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

ใบสมัคร คายรักลูกใหถกู ธรรม

สมัคร รุนที่ 8 วันที่ 1-3 เม.ษ. 2559
สมัคร รุนที่ 9 วันที่ 29 เม.ษ.-1 พ.ค. 2559
สมัคร รุ่ นที่ 8 และ รุ่ นที่ 9.

ส่ วนที่ 1 สํ าหรับเด็ก กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง และลายมือตัวบรรจง เพือ่ ประโยชน์ ของผู้สมัครเอง
สมัครในระดับอายุ 4-6 ปี (พักในค่าย)
สมัครในระดับอายุ 7-9 ปี (พักในค่าย)
สมัครในระดับอายุ 10-12 ปี (พักในค่าย)
สมัครในระดับอายุ 13 ปี ขึ้นไป (พักในค่าย)

สมัครในระดับอายุ 4-6 ปี (ไป-กลับ)

ชื่อ (เด็กหญิง/เด็กชาย) _______________________ นามสกุล________________________ชื่อเล่น__________________
เลขที่ ป ระชาชน ___________________________________ วัน /เดื อ น/ปี เกิ ด ___________________ อายุ _______ปี
สั ญ ชาติ _____________เชื้ อ ชาติ ___________________________ศาสนา___________________หมู่ เ ลื อ ด _______
โรคประจํา ตัว ___________________ยาที่ แพ้_________________อาหารที่ แพ้________________ ______________
กํา ลัง ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น
_____โรงเรี ยน_____________________________________จัง หวัด ________________
ความสามารถพิเศษ__________________________________กิจกรรมที่สนใจ__________________________________
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่________ หมู่_______ ถนน__________________________ ตําบล______________________
อํ า เ ภ อ__________________________________จั ง ห วั ด ________________________ ร หั ส ไ ป รษ ณี ย์ __________
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ผู ้ ป กครอง________________________________________________________________________
โทรศัพท์บา้ น_____________________________ E-mail: ผูป้ กครอง _______________________________________
เด็กๆเคยมาค่ายรักลูกให้ถูกธรรม รุ่ นที่เคยมา ____________
ไม่เคยมา
เด็กๆ มีผปู ้ กครองมาอยูค่ ่ายในครั้งนี้
เด็กๆ มีพี่นอ้ งมาอยูค่ ่ายในครั้งนี้
เด็กๆ มีเพื่อนมาอยูค่ ่ายในครั้งนี้
ไม่มี
ถ้ามีใครบ้าง___________________________________________________________________________
ผูป้ กครองที่ส่งเสริ มให้มาค่ายนี้คือ__________________________________________________________
สิ่ งที่เด็กๆ อยากทําในค่ายนี้คือ______________________________________________________________
ลงชื่อ/เด็ก__________________________________
(_________________________________)

ลงชื่อ/ผูป้ กครอง___________________________________
(_________________________________)

หมายเหตุ สํ าหรับหน้ านีก้ รุ ณาให้ เด็กกรอกข้ อมูล 1 คน/ 1 ใบ (สํ าหรับทําประกันอุบัติเหตุ)
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สวนที่ 2 สํ าหรับเด็ก ควรตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกข้ อ โดยตอบให้ ตรงประเด็นและมีใจความสํ าคัญ

1. ฉันชอบ
_________________________________________________________________________________________
2. ฉันเป็ นคนที่
_________________________________________________________________________________________
3. คนอื่นมองฉันว่าฉันเป็ น
_________________________________________________________________________________________
4. ฉันเกลียด
_________________________________________________________________________________________
5. ฉันคิดว่าเพื่อนฉันเป็ น
_________________________________________________________________________________________
6. ฉันคิดว่าพ่อแม่ฉนั เป็ น
_________________________________________________________________________________________
7. คุณครู ทาํ ให้ฉนั เป็ น
_________________________________________________________________________________________
8. ฉันชอบซื้ อ
_________________________________________________________________________________________
9. ฉันอยากเป็ น
_________________________________________________________________________________________
10. เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคือ
_________________________________________________________________________________________
11. ฉันอยากเล่น
_________________________________________________________________________________________
12. ฉันอยากไปเที่ยวที่
_________________________________________________________________________________________
13. ฉันคิดว่าฉันอยากมาเข้าค่ายนี้เพราะ
_________________________________________________________________________________________
14. ฉันคิดว่าค่ายนี้จะให้
____________________________________________________________________________________กับฉัน

