ตอน..แกะรอยวิวฒั นาการ
เตรียมตัวไปค่าย

สวัสดีครับ น้องๆชาวค่ายทุกคน เมื่อ น้อ งได้รับ จดหมายข่าวฉบับนี้ นั่นก็แสดงว่า น้องๆได้รับ การบรรจุเป็นสมาชิกชาวค่าย
“สมาร์ท ดี แคมป์” เรีย บร้อ ยแล้ว ต่อ จากนี้นอ้ งๆก็เตรีย มตัวและเตรียมใจรอเวลาพบกับความสนุกสนาน ตื่นเต้น พร้อ มกับ ได้รบั
ความรู้ควบคู่ไปด้วย ร่วมกับ เพื่อ นๆ ชาวค่า ยจากทัว่ สารทิศและพี่ๆชาวค่ายทีพ่ ร้อ มจะดูแลน้องๆอย่างเต็มทีท่ ุกคน โดยค่า ยรุ่นนีเ้ ราจะ
พาน้อ งๆเยี่ยมชมผ่านความรู้ทางประวัตบิ ุคคลสาคัญ ณ พิพิธ ภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมสนุกๆอีก
มากมายเพื่อค้นหาแววอัจฉริยะของน้องๆทุกคน
เอาล่ะ ทีนี้พี่กจ็ ะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อ งนัดหมายการเดินทาง การเตรีย มตัวไปค่าย เรื่อ งทัว่ ๆ ไปเกี่ย วกับ ความเป็นอยู่
ในค่า ย และข้อ มูลประกอบอืน่ ๆ ให้กับ น้องๆ และผู้ปกครองให้ทราบเกี่ย วกับค่ายฯ ดังนี้ครับ

การลงทะเบียนวันเดินทาง
น้อ ง ๆ สามารถลงทะเบียนทีจ่ ดุ รับ -ส่ง ที่ สถาบันแฮปปี้โฮม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7
(ตามแผนทีท่ แี่ นบมาให้) ในวันเสาร์ท ี่ 15 ตุลาคม 2559 เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00-9.15 น. (ผู้ปกครองสามารถจอดรถทีอ่ าคาร
จอดรถด้านหลังห้าง และเข้า ทีท่ างเชื่อมชัน้ 3 ก่อ นห้า งฯ เปิด)
เมื่อ ถึงจุดลงทะเบีย นกรุณาแจ้ง ชื่อ -นามสกุล ให้พร้อ ม น้อ งจะได้รับ ป้ายชือ่ คล้องคอ และป้า ยสติก๊ เกอร์ตดิ กระเป๋า (ของ
แจกทุกอย่าง น้อ งๆ ต้อ งนาไปค่ายด้วยนะครับ เพราะต้องใช้ระหว่างทีอ่ ยูค่ ่าย)
ส่วนป้า ยสติก๊ เกอร์ตดิ กระเป๋า ขอให้เขีย นจ านวนกระเป๋าทีจ่ ะเก็บใต้ทอ้ งรถแจ้งไว้ด้วย เช่น มีกระเป๋า มา 2 ใบ ก็ให้เขียน
1/2 และ 2/2 แล้วติดแยกไว้ทกี่ ระเป๋า เป็นต้น ป้า ยสติก๊ เกอร์ท เี่ หลือเก็บ ไว้ใช้วันกลับครับ สารองเผื่อป้ายสติก๊ เกอร์ทตี่ ดิ ไว้เกิดฉีกขาด

รายละเอียดเกีย่ วกับทีพ่ กั
ที่พักเป็นบ้า นเดี่ยว 6 หลังใหญ่พักห้อ งละ 6คน และห้อ งพักรวมอีก 1 ห้อ งใหญ่พักห้องละ 15 คน เป็นห้อ งปรับ อากาศ
อย่า งดี มีห้อ งน้าในตัว หญิง-ชาย พักแยกกัน สาหรับ น้องๆเด็กเล็กจะมีพี่เลี้ย งพักในบ้านคอยดูแลครับ

บรรยากาศร่มรื่น สบายๆ ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท

สิ่ง ของทตี่ อ้ งเตรีย มไป
-เสื้อ ผ้า เตรียมไปให้พอกับจานวนวันทีอ่ ยูค่ ่าย ไม่ต ้อ งส่งซักหรือซักเอง เพราะคงไม่มีเวลาเพียงพอ ยกเว้นการซักเล็กๆ น้อ ยๆ ทั้งนีท้ าง
ค่า ยจะแจกเสือ้ ยืดค่ายให้น้องคนละ 1 ตัวครับ โดยให้ใส่พร้อ มกันในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 วันที่พวกเราทากิจกรรมวัน
สุดท้า ย ครับ
-ถุงเท้า รองเท้า ผ้าใบ (สาหรับวิ่งตอนเช้า) และชุดกีฬา (หรือ ใครจะใส่ชดุ นอนมาวิง่ ก็ไม่ว่ากัน)
- รองเท้า แตะ
- สบู่ ยาสีฟนั แปรงสีฟ ัน ยาสระผม
- ผ้า เปลี่ย นอาบน้า/ผ้าเช็ดตัว
- ยาประจาตัว/ ครีมกันแดด(สาหรับคนทีแ่ พ้แดด)

อื่น ๆ
-ในการเข้า ฐานแต่ละวัน แต่งกายตามสบาย ส่วนรองเท้าก็เลือกใส่กนั ตามสะดวกครับ
-ฐานเรีย น ที่พัก ห้อ งอาหาร จะอยูไ่ ม่ไกลกัน สามารถเดินถึงกันได้สะดวก
-ไม่ควรนาของมีค่าติดตัวมา สาหรับ กล้องถ่ายรูป หรือ โทรศัพท์มือถือ อนุญาตให้นามาได้ แต่ควรดูแลเก็บ รักษาให้ดี ส่วนเงิน นามาแค่
พอค่า ใช้จา่ ยเล็กๆ น้อ ยๆ ก็พอ เช่นค่า ขนม
-กรณีท ี่ผู้ปกครองต้องการติดต่อกับน้องๆ(ผูท้ ไี่ ม่มีโทรศัพท์) ระหว่างทีอ่ ยูค่ ่ายสามารถติดต่อทีม่ ือถือเบอร์กลาง 083-903-9956
และเพื่อ ความสะดวกในการตามตัวและไม่รบกวนน้องๆ ในเวลาท ากิจกรรม จึงขอกาหนดเวลาโทรฯครับ คือ ให้ผู้ปกครองโทรติดต่อ
ช่วงเวลา 8.00-9.00 น. ,12.00-13.00 น. และ 17.00-19.00 น. นะครับ

หากมีข้อ สงสัยอืน่ ๆ เพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ท ี่ คุณแสงรวี โทร. 083-903-9956
ค่า ย สมาร์ท ดี แคมป์
1 ต ุลาคม 2559

