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ใบสมัคร ค่ายรักลกูให้ถูกธรรม (ส าหรับเด็ก) 

สมัคร รุ่นที่ 11 วนัท่ี 24-26 เม.ย. 2560 

สมัคร รุ่นที่ 12 วนัท่ี 28 เม.ย.-30 เม.ย. 2560 
สมัคร รุ่นต้นกล้าธรรมะ วันท่ี 24 เม.ย.-30 เม.ย. 2560 (ส ำหรับเด็ก 7 ขวบขึ้นไป) 

  ท่านไดแ้นบส าเนาบตัรประชาชนหรือสูติบตัรของเดก็ในการท าประกนัอุบติัเหตุ 

ส่วนที ่1 ส ำหรับเด็ก กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง และลำยมือตัวบรรจง เพือ่ประโยชน์ของผู้สมัครเอง  

          สมคัรในระดบัอาย ุ4-6 ปี (พกัในค่าย)           สมคัรในระดบัอาย ุ4-6 ปี  (ไป-กลบั)   
          สมคัรในระดบัอาย ุ7-9 ปี (พกัในค่าย)                           สมคัรในระดบัอาย ุ10-12 ปี (พกัในค่าย) 
          สมคัรในระดบัอาย ุ10-12 ปี (พกัในค่าย)           สมคัรในระดบัอาย ุ13 ปี ข้ึนไป (พกัในค่าย) 

เลขประจ าตัวประชาชนของเด็ก  

ช่ือ (เด็กหญิง/เด็กชาย) _______________________ นามสกุล________________________ช่ือเล่น__________________ 

วนั/เดือน/ปีเกิด___________________ อาย ุ_______ปี สัญชาติ_____________เช้ือชาติ___________________________
ศาสนา___________________หมู่เลือด _______        โรคประจ าตวั___________________ยาท่ีแพ_้________________
อ า ห า ร ท่ี แ พ้ ______________________________________________ก า ลั ง ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ชั้ น ________________
โร ง เ รี ย น _____________________________________จั ง หวัด _____________________________คว ามส าม า รถ
พิเศษ__________________________________กิจกรรมท่ีสนใจ___________________________________________ 

ท่ีอยู่ปัจจุบนับา้นเลขท่ี________ หมู่_______ ถนน__________________________ ต าบล______________________
อ า เ ภอ __________________________________จังหวัด ________________________ รหัส ไปรษ ณี ย์__________
โทรศัพท์ มือ ถือผู ้ปกครอง ________________________________________________________________________
โทรศพัทบ์า้น_____________________________ E-mail: ผูป้กครอง _______________________________________ 

ท่ำนอนุญำตให้บุตร-หลำน เข้ำร่วมกจิกรรม “ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม” และยนิดปีฏิบัตติำมเงือ่นไขของทำงค่ำย 

ลงช่ือ/เด็ก__________________________________   ลงช่ือ/ผูป้กครอง___________________________________ 

               (_________________________________)                             (_________________________________) 
 

หมำยเหตุ ส ำหรับหน้ำนีก้รุณำให้เด็กกรอกข้อมูล 1 คน/ 1 ใบ (ส ำหรับท ำประกนัอุบัติเหตุ) 

 

วนัท่ีสมคัร.................................... 
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ส่วนที่ 2 ส ำหรับเด็ก ควรตอบค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นทุกข้อ โดยตอบให้ตรงประเด็นและมีใจควำมส ำคัญ 

1. ฉนัชอบ 
_________________________________________________________________________________________ 

2. ฉนัเป็นคนท่ี 
_________________________________________________________________________________________ 

3. คนอ่ืนมองฉนัวา่ฉนัเป็น 
_________________________________________________________________________________________ 

4. ฉนัเกลียด 
_________________________________________________________________________________________ 

5. ฉนัคิดวา่เพ่ือนฉนัเป็น 
_________________________________________________________________________________________ 

6. ฉนัคิดวา่พ่อแม่ฉนัเป็น 
_________________________________________________________________________________________ 

7. คุณครูท าใหฉ้นัเป็น 
_________________________________________________________________________________________ 

8. ฉนัชอบซ้ือ 
_________________________________________________________________________________________ 

9. ฉนัอยากเป็น 
_________________________________________________________________________________________ 

10. เพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของฉนัคือ 
_________________________________________________________________________________________ 

11. ฉนัอยากเล่น 
_________________________________________________________________________________________ 

12. ฉนัอยากไปเท่ียวท่ี 
_________________________________________________________________________________________ 

13. ฉนัคิดวา่ฉนัอยากมาเขา้ค่ายน้ีเพราะ 
_________________________________________________________________________________________ 

14. ฉนัคิดวา่ค่ายน้ีจะให ้___________________________________________________________________กบัฉนั 

  เด็กๆเคยมาค่ายรักลูกใหถู้กธรรม รุ่นท่ีเคยมา ____________ ไม่เคยมา 
     เด็กๆ มีผูป้กครองมาอยูค่่ายในคร้ังน้ี               เด็กๆ มีพี่นอ้งมาอยูค่่ายในคร้ังน้ี        

   เด็กๆ มีเพื่อนมาอยูค่่ายในคร้ังน้ี                     ไม่มี 
   ถา้มีใครบา้ง___________________________________________________________________________ 
   ผูป้กครองท่ีส่งเสริมใหม้าค่ายน้ีคือ__________________________________________________________ 
   ส่ิงท่ีเด็กๆ อยากท าในค่ายน้ีคือ______________________________________________________________  
 หมำยเหตุ ส ำหรับหน้ำนีก้รุณำให้เด็กกรอกข้อมูล 1 คน/ 1 ใบ  
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ส่วนที ่3 ส ำหรับแจ้งกำรเป็นผู้ปกครองของเด็ก กรุณำระบุข้อมูลตำมควำมเป็นจริง 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) _____________________________________________________________________ 
หมายเลขบตัรประชาชน_________________________________________ อาย_ุ_____________________________ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั          ใชท่ี้อยูเ่ดียวกบัเด็ก         ใชท่ี้อยูอ่ื่น_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
ท่านเ ก่ียวข้องกับ เ ด็ก เ ป็น________________________ระดับการศึกษา__________________________________
อาชีพ_________________________ท่ีท างาน____________________  ต  าแหน่ง____________________________ 
ท่ี อยู่ ท่ีท  า ง าน____________________________________________________________________________________
เบอร์บ้าน________________________________________เบอร์ท่ีท างาน___________________________________ 
เบอร์มือถือ_______________________________________________________________________________________ 
E-mail_______________________________ Facebook ___________________________________________________  

ผู้ปกครองท่ำนอืน่ทีส่ำมำรถติดต่อได้ในกรณฉุีกเฉิน 

ช่ือ__________________________________เก่ียวขอ้งกบัเด็กเป็น__________หมายเลขติดต่อ____________________ 
ช่ือ__________________________________เก่ียวขอ้งกบัเด็กเป็น__________หมายเลขติดต่อ____________________ 
ช่ือ__________________________________เก่ียวขอ้งกบัเด็กเป็น__________หมายเลขติดต่อ____________________ 
ในครอบครัวของท่ำนสมัครเด็กเข้ำร่วมกจิกรรมค่ำย 3 วนั 2 คืนทั้งหมด จ ำนวน_______คน 

ในครอบครัวของท่ำนสมัครเด็กเข้ำร่วมกจิกรรมค่ำย 7 วนั 6 คืนทั้งหมด จ ำนวน_______คน 

ในครอบครัวของท่ำนสมัครผู้ปกครองเข้ำร่วมกจิกรรมค่ำย 3 วนั 2 คืนทั้งหมด จ ำนวน_______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_________________________ 
ในครอบครัวของท่ำนสมัครเด็กเข้ำร่วมกจิกรรมค่ำย 7 วนั 6 คืนทั้งหมด จ ำนวน_______คน   

ปัจจุบันเด็กอำศัยอยู่ใน              ครอบครัวเด่ียว (พอ่ แม่ ลูก)                      ครอบครัวขยาย (พอ่ แม่ ลูก และญาติๆ) 
                 ครอบครัวพ่อเล้ียงเด่ียว               ครอบครัวแม่เล้ียงเด่ียว             ครอบครัวผูสู้งอายท่ีุเป็นญาติและเด็ก                                   
.               อยูล่  าพงั เช่น อยูก่นัเฉพาะพี่นอ้ง, พี่เล้ียง                           อ่ืนๆ......................     
 
         

หมำยเหตุ ส ำหรับหน้ำนี ้1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หำกมีจ ำนวนสมำชิกมำกกว่ำนีใ้ห้ปร้ินส์เพิม่ได้) 
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ใบสมัคร ค่ายรักลกูให้ถูกธรรม (ส าหรับผู้ปกครอง) 

สมัคร รุ่นที่ 11 วนัท่ี 24-26 เม.ย. 2560 

สมัคร รุ่นที่ 12 วนัท่ี 28 เม.ย.-30 เม.ย. 2560 
ท่านไดแ้นบส าเนาบตัรประชาชนส าหรับใชใ้นการสมคัร 

ส่วนที ่4  สมคัรเข้ำร่วมกจิกรรมของผู้ปกครอง  

                    สมัครเข้ำร่วมกจิกรรมช่วงเช้ำ ในวนัท่ีมาส่งบุตรหลาน เวลำ 7.00-11.00 ในหอประชุมไม่มีค่าใชจ่้าย) 

                   สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม 1 วัน ในวนัท่ีมาส่งบุตรหลาน  เวลำ 7.00-15.30 (ค่าสมคัร ท่านละ 270 บาท)  
รับประทานอาหารกลางวนั ร่วมกิจกรรมกบัเด็ก   

                   สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน (ค่าสมคัร ท่านละ 2,350 บาท) รับเฉพาะท่านท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรม 
เพื่อมาร่วมเรียนรู้ครอบครัวตามวถีิพุทธะ เหมาะส าหรับท่านท่ีสามารถด าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายได ้ขอความร่วมมือในการ
งดใชเ้คร่ืองมือส่ือสารภายในหอ้งกิจกรรม การพกัแยกหอ้งพกัและหอ้งกิจกรรมกบัเด็ก 
1 .  ( น ำ ย / น ำ ง / น ำ ง ส ำ ว ) _______________________________________________________________________
อำยุ_________________หมำยเลขบัตรประชำชน________________________________________________________
อำชีพ______________________________กำรศึกษำ____________________ สถำนที่ท ำงำน_____________________
เก่ียวข้องกับเด็กเป็น___________________________หมำยเลขโทรศัพท์________________________________________ 
E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________  
        พักในค่ำยแยกชำย หญิงและยินดีร่วมกิจกรรมจิตอำสำในครั้งนี้             ไม่ประสงค์พักในค่ำย  

2.  ( น ำ ย / น ำ ง / น ำ ง ส ำ ว ) _______________________________________________________________________
อำยุ_________________หมำยเลขบัตรประชำชน________________________________________________________
อำชีพ______________________________กำรศึกษำ____________________ สถำนที่ท ำงำน_____________________
เก่ียวข้องกับเด็กเป็น___________________________หมำยเลขโทรศัพท์________________________________________ 
E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________  
        พักในค่ำยแยกชำย หญิงและยินดีร่วมกิจกรรมจิตอำสำในครั้งนี้             ไม่ประสงค์พักในค่ำย  

3.  ( น ำ ย / น ำ ง / น ำ ง ส ำ ว ) _______________________________________________________________________
อำยุ_________________หมำยเลขบัตรประชำชน________________________________________________________
อำชีพ______________________________กำรศึกษำ____________________ สถำนที่ท ำงำน_____________________
เก่ียวข้องกับเด็กเป็น___________________________หมำยเลขโทรศัพท์________________________________________ 
E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________  
        พักในค่ำยแยกชำย หญิงและยินดีร่วมกิจกรรมจิตอำสำในครั้งนี้             ไม่ประสงค์พักในค่ำย  

ท่ำนสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม “ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม” 
ยินดีปฏิบัติตำมเงื่อนไขของทำงค่ำย และค ำแนะน ำของพระวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 

ลงช่ือ__________________________________ 

             (_________________________________) 

หมำยเหตุ ส ำหรับหน้ำนี ้1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หำกมีจ ำนวนสมำชิกมำกกว่ำนีใ้ห้ปร้ินส์เพิม่ได้) 
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ส่วนที่ 5 ใบแจ้งการช าระเงิน ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม ส่งเอกสำรกำรช ำระเงินพร้อมใบสมัครได้ที่ อีเมล์ 
raklukecamp@hotmail.com  

ช่ือ ผูช้  าระเงิน ____________________________________________________________________________ ______ 
วธีิการช าระเงิน  
         ทางเคา้เตอร์ธนาคาร  ____________________________________ สาขา________________________________
วนัท่ีช าระเงิน________________________เวลาท่ีช าระเงิน___________________________________ 
        ATM ธนาคาร______________________________________ วนัท่ีช าระเงิน______________________________
เวลาท่ีช าระเงิน___________________________________ 
        ทางอินเตอร์เนต ธนาคาร______________________________________________________________________ 
วนัท่ีช าระเงิน________________________เวลาท่ีช าระเงิน___________________________________ 
รวมจ านวนเงินท่ีโอนทั้งหมด_______________________________________บาท  
หมายเลขติดต่อลบั_________________________________________________________________________________ 
E-mail:_____________________________________ Facebook:____________________________________________  

โอนค่าสมัคร : โอนค่าสมัคร : ชื่อบัญชี น.ส.ศศิจิต พร้อมสัมพันธ์ เลขที่บัญชี 959-0-1-0404-5 ธนาคารกรุงไทย              
สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัญชีออมทรัพย์  หมายเลขติดต่อ : 087-2016264, , 086-3239578,              
08-19156505, 097-0243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00  

ท่ำนประสงคช์ ำระค่ำ 

1. สมัครค่ำย 3 วัน 2 คืน ส ำหรับเด็ก  
               รุ่นที่ 11 วันที่ 24-26 เม.ย. 2560 (ท่ำนละ 2,350 บำท ) เด็ก จ ำนวน_____________คน  
               รุ่นที่ 12 วันที่ 28-30 เม.ย. 2560 (ท่ำนละ 2,350 บำท ) เด็ก จ ำนวน_____________คน  
      รุ่นที่ ต้นกล้ำธรรมะ  วันที่ 24-30 เม.ย. 2560 (ท่ำนละ 4,750 บำท ) เด็ก จ ำนวน_____________คน  

2. สมัครค่ำย 3 วัน 2 คืน ส ำหรับผู้ปกครอง  
รุ่นที่ 11 วันที่ 24-26 เม.ย. 2560  (ท่ำนละ 2,350 บำท ) จ ำนวน_____________คน 
รุ่นที่ 12 วันที่ 28.-30 เม.ย. 2560  (ท่ำนละ 2,350 บำท ) จ ำนวน_____________คน 

3. สมัครร่วมกิจกรรม 1 วัน ส ำหรับผู้ปกครอง  
       รุ่นที่ 11 วันที่ 24-26 เม.ย. 2560  (ท่ำนละ 270 บำท) จ ำนวน___________คน 

รุ่นที่ 12 วันที่ 28.-30 เม.ย. 2560 (ท่ำนละ 270 บำท) จ ำนวน___________คน 
 

ท่านช าระค่าสมัครให้แก่ 
เพศ ชื่อ สกุล อาย ุ
    
    
    
    
    
    
    

mailto:raklukecamp@hotmail.com
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วิธีการสมัคร 
1. กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ชัดเจน เพศ/ ชื่อ-สกุล /อายุ/ หมำยเลขประจ ำตัวบัตรประชำชน เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดท ำ     
เกรียติบัตร และประกันอุบัติเหตุของบุตรหลำน ดำวโหลดใบสมัครได้ที่ หน้ำเว็บ www.thammacamp.com   

2. โอนค่ำสมัคร โอนค่าสมัคร : ชื่อบัญชี น.ส.ศศิจิต พร้อมสัมพันธ์ เลขที่บัญชี 959-0-1-0404-5 ธนาคารกรุงไทย              
สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัญชีออมทรัพย์  หมายเลขติดต่อ : 087-2016264, 086-3239578,                
08-19156505, 097-0243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00  
3. แจ้งช ำระเงินและส่งใบสมัคร มำที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com  โดย saveเป็นไฟล์ PDF. หรือ Microsoft 
World  
4. เมื่อท่ำนได้ส่งเอกสำรกำรช ำระเงินและท ำกำรสมัครเรียบร้อยแล้ว ทำงทีมงำนจะท ำกำรตรวจสอบและแจ้งกลับทำงอีเมล์ 
ภายใน 7 วันท าการ ท่ำนที่สมัครแล้วไม่ได้รับกำรยืนยันกำรสมัครจำกทีมงำน สำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ตำมหมำยเลขในกำร
รับสมัคร หรือ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com     
5.  ก่ อนจั ดกิ จกรรมประมำณ 2  สั ปดำห์ที ม งำนจะด ำ เนิ นกำร  Update ข้ อมู ล รำยชื่ อผู้ สมั ค ร ใน   
www.thammacamp.com  

