ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ สถานที่ที่ให้บริการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
จัดกิจกรรมรับน้อง นันทนาการ ด้วยอัตราที่ย่อมเยา รองรับนักเรียนได้ 600 คนและครู 70 คน
ตำแหน่งที่ตั้ง : ตั้งอยู่สุดเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ติดกับตำบลหนองตากยา จังหวัดกาญจนบุรี
การเดินทาง
1. เส้นทางนครปฐม-ค่าย : มุ่งหน้าสี่แยกบางแพแล้วเลี้ยวขวาใต้สะพาน ตามทางมาจนถึงวัดเขาช่องพรานทางด้าน
ขวามือ ให้เลยวัดไปจนพบสี่แยก (จุดสังเกตมีร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อยู่หลังแยก) เลี้ยวขวามาทางหนองตากยา-ท่า
มะกา อีกประมาณ 20 กม. จะพบวัดหนองครึมอยู่ทางซ้ายมือ ให้ขับเข้าซอยข้างวัดตามเสาไฟฟ้าแรงสูง อีก 2.5
กม.
2. เส้นทางเมืองราชบุรี-ค่าย : มุ่งหน้าสู่ Makro ราชบุรี เจอสี่แยกเลี้ยวซ้าย ตรงตามทางผ่านเขางู (ซ้ายมือ) มุ่ง
หน้าสู่วัดหนองกวาง (ขวามือ) จนพบ สี่แยกหนองกวางให้เลี้ยวขวา ตรงตามทางมาจนเจอสามแยกให้เลี้ยวซ้าย จะ
พบวัดหนองครึมอยู่ทางซ้ายมือ ให้ขับเข้าซอยข้างวัดตามเสาไฟฟ้าแรงสูง อีก 2.5 กม.
3. เส้นทางบ้านโป่ง-ค่าย : มุ่งหน้ามาทางโรงเรียนวัดหนองไก่ขัน (ฝั่งซ้าย) จนพบสี่แยกให้เลี้ยวซ้ายขับตามทางมา
อีกประมาณ 5 กม. จะพบสี่แยกหนองใยบัว ให้เลี้ยวขวาแล้วตรงมาอีก 3 กม. จะพบวัดหนองครึมอยู่ทางซ้ายมือ
ให้ขับเข้าซอยข้างวัดตามเสาไฟฟ้าแรงสูง อีก 2.5 กม.
4. เส้นทางกาญจนบุรี(ท่ามะกา)-ค่าย : มุ่งหน้าสู่สี่แยกหนองตากยาเลี้ยวซ้ายมาอีก 1 กม. จะพบวัดหนองครึมอยู่
ทางขวามือ ให้ขับเข้าซอยข้างวัดตามเสาไฟฟ้าแรงสูง อีก 2.5 กม.

Figure 1 SCAN FOR GOOGLE MAP

Figure 2 สถานที่ท่องเทีย่ วใกล้ค่าย

สถานที่พัก
บ้านพักนักเรียนชายและหญิง* (ห้องพัดลม) : เป็น Shelter ยกสูงจำนวน 12 หลัง พักได้หลังละ 32 - 40 คน
บ้านพักสองชั้นจำนวน 2 หลัง นอนได้หลังละ 80 คน พร้อมหมอน ผ้าห่ม *(บ้านพักหญิงมีห้องน้ำในตัว)

บ้านพักครู : จำนวน 12 ห้องๆละ 3-4 คน พร้อมเครื่องนอน เครื่องปรับอากาศและห้องน้ำในตัว
บ้านพักผู้บริหาร : จำนวน 3 หลัง นอนได้หลังจะ 2-4 คน พร้อมเครื่องนอน เครื่องปรับอากาศและห้องน้ำในตัว
บ้านพักครูรวม : จำนวน 1 หลัง นอนได้หลังละ 20 คน พร้อมเครื่องนอน เครื่องปรับอากาศและห้องน้ำในตัว

อัตราค่าบริการค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ
9/15 หมู่ 4 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทร. 086-551-5110, 089-259-3439, 034-826-199 www.suppamascamp.com
Email: suppamas.camp@gmail.com
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าพัก 2 วัน 1 คืน
จำนวนนักเรียน
อาหาร 4 มื้อ/กับข้าว 2 อย่าง
มากกว่า 250 คน
230 บาท/คน
150-249 คน
250 บาท/คน
100-149 คน
270 บาท/คน

เข้าพัก 3 วัน 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ/กับข้าว 2 อย่าง
330 บาท/คน
350 บาท/คน
370 บาท/คน