หมายเหตุ สํ าหรับหน้ านีก้ รุ ณาให้ เด็กกรอกข้ อมูล 1 คน/ 1 ใบ
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ส่ วนที่ 3 สํ าหรับแจ้ งการเป็ นผู้ปกครอง กรุณาระบุข้อมูลตามความเป็ นจริง
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) _____________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน_________________________________________ อายุ______________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั
ใช้ที่อยูเ่ ดียวกับเด็ก ใช้ที่อยูอ่ ื่น_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ท่ า นเกี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก เป็ น________________________ระดั บ การศึ ก ษา__________________________________
อาชีพ_________________________ที่ทาํ งาน____________________ ตําแหน่ง____________________________
ที่ อ ยู่ ที่ ท ํ า งาน____________________________________________________________________________________
เบอร์ บ ้ า น________________________________________เบอร์ ที่ ท ํา งาน___________________________________
เบอร์ มื อถื อ_______________________________________________________________________________________
E-mail_______________________________ Facebook ___________________________________________________
ผู้ปกครองท่ านอืน่ ทีส่ ามารถติดต่ อได้ ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ__________________________________เกี่ยวข้องกับเด็กเป็ น__________หมายเลขติดต่อ____________________
ชื่อ__________________________________เกี่ยวข้องกับเด็กเป็ น__________หมายเลขติดต่อ____________________
ชื่อ__________________________________เกี่ยวข้องกับเด็กเป็ น__________หมายเลขติดต่อ____________________
ในครอบครัวของท่ านสมัครเด็กเข้ าร่ วมกิจกรรมค่ าย 3 วัน 2 คืนทั้งหมด จํานวน_______คน
1.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
2.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
3.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
4.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
5.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
6.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
7.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
8.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
ท่านอนุ ญาตให้บุตร-หลาน เข้าร่ วมกิจกรรม “ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม” 3 วัน 2 คืน และยินดีปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของทางค่าย
ลงชื่อ/ผูป้ กครอง__________________________________
(_________________________________)
หมายเหตุ สํ าหรับหน้ านี้ 1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจํานวนสมาชิ กมากกว่ านีใ้ ห้ ปริ้นส์ เพิม่ ได้ )
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ส่ วนที่ 4 สํ าหรับสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรมของผู้ปกครอง
รวมกิจกรรมชวงเชา (8.00-11.00 น.) ไมเสียคาใชจาย
1. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เกี่ยวของเปน______________________
2. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เกี่ยวของเปน______________________
3. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เกี่ยวของเปน______________________
รวมรับประธานอาหารกลางวัน และรวมกิจกรรมชวงบายกับบุตรหลาน (8.00-16.00 ) คาใชจาย 250 บาท/ 1 ทาน
1. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เกี่ยวของเปน______________________
2. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เกี่ยวของเปน______________________
3. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เกี่ยวของเปน______________________
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 _________________หมายเลขบั ต รประชาชน________________________________________________________
อาชี พ ______________________________การศึ ก ษา____________________ สถานที่ ทํ า งาน_____________________
เกี่ยวของกับเด็กเปน___________________________หมายเลขโทรศัพท________________________________________
E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________
พักในคายแยกชาย หญิงและยินดีสมัครชวยงานจิตอาสาในครั้งนี้
ไมประสงคพักในคาย ตองการจองโรงแรมเอง
2. ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________
อายุ _________________หมายเลขบั ต รประชาชน________________________________________________________
อาชี พ ______________________________การศึ ก ษา____________________ สถานที่ ทํ า งาน_____________________
เกี่ยวของกับเด็กเปน___________________________หมายเลขโทรศัพท________________________________________
E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________
พักในคายแยกชาย หญิงและยินดีสมัครชวยงานจิตอาสาในครั้งนี้
ไมประสงคพักในคาย ตองการจองโรงแรมเอง
3. ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________
อายุ _________________หมายเลขบั ต รประชาชน________________________________________________________
อาชี พ ______________________________การศึ ก ษา____________________ สถานที่ ทํ า งาน_____________________
เกี่ยวของกับเด็กเปน___________________________หมายเลขโทรศัพท________________________________________
E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________
พักในคายแยกชาย หญิงและยินดีสมัครชวยงานจิตอาสาในครั้งนี้
ไมประสงคพักในคาย ตองการจองโรงแรมเอง

หมายเหตุ สําหรับหน้านี้กรอก 1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจาํ นวนสมาชิกมากกว่านี้ให้ปริ้ นส์เพิ่มได้)

5

ส่ วนที่ 5 ใบแจ้ งการชําระเงิน ค่ ายรั กลูกให้ ถูกธรรม ส่งเอกสารการชําระเงินพร้ อมใบสมัครได้ ที่ อีเมล์
raklukecamp@hotmail.com
ชื่อ ผูช้ าํ ระเงิน ____________________________________________________________________________
วิธีการชําระเงิน ทางเค้าเตอร์ธนาคาร ____________________________________โอน ATM ธนาคาร___________________________
สาขา________________________วันที่ชาํ ระเงิน________________________เวลาที่ชาํ ระเงิน___________________________________
รวมจํานวนเงินที่โอนทั้งหมด_______________________________________บาท

หมายเลขติดต่อกลับ_____________________________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________ Facebook:____________________________________________

โอนคาสมัคร : ชื่อบัญชี น.ส.สุพรรณี ยิ่งถาวร เลขที่บัญชี 799-0-0-4884-1 ธนาคารกรุงไทย สาขายอยฟอรจูนทาวน
บัญชีออมทรัพย หมายเลขติดตอ : 087-2016264, 089-1525661, 086—3239578, 097-0243385 ทุกวัน ในชวง
เวลา 8.00-20.00
ท่านประสงค์ชําระค่า
1. สมัครค่าย 3 วัน 2 คืน สําหรับ

รุนที่ 8 วันที่ 1-3 เม.ษ. 2559 (ท่านละ 1,950 บาท ) เด็ก จํานวน_____________คน
รุนที่ 9 วันที่ 29 เม.ษ.-1 พ.ค. 2559 (ท่านละ 1,950 บาท ) เด็ก จํานวน_____________คน
2. สมัครค่าย 3 วัน 2 คืน สําหรับผู้ปกครอง

รุนที่ 8 วันที่ 1-3 เม.ษ. 2559(ท่านละ 1,950 บาท ) จํานวน_____________คน
รุนที่ 9 วันที่ 29 เม.ษ.-1 พ.ค. 2559 (ท่านละ 1,950 บาท ) จํานวน_____________คน

3. สมัครร่วมกิจกรรม 1 วัน สําหรับผู้ปกครอง

รุนที่ 8 วันที่ 1 เม.ษ. 2559 (ท่านละ 250 บาท) จํานวน___________คน
รุนที่ 9 วันที่ 29 เม.ษ. 2559 (ท่านละ 250 บาท) จํานวน___________คน

ท่ านชําระค่ าสมัครให้ แก่
เพศ
ชื่อ

สกุล

อายุ

หมายเหตุ หน้ านี ้ใช้ สาํ หรับท่านที่ต้องการส่งหลักฐานการชําระเงินเข้ ามาก่อน และเมื่อท่านดําเนินการส่งใบสมัครรบกวนแนบเอกสารส่วน
นี ้อีกครัง้ มายัง อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com
สําหรับหน้ านี ้กรอก 1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจํานวนสมาชิกมากกว่านี ้ให้ ปริ น้ ส์เพิ่มได้ )

6

วิธีการสมัคร
1. กรอกขอมูลการสมัครใหชัดเจน เพศ/ ชื่อ-สกุล /อายุ/ หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน เพื่อประโยชนในการจัดทําเกรี
ยติบัตร และประกันอุบัติเหตุของบุตรหลาน ดาวโหลดใบสมัครไดที่ หนาเว็บ www.thammacamp.com
2. โอนคาสมัคร ชื่อบัญชี น.ส.สุพรรณี ยิ่งถาวร เลขที่บัญชี 799-0-0-4884-1 ธนาคารกรุงไทย สาขายอยฟอรจูน ทาวน
บัญชีออมทรัพย
3. แจงชําระเงินและสงใบสมัครไดที่
วิธีที่ 1 แจงการชําระเงินกอนไดที่หนาเว็บ www.thammacamp.com
วิธีที่ 2 สงเอกสารการชําระเงินพรอมใบสมัคร มาที่ อีเมล raklukecamp@hotmail.com โดย saveเปนไฟล
PDF. หรือ Microsoft World
4. เมื่อทานไดสงเอกสารการชําระเงินและทําการสมัครเรียบรอยแลว ทางทีมงานจะทําการตรวจสอบและแจงกลับทางอีเมล
ภายใน 7 วันทําการ ทานที่สมัครแลวไมไดรับการยืนยันการสมัครจากทีมงาน สามารถสอบถามขอมูลไดตามหมายเลขในการ
รับสมัคร หรือ อีเมล raklukecamp@hotmail.com
5. ก อ นจั ด กิ จ กรรมประมาณ 2 สั ป ดาห ที ม งานจะดํ า เนิ น การ Update
ข อ มู ล รายชื่ อ ผู ส มั ค รใน
www.thammacamp.com
เงื่อนไขการเขารวมกิจกรรม
1.หากไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดตามวันเวลาที่กําหนด สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครทุกกรณี ทานสามารถนําไปรวมกิจกรรมไดใน
ครั้งถัดไป โดยแจงเลื่อนการเขารวมกิจกรรม 2 สัปดาห แจงมาที่ อีเมล raklukecamp@hotmail.com
2. ทานที่ไมสามารถสงใบสมัคร และชําระเงินกอนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห ทางทีมงานไมสามารถทําประกันอุบัติเหตุได และหาก
ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัคร ทุกกรณี
3.เฉพาะกรณีเจ็บปวยกอนการเขารวมกิจกรรม งดรวมกิจกรรม เนื่องจากมีกิจกรรมที่ใชการเคลื่อนไหวรางกายคอนขางมาก สงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัคร ทานสามารถนําไปรวมกิจกรรมไดในครั้งถัดไป โดยแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลเทานั้น แจงมาที่
อีเมล raklukecamp@hotmail.com
4. กรณี เจ็บปวยกะทันหันระหวางการอยูคาย เด็กที่มีผูปกครองมาดวย ใหผูปกครองเปนผูพาบุตรหลานไปโรงพยาบาล สําหรับนองๆ
ที่ไมมีผูปกครองมา ทีมงานจะดําเนินการพาไปที่โรงพยาบาลที่ใกลๆ กับที่พัก ตามเห็นสมควร
5. ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทางคายทําประกันใหแกเด็ก ในวงเงิน 200,000 บาท
6. หากตองการรับเด็กกลับกอนวันจบกิจกรรม จักตองเปนผูปกครองที่ระบุตามใบสมัครเทานั้น โดยแสดงบัตรประชาชน และสําเนา
บัตรประชาชนขอรับเด็กกลับบาน
7. การจัดชวงอายุผูสมัครเขารวมกิจกรรมทางทีมงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมของนองๆ จากใบสมัครอีกครั้ง
8. กิจกรรมที่แจงใหทราบในกําหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9. งดนําของมีคา อาวุธ ยาเสพติด ติดตัวมาอยูคาย งดชุดสายเดี่ยว กระโปรงสั้น กางเกงสั้น
10. งดใหเด็กๆ นําที่ชารตแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาชารตในคาย ขอความรวมมือผูปกครองเตรียมความพรอมใหเด็กมาจากบาน
11. กรณีเกิดทะเลาะวิวาท หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขคาย ทางคายอาจดําเนินการ ขอเชิญกลับกอนวันจบกิจกรรม
12. กรณีแนะนําการใหบริการ ในชวงเวลาจัดกิจกรรม ทานสามารถแจงขอมูลไดที่แบบฟอรม การแนะนําการใหบริการ โดยการยื่นที่
เจาหนาที่ๆ จุดลงทะเบียน ทางคายขอนําไปพิจารณาดําเนินการใหครั้งถัดไป เพื่อการดําเนินกิจกรรมใหแกสมาชิกในปจจุบัน เปนไป
ดวยความเรียบรอย
13. สําหรับเด็กๆ ที่มีผูปกครองมาเยี่ยมระหวางอยูคาย กรุณาติดตอที่จุดลงทะเบียน ทางคายจะจัดสถานที่ ใหแกทานผูปกครอง งด
เขาหองพักเด็ก และบริเวณที่เด็กทํากิจกรรม ทุกกรณี
14. ไมอนุญาตใหถายภาพ หรือวีดีโอ ในหองพัก และในอิริยาบถที่ไมเหมาะสม ของบุคคลอื่น
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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สําหรับผูป กครองที่เขารวมกิจกรรมคาย 3 วัน 2 คืน
1. ขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สงพรอมใบทานละ 1 ใบ
2. ผูปกครองที่ตองการพักคางในคาย ตองเปนทานที่มีความประสงคในการมาเรียนรูการดําเนินชีวิตตามวิถีแหงพุทธะ และสามารถอยู
รวมกับผูอื่นที่มีความแตกตางหลากหลายได และขอใหทานใหความรวมมือในการดําเนินวิถีชีวิตขณะอยูในคายตามความเห็นของพระ
วิทยากรประจํากลุม
3. ทานที่ตองการมาศึกษาดูงาน สามารถติดตอแจงลวงหนาไดทางอีเมล raklukecamp@hotmail.com
4. หากพบผูแฝงมา มีเจตนานอกเหนือจากความตองการในการเขารวมกิจกรรม ทางทีมงานขอปฏิเสธการสมัครในครั้งนี้
แนะนําสถานที่พัก (สําหรับทานที่ไม่ประสงค์พกั ในค่าย ต้องการจองโรงแรมเอง)
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. สอบถามข อมูล การสมัครได ที่ 086—3239578, 087-2016264, 089-1525661, 097-0243385 ทุกวั น ในช ว งเวลา
8.00-20.00 อีเมล : raklukecamp@hotmail.com เว็บไซต : www.thammacamp.com เฟสบุค : คายรักลูกใหถูก
ธรรม
2. กอนจัดคาย 3 วัน มีผูติดตอเปนจํานวนมาก อาจไมสามารถใหบริการทานไดทั่วถึง และงดรับบริการทางแฟกซ เนื่องจาก
เจาหนาที่ ลงพื้นที่เตรียมการจัดกิจกรรม
3. ในชวงการดําเนินกิจกรรม 3 วัน 2 คืน มีผูโทรเขามาเปนจํานวนมาก อาจไมสามารถใหบริการทางโทรศัพทไดอยาง
ทันทวงที เนื่องจากเจาหนาที่ทุกทานอยูระหวางการดูแลเด็กๆ ในคาย จักตองขออภัยมาลวงหนา ณ ที่นี้ ทานสามารถมา
เยี่ยมบุตรหลานไดในเวลา 8.00 – 18.00
การอํานวยความสะดวก หองนอนติดแอร แยกชาย/หญิง หองอาบน้ํารวม แยกชาย/หญิง เสื่อ หมอน ผาหม อาหารหลัก 7
มื้อ อาหารวาง ตื่น 6.00 น. เขานอน 20.30 น. (มีพระวิทยากรประจํากลุมและพี่เลี้ยงดูแล)
สิ่งที่ตองนํามา คือ ของแหงที่จะนํามาใสบาตร 1 ครั้ง ,ชุดนอน 2 ชุด, ชุดเบิกบานสบายๆ 2 ชุด, ถุงเทา, ยาสีฟน, แปรงสีฟน
, สบู, แชมภู, ผาสําหรับเปลี่ยนอาบน้ํา, ถุงพลาสติกสําหรับใสผาเปยกชื้น, เสื้อกันหนาวสําหรับใสนอน
ทางคายตองขออภัยผูปกครองทุกทาน ในการแจงเงื่อนไขการเขารวมกิจกรรม คายรักลูกใหถูกธรรมมีวัตถุประสงคตองการใหเด็กและ
ผูปกครองที่มาไดฝกใชชีวิตในคายธรรมะตามกระบวนการวิถีพุทธ เปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย ปกปองสิทธิ์สวนบุคคลของเด็กๆ
และทุกทานที่เขามาเปนสวนรวมในกิจกรรม จึงขอความรวมมือทุกทานปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว ในระหวางการดําเนินกิจกรรมทาง
วิทยากร ครู พี่เลี้ยง เจาหนาที่ในโครงการ จักดูแลดานการอบรม ดานความปลอดภัย โดยขอยึดการอํานวยความสะดวกใหแกเด็กๆ เปน
อันดับแรก และสําหรับการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ความเห็นของทานเปนประโยชนตอทางคายเปนอยางยิ่ง โดยทานสามารถ
กรอกขอมูลไดที่จุดลงทะเบียน ทางทีมงานยินดีนอมรับ และขอนําไปปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป