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 
1.หำกไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมวันเวลำที่ก ำหนด สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัครทุกกรณี ท่ำนสำมำรถน ำไปร่วมกิจกรรมได้ใน
คร้ังถัดไป โดยแจ้งเลื่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 2 สัปดำห ์แจ้งมำที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com  
2. ท่ำนที่ไม่สำมำรถส่งใบสมัคร และช ำระเงินก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดำห์  ทำงทีมงำนไม่สำมำรถท ำประกันอุบัติเหตุได้ และหำก
ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัคร ทุกกรณี  
3.เฉพำะกรณีเจ็บป่วยก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม งดร่วมกิจกรรม เนื่องจำกมีกิจกรรมที่ใช้กำรเคลื่ อนไหวร่ำงกำยค่อนข้ำงมำก สงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัคร ท่ำนสำมำรถน ำไปร่วมกิจกรรมได้ในครั้งถัดไป โดยแสดงใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลเท่ำนั้น  แจ้งมำที่ 
อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com 
4. กรณี เจ็บป่วยกะทันหันระหว่ำงกำรอยู่ค่ำย เด็กที่มีผู้ปกครองมำด้วย ให้ผู้ปกครองเป็นผู้พำบุตรหลำนไปโรงพยำบำล ส ำหรับน้องๆ 
ที่ไม่มีผู้ปกครองมำ ทีมงำนจะด ำเนินกำรพำไปที่โรงพยำบำลที่ใกล้ๆ กับที่พัก ตำมเห็นสมควร   
5. ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทำงค่ำยท ำประกันให้แก่เด็ก ในวงเงิน 200,000 บำท   
6. หำกต้องกำรรับเด็กกลับก่อนวันจบกิจกรรม จักต้องเป็นผู้ปกครองที่ระบุตำมใบสมัครเท่ำนั้น โดยแสดงบัตรประชำชน และส ำเนำ
บัตรประชำชนขอรับเด็กกลับบ้ำน    
7. กำรจัดช่วงอำยุผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรมทำงทีมงำนจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของน้องๆ จำกใบสมัครอีกคร้ัง 
8. กิจกรรมที่แจ้งให้ทรำบในก ำหนดกำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
9. งดน ำของมีค่ำ อำวุธ ยำเสพติด ติดตัวมำอยู่ค่ำย งดชุดสำยเดี่ยว กระโปรงสั้น กำงเกงสั้น  
10. งดให้เด็กๆ น ำที่ชำร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมำชำร์ตในค่ำย ขอควำมร่วมมือผู้ปกครองเตรียมควำมพร้อมให้เด็กมำจำกบ้ำน 
11. กรณีเกิดทะเลำะวิวำท หรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขค่ำย ทำงค่ำยอำจด ำเนินกำร ขอเชิญกลับก่อนวันจบกิจกรรม   
12. กรณีแนะน ำกำรให้บริกำร ในช่วงเวลำจัดกิจกรรม ท่ำนสำมำรถแจ้งข้อมูลได้ที่แบบฟอร์ม กำรแนะน ำกำรให้บริกำร โดยกำรยื่นที่
เจ้ำหน้ำที่ๆ จุดลงทะเบียน ทำงค่ำยขอน ำไปพิจำรณำด ำเนินกำรให้คร้ังถัดไป เพื่อกำรด ำเนินกิจกรรมให้แก่สมำชิกในปัจจุบัน เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 
13. ส ำหรับเด็กๆ ที่มีผู้ปกครองมำเยี่ยมระหว่ำงอยู่ค่ำย กรุณำติดต่อที่จุดลงทะเบียน ทำงค่ำยจะจัดสถำนที่ ให้แก่ท่ำนผู้ปกครอง งด
เข้ำห้องพักเด็ก และบริเวณที่เด็กท ำกิจกรรม ทุกกรณี 
14. ไม่อนุญำตให้ถ่ำยภำพ หรือวีดีโอ ในห้องพัก และในอิริยำบถที่ไม่เหมำะสม ของบุคคลอื่น 
15. งดผู้ปกครองเข้ำมำในเขตที่ห้องอำบน้ ำเด็ก เช้ำตั้งแต่เวลำ 5.30-7.30 เย็นตั้งแต่เวลำ 18.00-20.30 เนื่องจำกมีเด็กหลำยวัยมำ
พักค้ำง   
16. ในช่วงเวลำ กิจกรรมของเด็กๆ ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองเข้ำมำร่วมกิจกรรมของเด็กๆ ในทุกช่วงวัย 
17. ผู้ปกครองที่ต้องกำรรับเด็กไป-กลับ หรือรับเด็กไปพักนอกค่ำย ต้องเป็นเด็กที่สมัครในระดับอายุ 4- 6 ปี โดยติดต่อรับส่งได้ที่จุด
ลงทะเบียนเท่ำนั้น 
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ส ำหรับผูป้กครองที่เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย 3 วัน 2 คืน 
1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส่งพร้อมใบท่ำนละ 1 ใบ  
2. ผู้ปกครองที่ต้องกำรพักค้ำงในค่ำย ต้องเป็นท่ำนที่มีควำมประสงค์ในกำรมำเรียนรู้กำรด ำเนินชีวิตตำมวิถีแห่งพุทธะ และสำมำรถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้ และขอให้ท่ำนให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินวิถีชีวิตขณะอยู่ในค่ำยตำมควำมเห็นของพระ
วิทยำกรประจ ำกลุ่ม      
3. ท่ำนที่ต้องกำรมำศึกษำดูงำน สำมำรถติดต่อแจ้งล่วงหน้ำได้ทำงอีเมล์ raklukecamp@hotmail.com 
4. หำกพบผู้แฝงมำ มีเจตนำนอกเหนือจำกควำมต้องกำรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ทำงทีมงำนขอปฏิเสธกำรสมัครในครั้งนี้  

       ข้อแนะน าในการติอต่อสอบถามและรับบริการ 
1. สอบถำมข้อมูลกำรสมัครได้ที่ 086—3239578, 087-2016264, 089-1525661, 097-0243385 ทุกวัน ในช่วงเวลำ 
8.00-20.00 อีเมล์ : raklukecamp@hotmail.com  เว็บไซต์ :  www.thammacamp.com  เฟสบุค : ค่ำยรักลูกให้ถูก
ธรรม 
2. ก่อนจัดค่ำย 3 วัน มีผู้ติดต่อเป็นจ ำนวนมำก อำจไม่สำมำรถให้บริกำรท่ำนได้ทั่วถึง และงดรับบริกำรทำงแฟ็กซ์ เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่ ลงพื้นที่เตรียมกำรจัดกิจกรรม  
3. ในช่วงกำรด ำเนินกิจกรรม 3 วัน 2 คืน มีผู้โทรเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก อำจไม่สำมำรถให้บริกำรทำงโทรศัพท์ได้อย่ำง
ทันท่วงที เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนอยู่ระหว่ำงกำรดูแลเด็กๆ ในค่ำย จักต้องขออภัยมำล่วงหน้ำ ณ ที่นี้  ท่ำนสำมำรถมำ
เยี่ยมบุตรหลำนได้ในเวลำ 8.00 – 18.00     
การอ านวยความสะดวก ห้องนอนติดแอร์  แยกชำย/หญิง ห้องอำบน้ ำรวม แยกชำย/หญิง ที่นอน หมอน อำหำรหลัก 7 มื้อ  
อำหำรว่ำง ตื่น 6.00 น. เข้ำนอน 20.30 น. (มีพระวิทยำกรประจ ำกลุ่มและพ่ีเลี้ยงดูแล)  
สิ่งท่ีต้องน ามา คือ ผ้ำห่มใช้ห่มนอน, ของที่จะน ำมำใส่บำตรพระภิกษุสงฆ์ 5 รูป ขอเป็นของใช้ส ำหรับเด็กอ่อน หรือของแห้ง
ตำมก ำลังศรัทรำ ,ชุดนอน 2 ชุด, ชุดเบิกบำนสบำยๆ 2 ชุด, ถุงเท้ำ, ยำสีฟัน, แปรงสีฟันสบู่, แชมภู, ผ้ำส ำหรับเปลี่ยนอำบน้ ำ 
ถุงพลำสติกส ำหรับใส่ผ้ำเปียกชื้น, เสื้อกันหนำวส ำหรับใส่นอน      
 

ทางค่ายต้องขออภัยผู้ปกครองทุกท่าน ในการแจ้งเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมมีวัตถุประสงค์ต้องการให้เด็กและ
ผู้ปกครองที่มาได้ฝึกใช้ชีวิตในค่ายธรรมะตามกระบวนการวิถีพุทธ เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ปกป้องสิทธิ์ส่วนบุคคลของเด็กๆ 
และทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในกิจกรรม จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมทาง
วิทยากร ครู พ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่ในโครงการ จักดูแลด้านการอบรม ด้านความปลอดภัย โดยขอยึดการอ านวยความสะดวกให้แก่เด็กๆ เป็น
อันดับแรก และส าหรับการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ความเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อทางค่ายเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านสามารถ
กรอกข้อมูลได้ที่จุดลงทะเบียน ทางทีมงานยินดนี้อมรับ และขอน าไปปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป      
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