลขทีบ่ ัญชี 959-0-1-0404-5 ธนาคารกรุ งไทย
สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัญชีออมทรัพย์
3. ส่งเอกสำรกำรชำระเงิน สำเนำบัตรประชำชน พร้อมใบสมัคร มำที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com โดย save เป็น
ไฟล์ PDF. หรือ Microsoft World
4. เมื่อท่ำนได้ส่งเอกสำรกำรชำระเงินและทำกำรสมัครเรียบร้อยแล้ว ทำงทีมงำนจะทำกำรตรวจสอบเอกสำรและแจ้งกลับทำง
อีเมล์ ภายใน 7 วันทาการ ท่ำนที่สมัครแล้วไม่ได้รับกำรยืนยันกำรสมัครจำกทีมงำน สำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ตำมหมำยเลข
ในกำรรับสมัคร หรือ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com
5. ก่ อ นจั ด กิ จ กรรมประมำณ 1 ถึ ง 2 สั ป ดำห์ ที ม งำนจะด ำเนิ น กำร Update
ข้ อ มู ล รำยชื่ อ ผู้ ส มั ค รในเว็ บ
www.thammacamp.com
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1.หำกไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมวันเวลำที่กำหนด สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัครทุกกรณี ท่ำนสำมำรถนำไปร่วมกิจกรรมได้ใน
ครั้งถัดไป โดยแจ้งเลื่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 2 สัปดำห์ แจ้งมำที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com
2. ท่ำนที่ไม่สำมำรถส่งใบสมัคร และชำระเงินก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดำห์ ทำงทีมงำนไม่สำมำรถทำประกันอุบัติเหตุได้ และหำก
ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัคร ทุกกรณี
3.เฉพำะกรณีเจ็บป่วยก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม งดร่วมกิจกรรม เนื่องจำกมีกิจกรรมที่ใช้กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยค่อนข้ำงมำก สงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัคร ท่ำนสำมำรถนำไปร่วมกิจกรรมได้ในครั้งถัดไป โดยแสดงใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลเท่ำนั้น แจ้งมำที่
อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com
4. กรณี เจ็บป่วยกะทันหันระหว่ำงกำรอยู่ค่ำย เด็กที่มีผู้ปกครองมำด้วย ให้ผู้ปกครองเป็นผู้พำบุตรหลำนไปโรงพยำบำล สำหรับน้องๆ
ที่ไม่มีผู้ปกครองมำ ทีมงำนจะดำเนินกำรพำไปที่โรงพยำบำลที่ใกล้ๆ กับที่พักตำมที่ทำงค่ำยเห็นสมควร
5. ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทำงค่ำยทำประกันให้แก่เด็ก ในวงเงิน 200,000 บำท
6. หำกต้องกำรรับเด็กกลับก่อนวันจบกิจกรรม จักต้องเป็นผู้ปกครองที่ระบุตำมใบสมัครเท่ ำนั้น โดยแสดงบัตรประชำชน และสำเนำ
บัตรประชำชนขอรับเด็กกลับบ้ำน ได้ที่จุดลงทะเบียน
7. กำรจัดช่วงอำยุผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรมทำงทีมงำนจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของน้องๆ จำกใบสมัครอีกครั้ง
8. กิจกรรมที่แจ้งให้ทรำบในกำหนดกำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
9. งดนำของมีค่ำ อำวุธ ยำเสพติด ติดตัวมำอยู่ค่ำย งดชุดสำยเดี่ยว กระโปรงสั้น กำงเกงสั้น
10. งดให้เด็กๆ นำที่ชำร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมำชำร์ตในค่ำย ขอควำมร่วมมือผู้ปกครองเตรียมควำมพร้อมให้เด็กมำจำกบ้ำน
11. กรณีเกิดทะเลำะวิวำท หรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขค่ำย ทำงค่ำยอำจดำเนินกำร ขอเชิญกลับก่อนวันจบกิจกรรม
12. กรณีแนะนำกำรให้บริกำร ในช่วงเวลำจัดกิจกรรม ท่ำนสำมำรถแจ้งข้อมูลได้ที่แบบฟอร์ม กำรแนะนำกำรให้บริกำร โดยกำรยื่นที่
เจ้ำหน้ำที่ๆ จุดลงทะเบียน ทำงค่ำยขอนำไปพิจำรณำดำเนินกำรให้ครั้งถัดไป เพื่อกำรดำเนินกิจกรรมให้แก่สมำชิกในปัจจุบัน เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
13. สำหรับเด็กๆ ที่มีผู้ปกครองมำเยี่ยมระหว่ำงอยู่ค่ำย กรุณำติดต่อที่จุดลงทะเบียน ไม่อนุญำตให้พำเด็กออกมำระหว่ำงวิทยำกร
ดำเนินกิจกรรม ทำงค่ำยจะจัดสถำนที่ ให้แก่ท่ำนผู้ปกครอง งดเข้ำห้องพักเด็ก และบริเวณที่เด็กทำกิจกรรม ทุกกรณี
14. ไม่อนุญำตให้ถ่ำยภำพ หรือวีดีโอ ในห้องพัก และในอิริยำบถที่ไม่เหมำะสม ของบุคคลอื่น
15. งดผู้ปกครองเข้ำมำในเขตห้องอำบน้ำเด็ก เช้ำตั้งแต่เวลำ 5.30-7.30 เย็นตั้งแต่เวลำ 18.00-20.30 เนื่องจำกมีเด็กหลำยวัยมำพัก
ค้ำง
16. ในช่วงเวลำ กิจกรรมของเด็กๆ ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองเข้ำมำร่วมกิจกรรมของเด็กๆ ในทุกช่วงวัย
17. ผู้ปกครองที่ต้องกำรรับเด็กไป-กลับ หรือรับเด็กไปพักนอกค่ำย ต้องเป็นเด็กที่สมัครในระดับอายุ 4- 6 ปี โดยติดต่อรับส่งได้ที่จุด
ลงทะเบียนเท่ำนั้น

สำหรับผูป้ กครองที่เข้ำร่วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน
1. งดใช้อุปกรณ์สื่อสำรในขณะอบรม
2. ผู้ปกครองที่ต้องกำรพักค้ำงในค่ำย ต้องเป็นท่ำนที่มีควำมประสงค์ในกำรมำเรียนรู้กำรดำเนินชีวิตตำมวิถีแห่งพุทธะ และสำมำรถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้ และขอให้ท่ำนให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินวิถีชีวิตขณะอยู่ในค่ำยตำมควำมเห็นของพระ
วิทยำกรประจำกลุ่ม
3. ท่ำนที่ต้องกำรมำศึกษำดูงำน สำมำรถติดต่อแจ้งล่วงหน้ำได้ทำงอีเมล์ raklukecamp@hotmail.com
4. หำกพบผู้แฝงมำ มีเจตนำนอกเหนือจำกควำมต้องกำรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงทีมงำนขอปฏิเสธกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
แนะนาสถานที่พัก (สาหรับท่านที่ไม่ประสงค์พกั ในค่าย ต้องการจองโรงแรมเอง)

1. โรงแรงศาลายาพาวิลเลี่ยน (ของ MUIC อยู่ใน ม.มหิ ดล) ราคา 1,200 บ./ห้อง/คืน/พักได้ 2 ท่าน
สอบถามโทร 02-4410568-9 www.salayapavilion.com
2. Asean House ของสถาบันอาเซี ยนฯ ม.มหิ ดล (อยูใ่ น ม.มหิ ดล) ราคาประมาณ 600 บ./ห้อง/คืน/พักได้ 2 ท่าน โทร
024419040-3 ต่อ 60-61 http://www.aihd.mahidol.ac.th/new/th/
ข้อแนะนาในการติอต่อสอบถามและรับบริการ
1. สอบถำมข้อมูล กำรสมัครได้ที่ 086—3239578, 087-2016264, 089-52877975, 097-0243385 ทุกวัน ในช่ว งเวลำ
8.00-20.00 อีเมล์ : raklukecamp@hotmail.com เว็บไซต์ : www.thammacamp.com เฟสบุค : ค่ำยรักลูกให้ถูก
ธรรม
2. ก่อนจัดค่ำย 3 วัน มีผู้ติดต่อเป็นจำนวนมำก อำจไม่สำมำรถให้บริกำรท่ำนได้ ทั่วถึง เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ ลงพื้นที่เตรียมกำร
จัดกิจกรรม
3. ในช่วงกำรดำเนินกิจกรรม 3 วัน 2 คืน มีผู้โทรเข้ำมำเป็นจำนวนมำก อำจไม่สำมำรถให้บริกำรทำงโทรศัพท์ได้ อย่ำง
ทันท่วงที เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนอยู่ระหว่ำงกำรดูแลเด็กๆ ในค่ำย จักต้องขออภัยมำล่วงหน้ำ ณ ที่นี้ ท่ำนสำมำรถมำ
เยี่ยมบุตรหลำนได้ในเวลำ 8.00 – 18.00
การอานวยความสะดวก ห้องนอนติดแอร์ แยกชำย/หญิง ห้องอำบน้ำรวม แยกชำย/หญิง เสื่อ หมอน ผ้ำห่ม อำหำรหลัก 7
มื้อ อำหำรว่ำง ตื่น 6.00 น. เข้ำนอน 20.30 น. (มีพระวิทยำกรประจำกลุ่มและพี่เลี้ยงดูแล)
สิ่งที่ต้องนามา คือ ของแห้งที่จะนำมำใส่บำตร 1 ครั้ง ,ชุดนอน 2 ชุด, ชุดเบิกบำนสบำยๆ 2 ชุด, ถุงเท้ำ, ยำสีฟัน, แปรงสีฟัน
สบู่, แชมภู, ผ้ำสำหรับเปลี่ยนอำบน้ำ, ถุงพลำสติกสำหรับใส่ผ้ำเปียกชื้น, เสื้อกันหนำวสำหรับใส่นอน
ทางค่ายต้องขออภัยผู้ปกครองทุกท่าน ในการแจ้งเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมมีวัตถุประสงค์ต้องการให้เด็กและ
ผู้ปกครองที่มาได้ฝึกใช้ชีวิตในค่ายธรรมะตามกระบวนการวิถีพุทธ เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ปกป้องสิทธิ์ส่วนบุคคลของเด็กๆ
และทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในกิจกรรม จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ในระหว่างการดาเนินกิจกรรมทาง
วิทยากร ครู พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ในโครงการ จักดูแลด้านการอบรม ด้านความปลอดภัย โดยขอยึดการอานวยความสะดวกให้แก่เด็กๆ เป็น
อันดับแรก และสาหรับการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ความเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อทางค่ายเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านสามารถ
กรอกข้อมูลได้ที่จุดลงทะเบียน ทางทีมงานยินดีน้อมรับ และขอนาไปปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป

