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วันที่สมัคร...................................
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ใบสมัคร
สาเนาบัตรประชาชน/สูติบตั ร
เอกสารการชาระเงิน

ใบสมัครของเด็ก

ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมสาหรับเด็ก (วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 61) ค่าย 2 วัน 1 คืน (รับสมัครเฉพาะเด็กตั้งแต่ 4 ขวบ
ขึ้นไป สามารถไปกลับได้ ) ค่าสมัครท่านละ 1,990 บาท
ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม Family Camp (วันที่ 12-13 พ.ค. 61) ค่าย 2 วัน 1 คืน (ทากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
รับสมัครเป็นคู่ หรือคี่ก็ได้เช่น แม่กับลูก, พ่อกับลูก, ยายกับหลาน, หรือพ่อแม่ลูก, สามารถไปกลับได้) ค่าสมัครท่านละ 1,890 บาท
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลของเด็ก
ต้องการพักในค่าย
กลับบ้าน
สมัครในระดับอายุ 4-6 ปี
สมัครในระดับอายุ 7-9 ปี
สมัครในระดับอายุ 10-12 ปี
สมัครในระดับอายุ 13 ปี ขึ้นไป
กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง และลายมือตัวบรรจง เพือ่ ประโยชน์ ของผู้สมัครเอง
เลขประชาชนของเด็ก

*

*

*

ชื่อ (เด็กหญิง/เด็กชาย) _______________________ ____นามสกุล ________________________________________

*

*

*

ชื่อเล่น _____________________________วัน/เดือน/ปี เกิด ___________________ อายุ _______ปี
สัญชาติ_____________เชื้อชาติ___________________________ศาสนา___________________หมู่เลือด ____________
โรคประจาตัว___________________________________________ยาที่แพ้____________________________________
อาหารที่แพ้______________________________________________กาลังศึกษาระดับชั้น________________________
โรงเรี ยน____________________________________________________จังหวัด_______________________________
ความสามารถพิเศษ________________________________________________________________________________
กิจกรรมที่สนใจ___________________________________________________________________________________
ที่อยูป่ ัจจุบนั
ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน บ้านเลขที่________ หมู่_______ ถนน__________________________
ตาบล______________________อาเภอ__________________________________จังหวัด________________________
รหัสไปรษณี ย_์ _________
ท่ านอนุญาตให้ บุตร-หลาน เข้ าร่ วมกิจกรรม “ค่ ายรักลูกให้ ถูกธรรม” และยินดีปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขของทางค่ าย

ลงชื่อ/เด็ก__________________________________
(_________________________________)

ลงชื่อ/ผูป้ กครอง___________________________________
(_________________________________)

หมายเลขมือถือผูป้ กครอง________________________________________________________________________ ____
Facebook_____________________________ ______________E-mail _______________________________________
หมายเหตุ สาหรับหน้ านีก้ รุ ณากรอกข้ อมูล 1 คน/ 1 ใบ
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ส่วนที่ 2 สาหรับเด็ก ควรตอบคาถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกข้ อ โดยตอบให้ ตรงประเด็นและมีใจความสาคัญ
1. ฉันชอบ
_________________________________________________________________________________________
2. ฉันเป็ นคนที่
_________________________________________________________________________________________
3. คนอื่นมองฉันว่าฉันเป็ น
_________________________________________________________________________________________
4. ฉันเกลียด
_________________________________________________________________________________________
5. ฉันคิดว่าเพื่อนฉันเป็ น
_________________________________________________________________________________________
6. ฉันคิดว่าพ่อแม่ฉนั เป็ น
_________________________________________________________________________________________
7. คุณครู ทาให้ฉนั 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
เด็กๆ มีพี่นอ้ งมาอยูค่ ่ายในครั้งนี้
เด็กๆ มีเพื่อนมาอยูค่ ่ายในครั้งนี้
ถ้ามีใครบ้าง_________________________________________________________________________________
ผูป้ กครองที่ส่งเสริ มให้มาค่ายนี้คือ_______________________________________________________________
สิ่ งที่เด็กๆ อยากทาในค่ายนี้คือ___________________________________________________________________
หมายเหตุ สาหรับหน้ านีก้ รุ ณาให้ เด็กกรอกข้ อมูล 1 คน/ 1 ใบ (เด็กเล็ก ผู้ปกครองสามารถสอบถามและช่ วยเขียนแทนได้ )
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามสาหรับแจ้ งการเป็ นผู้ปกครองของเด็ก
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน_________________________________________ อายุ__________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั
ใช้ที่อยูเ่ ดียวกับเด็ก ใช้ที่อยูอ่ ื่น________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ท่ า น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ ด็ ก เ ป็ น ________________________ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า __________________________________
อาชีพ_________________________สถานที่ทางาน____________________ ตาแหน่ง_____________________________
เบอร์บา้ น________________________________________มือถือ_____________________________________________
E-mail___________________________________ Facebook ________________________________________________
ผู้ปกครองท่ านอืน่ ทีส่ ามารถติดต่ อได้ ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ__________________________________เกี่ยวข้องกับเด็กเป็ น__________หมายเลขติดต่อ____________________
ชื่อ__________________________________เกี่ยวข้องกับเด็กเป็ น__________หมายเลขติดต่อ____________________
ชื่อ__________________________________เกี่ยวข้องกับเด็กเป็ น__________หมายเลขติดต่อ____________________
ในครอบครัวของท่านสมัครเด็กเข้ าร่ วมกิจกรรมค่ าย 3 วัน 2 คืนทั้งหมด จานวน_______คน
1.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
2.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
3.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
4.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
5.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
6.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
7.เด็กหญิง/เด็กชาย________________________________________ ท่านเกี่ยวข้องเป็ น_________________________
ครอบครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ ลูก)

ปัจจุบันเด็กอาศัยอยู่ใน
ครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยว

ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว

เฟสบุค

ครอบครัวพ่อหรื อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อยูก่ บั ญาติๆ

อยูล่ าพัง เช่น อยูก่ นั เฉพาะพี่นอ้ ง, พี่เลี้ยง

ครอบครัวผูส้ ู งอายุที่เป็ นญาติและเด็ก
ท่านได้ ทราบข่ าวการรับสมัครจากทีใ่ ด

ครอบครัวขยาย (พ่อ แม่ ลูก และญาติๆ)

เพื่อนๆ หรื อคนรู้จกั ที่เคยมาแล้ว

เว็บไซต์ของทางค่าย

เว็บไซต์อื่น

อื่นๆ.....................

เพื่อนๆ หรื อคนรู้จกั แนะนา
อินสตราแกรม

ไลน์

กิจกรรมทีผ่ ้ ปู กครองสนใจให้ เด็กเข้ าอบรมคือ_______________________________________________________________
หมายเหตุ สาหรับหน้ านี้ 1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจานวนสมาชิกมากกว่านี้สามารถสาเนาเพิม่ ได้ )
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ใบสมัครสาหรับผู้ปกครอง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ใบสมัคร
สาเนาบัตรประชาชนเอกสารการ

ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม Family Camp
ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม Family Camp (วันที่ 12-13 พ.ค. 61) ค่าย 2 วัน 1 คืน (ทากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว รับ
สมัครเป็นคู่ หรือคี่ก็ได้เช่น แม่กับลูก, พ่อกับลูก, ยายกับหลาน, หรือพ่อแม่ลูก, สามารถไปกลับได้)
ส่วนที่ 4 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครอง
ต้องการพักในค่ายห้องรวมแยกชาย หญิง

