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ใบสมัครของเด็ก 

รุ่นที่ 15 (วันที่ 17-19 มี.ค. 61) ค่าย 3 วัน 2 คืน (รับสมคัรเด็กตั้งแต่ 4 -16 ปี และกลุม่ผู้ปกครอง) ค่าสมัคร 2,390 
รุ่นที่ 16 (วันที่ 20-22 มี.ค. 61) ค่าย 3 วัน 2 คืน (รับสมคัรเด็กตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป และกลุ่มผู้ปกครอง) ค่าสมัคร 2,390 
ต้นกล้าธรรมะ รุ่น 2 (วันที่ 17-22 มี.ค. 61) ค่าย 6 วัน 5 คืน (รับสมัครเด็กตั้งแต่  7 ขวบขึ้นไป) ค่าสมัคร 3,990  

 ส่วนที ่1 ข้อมูลของเด็ก  
          สมคัรในระดบัอาย ุ4-6 ปี (พกัในค่าย) สมคัรในระดบัอาย ุ4-6 ปี  (ไป-กลบั) / เฉพาะ 4-6 ปีไปกลบัได ้  
          สมคัรในระดบัอาย ุ7-9 ปี                                     สมคัรในระดบัอายุ 10-12 ปี                 สมคัรในระดบัอาย ุ13 ปี ข้ึนไป  

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และลายมือตัวบรรจง เพือ่ประโยชน์ของผู้สมัครเอง  (ท าประกันอุบัติเหตุ)* 
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   ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน    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 

(ดดัแปลงมาจากแบบทดสอบของ 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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ส่วนที ่3 แบบสอบถามส าหรับแจ้งการเป็นผู้ปกครองของเด็ก  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________________________________________ 
หมายเลขบตัรประชาชน_________________________________________ อาย_ุ_________________________________ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั          ใชท่ี้อยูเ่ดียวกบัเด็ก         ใชท่ี้อยูอ่ื่น________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ท่ าน เ ก่ี ย วข้อ ง กับ เ ด็ ก เ ป็ น ________________________ระดับก า ร ศึ กษ า __________________________________
อาชีพ_________________________สถานท่ีท างาน____________________  ต  าแหน่ง_____________________________ 
เบอร์บา้น________________________________________มือถือ_____________________________________________ 
E-mail___________________________________ Facebook ________________________________________________  

ผู้ปกครองท่านอืน่ทีส่ามารถติดต่อได้ในกรณฉุีกเฉิน 

ช่ือ__________________________________เก่ียวขอ้งกบัเด็กเป็น__________หมายเลขติดต่อ____________________ 
ช่ือ__________________________________เก่ียวขอ้งกบัเด็กเป็น__________หมายเลขติดต่อ____________________ 
ช่ือ__________________________________เก่ียวขอ้งกบัเด็กเป็น__________หมายเลขติดต่อ____________________ 
ในครอบครัวของท่านสมัครเด็กเข้าร่วมกจิกรรมค่าย 3 วนั 2 คืนทั้งหมด จ านวน_______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_________________________ 
 

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

                ครอบครัวพ่อเล้ียงเด่ียว               ครอบครัวแม่เล้ียงเด่ียว               ครอบครัวพอ่หรือแม่เล้ียงเด่ียวท่ีอยูก่บัญาติๆ 

                ครอบครัวผูสู้งอายท่ีุเป็นญาติและเด็ก                 อยูล่  าพงั เช่น อยูก่นัเฉพาะพี่นอ้ง, พี่เล้ียง             อ่ืนๆ..................... 

ท่านได้ทราบข่าวการรับสมัครจากทีใ่ด               เพื่อนๆ หรือคนรู้จกัท่ีเคยมาแลว้                   เพื่อนๆ หรือคนรู้จกัแนะน า 

                เฟสบุค                       เวบ็ไซตข์องทางค่าย              เวบ็ไซตอ่ื์น                อินสตราแกรม                         ไลน์ 

กจิกรรมทีผู้่ปกครองสนใจให้เด็กเข้าอบรมคือ_______________________________________________________________ 

        
หมายเหตุ ส าหรับหน้านี ้1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจ านวนสมาชิกมากกว่านี้สามารถส าเนาเพิม่ได้) 



4 

 

ใบสมัครส าหรับผู้ปกครองที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม 
ส่วนที่ 4  สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครอง (กรุณาแนบส ำเนำบัตรประชำชนในกำรสมัคร) 

                 สมัครเข้าร่วมกจิกรรมช่วงเช้า ในวนัท่ีมาส่งบุตรหลาน เวลำ 7.00-11.00 ในหอประชุมไม่มีค่าใชจ่้าย) 

                  สมัครเข้าร่วมกจิกรรม 1 วนั ในวนัท่ีมาส่งบุตรหลาน  เวลำ 7.00-15.30 (ค่าสมคัร ท่านละ 250 บาท  รับประทาน
อาหารกลางวนั และร่วมกิจกรรมกบัเด็ก)   

                  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน (ค่าสมคัร ท่านละ 2,390 บาท เหมาะส าหรับท่านท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรม 
เพื่อมาร่วมเรียนรู้ตามวถีิพุทธะ และสามารถด าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายได ้ขอความร่วมมือในการงดใชเ้คร่ืองมือส่ือสารภายใน
หอ้งกิจกรรม การพกัแยกหอ้งพกัและหอ้งกิจกรรมกบัเด็ก   

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

        พักในค่ำยแยกชำย หญิง และยินดีร่วมกิจกรรมจิตอำสำในครั้งนี้             ไม่ประสงค์พักในค่ำย พักที่................................... 

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

        พักในค่ำยแยกชำย หญิง และยินดีร่วมกิจกรรมจิตอำสำในครั้งนี้             ไม่ประสงค์พักในค่ำย พักที่....................................... 

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

        พักในค่ำยแยกชำย หญิง และยินดีร่วมกิจกรรมจิตอำสำในครั้งนี้             ไม่ประสงค์พักในค่ำย พักที่.................................. 

ท่ำนสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม “ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม” 
ยินดีปฏิบัติตำมเงื่อนไขของทำงค่ำย และค ำแนะน ำของพระวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 

ลงช่ือ__________________________________ 

             (_________________________________) 

 
 
 

หมายเหตุ ส าหรับหน้านี ้1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจ านวนสมาชิกมากกว่านีใ้ห้ส าเนาเพิม่ได้) 

 

    เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัร 
  ใบสมคัร 
  ส าเนาบตัร

ประชาชน  
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ใบแจ้งการช าระเงิน  

ส่วนที่ 5 แจ้งการช าระเงินเพื่อยืนยันการสมัคร  
ส าหรับท่านช าระเงินแล้ว ยังไม่สะดวกกรอกใบสมัคร  สำมำรถส่งเฉพำะหน้ำนี้มำแจ้งก่อนได้ พร้อมเอกสำรกำรช ำระเงินมำที่ 
อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com, Line ID : @Thammacamp หรือ แจ้งการช าระเงินผ่านหน้าเว็บ 
www.thammacamp.com จำกนั้นท่ำนสำมำรถส่งเอกสำรใบสมัครตำมมำได้อีกครั้งก่อนจัดกิจกรรม 2 สัปดำห์  
หมายเลขในการสอบถามข้อมูล 087-2016264, 086-3239578, 095-2827975, 097-2043385 และ 097-0243385  

ผู้ช าระเงิน ____________________________________________________________________________ ______ 
ช่องทางการช าระเงิน  
         ทางเคา้เตอร์ธนาคาร  ____________________________________ สาขา________________________________ 
         ATM ธนาคาร___________________________   
         ทางอินเตอร์เน็ต  ธนาคาร__________________________________  
         ทางอินเตอร์เน็ต QR. Cord ธนาคาร_________________________  
         ทางบตัรเครดิต  ธนาคาร________________________ 
วนัท่ีช าระเงิน________________________เวลาท่ีช าระเงิน_________________________________________________ 
รวมจ านวนเงินท่ีโอนทั้งหมด_____________________________บาท  อีเมล_์________________________________ 
หมายเลขท่ีสามารถติดต่อได_้_____________________________________________เฟสบุค________________________ 

ท่านประสงค์ช าระค่า สมัครค่ายส าหรับเด็ก   
                รุ่นที่ 15 วันที่ 17-19 มี.ค. 2561 (ท่ำนละ 2,390 บำท ) จ ำนวน_____________คน 
                รุ่นที่ 16 วันที่ 20-22 มี.ค. 2561 (ท่ำนละ 2,390 บำท ) จ ำนวน_____________คน 
                ต้นกล้ำธรรมะ รุ่นที่ 2 วันที ่17-22 มี.ค. 2561 (ท่ำนละ 3,990 บำท ) จ ำนวน_____________คน 

ท่านประสงค์ช าระค่า สมัครค่าย ส าหรับผู้ปกครอง  
     รุ่นที่ 15 วันที่ 17-19 มี.ค. 2561 ส ำหรับผู้ปกครอง  (ท่ำนละ 2,390 บำท ) จ ำนวน_____________คน 
     รุ่นที่ 16 วันที่ 20-22 มี.ค. 2561 ส ำหรับผู้ปกครอง  (ท่ำนละ 2,390 บำท ) จ ำนวน_____________คน  
      สมัครร่วมกิจกรรม 1 วัน ส ำหรับผู้ปกครอง เวลำ 8.00-16.00  (ท่ำนละ 250 บำท) จ ำนวน___________คน 

ส่วนที่ 6 กรอกเฉพาะท่านที่ประสงค์ต้องการแจ้งการช าระเงินมาทางอีเมล์ก่อน  

เพศ ชื่อ สกุล อาย ุ
    
    
    
    
    
    
    
    
    

หมายเหตุ ส าหรับหน้านี ้1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจ านวนสมาชิกมากกว่านีใ้ห้ส าเนาเพิม่ได้) 

 

mailto:raklukecamp@hotmail.com
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วิธีการสมัคร  
1. ดาวโหลดใบสมัครจากหน้าเว็บ  www.thammacamp.com หรือขอใบสมัครจากทาง LineId : @thammacamp 
กรอบข้อมูล ส่งพร้อมเอกสารการช าระเงิน 
        

 

2. ช าระเงิน : สามารถช าระเงินได้ 3 ช่องทาง  

ช่องทางที1่ รับช ำระผ่ำน เค้ำเตอร์ธนำคำร, ATM, ธนำคำรทำงอินเตอร์เนต โดยโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร 
  ชื่อบัญชี น.ส.ศศิจิต พร้อมสัมพันธ์ เลขที่บัญชี 959-0-1-0404-5  
  ธนำคำรกรุงไทย สำขำ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ บัญชีออมทรัพย์     

ช่องทางที่ 2 รับช ำระผ่ำน QR Code ของ QR K PLUS SHOP ชื่อบัญชี ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม(ธรรมะแค้มป์)  
         เลขที่บัญช ี034-8-64702-4 ธนำคำรกสิกรไทย (ช ำระได้ทุกธนำคำรที่ติดตั้ง QR Code Mobile Application)  

o จ่ำย QR K PLUS SHOP ด้วย K PLUS ฟรีค่ำธรรมเนียมกำรโอน 
o จ่ำย QR K PLUS SHOP ด้วย Mobile Application ธนำคำรอ่ืน 

 โอนเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บำท - ฟรีค่ำธรรมเนียม 
 มำกกว่ำ 5,000 บำท – 30,000 บำท - คิดค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
 มำกกว่ำ 30,000 บำท – 100,000 บำท - คิดค่ำธรรมเนียม 5 บำท  

จ่ำยได้ง่ำยๆ ด้วย Quick Pay 

 

 
ช่องทางท่ี 3 รับช ำระผ่ำนบัตรเครดิตที่หน้ำเว็บ www.thammacamp.com โดยผ่ำนระบบของ Paypal (รับช ำระบัตร

เครดิตทุกธนำคำร) คิดค่ำธรรมเนียม 3.5%  
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3. แจ้งการช าระเงินได้ 3 ช่องทาง (ส าหรับท่านที่ยังไม่ประสงค์ส่งใบสมัคร) 
 3.1 แจ้งการช าระเงินผ่านหน้าเว็บ www.thammacamp.com 
 3.2 แจ้งการช าระเงินโดยส่งอีเมล์ หน้าที ่5 ในใบสมัคร มาที่ raklukecamp@hotmail.com 
          3.3 แจ้งการช าระเงินโดยส่ง หน้าที ่5 ในใบสมัคร มาที่ LineId : @thammacamp 

          กรุณาส่งเอกสารการช าระเงิน, ใบสมัคร, ส าเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน  

 4.1 มาที่ raklukecamp@hotmail.com 
          4.2 มาที่ LineId : @thammacamp   

ข้อแนะน ำกำรส่งใบสมัคร  
 กรอกข้อมูลการสมัครให้ชัดเจน เพศ/ ชื่อ-สกุล /อำยุ/ หมำยเลขประจ ำตัวบัตรประชำชน เพ่ือประโยชน์ใน

กำรจัดท ำ เกรียติบัตร และแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร, กำรท ำประกันอุบัติเหตุของบุตรหลำน (ท ำ
ประกันอุบัติเหตุในกรณีท่ีเป็น (ค่ำยปลูกรักให้ถูกธรรมส ำหรับเด็ก 2 วัน 1 คืน, 3 วัน 2 คืน, ค่ำย 6 วัน 5 คืน)  

 เมื่อท่ำนได้ส่งเอกสำรกำรช ำระเงินและท ำกำรสมัครเรียบร้อยแล้ว ทำงทีมงำนจะท ำกำรตรวจสอบและแจ้งกลับ
ทำงอีเมล์ ภายใน 7 วันท าการ  

 ส ำหรับท่ำนที่สมัครแล้วไม่ได้รับกำรยืนยันกำรสมัครจำกทีมงำน สำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที ่
ตำมหมำยเลขโทรศัพท์ 087-2016264, 086-3239578, 095-2827975, 097-2043385  
และ 097-0243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00 

อีเมล์ : raklukecamp@hotmail.com  
เว็บไซต์ :  www.thammacamp.com   
เฟสบุค : ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม (โดยส่งข้อควำมมำในอินบ๊อก) 
LineId : @thammacamp   

 ก่อนจัดกิจกรรมประมำณ 1 สัปดำห์ ท่ำนผู้ปกครองสำมำรถดูข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรจัดงำน 
เพ่ิมเติมได้ที่  www.thammacamp.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. หำกไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมวันเวลำที่ก ำหนด สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัครทุกกรณี ท่ำนสำมำรถน ำไปร่วมกิจกรรม
ได้ในครั้งถัดไป โดยแจ้งเลื่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 2 สัปดำห์ ได้โดยการส่งใบสมัครและเอกสารการช าระเงินและแจ้งมาที่ 
อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com  
2. ท่ำนที่ไม่สำมำรถส่งใบสมัคร และช ำระเงินก่อนจัดกิจกรรมได้ภำยใน 1 สัปดำห ์ทำงทีมงำนไม่สำมำรถท ำประกันอุบัติเหตุได้
ทันและหำกยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัคร ทุกกรณี  
3. เฉพำะกรณีเจ็บป่วยก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องจำกมีกิจกรรมที่ใช้กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยค่อนข้ำงมำก สงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่ำสมัคร ท่ำนสำมำรถน ำไปร่วมกิจกรรมได้ในครั้งถัดไป โดยแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น ใบสมัครและ
เอกสารการช าระเงินและแจ้งมาที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com  
แจ้งมำที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com 
4. กรณี เจ็บป่วยกะทันหันระหว่ำงกำรอยู่ค่ำย หำกเด็กที่มีผู้ปกครองมำด้วย ให้ผู้ปกครองเป็นผู้พำบุตรหลำนไปโรงพยำบำล 
ส ำหรับน้องๆ ที่ไม่มีผู้ปกครองมำด้วยทีมงำนจะด ำเนินกำรพำไปที่โรงพยำบำลที่ใกล้ๆ กับที่พักตำมเห็นสมควร   
5. ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ำยปลูกรักให้ถูกธรรมส ำหรับเด็ก 2 วัน 1 คืน, ค่ำย 3 วัน 2 คืน และค่ำย 6 วัน 5 คืน ทำงค่ำยท ำ
ประกันให้แก่เด็ก ในวงเงิน 200,000 บำท   
6. หำกต้องกำรรับเด็กกลับก่อนวันจบกิจกรรม จักต้องเป็นผู้ปกครองที่ระบุตำมใบสมัครเท่ำนั้น โดยแสดงบัตรประชำชน และ
ส ำเนำบัตรประชำชนขอรับเด็กกลับบ้ำนที่จุดลงทะเบียน    
7. กำรจัดช่วงอำยุผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรมทำงทีมงำนจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของน้องๆ จำกใบสมัครอีกคร้ัง 
8. กิจกรรมที่แจ้งให้ทรำบในก ำหนดกำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
9. งดน ำของมีค่ำ อำวุธ ยำเสพติด ติดตัวมำอยู่ค่ำย งดชุดสำยเดี่ยว กระโปรงสั้น กำงเกงสั้น  
10. งดให้เด็กๆ น ำที่ชำร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมำชำร์ตในค่ำย ขอควำมร่วมมือผู้ปกครองเตรียมควำมพร้อมให้เด็กมำจำก
บ้ำน 
11. กรณีเกิดทะเลำะวิวำท หรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขค่ำย ทำงค่ำยอำจด ำเนินกำร ขอเชิญกลับก่อนวันจบกิจกรรม   
12. กรณีแนะน ำกำรให้บริกำร ในช่วงเวลำจัดกิจกรรม ท่ำนสำมำรถแจ้งข้อมูลได้ที่แบบฟอร์ม กำรแนะน ำกำรให้บริกำร โดย
กำรยื่นที่เจ้ำหน้ำที่ๆ จุดลงทะเบียน ทำงค่ำยขอน ำไปพิจำรณำด ำเนินกำรให้ครั้งถัดไป เพื่อกำรด ำเนินกิจกรรมให้แก่สมำชิกใน
ปัจจุบัน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
13. ส ำหรับเด็กๆ ที่มีผู้ปกครองมำเยี่ยมระหว่ำงอยู่ค่ำย กรุณำติดต่อที่จุดลงทะเบียน ทำงค่ำยจะจัดสถำนที่ ให้แก่ท่ำน
ผู้ปกครอง งดเข้ำห้องพักเด็ก และบริเวณที่เด็กท ำกิจกรรม ทุกกรณี 
14. ไม่อนุญำตให้ถ่ำยภำพ หรือวีดีโอ ในห้องพัก และในอิริยำบถที่ไม่เหมำะสม ของบุคคลอื่น 
15. งดผู้ปกครองเข้ำมำในเขตห้องนอน ห้องอำบน้ ำเด็ก เช้ำตั้งแต่เวลำ 5.30-7.30 เย็นตั้งแต่เวลำ 17.00-19.00 เนื่องจำกมีเด็ก
หลำยวัยมำพักค้ำง   
16. ในช่วงเวลำ กิจกรรมของเด็กๆ ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองเข้ำมำร่วมกิจกรรมของเด็กๆ ในทุกช่วงวัย 
17. ผู้ปกครองที่ต้องกำรรับเด็กไป-กลับ หรือรับเด็กไปพักนอกค่ำย ต้องเป็นเด็กที่สมัครในระดับอายุ 4- 6 ปี โดยติดต่อรับส่งได้
ที่จุดลงทะเบียนเท่ำนั้น 

ส ำหรับผูป้กครองที่เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย 3 วัน 2 คืน 
1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส่งพร้อมใบสมัครท่ำนละ 1 ใบ  
2. ผู้ปกครองที่ต้องกำรพักค้ำงในค่ำยต้องเป็นท่ำนที่มีควำมประสงค์ในกำรมำเรียนรู้กำรด ำเนินชีวิตตำมวิถีแห่งพุทธะ และ
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้ และขอให้ท่ำนให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินวิถีชีวิตขณะอยู่ในค่ำยตำม
ควำมเห็นของพระวิทยำกรประจ ำกลุ่ม      
3. ท่ำนที่ต้องกำรมำศึกษำดูงำน สำมำรถติดต่อแจ้งล่วงหน้ำได้ทำงอีเมล์ raklukecamp@hotmail.com ก่อนด ำเนินกำรจัด
อย่ำงน้อย 30 วัน   
4. หำกพบผู้ที่แฝงมำ มีเจตนำนอกเหนือจำกควำมต้องกำรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ทำงทีมงำนขอปฏิเสธกำรสมัครในครั้งนี้  

 

 

mailto:raklukecamp@hotmail.com
mailto:raklukecamp@hotmail.com
mailto:raklukecamp@hotmail.com
mailto:raklukecamp@hotmail.com
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 ข้อแนะน าในการติอต่อสอบถามและรับบริการ 

1. สอบถำมข้อมูลกำรสมัครได้ 087-2016264, 086-3239578, 095-2827975, 097-2043385  
และ 097-0243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00 ,อีเมล์ : raklukecamp@hotmail.com   
เว็บไซต์ :  www.thammacamp.com  ,เฟสบุค : ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม, LineId : @thammacamp 
2. ก่อนจัดค่ำย 3 วัน มีผู้ติดต่อเป็นจ ำนวนมำกอำจไม่สำมำรถให้บริกำรท่ำนได้อย่ำงทั่วถึงและงดรับบริกำรทำงแฟ็กซ์ 
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ลงพ้ืนที่เตรียมกำรจัดกิจกรรม  
3. ในช่วงกำรด ำเนินกิจกรรม มีผู้โทรเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำกอำจไม่สำมำรถให้บริกำรทำงโทรศัพท์ได้อย่ำงทันท่วงที 
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่จะอยู่ระหว่ำงกำรดูแลเด็กๆ ในค่ำย จักต้องขออภัยมำล่วงหน้ำ ณ ที่นี้ท่ำนสำมำรถมำเยี่ยมบุตร
หลำนได้ในเวลำ 8.00 – 16.00     

การอ านวยความสะดวก : ห้องนอนติดแอร์ แยกชำย/หญิง, ห้องอำบน้ ำรวม แยกชำย/หญิง ,หมอน  ,ที่นอน (เป็นเสื่อ
ส ำหรับนอนที่พุทธมณฑล เป็นที่นอนส ำหรับที่พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ,อำหำรหลัก 3 มื้อ ,อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม (ส ำหรับเด็กไม่อนุญำตให้น ำอำหำรจำกข้ำงนอกมำเข้ำมำ นอกจำกนมและอำหำรจำกทำงบ้ำนของเด็กๆ
ที่แพ้อำหำร, ต่ืนนอน 6.00 น. เข้ำนอน 20.30 น. (มีพระวิทยำกรประจ ำกลุ่มและพ่ีเลี้ยงดูแล), อำหำรและสิ่งของที่
น ำมำมอบให้แก่ทำงค่ำยทั้งหมด ทำงค่ำยจะถวำยให้แก่พระสงฆ์ที่มำสอนและตำมควำมเห็นสมควรของพระวิทยำกร  

สิ่งท่ีต้องน ามาส าหรับอยู่ค่าย  : ของที่จะน ำมำใส่บำตรพระภิกษุสงฆ์ 5 รูป เป็นของแห้งตำมก ำลังศรัทรำ,  ถุงเท้ำ, ยำ
สีฟัน, แปรงสีฟัน, สบู่, แชมพู, ผ้ำส ำหรับเปลี่ยนอำบน้ ำ, ถุงพลำสติกส ำหรับใส่ผ้ำเปียกชื้น, เสื้อกันหนำวส ำหรับใส่นอน, 
เสื้อผ้ำ ส ำหรับท่ำนที่มำด้วยกันจัดกระเป๋ำคนละชุด สำมำรถน ำผ้ำห่มใช้ห่มนอน อุปกรกำรนอน, กระติกน้ ำมำเองได้  

การจัดเสื้อผ้า ค่ำย 2 วัน 1 คืน(ชุดนอน 1 ชุด, ชุดเบิกบำนสบำยๆ 1 ชุด) ค่ำย 3 วัน 2 คืน (ชุดนอน 2 ชุด, ชุดเบิก
บำนสบำยๆ 2 ชุด), ค่ำย 6 วัน 5 คืน (ชุดนอน 5 ชุด, ชุดเบิกบำนสบำยๆ 5 ชุด) เสื้อผ้ำใช้ได้ทุกสี ส ำหรับเด็กควรเป็น
เสื้อผ้ำเหมำะแก่กำรเคลื่อนย้ำยร่ำงกำยสะดวก หรือแต่งแบบไปรเวทไปโรงเรียน, ส ำหรับผู้ปกครองควรเป็นชุดสุภำพทุก
สี ไม่สั้น  

ทางค่ายต้องขออภัยผู้ปกครองทุกท่าน ในการแจ้งเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมมี
วัตถุประสงค์ต้องการให้เด็กและผู้ปกครองที่มาได้ฝึกใช้ชีวิตในค่ายธรรมะตามกระบวนการวิถีพุทธ เป็นไปด้วย
ความสะดวก เรียบร้อย ปกป้องสิทธิ์ส่วนบุคคลของเด็กๆ และทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในกิจกรรม จึงขอความ
ร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมทางวิทยากร ครู พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ใน
โครงการ จักดูแลด้านการอบรม ด้านความปลอดภัย โดยขอยึดการอ านวยความสะดวกให้แก่เด็กๆ เป็นอันดับแรก 
และส าหรับการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ความเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อทางค่ายเป็นอย่างยิ่ง โดยท่าน
สามารถกรอกข้อมูลได้ที่จุดลงทะเบียน ทางทีมงานยินดีน้อมรับ และขอน าไปปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป      
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