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ใบสมัครคายรักลูกใหถูกธรรม 
Short Course (เสาร-อาทิตย) 

ส่วนที ่1 สําหรับเด็ก กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และลายมือตัวบรรจง เพือ่ประโยชน์ของผู้สมัครเอง  

          ครั้งท่ี 1 วันท่ี 7-8 ต.ค. 60 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 11-12 พ.ย. 60         ครั้งท่ี 3 วันท่ี 16-17 ธ.ค. 60 

ช่ือ (เด็กหญิง/เด็กชาย) _______________________ _______นามสกลุ_______________________________________ 

ช่ือเล่น__________________________________วนั/เดือน/ปีเกิด__________________ อาย_ุ______ปี_____________   

สัญชาติ____________________เช้ือชาติ___________________________ศาสนา______________________________ 

หมู่เลือด _______โรคประจาํตวั________________________________ยาท่ีแพ_้_______________________________ 

อาหารท่ีแพ_้____________________________________________________________________________________ 

กาํลงัศึกษาระดบัชั้น__________โรงเรียน_____________________________________จงัหวดั________________ 

ความสามารถพิเศษ____________________________________________________________________________ 

กิจกรรมท่ีสนใจ________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี________ หมู่_______ ถนน__________________________ ตาํบล______________________

อาํเภอ__________________________________จงัหวดั________________________ รหสัไปรษณีย_์____________ 

เบอร์โทรศพัท_์__________________________________________________________________________________ 

ส่วนที ่2 สําหรับแจ้งการเป็นผู้ปกครอง กรุณาระบุข้อมูลตามความเป็นจริง 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ________________________________________________________________________ 

หมายเลขบตัรประชาชน____________________________________________ อาย_ุ___________________________ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั          ใชท่ี้อยูเ่ดียวกบัเด็ก         ใชท่ี้อยูอ่ื่น_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

ท่านเ ก่ียวข้องกับ เ ด็ก เ ป็น________________________ระดับ การศึ กษา__________________________________

อาชีพ___________________________________________________________________________________________  

เบอร์โทรศพัท_์_______________________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________ Facebook ___________________________________________________  

ผู้ปกครองท่านอืน่ทีส่ามารถติดต่อได้ในกรณฉุีกเฉิน   

ช่ือ__________________________________เก่ียวขอ้งกบัเด็กเป็น__________หมายเลขติดต่อ____________________ 

ช่ือ__________________________________เก่ียวขอ้งกบัเด็กเป็น__________หมายเลขติดต่อ____________________ 

ท่านอนุญาตให้บุตร-หลาน เข้าร่วมกจิกรรม “ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม” และยนิดปีฏิบัตติามเงือ่นไขของทางค่าย 

ลงช่ือ/ผูป้กครอง___________________________________ 

                          (_________________________________) 

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

 

หมายเหตุ สําหรับหน้านีก้รุณาให้เด็กกรอกข้อมูล 1 คน/ 1 ใบ  
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สวนท่ี 3 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 

ดดัแปลงมาจากแบบทดสอบของ นพ.สมชาติ สุทธิการ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเดก็ และวยัรุ่น 

  เด็กๆ เคยมาค่ายรักลูกใหถู้กธรรม รุ่นท่ีเคยมา ________________            ไม่เคยมา 

 ผูป้กครองท่ีส่งเสริมใหม้าค่ายน้ีคือ_______________________________________________________________ 

  ส่ิงท่ีเด็กๆ อยากทาํในค่ายน้ีคือ___________________________________________________________________  

 

  

หมายเหตุ สําหรับหน้านีก้รุณาให้เด็กกรอกข้อมูล 1 คน/ 1 ใบ  
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สวนท่ี 4 ใบแจงการชําระเงิน คายรักลูกใหถูกธรรม สงเอกสารการชําระเงินพรอมใบสมัครได ท่ี 
อีเมล raklukecamp@hotmail.com  

ช่ือ ผูช้าํระเงิน ____________________________________________________________________________ ______ 

หมายเลขติดต่อกลบั________________________________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________ Facebook:____________________________________________  

วธีิการชาํระเงิน  

         ทางเคา้เตอร์ธนาคาร  ____________________________________ สาขา________________________________

วนัท่ีชาํระเงิน________________________เวลาท่ีชาํระเงิน_________________________________________________ 

        ATM ธนาคาร______________________________________ วนัท่ีชาํระเงิน______________________________

เวลาท่ีชาํระเงิน___________________________________ 

        ทางอินเตอร์เน็ต  ธนาคาร______________________________________________________________________ 

วนัท่ีชาํระเงิน________________________เวลาท่ีชาํระเงิน___________________________________ 

รวมจาํนวนเงินท่ีโอนทั้งหมด_______________________________________บาท  

โอนคาสมัคร : ช่ือบัญชี น.ส.ศศิจิต พรอมสัมพันธ เลขท่ีบัญชี 959-0-1-0404-5 ธนาคารกรุงไทย สาขา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัญชีออมทรัพย  หมายเลขติดตอ : 087-2016264, , 086-3239578, 095-2827975, 
097-2043385 และ 097-0243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00  

ทานประสงคชําระคา 

1. ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 7-8 ต.ค. 60  

               (ทานละ 1,950 บาท ) จํานวน_____________คน  

2. ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 11-12 พ.ย. 60 

(ทานละ 1,950 บาท ) จํานวน_____________คน 

3. ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 16-17 ธ.ค 60   
       (ทานละ 1,950 บาท) จํานวน___________คน  

ทานชําระคาสมัครใหแก 
เพศ ช่ือ สกุล อายุ 
    
    
    
    
    
    
    

 

หมายเหตุ สําหรับหน้านี ้1 ครอบครัว/ 1 ใบ  

mailto:raklukecamp@hotmail.com
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วิธีการสมัคร 
1. กรอกขอมูลการสมัครใหชัดเจน เพศ/ ช่ือ-สกุล /อายุ/ ดาวโหลดใบสมัครไดท่ี หนาเว็บ www.thammacamp.com  
2. โอนคาสมัคร: ช่ือบัญชี น.ส.ศศิจิต พรอมสัมพันธ เลขท่ีบัญชี 959-0-1-0404-5 ธนาคารกรุงไทย สาขา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัญชีออมทรัพย หมายเลขติดตอ: 087-2016264, , 086-3239578, 095-2827975, 097-
2043385 และ 097-0243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00  
3. แจงชําระเงินและสงใบสมัครมาท่ี อีเมล raklukecamp@hotmail.com โดย33 saveเปนไฟล PDF. หรือMicrosoft World  
4. เม่ือทานไดสงเอกสารการชําระเงินและทําการสมัครเรียบรอยแลว ทางทีมงานจะทําการตรวจสอบและแจงกลับทางอีเมล 
ภายใน 7 วันทําการ ทานท่ีสมัครแลวไมไดรับการยืนยันการสมัครจากทีมงาน สามารถสอบถามขอมูลไดตามหมายเลข
โทรศัพท, เฟสบุค: คายรักลูกใหถูกธรรม(โดยสงขอความมาในอินบอก), อีเมล raklukecamp@hotmail.com     

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

 

       ขอแนะนําในการติอตอสอบถามและรับบริการ 

สอบถามขอมูลการสมัครได087-2016264, 086-3239578, 095-2827975, 097-2043385 และ 097-
0243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00 อีเมล : raklukecamp@hotmail.com  เว็บไซต :  www.thammacamp.com  
เฟสบุค : คายรักลูกใหถูกธรรม 

ทางคายตองขออภัยผูปกครองทุกทาน ในการแจงเง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม คายรักลูกใหถูกธรรมมีวัตถุประสงค
ตองการใหเด็กและผูปกครองท่ีมาไดฝกกิจกรรมธรรมะตามกระบวนการวิถีพุทธ เปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย 
ปกปองสิทธิ์สวนบุคคลของเด็กๆ และทุกทานท่ีเขามาเปนสวนรวมในกิจกรรม จึงขอความรวมมือทุกทานปฏิบัติตาม
เง่ือนไขดังกลาว ในระหวางการดําเนินกิจกรรมทางวิทยากร ครู พ่ีเล้ียง เจาหนาท่ีในโครงการ จักดูแลดานการอบรม 
ดานความปลอดภัย โดยขอยึดการอํานวยความสะดวกใหแกเด็กๆ เปนอันดับแรก และสําหรับการใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตางๆ ความเห็นของทานเปนประโยชนตอทางคายเปนอยางย่ิง โดยทานสามารถกรอกขอมูลไดท่ีจุด
ลงทะเบียน ทางทีมงานยินดีนอมรับ และขอนําไปปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป      
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