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วันที่สมัคร....................................
ใบสมัครค่ายรักลูกให้ถูกธรรม

รับสมัครเด็ก อายุ 4 -16 ปี (ค่าสมัครท่านละ 1,950 บาท)

ส่วนที่ 1 สาหรับเด็ก กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และลายมือตัวบรรจง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง
Short Course ครั้งที4่ (3-4 มี.ค. 61)

เรียนธรรมสารพันพาเพลิน (7-8 เม.ย.61)

เรียนธรรมสารพันพาเพลิน (28-29 เม.ย.61)

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 รุ ณำให้ เด็กกรอกข้ อมูล 1 คน/ 1 ใบ (เด็กเล็ก ผู้ปกครองสำมำรถสอบถำมและช่ วย
เขียนแทนได้ )
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ใบแจ้งการชาระเงิน
ส่วนที่ 3 สาหรับท่านชาระเงินแล้ว ยังไม่สะดวกกรอกใบสมัคร สามารถส่งเฉพาะหน้านี้มาแจ้งก่อนได้ พร้อมเอกสาร
การชาระเงินมาที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com, Line ID : @Thammacamp หรือ แจ้งการชาระเงินผ่าน
หน้าเว็บ www.thammacamp.com จากนั้นท่านสามารถส่งเอกสารใบสมัครตามมาได้อีกครั้งก่อนจัดกิจกรรม 2 สัปดาห์
หมายเลขในการสอบถามข้อมูล 087-2016264, 086-3239578, 095-2827975, 097-2043385 และ 097-0243385
ชื่ อ ผู้ชำระเงิน ____________________________________________________________________________ ______
วิธีกำรชำระเงิน
ทางเค้าเตอร์ธนาคาร ____________________________________ สาขา________________________________
ATM ธนาคาร___________________________
ทางอินเตอร์เน็ต ธนาคาร__________________________________
ทางอินเตอร์เน็ต QR. Cord ธนาคาร_________________________
ทางบัตรเครดิต ธนาคาร________________________
วันที่ชาระเงิน________________________เวลาที่ชาระเงิน_________________________________________________
รวมจานวนเงินที่โอนทั้งหมด_____________________________บาท
หมายเลขติดต่อกลับ______________________________________________อีเมล์_____________________________
ท่านประสงค์ชาระค่า
Short Course ครั้งที่4 (3-4 มี.ค. 61) ค่าสมัคร 1,950 บาท
เรียนธรรมสารพันพาเพลิน ครั้งที่ 1 (7-8 เม.ย.61) ค่าสมัคร 1,950 บาท
เรียนธรรมสารพันพาเพลิน ครั้งที่ 2 (28-29 เม.ย.61) ค่าสมัคร 1,950 บาท
ที่ 6 กรอกเฉพาะท่านที่ประสงค์ต้องการแจ้งการชาระเงินมาทางอีเมล์ก่อน
เพศ

ชื่อ

สกุล

อายุ

สามารถชาระเงินได้ 3 ช่องทาง
1. รับชาระผ่าน เค้าเตอร์ธนาคาร, ATM, ธนาคารทางอินเตอร์เนต โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่ออบัญชี น.ส.ศศิจิต
พร้อมสัมพันธ์ เลขที่บัญชี 959-0-1-0404-5 ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา บัญชีออมทรัพย์
2. รับชาระผ่าน QR Code ของ QR K PLUS SHOP ชื่อบัญชี ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม(ธรรมะแค้มป์)
เลขที่บัญชี 034-8-64702-4 ธนาคารกสิกรไทย (สามารถรับชาระได้ทุกธนาคาร ที่ติดตั้ง QR Code Mobile Application)
3. รับชาระผ่านบัตรเครดิตที่หน้าเว็บ www.thammacamp.com
หมำยเหตุ สำหรับหน้ ำนี้ 1 ครอบครัว/ 1 ใบ
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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
ชื่อบัญชี 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 034-8-64702-4 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
4. ส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง
กรุณาส่งเอกสารการชาระเงิน, ใบสมัคร, ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
4.1 มาที่ raklukecamp@hotmail.com
4.2 มาที่ LineId : @thammacamp
ข้อแนะนาการส่งใบสมัคร
 กรอกข้อมูลการสมัครให้ชัดเจน เพศ/ ชื่อ-สกุล /อายุ/ หมายเลขประจาตัวบัตรประชาชน เพื่อประโยชน์
ในการจัดทา เกรียติบัตร
 เมื่อท่านได้ส่งเอกสารการชาระเงินและทาการสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะทาการตรวจสอบและแจ้ง
กลับทางอีเมล์ 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 ท่านสามารถนาไปร่วมกิจกรรมได้ใน
ครั้งถัดไป โดยแจ้งเลื่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 2 สัปดาห์ ได้โดยการส่งใบสมัครและเอกสารการชาระเงินและแจ้ง มาที่ อีเมล์
raklukecamp@hotmail.com
2. ท่านที่โอนเงินแล้วไม่สามารถส่งใบสมัคร ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์ หากยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี ท่าน
สามารถนาไปร่วมกิจกรรมได้ในครั้งถัดไป
3. เฉพาะกรณีเจ็บป่วยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม งดร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายค่อนข้างมาก สงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร ท่านสามารถนาไปร่วมกิจกรรมได้ในครั้งถัดไป โดยแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น ใบสมัคร
และเอกสารการชาระเงินและแจ้งมาที่ อีเมล์ raklukecamp@hotmail.com
6. หากต้องการรับเด็กกลับบ้าน จักต้องเป็นผู้ปกครองที่ระบุตามใบสมัครเท่านั้น โดยแสดงบัตรประชาชน ขอรับเด็กกลับบ้าน
7. การจัดช่วงอายุผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางทีมงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมของน้องๆ จากใบสมัครอีกครั้ง
8. กิจกรรมที่แจ้งให้ทราบในกาหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9. กรุณาแต่งกายสุภาพ งดนาของมีค่า อาวุธ ยาเสพติด งดชุดสายเดี่ยว กระโปรงสั้น กางเกงสั้น
10. งดให้เด็กๆ ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม
11. กรณีแนะนาการให้บริการ ในช่วงเวลาจัดกิจกรรม ท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่แบบฟอร์ม การแนะนาการให้บริการ โดยการยื่นที่
เจ้าหน้าที่ๆ จุดลงทะเบียน ทางค่ายขอนาไปพิจารณาดาเนินการให้ครั้งถัดไป เพื่อการดาเนินกิจกรรมให้แก่สมาชิก ในปัจจุบัน เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
14. ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือวีดีโอ ในห้องกิจกรรม และในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม ของบุคคลอื่น
15. ในช่วงเวลา กิจกรรมของเด็กๆ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรมของเด็กๆ ในทุกช่วงวัย

ข้อแนะนาในการติอต่อสอบถามและรับบริการ
 สอบถามข้ อ มู ล การสมั ค รได้ ที่ 087-2016264, 086-3239578, 097-0243385 และ 095-2827975,
ทุกวัน ในเวลา 8.00-20.00
 อีเมล์ : raklukecamp@hotmail.com
 เว็บไซต์ : www.thammacamp.com
 เฟสบุค : ค่ายรักลูกให้ถูกธรรม
 Line Id : @Thammacamp
ข้อแนะนาในการแต่งกาย
สวมใส่ชุดเบิกบานสบายๆ, เสื้อผ้าใช้ได้ทุกสี สาหรับเด็กควรเป็นเสื้อผ้าเหมาะแก่การเคลื่อนย้ายร่างกายสะดวก หรือแต่งแบบ
ไปรเวทไปโรงเรียน, สาหรับผู้ปกครองควรเป็นชุดสุภาพทุกสี ไม่สั้น ทางค่ายมีบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม
และอุปกรณ์ในการทากิจกรรมให้แก่เด็กๆ ทุกท่าน สามารถนากระติ๊กน้า กระเป๋าเป้ส่วนตัวมาได้
ทางค่ายต้องขออภัยผู้ปกครองทุกท่าน ในการแจ้งเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายรักลูกให้ถูกธรรมมีวัตถุประสงค์
ต้องการให้เด็กและผู้ปกครองที่มาได้ฝึก กิจกรรมธรรมะตามกระบวนการวิถีพุทธ เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย
ปกป้องสิทธิ์ส่วนบุคคลของเด็กๆ และทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่ วนร่วมในกิจกรรม จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกล่าว ในระหว่างการดาเนินกิจกรรมทางวิทยากร ครู พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ในโครงการ จักดูแลด้านการอบรม
ด้า นความปลอดภัย โดยขอยึด การอานวยความสะดวกให้ แ ก่เ ด็ กๆ เป็ น อั น ดับ แรก และส าหรั บ การให้ ข้อ คิ ดเห็ น
ข้อเสนอแนะต่า งๆ ความเห็น ของท่า นเป็นประโยชน์ต่อทางค่า ยเป็น อย่า งยิ่ง โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลได้ที่จุด
ลงทะเบียน ทางทีมงานยินดีน้อมรับ และขอนาไปปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป

