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ใบสมัคร คายรักลกูใหถูกธรรม  
 สมัคร รุนท่ี 8 วนัท่ี 1-3 เม.ษ. 2559 

 สมัคร รุนท่ี 9 วนัท่ี 29 เม.ษ.-1 พ.ค. 2559 

 สมคัร รุ่นท่ี 8 และ รุ่นท่ี 9. 

ส่วนที ่1 สําหรับเด็ก กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และลายมือตัวบรรจง เพือ่ประโยชน์ของผู้สมัครเอง  

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

          สมคัรในระดบัอาย ุ7-9 ปี (พกัในค่าย) 

          สมคัรในระดบัอาย ุ10-12 ปี (พกัในค่าย) 

          สมคัรในระดบัอาย ุ13 ปี ข้ึนไป (พกัในค่าย) 

ช่ือ (เด็กหญิง/เด็กชาย) _______________________ นามสกลุ________________________ช่ือเล่น__________________ 

เลขท่ีประชาชน ___________________________________ วัน/เดือน/ปีเกิด___________________ อายุ _______ปี   

สัญชาติ_____________เช้ือชาติ___________________________ศาสนา___________________หมู่เลือด _______        

โรคประจาํตวั___________________ยาท่ีแพ_้________________อาหารท่ีแพ_้_______________ ______________

กําลัง ศึกษาระดับชั้ น  _____โรงเ รียน_____________________________________จังหวัด________________

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 _______________________________________ 

                 เด็กๆเคยมาค่ายรักลูกใหถู้กธรรม รุ่นท่ีเคยมา ____________ ไม่เคยมา 

   เด็กๆ มีผูป้กครองมาอยูค่่ายในคร้ังน้ี               เด็กๆ มีพี่นอ้งมาอยูค่่ายในคร้ังน้ี        

   เด็กๆ มีเพื่อนมาอยูค่่ายในคร้ังน้ี                     ไม่มี 

   ถา้มีใครบา้ง___________________________________________________________________________ 

   ผูป้กครองท่ีส่งเสริมใหม้าค่ายน้ีคือ__________________________________________________________ 

                 ส่ิงท่ีเด็กๆ อยากทาํในค่ายน้ีคือ______________________________________________________________  

ลงช่ือ/เด็ก__________________________________   ลงช่ือ/ผูป้กครอง___________________________________ 

               (_________________________________)                             (_________________________________) 

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

 

หมายเหตุ สําหรับหน้านีก้รุณาให้เด็กกรอกข้อมูล 1 คน/ 1 ใบ (สําหรับทาํประกนัอุบัติเหตุ) 
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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 

 

 

 

 

หมายเหตุ สําหรับหน้านีก้รุณาให้เด็กกรอกข้อมูล 1 คน/ 1 ใบ 
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ส่วนที ่3 สําหรับแจ้งการเป็นผู้ปกครอง 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_________________________ 

8.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเก่ียวขอ้งเป็น_________________________ 

 

ท่านอนุญาตใหบุ้ตร-หลาน เขา้ร่วมกิจกรรม “ค่ายรักลูกใหถู้กธรรม” 3 วนั 2 คืน และยนิดีปฏิบติัตามเง่ือนไขของทางค่าย  

ลงช่ือ/ผูป้กครอง__________________________________ 

 

                               (_________________________________) 

หมายเหตุ สําหรับหน้านี ้1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจํานวนสมาชิกมากกว่านีใ้ห้ปร้ินส์เพิม่ได้) 
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ส่วนที ่4 สําหรับสมคัรเข้าร่วมกจิกรรมของผู้ปกครอง  

      รวมกิจกรรมชวงเชา  (8.00-11.00 น.) ไมเสียคาใชจาย 

1. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เก่ียวของเปน______________________ 

2. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เก่ียวของเปน______________________ 

3. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เก่ียวของเปน______________________ 

      รวมรับประธานอาหารกลางวัน และรวมกิจกรรมชวงบายกับบุตรหลาน (8.00-16.00 ) คาใชจาย 250 บาท/ 1 ทาน   

1. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เก่ียวของเปน______________________ 

2. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เก่ียวของเปน______________________ 

3. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เก่ียวของเปน______________________ 

       รวมกิจกรรม (3 วัน 2 คืน) คาใชจาย 1,950 บาท/ 1 ทาน   

1 .  ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________
อายุ_________________หมายเลขบัตรประชาชน________________________________________________________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________ สถานที่ทํางาน_____________________
เก่ียวของกับเด็กเปน___________________________หมายเลขโทรศัพท________________________________________ 
E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________  
        พักในคายแยกชาย หญิงและยินดีสมัครชวยงานจิตอาสาในคร้ังนี้             ไมประสงคพักในคาย ตองการจองโรงแรมเอง 
 
2.  ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________
อายุ_________________หมายเลขบัตรประชาชน________________________________________________________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________ สถานที่ทํางาน_____________________
เก่ียวของกับเด็กเปน___________________________หมายเลขโทรศัพท________________________________________ 
E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________  
        พักในคายแยกชาย หญิงและยินดีสมัครชวยงานจิตอาสาในคร้ังนี้             ไมประสงคพักในคาย ตองการจองโรงแรมเอง 
 
3.  ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________
อายุ_________________หมายเลขบัตรประชาชน________________________________________________________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________ สถานที่ทํางาน_____________________
เก่ียวของกับเด็กเปน___________________________หมายเลขโทรศัพท________________________________________ 
E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________  
        พักในคายแยกชาย หญิงและยินดีสมัครชวยงานจิตอาสาในคร้ังนี้             ไมประสงคพักในคาย ตองการจองโรงแรมเอง 
 

หมายเหตุ สาํหรับหนา้น้ีกรอก 1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจาํนวนสมาชิกมากกวา่น้ีใหป้ร้ินส์เพ่ิมได)้ 
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ส่วนที่ 5 ใบแจ้งการชาํระเงนิ ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ส่งเอกสารการชําระเงินพร้อมใบสมคัรได้ท่ี อีเมล์ 

raklukecamp@hotmail.com  

ช่ือ ผูช้าํระเงิน ____________________________________________________________________________  

วธีิการชาํระเงิน ทางเคา้เตอร์ธนาคาร  ____________________________________โอน  ATM ธนาคาร___________________________ 

สาขา________________________วนัท่ีชาํระเงิน________________________เวลาท่ีชาํระเงิน___________________________________ 

รวมจาํนวนเงินท่ีโอนทั้งหมด_______________________________________บาท  

หมายเลขติดต่อกลบั_____________________________________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________ Facebook:____________________________________________  

โอนคาสมัคร : ช่ือบัญชี น.ส.สุพรรณี ย่ิงถาวร เลขท่ีบัญชี 799-0-0-4884-1 ธนาคารกรุงไทย สาขายอยฟอรจูนทาวน 
บัญชีออมทรัพย   หมายเลขติดตอ : 087-2016264, 089-1525661, 086—3239578, 097-0243385 ทุกวัน ในชวง
เวลา 8.00-20.00  

ทา่นประสงค์ชําระคา่ 

1. สมคัรคา่ย 3 วนั 2 คืน สาํหรับ  

               รุนท่ี 8 วันท่ี 1-3 เม.ษ. 2559 (ทา่นละ 1,950 บาท ) เด็ก จํานวน_____________คน  

               รุนท่ี 9 วันท่ี 29 เม.ษ.-1 พ.ค. 2559 (ทา่นละ 1,950 บาท ) เด็ก จํานวน_____________คน  

2. สมคัรคา่ย 3 วนั 2 คืน สาํหรับผู้ปกครอง  

รุนท่ี 8 วันท่ี 1-3 เม.ษ. 2559(ทา่นละ 1,950 บาท ) จํานวน_____________คน 
รุนท่ี 9 วันท่ี 29 เม.ษ.-1 พ.ค. 2559 (ทา่นละ 1,950 บาท ) จํานวน_____________คน 

3. สมคัรร่วมกิจกรรม 1 วนั สาํหรับผู้ปกครอง  

          รุนท่ี 8 วันท่ี 1 เม.ษ. 2559 (ทา่นละ 250 บาท) จํานวน___________คน 

รุนท่ี 9 วันท่ี 29 เม.ษ. 2559 (ทา่นละ 250 บาท) จํานวน___________คน 

ท่านชาํระค่าสมัครให้แก่ 

เพศ ช่ือ สกุล อายุ 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

หมายเหตุ หน้านีใ้ช้สาํหรับทา่นท่ีต้องการสง่หลกัฐานการชําระเงินเข้ามาก่อน และเมื่อทา่นดําเนินการสง่ใบสมคัรรบกวนแนบเอกสารสว่น

นีอี้กครัง้  มายงั อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com  

 สาํหรับหน้านีก้รอก 1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจํานวนสมาชิกมากกวา่นีใ้ห้ปริน้ส์เพ่ิมได้) 

mailto:raklukecamp@hotmail.com
mailto:raklukecamp@hotmail.com
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วิธีการสมัคร 
1. กรอกขอมูลการสมัครใหชัดเจน เพศ/ ช่ือ-สกุล /อายุ/ หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน เพ่ือประโยชนในการจัดทําเกรี
ยติบัตร และประกันอุบัติเหตุของบุตรหลาน ดาวโหลดใบสมัครไดท่ี หนาเว็บ www.thammacamp.com   
2. โอนคาสมัคร ช่ือบัญชี น.ส.สุพรรณี ย่ิงถาวร เลขท่ีบัญชี 799-0-0-4884-1 ธนาคารกรุงไทย สาขายอยฟอรจูน ทาวน 
บัญชีออมทรัพย  
3. แจงชําระเงินและสงใบสมัครไดท่ี  

วิธีท่ี 1 แจงการชําระเงินกอนไดท่ีหนาเว็บ www.thammacamp.com  
วิธีท่ี 2 สงเอกสารการชําระเงินพรอมใบสมัคร มาท่ี อีเมล raklukecamp@hotmail.com  โดย saveเปนไฟล 

PDF. หรือ Microsoft World  
4. เม่ือทานไดสงเอกสารการชําระเงินและทําการสมัครเรียบรอยแลว ทางทีมงานจะทําการตรวจสอบและแจงกลับทางอีเมล 
ภายใน 7 วันทําการ ทานท่ีสมัครแลวไมไดรับการยืนยันการสมัครจากทีมงาน สามารถสอบถามขอมูลไดตามหมายเลขในการ
รับสมัคร หรือ อีเมล raklukecamp@hotmail.com     
5.  ก อนจั ด กิจกรรมประมาณ  2  สั ปดาห ทีม งานจะดํ า เ นิ นการ  Update ข อ มูล รายชื่ อผู ส มัค 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 และหาก
ยกเลิก 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 ติดตัวมาอยูคาย งดชุดสายเดี่ยว 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. ขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สงพรอมใบทานละ 1 ใบ  
2. ผูปกครองที่ตองการพักคางในคาย ตองเปนทานที่มีความประสงคในการมาเรียนรูการดําเนินชีวิตตามวิถีแหงพุทธะ และสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนที่มีความแตกตางหลากหลายได และขอใหทานใหความรวมมือในการดําเนินวิถีชีวิตขณะอยูในคายตามความเห็นของพระ
วิทยากรประจํากลุม      
3. ทานที่ตองการมาศึกษาดูงาน สามารถติดตอแจงลวงหนาไดทางอีเมล raklukecamp@hotmail.com 
4. หากพบผูแฝงมา มีเจตนานอกเหนือจากความตองการในการเขารวมกิจกรรม ทางทีมงานขอปฏิเสธการสมัครในคร้ังนี้  

แนะนําสถานที่พัก (สําหรับทานที่ไม่ประสงคพ์กัในค่าย ตอ้งการจองโรงแรมเอง) 

1. โรงแรงศาลายาพาวิลเลี่ยน (ของ MUIC อยูใน ม.มหิดล) ราคา 1,200 บ./หอง/คืน/พักได 2 ทาน 
สอบถามโทร 02-4410568-9 www.salayapavilion.com 
2. Asean House ของสถาบันอาเซียนฯ ม.มหิดล (อยูใน ม.มหิดล) ราคาประมาณ 600 บ./หอง/คืน/พักได 2 ทาน โทร 
024419040-3 ตอ 60-61  http://www.aihd.mahidol.ac.th/new/th/ 
 

       ขอแนะนําในการติอตอสอบถามและรับบริการ 
1. สอบถามขอมูลการสมัครไดท่ี 086—3239578, 087-2016264, 089-1525661, 097-0243385 ทุกวัน ในชวงเวลา 
8.00-20.00 อีเมล : raklukecamp@hotmail.com  เว็บไซต :  www.thammacamp.com  เฟสบุค : คายรักลูกใหถูก
ธรรม 
2. กอนจัดคาย 3 วัน มีผูติดตอเปนจํานวนมาก อาจไมสามารถใหบริการทานไดท่ัวถึง และงดรับบริการทางแฟกซ เนื่องจาก
เจาหนาท่ี ลงพ้ืนท่ีเตรียมการจดักิจกรรม  
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 เสื่อ หมอน ผาหม อาหารหลัก 7 
ม้ือ  อาหารวาง ตื่น 6.00 น. เขานอน 20.30 น. (มีพระวิทยากรประจํากลุมและพ่ีเลี้ยงดูแล)  
ส่ิงท่ีตองนํามา คือ ของแหงท่ีจะนํามาใสบาตร 1 ครั้ง ,ชุดนอน 2 ชุด, ชุดเบิกบานสบายๆ 2 ชุด, ถุงเทา, ยาสีฟน, แปรงสีฟน
, สบู, แชมภู, ผาสําหรับเปลี่ยนอาบน้ํา, ถุงพลาสติกสําหรับใสผาเปยกชื้น, เสื้อกันหนาวสําหรับใสนอน      

 

ทางคายตองขออภัยผูปกครองทุกทาน ในการแจงเง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม คายรักลูกใหถูกธรรมมีวัตถุประสงคตองการใหเด็กและ
ผูปกครองท่ีมาไดฝกใชชีวิตในคายธรรมะตามกระบวนการวิถีพุทธ เปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย ปกปองสิทธิ์สวนบุคคลของเด็กๆ 
และทุกทานท่ีเขามาเปนสวนรวมในกิจกรรม จึงขอความรวมมือทุกทานปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว ในระหวางการดําเนินกิจกรรมทาง
วิทยากร ครู พ่ีเลี้ยง เจาหนาท่ีในโครงการ จักดูแลดานการอบรม ดานความปลอดภัย โดยขอยึดการอํานวยความสะดวกใหแกเด็กๆ เปน
อันดับแรก และสําหรับการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ความเห็นของทานเปนประโยชนตอทางคายเปนอยางย่ิง โดยทานสามารถ
กรอกขอมูลไดท่ีจุดลงทะเบียน ทางทีมงานยินดีนอมรับ และขอนําไปปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป      
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