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย-อุดมศึกษา-ประชาชนทั่วไป
เข้าพัก 2 วัน 1 คืน
เข้าพัก 3 วัน 2 คืน
จำนวนนักเรียน
อาหาร 4 มื้อ/กับข้าว 2 อย่าง
อาหาร 7 มื้อ/กับข้าว 2 อย่าง
มากกว่า 250 คน
310 บาท/คน
410 บาท/คน
150-249 คน
330 บาท/คน
430 บาท/คน
100-149 คน
350 บาท/คน
450 บาท/คน

ค่าวิทยากร
50 บาท/คน
12,000 บาท

ค่าวิทยากร
50 บาท/คน
12,000 15,000 บาท

นักเรียนต่ำกว่า 100 คน คิดราคาเหมาจ่าย
หมายเหตุ
1. สิทธิพิเศษ : นักเรียน 25 คน ฟรีครู 1 คน เมื่อเข้าค่ายมีนาคม-ตุลาคมนี้
2. นักเรียนต้องเป็นผู้ประกอบอาหารเอง 1 มื้อ ทางค่ายจะเตรียมวัตถุดิบให้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
3. ราคานี้รวมเครื่องอุปโภคและบริโภคทัง้ หมดแล้ว ไม่มีเก็บเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นเว้นกรณีทำอุปกรณ์เสียหาย
4. หมอน-ผ้าห่มทางค่ายเตรียมไว้ให้
5. คณะครู อาหาร จำนวน 3-4 อย่าง พร้อมผลไม้ กาแฟ โอวัลติน ขนมปัง เครื่องส้มตำ เตาปิ้งย่าง คาราโอเกะ
6. ตารางฝึกและหลักฐานประกอบการเข้าค่ายสามารถขอได้ทางไลน์ หมายเลข 086-551-5110
7. อาหารมื้อพิเศษ : นม-ขนมปัง ราคา 20 บาท/คน, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ราคา 20 บาท/คน, ข้าวต้มหมู/ไก่ ราคา 25 บาท/คน
8. การจองค่าย โปรดยืนยันภายใน 1 อาทิตย์หลังจากที่ติดต่อแล้ว
9. โปรดแจ้งจำนวนนักเรียนและครูล่วงหน้าก่อนวันเข้าค่าย 3 วัน พร้อมระบุอาหารที่ทานไม่ได้ (ถ้ามี)
10. การชำระค่าใช้จ่าย
เงินสด
แคชเชียร์เช็ค
โอนเงิน
วางฏีกา
11. จำนวนคิดค่าใช้จ่ายจากจำนวนนักเรียนที่มาจริงแต่จะต้องไม่ต่ำกว่า 15 คนจากที่แจ้งไว้
12. มื้อสุดท้ายหากประสงค์รับเป็นข้าวกล่องโปรดแจ้งก่อนล่วงหน้าที่จะนำนักเรียนมาค่าย

สิ่งที่ต้องนำมาเข้าค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จังหวัดราชบุรี (3 วัน 2 คืน)
1. ชุดลำลองจำนวน 4-5 ชุด (เสื้อสีเข้ม ห้ามคอกว้าง, กางเกงสามส่วนหรือขายาว)
2. ชุดการแสดง (ถ้ามี)
3. เครื่องใช้ส่วนตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว
4. ยารักษาโรค
5. รองเท้าแตะ
6. เชือก (ทางค่ายมีจำหน่าย)
7. ถุงพลาสติกที่สามารถใส่ผ้าเปียกกลับได้
8. สุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง

สิ่งของต้องห้าม
1. สารเสพติด บุหรี่และสิ่งมึนเมาทุกชนิด
2. ของมีคม มีด กรรไกร คัตเตอร์ หากเกี่ยวข้องกับการแสดงให้นำมาฝากไว้ที่สำนักงาน
3. โทรศัพท์มือถือ (เว้นแต่ทางโรงเรียนอนุญาตให้ใช้ในระหว่างทำกิจกรรม)

รายการอาหาร 3 วัน 2คืน
ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จังหวัดราชบุรี
มื้อที่ 1

ต้มข่าไก่+จ๊อทอด

มื้อที่ 2

ต้มยำเห็ดนางฟ้า + ผัดวุ้นเส้น

มื้อที่ 3

แกงจืดฟักปีกบนไก่ + ไส้กรอกราดซอสมะเขือเทศ

มื้อที่ 4

นักเรียนประกอบอาหารเอง (กระเพรา+ต้มจืด+ไข่)

มื้อที่ 5

แกงเขียวหวานไก่+ผัดผักไก่บด

มื้อที่ 6

ข้าวผัด + แกงจืดเต้าหู้ไข่ผักกาดขาว

มื้อที่ 7

ข้าวมันไก่

รายการอาหารเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

