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ใบสมัครสําหรับเด็ก 
คายรักลูกใหถูกธรรมรุนท่ี 14 (วันที่ 21-23 ต.ค. 60) 

ส่วนที ่1 สําหรับเด็ก กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และลายมือตัวบรรจง เพือ่ประโยชน์ของผู้สมัครเอง  

          สมคัรในระดบัอาย ุ4-6 ปี (พกัในค่าย)           สมคัรในระดบัอาย ุ4-6 ปี  (ไป-กลบั)   

          สมคัรในระดบัอาย ุ7-9 ปี (พกัในค่าย)                           สมคัรในระดบัอายุ 10-12 ปี (พกัในค่าย)            

           สมคัรในระดบัอาย ุ13 ปี ข้ึนไป (พกัในค่าย) 

ขอมูลสําหรับใชทําประกันอุบัติเหต*ุ 

เลขประจําตัวประชาชนของเด็ก*  

ช่ือ* (เด็กหญิง/เด็กชาย) _______________________ นามสกลุ*________________________________________ 

ช่ือเล่น*_____________________________วนั/เดือน/ปีเกิด*___________________ อาย*ุ _______ปี  

สัญชาติ_____________เช้ือชาติ___________________________ศาสนา___________________หมู่เลือด _______        

โรคประจาํตวั___________________________________________ยาท่ีแพ_้_______________________________ 

อ า ห า ร ท่ี แ พ้ ______________________________________________กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ชั้ น ________________

โรงเรียน_____________________________________จงัหวดั__________________________________________ 

ความสามารถพิเศษ____________________________________________________________________________ 

กิจกรรมท่ีสนใจ______________________________________________________________________________ 

ท่ีอยู่ปัจจุบนับา้นเลขท่ี________ หมู่_______ ถนน__________________________ ตาํบล______________________

อํา เ ภ อ __________________________________จัง ห วัด ________________________ ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์__________

โท รศัพ ท์ มื อ ถื อผู ้ป ก ค รอง ________________________________________________________________________

โทรศพัทบ์า้น_____________________________ E-mail: ผูป้กครอง _______________________________________ 

ท่านอนุญาตให้บุตร-หลาน เข้าร่วมกจิกรรม “ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม” และยนิดปีฏิบัตติามเงือ่นไขของทางค่าย 

ลงช่ือ/เด็ก__________________________________   ลงช่ือ/ผูป้กครอง___________________________________ 

               (_________________________________)                             (_________________________________) 

หมายเหตุ สําหรับหน้านีก้รุณาให้เด็กกรอกข้อมูล 1 คน/ 1 ใบ  

วนัท่ีสมคัร................................... 

    เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัร 
  ใบสมคัร 
  สาํเนาบตัรประชาชน/สูติบตัร 
  เอกสารการชาํระเงิน 
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สวนท่ี 2 สําหรับเด็ก ควรตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกข้อ โดยตอบให้ตรงประเด็นและมีใจความสําคัญ 
1. ฉนัชอบ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. ฉนัเป็นคนท่ี 

_________________________________________________________________________________________ 

3. คนอ่ืนมองฉนัวา่ฉนัเป็น 

_________________________________________________________________________________________ 

4. ฉนัเกลียด 

_________________________________________________________________________________________ 

5. ฉนัคิดวา่เพ่ือนฉนัเป็น 

_________________________________________________________________________________________ 

6. ฉนัคิดวา่พ่อแม่ฉนัเป็น 

_________________________________________________________________________________________ 

7. คุณครูทาํใหฉ้นัเป็น 

_________________________________________________________________________________________ 

8. ฉนัชอบซ้ือ 

_________________________________________________________________________________________ 

9. ฉนัอยากเป็น 

_________________________________________________________________________________________ 

10. เพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของฉนัคือ 

_________________________________________________________________________________________ 

11. ฉนัอยากเล่น 

_________________________________________________________________________________________ 

12. ฉนัอยากไปเท่ียวท่ี 

_________________________________________________________________________________________ 

13. ฉนัคิดวา่ฉนัอยากมาเขา้ค่ายน้ีเพราะ 

_________________________________________________________________________________________ 

14. ฉนัคิดวา่ค่ายน้ีจะให ้___________________________________________________________________กบัฉนั 

ดดัแปลงมาจาก นพ.สมชาติ สุทธิการ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเดก็ และวยัรุ่น 

  เด็กๆ เคยมาค่ายรักลูกใหถู้กธรรม รุ่นท่ีเคยมา _________________________ .   ไม่เคยมา 

     เด็กๆ มีผูป้กครองมาอยูค่่ายในคร้ังน้ี               เด็กๆ มีพี่นอ้งมาอยูค่่ายในคร้ังน้ี        

   เด็กๆ มีเพื่อนมาอยูค่่ายในคร้ังน้ี                     ไม่มี     ถา้มีใครบา้ง__________________________ 

   ___________________________ผูป้กครองท่ีส่งเสริมใหม้าค่ายน้ีคือ_________________________________ 

  ส่ิงท่ีเด็กๆ อยากทาํในค่ายน้ีคือ________________________________________________________________  

หมายเหตุ สําหรับหน้านีก้รุณาให้เด็กกรอกข้อมูล 1 คน/ 1 ใบ  
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ส่วนที ่3 สําหรับแจ้งการเป็นผู้ปกครองของเด็ก กรุณาระบุข้อมูลตามความเป็นจริง 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____________________________________________________________________ 

หมายเลขบตัรประชาชน_________________________________________ อาย_ุ_____________________________ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั          ใชท่ี้อยูเ่ดียวกบัเด็ก         ใชท่ี้อยูอ่ื่น_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

ท่านเ ก่ียวข้องกับ เ ด็ก เ ป็น________________________ระดับ การศึ กษา__________________________________

อาชีพ_________________________ท่ีทาํงาน____________________  ตาํแหน่ง____________________________ 

ท่ี อยู่ ท่ี ท ํา ง า น____________________________________________________________________________________

เบอร์บ้าน________________________________________เบอร์ท่ีทํางาน___________________________________ 

เบอร์มือถือ_______________________________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________ Facebook ___________________________________________________  

ผู้ปกครองท่านอืน่ทีส่ามารถติดต่อได้ในกรณฉุีกเฉิน 

ช่ือ__________________________________เก่ียวขอ้งกบัเด็กเป็น__________หมายเลขติดต่อ____________________ 

ช่ือ__________________________________เก่ียวขอ้งกบัเด็กเป็น__________หมายเลขติดต่อ____________________ 

ช่ือ__________________________________เก่ียวขอ้งกบัเด็กเป็น__________หมายเลขติดต่อ____________________ 

ในครอบครัวของท่านสมัครเด็กเข้าร่วมกจิกรรมค่าย 3 วนั 2 คืนทั้งหมด จํานวน_______คน 

1.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ __ท่านเก่ียวขอ้งเป็น_________________________ 

2.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเก่ียวขอ้งเป็น_________________________ 

3.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเก่ียวขอ้งเป็น_________________________ 

4.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเก่ียวขอ้งเป็น_________________________ 

5.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเก่ียวขอ้งเป็น_________________________ 

6.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเก่ียวขอ้งเป็น_________________________ 

7.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเก่ียวขอ้งเป็น_________________________ 

ในครอบครัวของท่านสมัครผู้ปกครองเข้าร่วมกจิกรรมค่าย 3 วนั 2 คืนทั้งหมด จํานวน_______คน  

  

ปัจจุบันเด็กอาศัยอยู่ใน              ครอบครัวเด่ียว (พอ่ แม่ ลูก)                      ครอบครัวขยาย (พอ่ แม่ ลูก และญาติๆ) 

                ครอบครัวพ่อเล้ียงเด่ียว               ครอบครัวแม่เล้ียงเด่ียว                ครอบครัวผูสู้งอายท่ีุเป็นญาติและเด็ก                                   

.               อยูล่าํพงั เช่น อยูก่นัเฉพาะพี่นอ้ง, พี่เล้ียง                                       อ่ืนๆ......................     

 

         

หมายเหตุ สําหรับหน้านี ้1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจํานวนสมาชิกมากกว่านีใ้ห้ปร้ินส์เพิม่ได้) 
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ใบสมัครคายรักลูกใหถูกธรรมรุนท่ี 14  
สําหรับผูปกครอง 

สวนที่ 4  สมัครเขารวมกิจกรรมของผูปกครอง (กรุณาแนบสําเนาบตัรประชาชนในการสมัคร) 

                    สมัครเข้าร่วมกจิกรรมช่วงเช้า ในวนัท่ีมาส่งบุตรหลาน เวลา 7.00-11.00 ในหอประชุมไม่มีค่าใชจ่้าย) 

                       สมัครเข้าร่วมกจิกรรม 1 วนั วนัที ่21 ตุลาคม 2560 วนัท่ีมาส่งบุตรหลาน  เวลา 7.00-15.30 (ค่าสมคัร ท่าน

ละ 270 บาท  รับประทานอาหารกลางวนั และร่วมกิจกรรมกบัเด็ก)   

                      สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน (ค่าสมคัร ท่านละ 2,450 บาทเหมาะสําหรับท่านท่ีประสงค์เขา้ร่วม

กิจกรรม เพื่อมาร่วมเรียนรู้ตามวิถีพุทธะ และสามารถดาํเนินชีวิตแบบเรียบง่ายได ้ขอความร่วมมือในการงดใชเ้คร่ืองมือ

ส่ือสารภายในหอ้งกิจกรรม การพกัแยกหอ้งพกั และหอ้งกิจกรรมกบัเด็ก 

1 .  ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________

อายุ_________________หมายเลขบัตรประชาชน________________________________________________________

อาชีพ______________________________การศึกษา____________________ สถานที่ทํางาน_____________________

เก่ียวของกับเด็กเปน___________________________หมายเลขโทรศัพท________________________________________ 

E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________  

        พักในคายแยกชาย หญิง และยินดีรวมกิจกรรมจิตอาสาในคร้ังนี้             ไมประสงคพักในคาย  

2.  ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________

อายุ_________________หมายเลขบัตรประชาชน________________________________________________________

อาชีพ______________________________การศึกษา____________________ สถานที่ทํางาน_____________________

เก่ียวของกับเด็กเปน___________________________หมายเลขโทรศัพท________________________________________ 

E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________  

        พักในคายแยกชาย หญิง และยินดีรวมกิจกรรมจิตอาสาในคร้ังนี้             ไมประสงคพักในคาย  

3.  ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________

อายุ_________________หมายเลขบัตรประชาชน________________________________________________________

อาชีพ______________________________การศึกษา____________________ สถานที่ทํางาน_____________________

เก่ียวของกับเด็กเปน___________________________หมายเลขโทรศัพท________________________________________ 

E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________  

        พักในคายแยกชาย หญิง และยินดีรวมกิจกรรมจิตอาสาในคร้ังนี้             ไมประสงคพักในคาย  

ทานสมัครเขารวมกิจกรรม “คายรักลูกใหถูกธรรม” 
ยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไขของทางคาย และคําแนะนําของพระวิทยากรประจํากลุม 

ลงช่ือ__________________________________ 

             (_________________________________) 

หมายเหตุ สําหรับหน้านี ้1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจํานวนสมาชิกมากกว่านีใ้ห้ปร้ินส์เพิม่ได้) 
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สวนท่ี 5 ใบแจงการชําระเงิน คายรักลูกใหถูกธรรมรุนท่ี 14 สงเอกสารการชําระเงินพรอมใบสมัครไดท่ี 
อีเมล raklukecamp@hotmail.com  

ช่ือ ผูช้าํระเงิน ____________________________________________________________________________ ______ 

วธีิการชาํระเงิน  

         ทางเคา้เตอร์ธนาคาร  ____________________________________ สาขา________________________________

วนัท่ีชาํระเงิน________________________เวลาท่ีชาํระเงิน___________________________________ 

        ATM ธนาคาร______________________________________ วนัท่ีชาํระเงิน______________________________

เวลาท่ีชาํระเงิน___________________________________ 

        ทางอินเตอร์เน็ต  ธนาคาร______________________________________________________________________ 

วนัท่ีชาํระเงิน________________________เวลาท่ีชาํระเงิน___________________________________ 

รวมจาํนวนเงินท่ีโอนทั้งหมด_______________________________________บาท  

หมายเลขติดต่อกลบั________________________________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________ Facebook:____________________________________________  

โอนคาสมัคร : ช่ือบัญชี น.ส.ศศิจิต พรอมสัมพันธ เลขท่ีบัญชี 959-0-1-0404-5 ธนาคารกรุงไทย สาขา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัญชีออมทรัพย  หมายเลขติดตอ : 087-2016264, , 086-3239578, 095-2827975, 097-
2043385 และ 097-0243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00  

ทานประสงคชําระคา 

1. สมัครคาย 3 วัน 2 คืน สําหรับเด็ก  

               รุนท่ี 14 วันท่ี 21-23 ต.ค. 2560 (ทานละ 2,450 บาท ) จํานวน_____________คน  

2. สมัครคาย 3 วัน 2 คืน สําหรับผูปกครอง  

รุนท่ี 14 วันท่ี 21-23 ต.ค. 2560  (ทานละ 2,450 บาท ) จํานวน_____________คน 

3. สมัครรวมกิจกรรม 1 วัน สําหรับผูปกครอง  

       รุนท่ี 14 วันท่ี 21 ต.ค. 2560 เวลา 8.00-16.00  (ทานละ 270 บาท) จํานวน___________คน 

ทานชําระคาสมัครใหแก 
เพศ ช่ือ สกุล อายุ 
    
    
    
    
    
    
    

 
 

mailto:raklukecamp@hotmail.com
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วิธีการสมัคร 
1. กรอกขอมูลการสมัครใหชัดเจน เพศ/ ช่ือ-สกุล /อายุ/ หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน เพ่ือประโยชนในการจัดทํา     
เกรียติบัตร และประกันอุบัติเหตุของบุตรหลาน ดาวโหลดใบสมัครไดท่ี หนาเว็บ www.thammacamp.com  
2. โอนคาสมัคร: ช่ือบัญชี น.ส.ศศิจิต พรอมสัมพันธ เลขท่ีบัญชี 959-0-1-0404-5 ธนาคารกรุงไทย  
สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัญชีออมทรัพย  หมายเลขติดตอ : 087-2016264, , 086-3239578, 095-
2827975, 097-2043385 และ 097-0243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00  
3. แจงชําระเงินและสงใบสมัคร มาท่ี อีเมล raklukecamp@hotmail.com  โดย 3 3 saveเปนไฟล PDF. หรือ Microsoft 
World  
4. เม่ือทานไดสงเอกสารการชําระเงินและทําการสมัครเรียบรอยแลว ทางทีมงานจะทําการตรวจสอบและแจงกลับทางอีเมล 
ภายใน 7 วันทําการ ทานท่ีสมัครแลวไมไดรับการยืนยันการสมัครจากทีมงาน สามารถสอบถามขอมูลไดตามหมายเลข
โทรศัพท, เฟสบุค: คายรักลูกใหถูกธรรม(โดยสงขอความมาในอินบอก), อีเมล raklukecamp@hotmail.com     
5.  ก อนจั ด กิ จ ก ร รมประมาณ  1 สั ป ด าห ที ม ง านจะดํ า เ นิ น กา ร  Update ข อ มู ล ร า ยชื่ อ ผู ส มั ค ร
ใน   www.thammacamp.com   

เง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม 
1.หากไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดตามวันเวลาที่กําหนด สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครทุกกรณี ทานสามารถนําไปรวมกิจกรรมไดใน
คร้ังถัดไป โดยแจงเลื่อนการเขารวมกิจกรรม 2 สัปดาห แจงมาที่ อีเมล raklukecamp@hotmail.com  
2. ทานที่ไมสามารถสงใบสมัคร และชําระเงินกอนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห ทางทีมงานไมสามารถทําประกันอุบัติเหตุได และหากยกเลิก 
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัคร ทุกกรณี  
3.เฉพาะกรณีเจ็บปวยกอนการเขารวมกิจกรรม งดรวมกิจกรรม เนื่องจากมีกิจกรรมที่ใชการเคลื่อนไหวรางกายคอนขางมาก สงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัคร ทานสามารถนําไปรวมกิจกรรมไดในคร้ังถัดไป โดยแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลเทานั้น แจงมาที่ 
อีเมล raklukecamp@hotmail.com 
4. กรณี เจ็บปวยกะทันหันระหวางการอยูคาย เด็กที่มีผูปกครองมาดวย ใหผูปกครองเปนผูพาบุตรหลานไปโรงพยาบาล สาํหรับนองๆ 
ที่ไมมีผูปกครองมา ทีมงานจะดําเนินการพาไปที่โรงพยาบาลที่ใกลๆ กับที่พัก ตามเห็นสมควร   
5. ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทางคายทําประกันใหแกเด็ก ในวงเงิน 200,000 บาท   
6. หากตองการรับเด็กกลับกอนวันจบกิจกรรม จักตองเปนผูปกครองที่ระบุตามใบสมัครเทานั้น โดยแสดงบัตรประชาชน และสําเนา
บัตรประชาชนขอรับเด็กกลบับาน    
7. การจัดชวงอายุผูสมัครเขารวมกิจกรรมทางทีมงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมของนองๆ จากใบสมัครอีกคร้ัง 
8. กิจกรรมที่แจงใหทราบในกําหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
9. งดนําของมีคา อาวุธ ยาเสพติด ตดิตัวมาอยูคาย งดชุดสายเดีย่ว กระโปรงสั้น กางเกงสั้น  
10. งดใหเด็กๆ นําที่ชารตแบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือมาชารตในคาย ขอความรวมมือผูปกครองเตรียมความพรอมใหเด็กมาจากบาน 
11. กรณีเกิดทะเลาะวิวาท หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขคาย ทางคายอาจดําเนินการ ขอเชิญกลับกอนวันจบกิจกรรม   
12. กรณีแนะนําการใหบริการ ในชวงเวลาจัดกิจกรรม ทานสามารถแจงขอมูลไดที่แบบฟอรม การแนะนําการใหบริการ โดยการยื่นที่
เจาหนาที่ๆ จุดลงทะเบียน ทางคายขอนําไปพิจารณาดําเนินการใหคร้ังถัดไป เพื่อการดําเนินกิจกรรมใหแกสมาชิกในปจจุบัน เปนไป
ดวยความเรียบรอย 
13. สําหรับเด็กๆ ที่มีผูปกครองมาเยี่ยมระหวางอยูคาย กรุณาติดตอที่จุดลงทะเบียน ทางคายจะจัดสถานที่ ใหแกทานผูปกครอง งด
เขาหองพักเด็ก และบริเวณที่เด็กทํากิจกรรม ทุกกรณี 
14. ไมอนุญาตใหถายภาพ หรือวีดีโอ ในหองพัก และในอิริยาบถที่ไมเหมาะสม ของบุคคลอ่ืน 
15. งดผูปกครองเขามาในเขตที่หองอาบน้ําเด็ก เชาตั้งแตเวลา 5.30-7.30 เย็นตั้งแตเวลา 18.00-20.30 เนื่องจากมีเด็กหลายวัยมา
พักคาง   
16. ในชวงเวลา กิจกรรมของเด็กๆ ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามารวมกิจกรรมของเด็กๆ ในทุกชวงวัย 
17. ผูปกครองที่ตองการรับเด็กไป-กลับ หรือรับเด็กไปพักนอกคาย ตองเปนเด็กที่สมัครในระดับอายุ 4- 6 ป โดยติดตอรับสงไดที่จุด
ลงทะเบียนเทานั้น 
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สําหรับผูปกครองที่เขารวมกิจกรรมคาย 3 วัน 2 คืน 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สงพรอมใบทานละ 1 ใบ  
2. ผูปกครองที่ตองการพักคางในคายตองเปนทานที่มีความประสงคในการมาเรียนรูการดําเนินชีวิตตามวิถีแหงพุทธะ และสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนที่มีความแตกตางหลากหลายได และขอใหทานใหความรวมมือในการดําเนินวิถีชีวิตขณะอยูในคายตามความเห็นของพระ
วิทยากรประจํากลุม      
3. ทานที่ตองการมาศึกษาดูงาน สามารถติดตอแจงลวงหนาไดทางอีเมล raklukecamp@hotmail.com 
4. หากพบผูแฝงมา มีเจตนานอกเหนือจากความตองการในการเขารวมกิจกรรม ทางทีมงานขอปฏิเสธการสมัครในคร้ังนี้  

 ขอแนะนําในการติอตอสอบถามและรับบริการ 

1. สอบถามขอมูลการสมัครได087-2016264, 086-3239578, 095-2827975, 097-2043385 และ 097-0243385 ทุก
วัน ในเวลา 8.00-20.00 อีเมล : raklukecamp@hotmail.com  เว็บไซต :  www.thammacamp.com  เฟสบุค : คาย
รักลกูใหถูกธรรม 
2. กอนจัดคาย 3 วัน มีผูติดตอเปนจํานวนมาก อาจไมสามารถใหบริการทานไดท่ัวถึง และงดรับบริการทางแฟกซ เนื่องจาก
เจาหนาท่ี ลงพ้ืนท่ีเตรียมการจัดกิจกรรม  
3. ในชวงการดําเนินกิจกรรม 3 วัน 2 คืน มีผูโทรเขามาเปนจํานวนมาก อาจไมสามารถใหบริการทางโทรศัพทไดอยาง
ทันทวงที เนื่องจากเจาหนาท่ีทุกทานอยูระหวางการดูแลเด็กๆ ในคาย จักตองขออภัยมาลวงหนา ณ ท่ีนี้ ทานสามารถมา
เยี่ยมบุตรหลานไดในเวลา 8.00 – 18.00     

การอํานวยความสะดวก หองนอนติดแอร  แยกชาย/หญิง หองอาบน้ํารวม แยกชาย/หญิง ท่ีนอน หมอน อาหารหลัก 7 ม้ือ  
อาหารวาง ตื่น 6.00 น. เขานอน 20.30 น. (มีพระวิทยากรประจํากลุมและพ่ีเลี้ยงดูแล)  

ส่ิงท่ีตองนํามา คือ ผาหมใชหมนอน, ของท่ีจะนํามาใสบาตรพระภิกษุสงฆ 5 รูป ขอเปนของใชสําหรับนําไปมอบใหแก
โรงเรียนบนดอย หรือของแหงตามกําลังศรัทรา ,ชุดนอน 2 ชุด, ชุดเบิกบานสบายๆ 2 ชุด, ถุงเทา, ยาสีฟน, แปรงสีฟนสบู, 
แชมภ,ู ผาสําหรับเปลี่ยนอาบน้ํา ถุงพลาสติกสําหรับใสผาเปยกชื้น, เสื้อกันหนาวสําหรับใสนอน      
 

ทางคายตองขออภัยผูปกครองทุกทาน ในการแจงเง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม คายรักลูกใหถูกธรรมมีวัตถุประสงค
ตองการใหเด็กและผูปกครองท่ีมาไดฝกใชชีวิตในคายธรรมะตามกระบวนการวิถีพุทธ เปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย 
ปกปองสิทธิ์สวนบุคคลของเด็กๆ และทุกทานท่ีเขามาเปนสวนรวมในกิจกรรม จึงขอความรวมมือทุกทานปฏิบัติตาม
เง่ือนไขดังกลาว ในระหวางการดําเนินกิจกรรมทางวิทยากร ครู พ่ีเล้ียง เจาหนาท่ีในโครงการ จักดูแลดานการอบรม 
ดานความปลอดภัย โดยขอยึดการอํานวยความสะดวกใหแกเด็กๆ เปนอันดับแรก และสําหรับการใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตางๆ ความเห็นของทานเปนประโยชนตอทางคายเปนอยางย่ิง โดยทานสามารถกรอกขอมูลไดท่ีจุด
ลงทะเบียน ทางทีมงานยินดีนอมรับ และขอนําไปปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป      
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