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ใบสมัคร ค่ายรักลกูให้ถูกธรรม รุ่นที่ 7 
. 

ส ำหรับเด็ก กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง และลำยมือตัวบรรจง เพือ่ประโยชน์ของผู้สมัครเอง (ประกนัอุบัติเหตุ) 

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

          สมัครในระดับอำยุ...............ปี (ส ำหรับเดก็ทีย่งัไม่เคยมำอำยุตั้งแต่ 4 ปี ขึน้ไป)                          

         เด็กทีเ่คยมำแล้วและต้องมีอำยุ 10 ปี ขึน้ไป (ส ำหรับเดก็ทีม่คีวำมพร้อมในกำรฝึกใช้ชีวติตำมวถิีพุทธในระดบัทีสู่งขึน้)   

ช่ือ (เด็กหญิง/เด็กชาย) _______________________ นามสกุล________________________ช่ือเล่น__________________ 

เ ล ข ท่ี ป ร ะ ช า ช น  _______________________ ว ั น / เ ดื อ น / ปี เ กิ ด ___________________ อ า ยุ  _______ปี   
สัญชาติ_____________เช้ือชาติ___________________________ศาสนา___________________หมู่เลือด _______        
โรคประจ าตวั___________________ยาท่ีแพ_้________________อาหารท่ีแพ้________________ ______________
ก าลัง ศึกษาระดับชั้ น  _____โรงเ รียน_____________________________________จังหวัด________________
ความสามารถพิเศษ__________________________________กิจกรรมท่ีสนใจ__________________________________ 

ท่ีอยู่ปัจจุบนับา้นเลขท่ี________ หมู่_______ ถนน__________________________ ต าบล______________________
อ า เ ภอ __________________________________จังหวัด ________________________ รหัส ไปรษ ณี ย์__________
โทรศพัท์มือถือ_______________________________________โทรศพัท์บ้าน_________________________________ 
E-mail:_________________________________________________Facebook:________________________________ 

เด็กๆ เคยมาค่ายรักลูกใหถู้กธรรม หรือไม่________________รุ่นท่ีเคยมา_____________________________________ 

ผูป้กครองท่ีส่งเสริมใหม้าค่ายน้ีคือ_____________________________เด็กๆ มีผูป้กครองหรือเพื่อนๆ มาอยูค่่ายในคร้ังน้ี
ดว้ยหรือไม่______________ใครบา้ง___________________ ______________________________________________ 

ส่ิงท่ีเด็กๆ อยากท าในค่ายน้ีคือ__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

ลงช่ือ/เด็ก__________________________________ 
                        

          (_________________________________) 
 

หมำยเหตุ ส ำหรับหน้ำนีก้รุณำให้เด็กกรอกข้อมูล 1 คน/ 1 ใบ 
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ค ำถำม 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 

 

 

 

 

หมำยเหตุ ส ำหรับหน้ำนีก้รุณำให้เด็กกรอกข้อมูล 1 คน/ 1 ใบ 
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ส ำหรับแจ้งกำรเป็นผู้ปกครอง 

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____________________ 

ในครอบครัวของท่ำนสมัครเด็กเข้ำร่วมกจิกรรมค่ำย 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_________________________ 

ท่านหรือบุคคลในครอบครัวของท่านเคยสมคัรค่ายรักลูกใหถู้กธรรม หรือไม่_____ใครบา้ง________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

ท่านอนุญาตใหบุ้ตร-หลาน เขา้ร่วมกิจกรรม “ค่ายรักลูกใหถู้กธรรม” 3 วนั 2 คืน และยนิดีปฏิบติัตามเง่ือนไขของทางค่าย  

ลงช่ือ/ผูป้กครอง__________________________________ 
 

                        (_________________________________) 
 

หมำยเหตุ ส ำหรับหน้ำนี ้1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจ านวนสมาชิกมากกวา่น้ีใหป้ร้ินส์เพิ่มได)้ 
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ส ำหรับผู้ปกครอง  
ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมช่วงเช้า  

1. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เก่ียวข้องเป็น______________________ 

2. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เก่ียวข้องเป็น______________________ 

ผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรม  1 วัน  

1. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เก่ียวข้องเป็น______________________ 

2. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เก่ียวข้องเป็น______________________ 

3. (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________________________อายุ__________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________เก่ียวข้องเป็น______________________ 

ผู้ปกครองร่วมกิจกรรม (3 วัน 2 คืน)  
1 .  ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________
อายุ_________________หมายเลขบัตรประชาชน________________________________________________________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________ สถานที่ท างาน_____________________
เก่ียวข้องกับเด็กเป็น___________________________หมายเลขโทรศัพท์________________________________________ 
E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________  
        พักในค่ายแยกชาย หญิงและยินดีสมัครช่วยงานจิตอาสาในครั้งนี้             ไม่ประสงค์พักในค่าย ต้องการจองโรงแรมเอง 
 
2.  ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________
อายุ_________________หมายเลขบัตรประชาชน________________________________________________________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________ สถานที่ท างาน_____________________
เก่ียวข้องกับเด็กเป็น___________________________หมายเลขโทรศัพท์________________________________________ 
E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________  
        พักในค่ายแยกชาย หญิงและยินดีสมัครช่วยงานจิตอาสาในครั้งนี้             ไม่ประสงค์พักในค่าย ต้องการจองโรงแรมเอง 
 
3.  ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________
อายุ_________________หมายเลขบัตรประชาชน________________________________________________________
อาชีพ______________________________การศึกษา____________________ สถานที่ท างาน_____________________
เก่ียวข้องกับเด็กเป็น___________________________หมายเลขโทรศัพท์________________________________________ 
E-mail:________________________ Facebook:_______________________________________________________  
        พักในค่ายแยกชาย หญิงและยินดีสมัครช่วยงานจิตอาสาในครั้งนี้             ไม่ประสงค์พักในค่าย ต้องการจองโรงแรมเอง 
 
หมายเหตุ แนะน าสถานที่พัก (ส าหรับท่านที่ไม่ประสงคพ์กัในค่าย ตอ้งการจองโรงแรมเอง) 
1. โรงแรงศาลายาพาวิลเลี่ยน (ของ MUIC อยู่ใน ม.มหิดล) ราคา 1,200 บ./ห้อง/คนื/พักได้ 2 ท่าน 
สอบถามโทร 02-4410568-9 www.salayapavilion.com 
2. Asean House ของสถาบันอาเซียนฯ ม.มหิดล (อยู่ใน ม.มหิดล) ราคาประมาณ 600 บ./ห้อง/คืน/พักได้ 2 ท่าน โทร 
024419040-3 ต่อ 60-61  http://www.aihd.mahidol.ac.th/new/th/ 

( ส าหรับหนา้น้ีกรอก 1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจ านวนสมาชิกมากกวา่น้ีให้ปร้ินส์เพ่ิมได)้ 

http://www.salayapavilion.com/
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 ใบแจ้งการช าระเงนิ ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม  

            ชอ่งทางท่ีท่านสง่ใบสมคัรเข้ามา                    อีเมลล์              แฟ็กซ์             

ช่ือ ผู้ช าระเงิน ____________________________________________________________________________________________  
วิธีการช าระเงิน ทางเค้าเตอร์ธนาคาร  ____________________________________โอน ATM ธนาคาร___________________________ 
สาขา________________________วนัท่ีช าระเงิน________________________เวลาที่ช าระเงิน___________________________________ 
รวมจ านวนเงินท่ีโอนทัง้หมด_______________________________________บาท  
สง่เอกสารเข้ามาวนัท่ี_____________________จ านวน________________ แผน่    

หมายเลขติดต่อกลบั_____________________________________________________________________________________ 
E-mail:__________________________________________ Facebook:____________________________________________  

 ท่านประสงค์ช าระค่า 
1. สมคัรคา่ย 3 วนั 2 คืน เด็ก จ านวน_____________คน (ทา่นละ 1,950 บาท) 
2. สมคัรคา่ย 3 วนั 2 คืน ส าหรับผู้ปกครอง จ านวน___________คน (ทา่นละ 1,950 บาท) 
3. สมคัรร่วมกิจกรรม 1 วนั ส าหรับผู้ปกครอง จ านวน___________คน (ทา่นละ 250 บาท) อาหารกลางวนั อาหารวา่ง กิจกรรม เช้า-บา่ย 

โอนค่าสมัคร : ชื่อบัญชี น.ส.สุพรรณี ยิ่งถาวร เลขที่บัญชี 799-0-0-4884-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยฟอร์จูนทาวน์ 
บัญชีออมทรัพย์   หมายเลขติดต่อ : 087-2016264, 089-1525661, 086--3239578 ทุกวัน ในช่วงเวลา 8.00-20.00  

ท่านช าระค่าสมัครให้แก่ 
เพศ ช่ือ สกุล อายุ 
    
    
    
    
    
    
    

หมำยเหตุ หนา้น้ีใชส้ าหรับท่านท่ีแจง้ช าระเงินทางอีเมล์ การด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการช าระเงิน ทางทีมงานจะแจง้
กลบั ทางอีเมล ์ภายใน 3 วนัท าการ  
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เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
1.หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันเวลาที่ก าหนด สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี ท่านสามารถน าไปร่วมกิจกรรมได้ใน
คร้ังถัดไป โดยแจ้งเลื่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 มาที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com  
2. ท่านที่ส่งใบสมัคร หรือช าระเงินหลังวันที่ 10 ตุลาคม 2558  ไม่สามารถท าประกันอุบัติเหตุได้ และหากยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าสมัคร ค่าห้องพัก ทุกกรณี  
3.เฉพาะกรณีเจ็บป่วยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม งดร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายค่อนข้างมาก สงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร ท่านสามารถน าไปร่วมกิจกรรมได้ในครั้งถัดไป โดยแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น 
4. กรณี เจ็บป่วยกะทันหันระหว่างการอยู่ค่าย เด็กที่มีผู้ปกครองมาด้วย ให้ผู้ปกครองเป็นผู้พาบุตรหลานไปโรงพยาบาล ส าหรับน้องๆ 
ที่ไม่มีผู้ปกครองมา ทีมงานจะด าเนินการพาไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ๆ กับที่พัก ตามเห็นสมควร  
5. ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทางค่ายท าประกันให้แก่เด็ก ในวงเงิน 200,000 บาท   
6. หากต้องการรับเด็กกลับก่อนวันจบกิจกรรม จักต้องเป็นผู้ปกครองที่ระบุตามใบสมัครเท่านั้น โดยแสดงบัตรประชาชน และส าเนา
บัตรประชาชนขอรับเด็กกลับบ้าน    
7. การจัดช่วงอายุผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางทีมงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมของน้องๆ จากใบสมัครอีกคร้ัง 
8. กิจกรรมที่แจ้งให้ทราบในก าหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
9. งดน าของมีค่า อาวุธ ยาเสพติด ติดตัวมาอยู่ค่าย งดชุดสายเดี่ยว กระโปรงสั้น กางเกงสั้น  
10. งดให้เด็กๆ น าที่ชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมาใช้ในค่าย ขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมความพร้อมให้เด็กมาจากบ้าน 
11. กรณีเกิดทะเลาะวิวาท หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขค่าย ทางค่ายอาจด าเนินการ ขอเชิญกลับก่อนวันจบกิจกรรม  
12. กรณีแนะน าการให้บริการ ในช่วงเวลาจัดกิจกรรม ท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่แบบฟอร์ม การแนะน าการให้บริการ โดยการยื่นที่
เจ้าหน้าที่ๆ อ านวยความสะดวก ด้านบริการคลินิก`พ่อ-แม่ ทางค่ายขอน าไปพิจารณาด าเนินการให้คร้ังถัดไป เพื่อการด าเนินกิจกรรม
ให้แก่สมาชิกในปัจจุบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
13. ส าหรับเด็กๆ ที่มีผู้ปกครองมาเยี่ยมระหว่างอยู่ค่าย ทางค่ายจะจัดสถานที่ ด้าน คลินิกพ่อ-แม่ ให้แก่ท่านผู้ปกครอง และมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กคอยให้ค าปรึกษา 
14. ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือวีดีโอ ในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม ของบุคคลอื่น 
15. งดผู้ปกครองเข้ามาในเขตที่พักเด็ก ห้องอาบน้ าเด็ก ตั้งแต่เวลา 16.00-8.00 เนื่องจากมีเด็กหลายวัยมาพักค้าง  
16. ในช่วงเวลา รับประทานอาหาร และกิจกรรมแยกตามระดับอายุของเด็กๆ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรมของเด็กๆ 
ในทุกช่วงวัย 
  กรณีการพักของผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย 3 วัน 2 คืน 
1. ในวันเข้าร่วมกิจกรรมทางค่ายขอให้ท่านส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ยื่นที่จุดลงทะเบียนท่านละ 1 ใบ  
2. ผู้ปกครองที่ต้องการพักกับครู พี่เลี้ยง ในค่าย ต้องเป็นท่านที่สมัครใจเป็นจิตอาสาเท่านั้น และขอให้ท่าน ให้ความร่วมมือในการเป็น
จิตอาสา หลังจากหมดช่วงเวลากิจกรรม ตามความเห็นของพระวิทยากร 
3. การจองที่พักท่านสามารถติดต่อจองห้องพักได้โดยตรงกับทางโรงแรม ทางค่ายขอแนะน าสถานที่พักดังนี้  

3.1 โรงแรงศาลายาพาวิลเลี่ยน (ของ MUIC อยู่ใน ม.มหิดล) ราคา 1,200 บ./ห้อง/คืน/พักได้ 2 ท่าน 
สอบถามโทร 02-4410568-9 http://www.salayapavilion.com  

3.2 Asean House ของสถาบันอาเซียนฯ ม.มหิดล (อยู่ใน ม.มหิดล) ราคาประมาณ 600 บ./ห้อง/คืน/พักได้ 2 ท่าน โทร 
024419040-3 ต่อ 60-61  http://www.aihd.mahidol.ac.th/new/th/ 
4. ผู้ปกครองที่ต้องการรับเด็กไปพักค้างคืนด้วย ต้องเป็นเด็กที่สมัครในระดับอายุ 4- 6 ปี โดยติดต่อรับส่งได้จากพระวิทยากร ประจ า
กลุ่มเท่านั้น   

ทางค่ายต้องขออภัยผู้ปกครองทุกท่าน ในการแจ้งเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมมีวัตถุประสงค์ต้องการให้เด็ก
และผู้ปกครองท่ีมาได้ฝึกใช้ชีวิตในค่ายธรรมะตามกระบวนการวิถพุีทธ ใหเ้ป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ปกป้องสิทธิ์ส่วนบุคคลของ
เด็กๆ และท่านสมาชิกที่เข้ามาเป็นส่วนร่วม จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ทางทีมงานขอเรียนให้ท่านทราบถึง
การใหข้้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะตา่งๆ ความเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ยินดนี้อมรับน าไปปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป      
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วิธีการสมัคร 
1. กรอกข้อมูลการสมัครให้ชัดเจน เพศ/ ชื่อ-สกุล /อายุ/ หมายเลขประจ าตัวบัตรประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าเกรี
ยติบัตร และประกันอุบัติเหตุของบุตรหลาน ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ หน้าเว็บ www.thammacamp.com   
2. โอนค่าสมัคร ชื่อบัญชี น.ส.สุพรรณี ยิ่งถาวร เลขที่บัญชี 799-0-0-4884-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยฟอร์จูน ทาวน์ 
บัญชีออมทรัพย์  
3. แจ้งช าระเงินและส่งใบสมัครได้ที่  

วิธีที่1 แจ้งการช าระเงิน ที่หน้าเว็บ www.thammacamp.com และส่งใบสมัคร มาที่  อีเมล์ 
raklukecamp@hotmail.com  โดย saveเป็นไฟล์ PDF. หรือ Microsoft World  

วิธีที่ 2    ส่งเอกสารการช าระเงินและใบสมัคร มาที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com  โดย saveเป็นไฟล์ 
PDF. หรือ Microsoft World  

วิธีที่ 3 แฟกซ์ 02-5673212 ส าหรับท่านที่ส่งแฟ็กซ์ กรุณาแจ้งชื่อ/ สกุล/ เบอร์ติดต่อกลับสมทบทางอีเมล์ 
raklukecamp@hotmail.com หากเอกสารไม่ชัดเจนหรือสารสูญหาย ทางทีมงานจักได้ติดต่อท่านได้ค่ะ    
4. เมื่อท่านได้ส่งเอกสารการช าระเงินและท าการสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะท าการตรวจสอบและแจ้งกลับทางอีเมล์ 
ภายใน 7 วันท าการ ท่านที่สมัครแล้วไม่ได้รับการยืนยันการสมัครจากทีมงาน สามารถสอบถามข้อมูลได้ตามหมายเลขในการ
รับสมัคร หรือ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com     
5. ก่อนจัดกิจกรรม 2 สัปดาห์ทีมงานจะด าเนินการ Update ข้อมูลรายชื่อผู้สมัครใน   www.thammacamp.com  
6. ส าหรับท่านที่ต้องการช าระเงินก่อนเพ่ือจองสิทธิ์ในการสมัคร ท่านสามารถส่งใบสมัคร เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมได้
ก่อนวันจัดกิจกรรม 10 ต.ค. 2558 เกินจากนั้นทางค่ายจะขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเข้าค่ายของท่านเป็นครั้งถัดไป          

ข้อแนะน าในการติอต่อสอบถามและรับบริการ 
1. สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ 087-2016264, 089-1525661, 086--3239578 ทุกวัน ในช่วงเวลา 8.00-20.00 อีเมล์ : 
raklukecamp@hotmail.com  เว็บไซต์ :  www.thammacamp.com  เฟสบุค : ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม 
2. ก่อนจัดค่าย 1 สัปดาห์ มีผู้ติดต่อเป็นจ านวนมาก อาจไม่สามารถให้บริการท่านได้ทั่วถึง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ทาง
อีเมล์   raklukecamp@hotmail.com และงดรับบริการทางแฟ็กซ์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมการจัดกิจกรรม  
3. ในช่วงการด าเนินกิจกรรม 3 วัน 2 คืน มีผู้ต้องการรับบริการเป็นจ านวนมาก อาจไม่สามารถให้บริการทางโทรศัพท์ได้
อย่างทันท่วงที จักต้องขออภัยมาล่วงหน้า ณ ที่นี้  ทางทีมงานจะเพ่ิมหมายเลขวิทยากรประจ ากลุ่ม ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลบุตรหลานได ้(แจ้งในใบลงทะเบียนหน้างาน)  

การอ านวยความสะดวก ห้องนอนติดแอร์  แยกชาย/หญิง ห้องอาบน้ ารวม แยกชาย/หญิง เสื่อ หมอน ผ้าห่ม อาหารหลัก 7 
มื้อ  อาหารว่าง ตื่น 6.00 น. เข้านอน 20.30 น. (มีพระวิทยากรประจ ากลุ่มและพ่ีเลี้ยงดูแล)  

สิ่งที่ต้องน ามา คือ ของที่จะน ามาใส่บาตร 1 ครั้ง (ขอเป็นหนังสือหรือซีดีสื่อการเรียนส าหรับเด็ก เพ่ือน าไปมอบให้แก่
ห้องสมุดตามโครงการของพระวิทยากร), ชุดนอน 2 ชุด, ชุดเบิกบานสบายๆ 2 ชุด, ถุงเท้า, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, สบู่, แชมภู , 
ผ้าส าหรับเปลี่ยนอาบน้ า, ถุงพลาสติกส าหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, เสื้อกันหนาวส าหรับใส่นอน   
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