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วันที่สมัคร....................................
ใบสมัครค่ายรักลูกให้ถูกธรรม Short Course ครั้งที่ 5
วันที่ 6-7 ต.ค. 61 สำหรับเด็ก อายุ 4 -16 ปี แบ่งกลุ่มตามอายุ (ค่าสมัคร 1,950 บาท)

ส่วนที่ 1 สาหรับเด็ก กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และลายมือตัวบรรจง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง
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 บ้านเลขที่________ หมู่_______ ถนน__________________________ ตาบล______________________
อาเภอ__________________________________จังหวัด________________________ รหัสไปรษณี ย_์ ____________
ส่ วนที่ 2 สำหรับแจ้ งกำรเป็ นผู้ปกครอง กรุ ณำระบุข้อมูลตำมควำมเป็ นจริง
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน____________________________________________ อายุ____________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั
ใช้ที่อยูเ่ ดียวกับเด็ก ใช้ที่อยูอ่ ื่น_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ท่ า นเกี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก เป็ น________________________ระดั บ การศึ ก ษา__________________________________
อาชีพ________________________________________ท่านทราบข่าวการอบรมจากช่องทางใด___________________
เบอร์ โทรศัพท์_____________________________________________________________________________________
E-mail_______________________________ Facebook ___________________________________________________
ผู้ปกครองท่ ำนอืน่ ทีส่ ำมำรถติดต่ อได้ ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ__________________________________เกี่ยวข้องกับเด็กเป็ น__________หมายเลขติดต่อ____________________
ชื่อ__________________________________เกี่ยวข้องกับเด็กเป็ น__________หมายเลขติดต่อ____________________
กิจกรรมทีผ่ ้ ปู กครองสนใจให้ เด็กเข้ ำอบรมคือ_________________________________________________________
ท่ ำนอนุญำตให้ บุตร-หลำน เข้ ำร่ วมกิจกรรม “ค่ ำยรักลูกให้ ถูกธรรม” และยินดีปฏิบัตติ ำมเงือ่ นไขของทำงค่ ำย

ลงชื่อ/ผูป้ กครอง___________________________________
(_________________________________)
หมำยเหตุ สำหรับหน้ ำนีก้ รุ ณำให้ เด็กกรอกข้ อมูล 1 คน/ 1 ใบ
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ส่วนที่ 3 สำหรับเด็ก ควรตอบคำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นทุกข้ อ โดยตอบให้ ตรงประเด็นและมีใจควำมสำคัญ
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 ค่าย/รุ่ นที่เคยมา ________________

ไม่เคยมา

ผูป้ กครองที่ส่งเสริ มให้มาค่ายนี้คือ_______________________________________________________________
สิ่ งที่เด็กๆ อยากทาในค่ายนี้คือ___________________________________________________________________
หมำยเหตุ สำหรับหน้ ำนีก้ รุณำให้ เด็กใบแจ้
กรอกข้ องมูการช
ล 1 คน/าระเงิ
1 ใบ (เด็
นกเล็ก ผู้ปกครองสำมำรถสอบถำมและช่ วยเขียนแทนได้)
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(ใช้แจ้งสาหรับท่านที่ไม่ได้ส่งเอกสารการชาระเงิน)
ส่วนที่ 3 สาหรับท่านชาระเงินแล้ว ยังไม่สะดวกกรอกใบสมัคร สำมำรถส่งเฉพำะหน้ำนี้มำแจ้งก่อนได้ พร้อมเอกสำร
กำรชำระเงินมำที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com, Line ID : @Thammacamp หรือ แจ้งการชาระเงินผ่าน
หน้าเว็บ www.thammacamp.com จำกนั้นท่ำนสำมำรถส่งเอกสำรใบสมัครตำมมำได้อีกครั้งก่อนจัดกิจกรรม 2 สัปดำห์
หมายเลขในการสอบถามข้อมูล 087-2016264, 086-3239578, 095-2827975, 097-2043385 และ 097-0243385
ชื่ อ ผู้ชำระเงิน ____________________________________________________________________________ ______
วิธีกำรชำระเงิน
ทางเค้าเตอร์ธนาคาร ____________________________________ สาขา________________________________
ATM ธนาคาร___________________________
ทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร__________________________________
ทาง Moby Phone QR. Cord ธนาคาร_________________________
ทางบัตรเครดิต ธนาคาร________________________
วันที่ชาระเงิน________________________เวลาที่ชาระเงิน_________________________________________________
รวมจานวนเงินที่โอนทั้งหมด_____________________________บาท
หมายเลขติดต่อกลับ______________________________________________อีเมล์_____________________________
ท่านได้ชาระค่าสมัครให้แก่
เพศ

ชื่อ

สกุล

อายุ

สามารถชาระเงินได้ 3 ช่องทาง
1. รับชำระผ่ำน เค้ำเตอร์ธนำคำร, ATM, ธนำคำรทำงอินเตอร์เนต โดยโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร ชื่ออบัญชี น.ส.ศศิจิต
พร้อมสัมพันธ์ เลขที่บัญชี 959-0-1-0404-5 ธนำคำรกรุงไทย สำขำ มหำวิทยำลัยมหิดลศำลำยำ บัญชีออมทรัพย์
2. รับชำระผ่ำน QR Code ของ QR K PLUS SHOP ชื่อบัญชี ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม(ธรรมะแค้มป์)
เลขที่บัญชี 034-8-64702-4 ธนำคำรกสิกรไทย (สำมำรถรับชำระได้ทุกธนำคำร ที่ติดตั้ง QR Code Mobile Application)
3. สำมำรถรับชำระผ่ำนบัตรเครดิตได้

หมายเหตุ หน้านี้ใช้แจ้งสาหรับท่านที่ไม่ได้ส่งเอกสารการชาระเงิน
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วิธีการสมัคร
1. ดาวโหลดใบสมัครจากหน้าเว็บ www.thammacamp.com หรือขอใบสมัครจากทาง LineId : @thammacamp
กรอบข้อมูล ส่งพร้อมเอกสารการชาระเงิน
2. การชาระเงิน : สามารถชาระเงินได้ 3 ช่องทาง
ช่องทางที1่ รับชำระผ่ำน เค้ำเตอร์ธนำคำร, ATM, ธนำคำรทำงอินเตอร์เนต โดยโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร
ชื่อบัญชี น.ส.ศศิจิต พร้อมสัมพันธ์ เลขที่บัญชี 959-0-1-0404-5
ธนำคำรกรุงไทย สำขำ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ บัญชีออมทรัพย์
ช่องทางที่ 2 รับชำระผ่ำน QR Code ของ QR K PLUS SHOP ชื่อบัญชี ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม(ธรรมะแค้มป์)
เลขที่บัญชี 034-8-64702-4 ธนำคำรกสิกรไทย (ชำระได้ทุกธนำคำรที่ติดตั้ง QR Code Mobile Application)
ช่องทางที่ 3 รับชำระผ่ำนบัตรเครดิต
3. แจ้งการชาระเงินได้ 3 ช่องทาง (สาหรับท่านที่ยังไม่ประสงค์ส่งใบสมัคร)
E-mail: raklukecamp@hotmail.com
LineId : @thammacamp
Facebook : ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม (ส่งได้ทาง Inbox)
4. ส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง
E-mail: raklukecamp@hotmail.com
LineId : @thammacamp
Facebook : ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม (ส่งได้ทาง Inbox)
ข้อแนะนาการส่งใบสมัคร
 กรอกข้อมูลการสมัครให้ชัดเจน เพศ/ ชื่อ-สกุล /อำยุ/ หมำยเลขประจำตัวบัตรประชำชน เพื่อประโยชน์
ในกำรจัดทำ เกรียติบัตร
 สำหรับท่ำนที่สมัครแล้วไม่ได้รับกำรยืนยันกำรสมัครจำกทีมงำน สำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่
ตำมหมำยเลขโทรศัพท์ 087-2016264, 086-3239578, 095-2827975, และ 097-0243385 ทุกวัน ใน
เวลา 8.00-20.00
5. ก่อนจัดกิจกรรมประมำณ 1 สัปดำห์ ท่ำนผู้ปกครองสำมำรถดูข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรจัดงำน เพิ่มเติมได้ที่
www.thammacamp.com
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เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. หำกไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมวันเวลำที่กำหนด สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัครทุกกรณี ท่ำนสำมำรถนำไปร่วมกิจกรรมได้ใน
ครั้งถัดไป โดยแจ้งเลื่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 2 สัปดำห์ ได้โดยการส่งใบสมัครและเอกสารการชาระเงินและแจ้ง มาที่ อีเมล์
raklukecamp@hotmail.com
2. ท่ำนที่โอนเงินแล้วไม่สำมำรถส่งใบสมัคร ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดำห์ หำกยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัครทุกกรณี ท่ำน
สำมำรถนำไปร่วมกิจกรรมได้ในครั้งถัดไป
3. เฉพำะกรณีเจ็บป่วยก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม งดร่วมกิจกรรม เนื่องจำกมีกิจกรรมที่ใช้กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยค่อนข้ำงมำก สงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำสมัคร ท่ำนสำมำรถนำไปร่วมกิจกรรมได้ในครั้งถัดไป โดยแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น ใบสมัคร
และเอกสารการชาระเงินและแจ้งมาที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com
6. หำกต้องกำรรับเด็กกลับบ้ำน จักต้องเป็นผู้ปกครองที่ระบุตำมใบสมัครเท่ำนั้น โดยแสดงบัตรประชำชน ขอรับเด็กกลับบ้ำน
7. กำรจัดช่วงอำยุผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรมทำงทีมงำนจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของน้องๆ จำกใบสมัครอีกครั้ง
8. กิจกรรมที่แจ้งให้ทรำบในกำหนดกำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
9. กรุณำแต่งกำยสุภำพ งดนำของมีค่ำ อำวุธ ยำเสพติด งดชุดสำยเดี่ยว กระโปรงสั้น กำงเกงสั้น
10. งดให้เด็กๆ ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่ำงเข้ำร่วมกิจกรรม
11. กรณีแนะนำกำรให้บริกำร ในช่วงเวลำจัดกิจกรรม ท่ำนสำมำรถแจ้งข้อมูลได้ที่แบบฟอร์ม กำรแนะนำกำรให้บริกำร โดยกำรยื่นที่
เจ้ำหน้ำที่ๆ จุดลงทะเบียน ทำงค่ำยขอนำไปพิจำรณำดำเนินกำรให้ครั้งถัดไป เพื่อกำรดำเนินกิจกรรมให้แก่สมำชิก ในปัจจุบัน เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
14. ไม่อนุญำตให้ถ่ำยภำพ หรือวีดีโอ ในห้องกิจกรรม และในอิริยำบถที่ไม่เหมำะสม ของบุคคลอื่น
15. ในช่วงเวลำ กิจกรรมของเด็กๆ ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองเข้ำมำร่วมกิจกรรมของเด็กๆ ในทุกช่วงวัย

ข้อแนะนาในการติอต่อสอบถามและรับบริการ
สอบถำมข้อมูลกำรสมัครได้ที่ 087-2016264, 086-3239578, 097-0243385 ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00
 อีเมล์ : raklukecamp@hotmail.com
 เว็บไซต์ : www.thammacamp.com
 เฟสบุค : ค่ำยรักลูกให้ถูกธรรม
 Line Id : @Thammacamp
ข้อแนะนาในการแต่งกาย
สวมใส่ชุดเบิกบำนสบำยๆ, เสื้อผ้ำใช้ได้ทุกสี สำหรับเด็กควรเป็นเสื้อผ้ำเหมำะแก่กำรเคลื่อนย้ำยร่ำงกำยสะดวก หรือแต่งแบบ
ไปรเวทไปโรงเรียน, สำหรับผู้ปกครองควรเป็นชุดสุภำพทุกสี ไม่สั้น ทำงค่ำยมีบริกำรอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง เครื่องดื่ม
และอุปกรณ์ในกำรทำกิจกรรมให้แก่เด็กๆ ทุกท่ำน สำมำรถนำกระติ๊กน้ำ กระเป๋ำเป้ส่วนตัวมำได้
ทางค่ายต้ องขออภัยผู้ปกครองทุกท่าน ในการแจ้งเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมมีวัตถุประสงค์
ต้องการให้ การอบรมเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ปกป้องสิทธิ์ส่วนบุคคลของเด็กๆ และทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วน
ร่วมในกิจกรรม จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ในระหว่างการดาเนินกิจกรรมทางวิทยากร ครู พี่
เลี้ยง เจ้าหน้าที่ในโครงการ จักดูแลด้านการอบรม ด้านความปลอดภัย โดยขอยึดการอานวยความสะดวกให้แก่เด็กๆ
เป็นอันดับแรก และสาหรับการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ความเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อทางค่ายเป็นอย่างยิ่ง
โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลได้ที่จุดลงทะเบียน ทางทีมงานยินดีน้อมรับ และขอนาไปปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป

