
 

ก ำหนดกำรของทำงแคมป์ OAC8 

 

วนัที ่12 เมษำยน 2562 เป็นวนัสดุทำ้ยในกำรสมคัรและสง่เอกสำรยนิยอม  

โดยทางแคมป์จะด าเนนิจัดกลุม่ตามอายุของนอ้งๆ จองรถบัส เตรยีมสถานทีพั่ก อาหาร 
และส่งชื่อพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ใหน้อ้งๆ หากท่านมีการแกไ้ขชชื่อภาษาอังกฤษ
หลังจากนีท้า่นจะตอ้งช าระคา่พมิพใ์บประกาศใหม ่500บำท 

**ดังนัน้ขอ้มลูของนอ้งส าคัญมากส าหรับเรา** 

ภำยในวนัที ่16 เมษำยน 2562 ทำ่นจะไดร้บั SMS  

เพือ่แจง้เลขทีก่ลุม่ และเลขทีร่ถบัส ของนอ้งๆ  

หากทา่นใดไมไ่ดรั้บ SMS  ใหแ้จง้มาทีอ่เีมล ์INFO@LPT.CO.TH เทา่นัน้! 

วนัที ่18 เมษำยน 2562 วนัเดนิทำงไปแคมป์ 
>> กลุม่ทีเ่ดนิทำงไปกบับสั  
พบกันที ่ลำนจอดรถ ขำ้งตลำดสำมยำ่น เวลำ 05:00-05:30 น. 

            **รถออก 06:00 น. ตรง! หากเลยเวลานี ้ใหผู้ป้กครองไปสง่นอ้งทีแ่คมป์ดว้ยตนเองคะ่** 
เพือ่ความสะดวกและเดนิทางทันเวลา กรณุาวางแผนในการเดนิทางลว่งหนา้นะคะ่ 
ทา่นสามารถน ารถสว่นตัวมาสง่บตุรหลานไดค้ะ่ มพีืน้ทีเ่พยีงพอในการจอดรถ (มคีา่ใชจ้า่ย
ในการเขา้จอดรถในพืน้ทีด่ังกลา่ว) 
 
>> กลุม่ทีเ่ดนิทำงไปสง่ทีแ่คมป์ดว้ยตนเอง 
ทา่นตอ้งถงึ และลงทะเบยีน ทีส่ดีารสีอรท์ เวลำ 07:30-08:15 น. 
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วนัที ่20 เมษำยน 2562 วนัเดนิทำงกลบัจำกแคมป์ 

 >> กลุม่ทีน่อ้งเดนิทำงกลบัดว้ยรถบสั  

ผูป้กครองตอ้งมารับนอ้งที ่ลำนจอดรถ ขำ้งตลำดสำมยำ่น เวลำประมำณ 21:00 น. 

  >> กลุม่ทีเ่ดนิทำงไปรบันอ้งทีแ่คมป์ดว้ยตนเอง  

ผูป้กครองตอ้งมาลงทะเบยีนทีส่ดีารสีอรท์ เวลำ 12:00-13:00 น. 

ทา่นจะไดเ้ขา้หอ้งอบรม เพือ่ดนูอ้งๆ present วสิยัทัศน ์เวลำ 14:00 น. 

โดยน ำรหสั SMS มำแสดงทีจ่ดุลงทะเบยีน  

แนะน าใหม้าช่วง 11:45 น. เนื่องจากรถของผูป้กครองจะมาเป็นจ านวนมากอาจท าให ้
ลา่ชา้ในการจอดรถคะ่ 

หมำยเหต ุทางเราไมอ่นุญาต ใหผู้ป้กครองมาพักทีแ่คมป์เดยีวกับนอ้ง เพือ่ใหน้อ้งๆไดเ้ต็มทีก่ับ
ทกุๆกจิกรรมและเกดิการเปลีย่นแปลงในตัวเอง 

กำรเตรยีมตวัและกำรแตง่กำย 

1. ชุดสุภำพ 3ชุด ส าหรับการเรียนในหอ้งอบรม 3วัน 2 คนืใหใ้ส่กางเกงขายาว สวม
รองเทา้ผา้ใบ ตลอดการเรยีน (รองเทา้ผา้ใบตอ้งม ี2 คู ่เพือ่เปลีย่นกรณีอกีคูเ่ปียก)  

2. ชุดเดนิป่ำ 1ชุด: เสือ้แขนยาว หมวก ถุงมอื กางเกงกฬีาขายาว ไฟฉายพกพา หรอื
Head lamp เสือ้กันฝน กระบอกน ้าพกพากระเป๋าเป้ใบเล็ก (ส าหรับใสส่มัภาระสว่นตัวขณะ
ท ากจิกรรมนอกอาคาร) 

3. ชุดกฬีำ 2 ชุด: เสือ้ หมวก กางเกงกฬีา รองเทา้ผา้ใบ (ส าหรับกจิกรรมตอนเชา้ 2วนั) 

4. สมดุ ปำกกำ/ดนิสอ และดนิสอส ีหรอืสเีมจกิ เพือ่ในกจิกรรมสรา้งวสิยัทัศน ์

5. กระบอกน ำ้ (กระบอกตอ้งมนี ้าและน าตดิตัวเสมอ)  

6. กระเป๋ำเป้ใบเล็ก ทีส่ามารถใสอ่ปุกรณ์สว่นตัว สมดุ ยาประจ าตัว กระบอกน ้า ทีน่อ้งๆ
สามารถตดิตัวไปไดต้ลอดเวลา 

7. ไมแ่นะน าใหน้ าโทรศัพท ์หรอืของมคีา่ตดิตัวมา หากน ามาทางทมีพีเ่ลีย้งจะเก็บไว ้และ
วนักลับจะคนืใหค้ะ่ 

 

หมายเหต ุ

กระเป๋าและอุปกรณ์ของนอ้งๆ รวมทัง้รองเทา้ ใหต้ดิป้าย เพือ่ใหส้บืคน้ไดว้่าเป็นของใคร กรณี
นอ้งๆวางลมืไว ้

ชือ่-สกลุ (Name)____________________________ 

เบอรโ์ทร(Tel)______________________________ 

เลขทีก่ลุม่(Group No.)_______________________  

รหัส(Student code)_________________________ 

 

 



 

OAC#8 Agenda 

 

12th  April 2019 is the last day to register and send the Letter of Consent 

In the camp, your children will be grouped according to their age. The bus 
reservations, accommodations, meals and certificates will be arranged for your 
children. This is very important, when registration, please write your children's 
name in English correctly, because, if you would like to correct your English 
name later, you will have to pay 500 Baht for a new Certificate print out. 

16st  April 2019 You’ll receive SMS  

To notify your children’s Group number and Bus number.   

If you didn’t receive the SMS, please inform us via email INFO@LPT.CO.TH only! 

18st  April 2019 Travelling Day to the Camp 
>> The Group Travelling by Bus 
We’ll meet at Parking Area beside Samyan Market at 05:00am-05:30am 
**The bus will leave at 06:00  ! Apart from this time, parents shall bring their 

children to the camp by themselves** 
For your convenience and time saving, Please make a plan and come ahead of 

time.  Due to there's a lot of parking spaces, you can bring your car if you wish (have 
parking fee). 

 
>> Self travelling to the camp 
You must arrive at Sida Resort and register at 07:30am - 08:15am 
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20th  April 2019 Travelling back from the camp 

>> The Group Travelling Back by Bus  

Parents must come to pick up your children at Parking Area beside Samyan 
Market at 9:00pm 

 >> Self-pick up at the camp  

Parents must register at the Sida Resort at 12:00pm-1:00pm 

You’ll be joining in the seminar room to see your children present their Vision at 
2:00pm 

by showing your SMS Code at the Registration Point  

We suggest you arrive at 11:45pm due to a lot of parents’ car coming which may 
cause some traffics and delays in parking. 

Remark We do not allow parents to stay at the same camp with your children. For your 
children to get the most out of every activity and start to change. 

Preparation and Clothing 

1 .  3 Proper Clothing for studying in the seminar room for 3 days 2 nights. 
Kindly wear trousers and sneakers throughout the seminar (Please prepare 2 
pair of sneakers for changing in case another one got wet)  

2. 1 Trekking Attire: Long sleeve shirt, hat, gloves, long sweatpants, flashlight 
or head lamp, raincoat, flask, small backpack ( for personal belongings while 
doing outdoor activities) 

3 .  2 Sportswear:  Shirt, hat, sweatpants, sneakers (for 2 days of morning 
activity) 

4 .  Notebook, pen, pencil, colored pencil/pen or markers for Vision 
creating activity 

5. Flask (the flask must be full and always carry with yourself)  

6. Small backpack for personal belongings, notebook, medicine, flask that your 
children can carry with them all the time 

7. We suggest your children not to bring their mobile phone or any valuable 
things with them. If they brought it, our staff will keep it for them and return it 
back on the last day. 

Remark 

Please attach the name tag for your children’s bags, equipment including sneakers to 
be able to find out whose belonging it is in case your children forget or lost it 
somewhere. 

ชือ่-สกลุ (Name)____________________________ 

เบอรโ์ทร(Tel)______________________________ 

เลขทีก่ลุม่(Group No.)_______________________  

รหัส(Student code)_________________________ 