ต้องการพักในค่ายห้องพักส่ วนตัว (ชาระเพิ่มห้องละ 350 บาท

ต้องการ ไป-กลับ
1 . ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________
อายุ _________________หมายเลขบั ต รประชาชน ________________________________________________________
การศึ ก ษา____________________ อาชี พ ______________________________ สถานที่ ท างาน_____________________
เกี่ยวข้องกับเด็กเป็น___________________________หมายเลขโทรศัพท์________________________________________
2. ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________
อายุ _________________หมายเลขบั ต รประชาชน ________________________________________________________
การศึ ก ษา____________________ อาชี พ ______________________________ สถานที่ ท างาน_____________________
เกี่ยวข้องกับเด็กเป็น___________________________หมายเลขโทรศัพท์________________________________________
3. ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________
อายุ _________________หมายเลขบั ต รประชาชน ________________________________________________________
การศึ ก ษา____________________ อาชี พ ______________________________ สถานที่ ท างาน_____________________
เกี่ยวข้องกับเด็กเป็น___________________________หมายเลขโทรศัพท์________________________________________
3. ( น า ย / น า ง / น า ง ส า ว ) _______________________________________________________________________
อายุ _________________หมายเลขบั ต รประชาชน ________________________________________________________
การศึ ก ษา____________________ อาชี พ ______________________________ สถานที่ ท างาน_____________________
เกี่ยวข้องกับเด็กเป็น___________________________หมายเลขโทรศัพท์________________________________________

ท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม”
ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางค่าย และคาแนะนาของพระวิทยากรประจากลุ่ม
ลงชื่อ__________________________________
(_________________________________)
หมายเหตุ สาหรับหน้ านี้ 1 ครอบครัว/ 1 ใบ (หากมีจานวนสมาชิกมากกว่านีใ้ ห้ สาเนาเพิม่ ได้ )
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ใบแจ้งการชาระเงิน
ส่วนที่ 5 แจ้งการชาระเงินเพื่อยืนยันการสมัคร
สาหรับท่านชาระเงินแล้ว ยังไม่สะดวกกรอกใบสมัคร สามารถส่งเฉพาะหน้านี้มาแจ้งก่อนได้ พร้อมเอกสารการชาระเงินมาที่
อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com, Line ID : Thammacamp@ หรื อ แจ้งการชาระเงิน ผ่า นหน้า เว็บ
www.thammacamp.com จากนั้นท่านสามารถส่งเอกสารใบสมัครตามมาได้อีกครั้งก่อนจัดกิจกรรม 2 สัปดาห์
หมายเลขในการสอบถามข้อมูล 087-2016264, 086-3239578, 095-2827975, 097-2043385 และ 097-0243385
ผู้ชาระเงิน ____________________________________________________________________________ ______
ช่ องทางการชาระเงิน
ทางเค้าเตอร์ธนาคาร ____________________________________ สาขา________________________________
ATM ธนาคาร___________________________
ทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร__________________________________
ทางอินเตอร์เน็ต QR. Cord ธนาคาร_________________________
ทางบัตรเครดิต ธนาคาร________________________
วันที่ชาระเงิน________________________เวลาที่ชาระเงิน_________________________________________________
รวมจานวนเงินที่โอนทั้งหมด_____________________________บาท อีเมล์ : _______________________________
หมายเลขที่สามารถติดต่อได้______________________________________________เฟสบุค________________________
ท่านประสงค์ชาระค่า
ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมสาหรับเด็ก (วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 61) 1,990 บาท จานวน____________คน
ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม Family Camp (วันที่ 12-13 พ.ค. 61) 1,890 บาท จานวน____________คน
ห้องพักส่วนตัว Family Camp (วันที่ 12-13 พ.ค. 61) 350 บาท จานวน____________ห้อง
ส่วนที่ 6 กรอกเฉพาะท่านที่ประสงค์ต้องการแจ้งการชาระเงินมาทางอีเมล์ก่อน
เพศ

ชื่อ

สกุล

อายุ
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วิธีการสมัคร
1. ดาวโหลดใบสมัครจากหน้าเว็บ www.thammacamp.com หรือขอใบสมัครจากทาง LineId : @thammacamp
กรอบข้อมูล ส่งพร้อมเอกสารการชาระเงิน

2. ชาระเงิน : สามารถชาระเงินได้ 3 ช่องทาง
ช่องทางที1่ รับชาระผ่าน เค้าเตอร์ธนาคาร, ATM, ธนาคารทางอินเตอร์เนต โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร
ชือ่ บัญชี น.ส.ศศิจิต พร้อมสัมพันธ์ เลขที่บัญชี 959-0-1-0404-5
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัญชีออมทรัพย์
ช่องทางที่ 2 รับชาระผ่าน QR Code ของ QR K PLUS SHOP ชื่อบัญชี ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม(ธรรมะแค้มป์)
เลขที่บัญชี 035-8-64702-4 ธนาคารกสิกรไทย (ชาระได้ทุกธนาคารที่ติดตั้ง QR Code Mobile Application)
o จ่าย QR K PLUS SHOP ด้วย K PLUS ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน
o จ่าย QR K PLUS SHOP ด้วย Mobile Application ธนาคารอื่น
 โอนเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท - ฟรีค่าธรรมเนียม
 มากกว่า 5,000 บาท – 30,000 บาท - คิดค่าธรรมเนียม 2 บาท
 มากกว่า 30,000 บาท – 100,000 บาท - คิดค่าธรรมเนียม 5 บาท
จ่ายได้ง่ายๆ ด้วย Quick Pay

ช่องทางที่ 3 รับชาระผ่านบัตรเครดิตที่หน้าเว็บ www.thammacamp.com โดยผ่านระบบของ Paypal (รับชาระบัตร
เครดิตทุกธนาคาร) คิดค่าธรรมเนียม 3.5%
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3. แจ้งการชาระเงินได้ 3 ช่องทาง (สาหรับท่านที่ยังไม่ประสงค์ส่งใบสมัคร)
3.1 แจ้งการชาระเงินผ่านหน้าเว็บ www.thammacamp.com
3.2 แจ้งการชาระเงินโดยส่งอีเมล์ หน้าแจ้งการชาระเงินในใบสมัคร มาที่ raklukecamp@hotmail.com
3.3 แจ้งการชาระเงินโดยส่ง หน้าแจ้งการชาระเงินในใบสมัคร มาที่ LineId : @thammacamp.com
4. ส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง
กรุณาส่งเอกสารการชาระเงิน, ใบสมัคร, สาเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตรของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
4.1 มาที่ raklukecamp@hotmail.com
4.2 มาที่ LineId : @thammacamp
ข้อแนะนาการส่งใบสมัคร
 กรอกข้อมูลการสมัครให้ชัดเจน เพศ/ ชื่อ-สกุล /อายุ/ หมายเลขประจาตัวบัตรประชาชน เพื่อประโยชน์ใน
การจัดทา เกรียติบัตร และแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร สาหรับทาประกันอุบัติเหตุของบุตรหลาน
 เมื่อท่านได้ส่งเอกสารการชาระเงินและทาการสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะทาการตรวจสอบและแจ้งกลับ
ทางอีเมล์ ภายใน 7 วันทาการ
 สาหรับท่านที่สมัครแล้วไม่ได้รับการยืนยันการสมัครจากทีมงาน สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
ตามหมายเลขโทรศัพท์ 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 : ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม (โดยส่งข้อความมาในอินบ๊อก)
LineId : @thammacamp
 ก่อนจัดกิจกรรมประมาณ 1 สัปดาห์ ท่านผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงาน
เพิ่มเติมได้ที่ www.thammacamp.com
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เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันเวลาที่กาหนด สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี ท่านสามารถนาไปร่วมกิจกรรม
ได้ในครั้งถัดไป โดยแจ้งเลื่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 2 สัปดาห์ แจ้งมาที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com
2. ท่านที่ไม่สามารถส่งใบสมัคร และชาระเงินก่อนจัดกิจกรรมได้ภายใน 1 สัปดาห์ ทางทีมงานไม่สามารถทาประกันอุบัติเหตุได้
ทัน “ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมสาหรับเด็ก” และหากยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร ทุกกรณี
3. เฉพาะกรณีเจ็บป่วยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม งดร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายค่อนข้างมาก
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร ท่านสามารถนาไปร่วมกิจกรรมได้ในครั้งถัดไป โดยแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น
แจ้งมาที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com
4. กรณี เจ็บป่วยกะทันหันระหว่างการอยู่ค่าย หากเด็กที่มีผู้ปกครองมาด้วย ให้ผู้ปกครองเป็นผู้พาบุตรหลานไปโรงพยาบาล
สาหรับน้องๆ ที่ไม่มีผู้ปกครองมาด้วยทีมงานจะดาเนินการพาไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ๆ กับที่พักตามเห็นสมควร
5. ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทางค่ายทาประกันให้แก่ เด็ก “ค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรมสาหรับเด็ก ” (วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย.
61) ในวงเงิน 200,000 บาท
6. หากต้องการรับเด็กกลับก่อนวันจบกิจกรรม จักต้องเป็นผู้ปกครองที่ระบุตามใบสมัครเท่านั้น โดยแสดงบัตรประชาชน และ
สาเนาบัตรประชาชนขอรับเด็กกลับบ้านที่จุดลงทะเบียน
7. การจัดช่วงอายุผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางทีมงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมของน้องๆ จากใบสมัครอีกครั้ง
8. กิจกรรมที่แจ้งให้ทราบในกาหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9. งดนาของมีค่า อาวุธ ยาเสพติด ติดตัวมาอยู่ค่าย งดชุดสายเดี่ยว กระโปรงสั้น กางเกงสั้น
10. งดให้เด็กๆ นาที่ชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมาชาร์ตในค่าย ขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมความพร้อมให้เด็กมาจาก
บ้าน
11. กรณีเกิดทะเลาะวิวาท หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขค่าย ทางค่ายอาจดาเนินการ ขอเชิญกลับก่อนวันจบกิจกรรม
12. กรณีแนะนาการให้บริการ ในช่วงเวลาจัดกิจกรรม ท่านสามารถแจ้ง ข้อมูลได้ที่แบบฟอร์ม การแนะนาการให้บริการ โดย
การยื่นที่เจ้าหน้าที่ๆ จุดลงทะเบียน ทางค่ายขอนาไปพิจารณาดาเนินการให้ครั้งถัดไป เพื่อการดาเนินกิจกรรมให้แก่สมาชิกใน
ปัจจุบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
13. สาหรับเด็กๆ ที่มีผู้ปกครองมาเยี่ยมระหว่างอยู่ค่าย กรุณาติดต่อที่จุดลงทะเบียน ทางค่ายจะจัดสถานที่ ให้แก่ ท่าน
ผู้ปกครอง งดเข้าห้องพักเด็ก และบริเวณที่เด็กทากิจกรรม ทุกกรณี
14. ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือวีดีโอ ในห้องพัก และในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม ของบุคคลอื่น
15. งดผู้ปกครองเข้ามาในเขตห้องนอน ห้องอาบน้าเด็ก เช้าตั้งแต่เวลา 5.30-7.30 เย็นตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 เนื่องจากมีเด็ก
หลายวัยมาพักค้าง
16. ในช่วงเวลา กิจกรรมของเด็กๆ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรมของเด็กๆ ในทุกช่วงวัย
17. ผู้ปกครองที่ต้องการรับเด็กไป-กลับ หรือรับเด็กไปพักนอกค่าย ต้องเป็นเด็กที่สมัครในระดับอายุ 4- 6 ปี โดยติดต่อรับส่งได้
ที่จุดลงทะเบียนเท่านั้น
สาหรับผูป้ กครองที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายรักลูกปลูกรักให้ถูกธรรม
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ส่งพร้อมใบสมัครท่านละ 1 ใบ
2. ผู้ปกครองที่ต้องการพักค้างในค่ายต้องเป็นท่านที่มีความประสงค์ในการมาเรียนรู้การดาเนินชีวิตตามวิถีแห่งพุทธะ และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และขอให้ท่านให้ความร่วมมือในการดาเนินวิถีชีวิตขณะอยู่ในค่ายตาม
ความเห็นของพระวิทยากรประจากลุ่ม
3. ท่านที่ต้องการมาศึกษาดูงาน สามารถติดต่อแจ้งล่วงหน้าได้ทางอีเมล์ raklukecamp@hotmail.com ก่อนดาเนินการจัด
กิจกรรม
4. หากพบผู้ที่แฝงมา มีเจตนานอกเหนือจากความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรม ทางทีมงานขอปฏิเสธการสมัครในครั้งนี้
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ข้อแนะนาในการติอต่อสอบถามและรับบริการ
1. สอบถามข้อมูลการสมัครได้ 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 : ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม
LineId : @thammacamp
2. ก่อนจัดค่าย 3 วัน มีผู้ติดต่อเป็นจานวนมาก อาจไม่สามารถให้บริการท่านได้ทั่วถึง และงดรับบริการทางแฟ็กซ์
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมการจัดกิจกรรม
3. ในช่วงการดาเนินกิจกรรม 3 วัน 2 คืน มีผู้โทรเข้ามาเป็นจานวนมาก อาจไม่สามารถให้บริการทางโทรศัพท์ได้อย่าง
ทันท่วงที เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านอยู่ระหว่างการดูแลเด็กๆ ในค่าย จักต้องขออภัยมาล่วงหน้า ณ ที่นี้ ท่านสามารถ
มาเยี่ยมบุตรหลานได้ในเวลา 8.00 – 16.00
การอานวยความสะดวก : ห้องนอนติดแอร์ แยกชาย/หญิง, ห้องอาบน้ารวม แยกชาย/หญิง ,หมอน ,ที่นอน (เป็นเสื่อ
สาหรับนอนที่พุทธมณฑล เป็นที่นอนสาหรับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ,อาหารหลัก 3 มื้อ ,อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (สาหรับเด็กไม่อนุญาตให้นาอาหารจากข้างนอกมาเข้ามา นอกจากนมและอาหารจากทางบ้านของเด็กๆที่แพ้
อาหาร, ตืน่ นอน 6.00 น. เข้านอน 20.30 น. (มีพระวิทยากรประจากลุ่มและพี่เลี้ยงดูแล), อาหารและสิ่งของที่นามา
มอบให้แก่ทางค่ายทั้งหมด ทางค่ายจะถวายให้แก่พระสงฆ์ที่มาสอน หรือนาไปบริจาคแก่องกรกุศลต่างๆ ตาม
เห็นสมควร
สิ่งที่ต้องนามาสาหรับอยู่ค่าย : ของที่จะนามาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป เป็นของแห้งตามกาลังศรัทรา, ถุงเท้า, ยา
สีฟัน, แปรงสีฟัน, สบู่, แชมพู, ผ้าสาหรับเปลี่ยนอาบน้า, ถุงพลาสติกสาหรับใส่ผ้าเปียกชื้น, เสื้อกันหนาวสาหรับใส่นอน,
เสื้อผ้า สาหรับท่านที่มาด้วยกันจัดกระเป๋าคนละชุด สามารถนาผ้าห่มใช้ห่มนอน, กระติกน้ามาเองได้
การจัดเสื้อผ้า ค่าย 2 วัน 1 คืน (ชุดนอน 1 ชุด, ชุดเบิกบานสบายๆ 1 ชุด), เสื้อผ้าใช้ได้ทุกสี สาหรับเด็กควรเป็นเสื้อผ้า
เหมาะแก่การเคลื่อนย้ายร่างกายสะดวก หรือแต่งแบบไปรเวทไปโรงเรียน, สาหรับผู้ปกครองควรสวมใส่ชุดสุภาพทุกสี
ไม่สั้น
ทางค่ายต้องขออภัยผู้ปกครองทุกท่าน ในการแจ้งเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมมีวัตถุประสงค์
ต้องการให้เด็กและผู้ปกครองที่มาได้ฝึกใช้ชีวิตในค่ายธรรมะตามกระบวนการวิถีพุทธ เป็นไปด้วยความสะดวก
เรียบร้อย ปกป้องสิทธิ์ส่วนบุคคลของเด็กๆ และทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในกิจกรรม จึงขอความร่วมมือทุก
ท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ในระหว่างการดาเนินกิจกรรมทางวิทยากร ครู พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ในโครงการ จัก
ดูแลด้านการอบรม ด้านความปลอดภัย โดยขอยึดการอานวยความสะดวกให้แก่เด็กๆ เป็นอันดับแรก และสาหรับ
การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ความเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อทางค่ายเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านสามารถ
กรอกข้อมูลได้ที่จุดลงทะเบียน ทางทีมงานยินดีน้อมรับ และขอนาไปปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป

