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ใบสมัคร ค่ายรักลูกปลกูรักให้ถูกธรรม Family Camp ครั้งที่ 3 

วันที่ 27-28 ต.ค. 61  ค่าย 2 วัน 1 คืน (ส าหรับครอบครัว สามารถไปกลบัได้) ค่าสมัครท่านละ 1,890 บาท ท ากิจกรรม
ร่วมกนัในครอบครัว รับสมคัรเป็นคู ่หรือค่ีก็ได้เชน่ แมก่บัลกู, พอ่กบัลกู, ยายกบัหลาน, หรือพอ่แมล่กู    

ส่วนที ่1 ข้อมูลของเด็ก กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และลายมือตัวบรรจง เพือ่ประโยชน์ของผู้สมัครเอง   
เลขประชาชนของเด็ก  

ช่ือ* (เด็กหญิง/เด็กชาย) _______________________ ____นามสกุล*________________________________________ 

ช่ือเล่น*_____________________________วนั/เดือน/ปีเกิด*___________________ อาย*ุ _______ปี  

สัญชาติ_____________เช้ือชาติ___________________________ศาสนา___________________หมู่เลือด ____________   
โรคประจ าตวั___________________________________________ยาท่ีแพ_้___________________________________ 
อาหารท่ีแพ_้_____________________________________________ก าลงัศึกษาระดบัชั้น________________________
โรงเรียน____________________________________________________จงัหวดั_______________________________ 
ความสามารถพิเศษ________________________________________________________________________________ 
กิจกรรมท่ีสนใจ___________________________________________________________________________________ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั   ใชท่ี้อยูต่ามบตัรประชาชน     
บา้นเลขท่ี________ หมู่_______ ถนน__________________________ ต าบล______________________
อ าเภอ__________________________________จงัหวดั________________________ รหสัไปรษณีย_์_________ 

ท่านอนุญาตให้บุตร-หลาน เข้าร่วมกจิกรรม “ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม” และยนิดปีฏิบัตติามเงือ่นไขของทางค่าย 

ลงช่ือ/เด็ก__________________________________   ลงช่ือ/ผูป้กครอง___________________________________ 

               (_________________________________)                             (_________________________________) 

หมายเลขมือถือผูป้กครอง________________________________________________________________________ ____ 

Facebook_____________________________ ______________E-mail _______________________________________ 

หมายเหตุ ส าหรับหน้านีก้รุณากรอกข้อมูล 1 คน/ 1 ใบ  

วนัท่ีสมคัร................................... 
    เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัร 

  ใบสมคัร 
  ส าเนาบตัรประชาชน/สูติบตัร  
  เอกสารการช าระเงิน 
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ส่วนที่ 2 ส าหรับเด็ก ควรตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกข้อ โดยตอบให้ตรงประเด็นและมีใจความส าคัญ 

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 

(ไดรั้บอนุญาติดดัแปลงมาจากแบบทดสอบของ นพ.สมชาติ สุทธิการ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเดก็ และวยัรุ่น) 

  เด็กๆ เคยมาค่ายรักลูกใหถู้กธรรม ค่าย/รุ่นท่ีเคยมา ____________________________   .       ไม่เคยมา 
     เด็กๆ มีผูป้กครองมาอยูค่่ายในคร้ังน้ี               เด็กๆ มีพี่นอ้งมาอยูค่่ายในคร้ังน้ี        

   เด็กๆ มีเพื่อนมาอยูค่่ายในคร้ังน้ี                      ถา้มีใครบา้ง___________________________________ 
   ___________________________ผูป้กครองท่ีส่งเสริมใหม้าค่ายน้ีคือ____________________________________ 
  ส่ิงท่ีเด็กๆ อยากท าในค่ายน้ีคือ___________________________________________________________________ 
 

หมายเหตุ ส าหรับหน้านีก้รุณาให้เด็กกรอกข้อมูล 1 คน/ 1 ใบ  (เด็กเลก็ ผู้ปกครองสามารถสอบถามและช่วยเขียนแทนได้)  
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ใบสมัครส าหรับผู้ปกครอง 
ส่วนที่ 3  สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครอง (กรุณาแนบส ำเนำบัตรประชำชนในกำรสมัคร)              

1.  ( น ำ ย / น ำ ง / น ำ ง ส ำ ว ) _______________________________________________________________________
อำยุ_________________หมำย เลขบั ตรประชำชน ________________________________________________________
กำรศึกษำ____________________ อำชีพ______________________________ สถำนที่ท ำงำน_____________________
เก่ียวข้องกับเด็กเป็น___________________________หมำยเลขโทรศัพท์________________________________________  

        พักในค่ำย   ไม่ประสงค์พักในค่ำย  

2.  ( น ำ ย / น ำ ง / น ำ ง ส ำ ว ) _______________________________________________________________________
อำยุ_________________หมำย เลขบั ตรประชำชน ________________________________________________________
กำรศึกษำ____________________ อำชีพ______________________________ สถำนที่ท ำงำน_____________________
เก่ียวข้องกับเด็กเป็น___________________________หมำยเลขโทรศัพท์________________________________________  

        พักในค่ำย   ไม่ประสงค์พักในค่ำย  

3.  ( น ำ ย / น ำ ง / น ำ ง ส ำ ว ) _______________________________________________________________________
อำยุ_________________หมำย เลขบั ตรประชำชน ________________________________________________________
กำรศึกษำ____________________ อำชีพ______________________________ สถำนที่ท ำงำน_____________________
เก่ียวข้องกับเด็กเป็น___________________________หมำยเลขโทรศัพท์________________________________________  

        พักในค่ำย   ไม่ประสงค์พักในค่ำย  

4.  ( น ำ ย / น ำ ง / น ำ ง ส ำ ว ) _______________________________________________________________________
อำยุ_________________หมำย เลขบั ตรประชำชน ________________________________________________________
กำรศึกษำ____________________ อำชีพ______________________________ สถำนที่ท ำงำน_____________________
เก่ียวข้องกับเด็กเป็น___________________________หมำยเลขโทรศัพท์________________________________________  

ท่ำนสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม “ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม” 
ยินดีปฏิบัติตำมเงื่อนไขของทำงค่ำย และค ำแนะน ำของพระวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 

ลงช่ือ__________________________________ 

             (_________________________________) 

ข้อมูลลกัษณะครอบครัว  

ครอบครัวเด่ียว (พอ่ แม่ ลูก)                  ครอบครัวขยาย (พอ่ แม่ ลูก และญาติๆ)                   ครอบครัวพอ่เล้ียงเด่ียว                                 

 ครอบครัวแม่เล้ียงเด่ียว                           ครอบครัวพอ่หรือแม่เล้ียงเด่ียวท่ีอยูก่บัญาติๆ              ครอบครัวผูสู้งอายท่ีุเป็นญาติและเด็ก                               

ท่านได้ทราบข่าวการรับสมคัรจากทีใ่ด  ................................................................... 

กจิกรรมทีผู้่ปกครองสนใจให้เดก็เข้าอบรมคอื .................................................................................................................................................. 

    เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัร 
  ใบสมคัร 
  ส าเนาบตัร

ประชาชน  
 

หมายเหตุ ส าหรับหน้านี ้1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจ านวนสมาชิกมากกว่านีใ้ห้ส าเนาเพิม่ได้) 
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ใบแจ้งการช าระเงิน (ใชส้ ำหรับท่ำนที่ท ำเอกสำรกำรช ำระเงินหำย) 

ส่วนที่ 4 แจ้งการช าระเงิน  

ผู้ช าระเงิน ____________________________________________________________________________ ______ 
ช่องทางการช าระเงิน  
         ทางเคา้เตอร์ธนาคาร  ____________________________________ สาขา________________________________ 
         ATM ธนาคาร___________________________   
         ทางอินเตอร์เน็ต  ธนาคาร__________________________________  
         ทางMoby Phone QR. Cord ธนาคาร_________________________  
         ทางบตัรเครดิต  ธนาคาร________________________ 
วนัท่ีช าระเงิน________________________เวลา_________________________________________________ 
รวมจ านวนเงินท่ีโอนทั้งหมด_____________________________บาท  อีเมล_์________________________________ 
หมายเลขท่ีสามารถติดต่อได_้_____________________________________________เฟสบุค________________________ 
ท่านประสงค์ช าระค่า 

ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม Family Camp (วันที่ 27-28 ต.ค. 61)  1,890 บำท จ านวน____________คน 
ห้องพักส่วนตัว Family Camp (วันที่ 12-13 พ.ค. 61)  350 บำท จ านวน____________ห้อง 

ท่ำนประสงค์แจ้งกำรช ำระเงินให้แก่ 

เพศ ชื่อ สกุล อาย ุ
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการสมัคร  หมายเหตุ ส าหรับหน้านี ้ใช้แจ้งการช าระเงินแทนเอกสารธนาคารได้ 
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วิธีการสมัคร 

ขั้นตอนที่ 1. เลือกค่ายที่สนใจเขา้ร่วม หรือติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00  
 หมำยเลขโทรศัพท์ 087-2016264, 086-3239578, 095-2827975  
 LineId : @thammacamp 
 Facebook : ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม (ส่งได้ทาง Inbox) 
 E-mail:  raklukecamp@hotmail.com 
 www.thammacamp.com 

ขั้นตอนที่ 2. การช าระเงิน :  
ช่องทำงที1่ รับช ำระผ่ำน เค้ำเตอร์ธนำคำร, ATM, ธนำคำรทำงอินเตอร์เนต โดยโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร 

ชื่อบัญชี น.ส.ศศิจิต พร้อมสัมพันธ์ เลขที่บัญชี 959-0-1-0404-5  
ธนำคำรกรุงไทย สำขำ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ บัญชีออมทรัพย์     

ช่องทำงที่ 2 รับช ำระผ่ำน QR Code ของ QR K PLUS SHOP ชื่อบัญชี ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม(ธรรมะแค้มป์)  
เลขที่บัญชี 034-8-64702-4 ธนำคำรกสิกรไทย (ช ำระได้ทุกธนำคำรที่ติดตั้ง QR Code Mobile Application)  
ช่องทำงที่ 3 รับช ำระผ่ำนบัตรเครดิต (ไม่หักค่ำธรรมเนียม สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ค่ะ), ทำง Paypow  

ขั้นตอนที่ 3. สามารถแจ้งการช าระเงิน โดยแจ้งชื่อ สกุล ของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม ได้ที่ 
 E-mail:  raklukecamp@hotmail.com 
 LineId : @thammacamp 
 Facebook : ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม (ส่งได้ทาง Inbox) 

ขั้นตอนที่ 4.  ส่งใบสมัคร สำมำรถดำวโหลดใบสมคัรจำกหน้ำเว็บ  www.thammacamp.com , รับใบสมัครจำกทำง LineId : 
@thammacamp และ Facebook : ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม (ทำง Inbox) และอีเมล์ raklukecamp@hotmail.com 

 ส่งได้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 1 สัปดาห์   
 กรอกข้อมูลการสมัครให้ชัดเจน เพศ/ ช่ือ-สกุล /อำย/ุ หมำยเลขประจ ำตัวบัตรประชำชน เพื่อกำรจัดท ำเกรียติบัตร  
 ก่อนจัดกิจกรรมประมำณ 1 สัปดำห์ ท่ำนผู้ปกครองสำมำรถดูข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรจัดงำน, 

แผนที่จัดงำน, ข้อมูลอื่นๆ เพ่ิมเติมได้ที่  www.thammacamp.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

QR CORD ธนาคารกสิกรไทย 

mailto:raklukecamp@hotmail.com
mailto:raklukecamp@hotmail.com
http://www.thammacamp.com/
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เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. หำกไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมวันเวลำที่ก ำหนด สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัครทุกกรณี ท่ำนสำมำรถน ำไปร่วมกิจกรรมได้ในคร้ัง
ถัดไป โดยแจ้งเลื่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 2 สัปดำห์ ได้โดยการส่งใบสมัครและเอกสารการช าระเงินและแจ้งมาท่ี อีเมล์ 
raklukecamp@hotmail.com  
2. ท่ำนที่ไมส่ำมำรถส่งใบสมัคร และช ำระเงินก่อนจัดกิจกรรมได้ภำยใน 1 สัปดำห์ ทำงทีมงำนไม่สำมำรถท ำประกันอุบัติเหตุได้ทันและหำก
ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัคร ทุกกรณี  
3. เฉพำะกรณีเจ็บป่วยก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เน่ืองจำกมีกิจกรรมที่ใช้กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยค่อนข้ำงมำก  สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัคร 
ท่ำนสำมำรถน ำไปร่วมกิจกรรมได้ในคร้ังถัดไป โดยแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น ใบสมัครและเอกสารการช าระเงินและ
แจ้งมาท่ี อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com  
แจ้งมำที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com 
4. กรณี เจ็บป่วยกะทันหันระหว่ำงกำรอยู่ค่ำย หำกเด็กที่มีผู้ปกครองมำด้วย ให้ผู้ปกครองเป็นผู้พำบุตรหลำนไปโรงพยำบำล ส ำหรับน้องๆ ที่
ไม่มีผู้ปกครองมำด้วยทีมงำนจะด ำเนินกำรพำไปที่โรงพยำบำลที่ใกล้ๆ กับที่พักตำมเห็นสมควร   
8. กิจกรรมที่แจ้งให้ทรำบในก ำหนดกำร อำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
9. งดน ำของมีค่ำ อำวุธ ยำเสพติด ติดตัวมำอยู่ค่ำย งดชุดสำยเด่ียว กระโปรงส้ัน กำงเกงสั้น  
10. กรณีแนะน ำกำรให้บริกำร ในช่วงเวลำจัดกิจกรรม ท่ำนสำมำรถแจ้งข้อมูลได้ที่แบบฟอร์ม กำรแนะน ำกำรให้บริกำร โดยกำรย่ืนที่
เจ้ำหน้ำที่ๆ จุดลงทะเบียน ทำงค่ำยขอน ำไปพิจำรณำด ำเนินกำรให้คร้ังถัดไป เพื่อกำรด ำเนินกิจกรรมให้แก่สมำชิกในปัจจุบัน เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย 
11. ไม่อนุญำตให้ถ่ำยภำพ หรือวีดีโอ ในห้องพัก และในอิริยำบถที่ไม่เหมำะสม ของบุคคลอื่น 
12. งดผู้ปกครองเข้ำมำในเขตห้องนอน ห้องอำบน้ ำเด็ก เน่ืองจำกมีเด็กหลำยวัยมำพักค้ำง   
13. ท่ำนที่ต้องกำรมำศึกษำดูงำน ติดต่อแจ้งล่วงหน้ำได้ทำงอีเมล์ raklukecamp@hotmail.com ก่อนด ำเนินกำรจัดงำนอย่ำงน้อย 30 วัน 
14. หำกพบผู้ที่แฝงมำ มีเจตนำนอกเหนือจำกควำมต้องกำรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ทำงทีมงำนขอปฏิเสธกำรสมัครในคร้ังน้ี  
15 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส่งพร้อมใบสมัคร หรือที่หน้ำงำนท่ำนละ 1 ใบ  
2. ผู้ที่ต้องกำรพักค้ำงในค่ำยต้องเป็นท่ำนที่มีควำมประสงค์ในกำรมำเรียนรู้กำรด ำเนินชีวิตตำมวิถีแห่งพุทธะ และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มี
ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้ และขอให้ท่ำนให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินวิถีชีวิตขณะอยู่ในค่ำยตำมค ำแนะน ำของพระวิทยำกรประจ ำกลุ่ม      

 ข้อแนะน าในการตอิต่อสอบถามและรับบริการ 

ในช่วงกำรด ำเนินกิจกรรม มีผู้โทรเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำกอำจไม่สำมำรถให้บริกำรทำงโทรศัพท์ได้อย่ำงทันท่วงที เน่ืองจำกเจ้ำหน้ำที่ จะอยู่
ระหว่ำงกำรดูแลเด็กๆ ในค่ำย จักต้องขออภัยมำล่วงหน้ำ ณ ที่น้ี  

การอ านวยความสะดวก : ห้องนอนรวมครอบครัวติดแอร ์(ห้องพักสว่นตัวช ำระเพิ่มหอ้งละ 350 บำท ห้องน้ ำ ทีวี น้ ำอุ่น), ห้องอำบน้ ำรวม 
แยกชำย/หญิง ,หมอน  ,ผ้ำห่ม, (เป็นเสื่อส ำหรับนอนทีพ่ทุธมณฑล เปน็ที่นอนส ำหรับทีพ่พิิธภัณฑก์ำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติ) มีบริกำร
อำหำรหลกั 3 มื้อ ,อำหำรว่ำง ผลไม้ และเคร่ืองดื่ม (ส ำหรับเด็กไมอ่นุญำตให้น ำอำหำรจำกขำ้งนอกมำเขำ้มำนอกจำกนมสว่นตัว และอำหำร
จำกทำงบ้ำนส ำหรับเดก็ๆ ทีแ่พอ้ำหำร, ที่จอดรถ, ตื่นนอน 6.00 น. เข้ำนอน 20.30 น. (มีพระวิทยำกรประจ ำกลุ่มและพี่เลี้ยงดูแล), อำหำร
และสิ่งของที่น ำมำมอบให้แกท่ำงค่ำยทั้งหมดทำงค่ำยจะถวำยให้แกพ่ระสงฆ์ทำงค่ำยจะถวำยให้แก่พระสงฆ์ที่มำสอน หรือน ำไปบริจำคแก่อง
กรกุศลต่ำงๆ ตำมเห็นสมควร 

 สิ่งท่ีต้องน ามาส าหรับอยูค่่าย  : ของที่จะน ำมำใส่บำตรพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป เป็นของแห้งตำมก ำลังศรัทรำ,  ของใช้ส่วนตัว ได้แก่ ถุงเท้ำ, ยำ
สีฟัน, แปรงสีฟัน, สบู่, แชมพ,ู ผ้ำส ำหรับเปล่ียนอำบน้ ำ(น ำมำเผือ่), ถุงพลำสตกิส ำหรับใส่ผ้ำเปียกชื้น, เสื้อกันหนำวส ำหรับใส่นอน, เสื้อผ้ำ 
สำมำรถน ำผ้ำห่มใช้ห่มนอน อุปกรณ์กำรนอน, กระติกน้ ำมำเองได้  

การจัดเสือ้ผ้า ค่ำย 2 วัน 1 คืน ชุดนอน 1 ชุด, ชุดเบิกบำนสบำยๆ 1 ชุด เสื้อผ้ำสำมำรถใช้ไดทุ้กสี ส ำหรับเด็กควรเป็นเสื้อผำ้เหมำะแกก่ำร
เคลื่อนย้ำยร่ำงกำยสะดวก หรือแตง่แบบไปรเวทไปโรงเรียน, ส ำหรับผู้ปกครองควรเป็นชุดสุภำพทกุสี ไม่สัน้  

การแจ้งเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ต้องการให้เด็กและผู้ปกครองท่ีมาร่วมฝึกอบรมได้ใช้ชีวิตใน
ค่ายธรรมะตามกระบวนการวิถีพุทธ เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ปกป้องสิทธ์ิส่วนบุคคลของเด็กๆ และทุกท่านท่ีเข้ามาเป็นส่วน
ร่วมในกิจกรรม จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมทางพระวิทยากร อาจารย์ ครู พ่ี
เลี้ยง เจ้าหน้าท่ีในโครงการ จักดูแลด้านการอบรม ด้านความปลอดภัย โดยขอยึดการอ านวยความสะดวกให้แก่เด็กๆ เป็นอันดับแรก 
และส าหรับการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ความเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อทางค่ายเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านสามารถกรอกข้อมูล
ได้ที่จุดลงทะเบียน ทางทีมงานยินดีน้อมรับ และขอน าไปปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป      
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