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

ใบสมัครคายรักลูกใหถูกธรรม
Short Course (เสาร-อาทิตย)

ส่ วนที่ 1 สํ าหรับเด็ก กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง และลายมือตัวบรรจง เพือ่ ประโยชน์ ของผู้สมัครเอง
ครั้งที่ 1 วันที่ 7-8 ต.ค. 60

ครั้งที่ 2 วันที่ 11-12 พ.ย. 60

ครั้งที่ 3 วันที่ 16-17 ธ.ค. 60

ชื่อ (เด็กหญิง/เด็กชาย) _______________________ _______นามสกุล_______________________________________
ชื่อเล่น__________________________________วัน/เดือน/ปี เกิด__________________ อายุ_______ปี _____________
สัญชาติ____________________เชื้อชาติ___________________________ศาสนา______________________________
หมู่เลือด _______โรคประจําตัว________________________________ยาที่แพ้________________________________
อาหารที่แพ้_____________________________________________________________________________________
กําลังศึกษาระดับชั้น__________โรงเรี ยน_____________________________________จังหวัด________________
ความสามารถพิเศษ____________________________________________________________________________
กิจกรรมที่สนใจ________________________________________________________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่________ หมู่_______ ถนน__________________________ ตําบล______________________
อําเภอ__________________________________จังหวัด________________________ รหัสไปรษณี ย_์ ____________
เบอร์โทรศัพท์___________________________________________________________________________________
ส่ วนที่ 2 สํ าหรับแจ้ งการเป็ นผู้ปกครอง กรุ ณาระบุข้อมูลตามความเป็ นจริง
ข้าพเจ้า (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___________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์________________________________________________________________________________
E-mail_______________________________ Facebook ___________________________________________________
ผู้ปกครองท่ านอืน่ ทีส่ ามารถติดต่ อได้ ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ__________________________________เกี่ยวข้องกับเด็กเป็ น__________หมายเลขติดต่อ____________________
ชื่อ__________________________________เกี่ยวข้องกับเด็กเป็ น__________หมายเลขติดต่อ____________________
ท่ านอนุญาตให้ บุตร-หลาน เข้ าร่ วมกิจกรรม “ค่ ายรักลูกให้ ถูกธรรม” และยินดีปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขของทางค่ าย

ลงชื่อ/ผูป้ กครอง___________________________________
(_________________________________)
หมายเหตุ สํ าหรับหน้ านีก้ รุณาให้ เด็กกรอกข้ อมูล 1 คน/ 1 ใบ
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สวนที่ 3 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
ดัดแปลงมาจากแบบทดสอบของ นพ.สมชาติ สุ ทธิ การ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเด็ก และวัยรุ่ น

เด็กๆ เคยมาค่ายรักลูกให้ถูกธรรม รุ่ นที่เคยมา ________________
ไม่เคยมา
ผูป้ กครองที่ส่งเสริ มให้มาค่ายนี้คือ_______________________________________________________________
สิ่ งที่เด็กๆ อยากทําในค่ายนี้คือ___________________________________________________________________
หมายเหตุ สํ าหรับหน้ านีก้ รุณาให้ เด็กกรอกข้ อมูล 1 คน/ 1 ใบ
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ส ว นที่ 4
ใบแจ ง การชํ า ระเงิ น
ค า ยรั ก ลู ก ให ถู ก ธรรม
ส ง เอกสารการชํ า ระเงิ น พร อ มใบสมั ค รได ที่
อีเมล raklukecamp@hotmail.com
ชื่อ ผูช้ าํ ระเงิน ____________________________________________________________________________ ______
หมายเลขติดต่อกลับ________________________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________ Facebook:____________________________________________
วิธีการชําระเงิน
ทางเค้าเตอร์ ธนาคาร ____________________________________ สาขา________________________________
วันที่ชาํ ระเงิน________________________เวลาที่ชาํ ระเงิน_________________________________________________
ATM ธนาคาร______________________________________ วันที่ชาํ ระเงิน______________________________
เวลาที่ชาํ ระเงิน___________________________________
ทางอิ นเตอร์ เน็ ต ธนาคาร______________________________________________________________________
วันที่ชาํ ระเงิน________________________เวลาที่ชาํ ระเงิน___________________________________
รวมจํานวนเงินที่โอนทั้งหมด_______________________________________บาท
โอนค า สมั ค ร :
ชื่ อ บั ญ ชี น.ส.ศศิ จิ ต พร อ มสั ม พั น ธ เลขที่ บั ญ ชี 959-0-1-0404-5 ธนาคารกรุ ง ไทย สาขา
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัญชีออมทรัพย หมายเลขติดตอ : 087-2016264, , 086-3239578, 095-2827975,
097-2043385 และ 097-0243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00
ทานประสงคชําระคา
1. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7-8 ต.ค. 60
(ทานละ 1,950 บาท ) จํานวน_____________คน
2. ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11-12 พ.ย. 60
(ทานละ 1,950 บาท ) จํานวน_____________คน
3. ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16-17 ธ.ค 60
(ทานละ 1,950 บาท) จํานวน___________คน
ทานชําระคาสมัครใหแก
เพศ
ชื่อ

สกุล

อายุ

หมายเหตุ สํ าหรับหน้ านี้ 1 ครอบครัว/ 1 ใบ
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วิธีการสมัคร
1. กรอกขอมูลการสมัครใหชัดเจน เพศ/ ชื่อ-สกุล /อายุ/ ดาวโหลดใบสมัครไดที่ หนาเว็บ www.thammacamp.com
2. โอนค า สมั ค ร:
ชื่ อ บั ญ ชี น.ส.ศศิ จิ ต พร อ มสั ม พั น ธ เลขที่ บั ญ ชี 959-0-1-0404-5 ธนาคารกรุ ง ไทย สาขา
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัญชีออมทรัพย หมายเลขติดตอ: 087-2016264, , 086-3239578, 095-2827975, 0972043385 และ 097-0243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00
3. แจงชําระเงินและสงใบสมัครมาที่ อีเมล raklukecamp@hotmail.com โดย saveเปนไฟล PDF. หรือMicrosoft World
4. เมื่อทานไดสงเอกสารการชําระเงินและทําการสมัครเรียบรอยแลว ทางทีมงานจะทําการตรวจสอบและแจงกลับทางอีเมล
ภายใน 7 วันทําการ ทานที่สมัครแลวไมไดรับการยืนยันการสมัครจากทีมงาน สามารถสอบถามขอมูลไดตามหมายเลข
โทรศัพท, เฟสบุค: คายรักลูกใหถูกธรรม(โดยสงขอความมาในอินบอก), อีเมล raklukecamp@hotmail.com
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เงื่อนไขการเขารวมกิจกรรม

1.หากไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดตามวันเวลาที่กําหนด สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครทุกกรณี ทานสามารถนําไปรวมกิจกรรมไดใน
ครั้งถัดไป โดยแจงเลื่อนการเขารวมกิจกรรม 2 สัปดาห แจงมาที่ อีเมล raklukecamp@hotmail.com
2. ทานที่โอนเงินแลวไมสามารถสงใบสมัคร กอนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห หากยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครทุกกรณี ทาน
สามารถนําไปรวมกิจกรรมไดในครั้งถัดไป
3. เฉพาะกรณีเจ็บปวยกอนการเขารวมกิจกรรม งดรวมกิจกรรม เนื่องจากมีกิจกรรมที่ใชการเคลื่อนไหวรางกายคอนขางมาก สงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัคร ทานสามารถนําไปรวมกิจกรรมไดในครั้งถัดไป โดยแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลเทานั้น แจงมาที่
อีเมล raklukecamp@hotmail.com
6. หากตองการรับเด็กกลับบาน จักตองเปนผูปกครองที่ระบุตามใบสมัครเทานั้น โดยแสดงบัตรประชาชน ขอรับเด็กกลับบาน
7. การจัดชวงอายุผูสมัครเขารวมกิจกรรมทางทีมงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมของนองๆ จากใบสมัครอีกครั้ง
8. กิจกรรมที่แจงใหทราบในกําหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9. กรุณาแตงกายสุภาพ งดนําของมีคา อาวุธ ยาเสพติด งดชุดสายเดี่ยว กระโปรงสั้น กางเกงสั้น
10. งดใหเด็กๆ ใชโทรศัพทมือถือระหวางเขารวมกิจกรรม
11. กรณีแนะนําการใหบริการ ในชวงเวลาจัดกิจกรรม ทานสามารถแจงขอมูลไดที่แบบฟอรม การแนะนําการใหบริการ โดยการยื่นที่
เจาหนาที่ๆ จุดลงทะเบียน ทางคายขอนําไปพิจารณาดําเนินการใหครั้งถัดไป เพื่อการดําเนินกิจกรรมใหแกสมาชิกในปจจุบัน เปนไป
ดวยความเรียบรอย
14. ไมอนุญาตใหถายภาพ หรือวีดีโอ ในหองกิจกรรม และในอิริยาบถที่ไมเหมาะสม ของบุคคลอื่น
15. ในชวงเวลา กิจกรรมของเด็กๆ ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามารวมกิจกรรมของเด็กๆ ในทุกชวงวัย

ขอแนะนําในการติอตอสอบถามและรับบริการ
สอบถามขอมูล การสมัครได087-2016264, 086-3239578, 095-2827975, 097-2043385 และ 0970243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00 อีเมล : raklukecamp@hotmail.com เว็บไซต : www.thammacamp.com
เฟสบุค : คายรักลูกใหถูกธรรม
ทางคายตองขออภัยผูปกครองทุกทาน ในการแจงเงื่อนไขการเขารวมกิจกรรม คายรักลูกใหถูกธรรมมีวัตถุประสงค
ตองการใหเด็กและผูปกครองที่มาไดฝกกิจกรรมธรรมะตามกระบวนการวิถีพุทธ เปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย
ปกปองสิทธิ์สวนบุคคลของเด็กๆ และทุกทานที่เขามาเปนสวนรวมในกิจกรรม จึงขอความรวมมือทุกทานปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกลาว ในระหวางการดําเนินกิจกรรมทางวิทยากร ครู พี่เลี้ยง เจาหนาที่ในโครงการ จักดูแลดานการอบรม
ดา นความปลอดภั ย โดยขอยึ ด การอํ า นวยความสะดวกให แ กเ ด็ กๆ เป น อั น ดับ แรก และสํ า หรั บ การให ขอ คิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะตา งๆ ความเห็น ของทา นเป นประโยชนตอทางคา ยเปน อยา งยิ่ง โดยทานสามารถกรอกขอมูลไดที่จุด
ลงทะเบียน ทางทีมงานยินดีนอมรับ และขอนําไปปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป

