
 
 

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด (มีค่ายลูกเสือ 6 จังหวัด ไม่มี 1 จังหวัด) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (ค่ายลูกเสือสาลิกา) 

2 ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี (ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร) 

3 ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี 

4 ค่ายลูกเสือจงัหวัดระยอง 

5 ค่ายลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทรา (ค่ายลูกเสือพุทธโสธร) 

6 ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด 

7 จังหวัดสระแก้ว (ไม่มีค่ายลูกเสือ) 



 
1. ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก 

ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (ค่ายลูกเสือสาริกา) 
ที่ตัง้ : 1/9 หมู่ที ่11 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
เนื้อที ่: 29-3-26 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ทีดิ่นราชพัสดุ นย. ๑๒๗ นสล. เลขที่ ๑๘๒๐,๑๘๒๔,๑๘๑๓,๒๐๒๗,๕๓๐๔,๕๗๐๐,๕๖๖๐,๖๐๙๘ 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (ค่ายลูกเสือสาริกา) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2507 นายอภัย  จันทวิมล 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประทวน  อรรถโกวิท ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายระงับ  วัฒนสิงห์ 
และคณะ ได้เดินทางไปขึ้นไปชมทัศนียภาพบนยอดเขาหล่นและบริเวณโดยรอบ และเห็นชอบให้สร้างค่ายลูกเสือ
ขึ้นในบริเวณเชิงเขาหล่น ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 29 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา โดยเริ่มก่อสร้างค่ายเมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2507 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2509 ทำพิธีเปิดค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (ค่ายลูกเสือสาริกา) เมื่อวันที่ 
25 มีนาคม 2509 โดยนายอภัย  จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี 
    ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ นายสมอาจ  กุยกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้สร้างอาคารใช้ชื่อว่า 
“ศูนย์ฝึกอบรมสภาสงเคราะห์ ๒๕๑๔” จากงบประมาณสภาจังหวัดและเงินบริจาค จำนวน ๒๑๔,๑๐๐ บาท   
ให้เป็นห้องประชุมและจัดกิจกรรมในร่มของลูกเสือเป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นห้องพักวิทยากร จำนวน         
๔ ห้องๆ ละ ๒ เตียงนอน  บริเวณกึ่งกลางเป็นที่รับรองวิทยากร สามารถปรับให้เป็นที่นอนได้ประมาณ ๒๐ คน 
ชั้นล่างเป็นห้องประชุม สามารถใช้ประชุมได้ประมาณ ๑๐๐ คน วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ คณะข้าราชการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลสาริกา ได้นำแผ่นศิลาฤกษ์       
การก่อสร้างพระบมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวร   
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายก เพ่ือทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และได้ประทานเงินสมทบ        
การก่อสร้าง จำนวน ๑,๙๐๐ บาท  
   วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ คุณหญิงจรัสศรี ทีปริรัช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก       
ส่วนราชการและประชาชน ได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก และได้ทำพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๔๑ ณ โรงหล่อของผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ  อิษวาส ภาควิชาจิตรกรรมและปติมากรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
  วันที่  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ นายประกิจ  กันยาบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก            
เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐานบนแท่น 
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด เขาหล่น 
    : ทิศใต้    จรด คลองธรรมชาติและเขาแดง 
    : ทิศตะวันออก จรด ทางหลวงหมายเลข 3049 (นครนายก-น้ำตกนางรอง) 
    : ทิศตะวันตก   จรด ที่ดินเอกชน 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : การคมนาคมสะดวกเนื่องจากอยู่ติดทางหลวงหมายเลข 3049 (ถนนสายนครนายก  
ไปน้ำตกนางรอง และแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ของจังหวัด) อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัด เป็นค่ายลูกเสือที่มีทัศนียภาพ   
ที่สวยงาม  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก  
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นายจำเนียร  ตอโมกข์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
     2. นายสมภพ  แช่มชื่น ภารโรงค่ายลูกเสือ 
 
 
 



งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   1. งบประมาณปี 2558 จำนวน 659,700 บาท (ปรับปรุงตึกอำนวยการ จำนวน 1 หลัง) 
   2. งบประมาณปี 2560 จำนวน 307,600 บาท (ปรับปรุงอาคารอำนวยการ  จำนวน 1 หลัง) 
    3. งบประมาณปี 2562 จำนวน 430,600 บาท (ปรับปรุงระบบประปา 1 แห่ง)   
        (งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม โดยใช้เงินรายได้ สลช. ปี 2562 จำนวน 30,531 บาท/ 
                         จัดซื้อครุภัณฑ์) 
   4. งบประมาณปี 2563 จำนวน 800,000 บาท (ก่อสร้างห้องส้วม 1 หลัง) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี (ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร) 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
เนื้อที่ : 60-0-0 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : หนงัสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) จำนวน 3 ฉบับ 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2506 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ทุกจังหวัด      
มีค่ายลูกเสือประจำจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้จัดหาที่ดินเพ่ื อสร้างค่ายลูกเสือ          
โดยนายสามารถ วายวานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการให้ทุกตำบลในเขตอำเภอเมือง ร่วมกันพัฒนาค่ายลูกเสือ    
โดยการทำถนนเข้าสู่ค่ายลูกเสือ ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 นายอภัย  จันทวิมล ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมค่ายและ
กำหนดแผนผังการก่อสร้างค่ายลูกเสือ จนสามารถดำเนินการได้สำเร็จ และเปิดใช้ค่ายอย่างเป็นทางการ        
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2510 โดยมีนายอภัย  จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด  
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด เขตอุทยานแห่งชาติ 
    : ทิศใต้    จรด เขตอุทยานแห่งชาติ 
    : ทิศตะวันออก จรด เขตอุทยานแห่งชาติ 
    : ทิศตะวันตก   จรด ที่ดินเอกชน  
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ล้อมรอบ ใกล้น้ำตกห้วยเกษียร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี  
ผู้ดูแลประจำค่าย : รปภ. 1 คน 
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  1. งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,923,400 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง/ปรับปรุงที่
พักผู้เขา้รับการฝึกอบรม 1 หลัง และก่อสร้างฐานกจิกรรม 20 ฐาน) 
   2. งบประมาณปี 2563 จำนวน 10,915,000 บาท (ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม/ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค)์ 
   3. งบประมาณปี 2564 จำนวน 491,600 บาท (ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 แห่ง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี 
ที่ตัง้ : ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
เนื้อที ่: 200-4-0 ไร ่
เอกสารสิทธิ์ : หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขท่ี จบ.0267 ที่ดินเลขที ่8 ระวาง 5อ. (13 น.) 4 อ. (13 น.) 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยศึกษาธิการจังหวัดได้สำรวจพ้ืนที่ บริเวณ
ใกล้น้ำตกกระทิง ตำบลพลวง เนื้อที่ 3,200 ไร่ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1)โรงเรียนเกษตรกรรมจันทบุรี 2)โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ 3)ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี แต่เนื่องจากพ้ืนที่เป็นสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ การคมนาคม         
ไม่สะดวก จึงยั งไม่สามารถสร้างค่ายลูกเสือได้  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2508 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุ รี                
(นายส่ง เหล่าสุนทร) ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือทำถนนเข้าไปภายในค่ายลูกเสือ พร้อมทั้งได้เร่งรัดการจัดสร้าง
ค่ายลูกเสือ ได้มีการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่  6 ขึ้นภายในค่ายลูกเสือ โดยในวันที่  25 
พฤศจิกายน 2510 ซึ่งเป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ประกอบพิธี
วางพวงมาลา พร้อมกับอัญเชิญดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่านให้เสด็จสู่สถานที่ที่ซึ่งจะสร้าง  
ค่ายลูกเสือ ดลบันดาลให้การสร้างค่ายลูกเสือประสบผลสำเร็จ เรียบร้อยราบรื่น จนสามารถประกอบพิธีเปิด  
ค่ายในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2511 โดยนายอภัย  จันทวิมล เป็นประธานในพิธีเปิด 
อาณาเขต : ทิศเหนือ   จรด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
    :  ทิศใต้    จรด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที ่48  
    :  ทิศตะวันออก จรด อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ  
    :  ทิศตะวันตก   จรด ถนนบำราศนราดูร 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : สถานที่ตั้งติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ มีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น
เป็นธรรมชาติ มองเห็นน้ำตกกระทิงบนเทือกเขาคิชฌกูฏ ภายในค่ายมีต้นไม้ขนาดใหญ่มากขนาด 10 คนโอบ 
สามารถจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี มีพืชสมุนไพร และเล่วหอมที่ไม่มีในป่าที่อ่ืนเลย 
รวมทั้งพืชในป่าดิบอีกมากมาย เช่น หวาย สำรอง กล้วยไม้เหลืองจันทร์ เป็นต้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงาลูกเสือจังหวัดจันทบรุี  
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. เจ้าหน้าที่ประจำค่าย (ลูกจ้างชั่วคราว) 
              : 2. เจ้าหน้าที่ดูแลค่าย (ลูกจ้างชั่วคราว) 
งบประมาณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   1. งบประมาณปี 2563 จำนวน 2,756,000 บาท (ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5 หลัง/
ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ชาย-หญิง 2 หลัง) 
   2. งบประมาณปี 2564 จำนวน 924,000 บาท (ก่อสร้างฐานกิจกรรม 20 ฐาน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ค่ายลูกเสือจังหวัดระยอง 
ชือ่ค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดระยอง 
ที่ตัง้ : หมู่ที่ 7 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
เนื้อที่ : 102-0-0 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : ป่าสงวนแห่งชาติ 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดระยอง เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2507 ต้ังอยู่ที่หมู่ที่  7 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง     
จังหวัดระยอง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 17 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางถนนสุขุมวิท เส้นทางไปจังหวัดจันทบุรี 
การกอ่สร้างได้รับความเห็นชอบจาก นายสุบิน ทิพยจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาภาค 12 และนายอภัย 
จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น 
   เริ่มดำเนินการก่อสร้างในสมัยนายส่ง เหล่าสุนทร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หลังจาก      
ได้ย้ายไปรับราชการจังหวัดอ่ืน นายดำรงค์ สุนทรศารทูล ได้ย้ายมาแทน ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อโดยมี        
นายสว่าง มาลารักษ์ ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดระยองในขณะนั้น เป็นผู้ประสานงานในการก่อสรา้ง 
   พ้ืนที่ค่ายลูกเสือจังหวัดระยอง เริ่มเป็นเนื้อที่ที่ราษฎรเข้าไปทำไร่และปลูกไม้ยืนต้น แต่การ   
เข้าไปทำมาหากินดังกล่าวไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงขอความร่วมมือจากพระอธิการแจ่ม กตปุณโณ เจ้าอาวาส  
วัดเขาสำเภาทอง นายประกิต อุตตะโมท นายอำเภอเมืองระยอง และเจ้าพนักงานที่ดิน ช่วยเจรจา             
และประสานงานให้ราษฎรเหล่านั้นออกไปจากที่ดินดังกล่าว จนเป็นที่เรียบร้อย 
   การดำเนินการก่อสร้าง จังหวัดระยองมีความเห็นควรใช้ชื่ออาคารตามวรรณคดีในเรื่อง     
พระอภัยมณี ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างชำรุดทรุดโทรมผุพังไปแล้ว 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด ป่าสงวนแห่งชาติ 
    : ทิศใต้    จรด ทีด่ินครอบครองและป่าสงวนแห่งชาติ 
    : ทิศตะวันออก จรด ที่ดินครอบครอง 
    : ทิศตะวันตก   จรด ที่ดินครอบครองและป่าสงวนแห่งชาติ 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ เหมาะที่จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือและกิจกรรมเยาวชน 
ใกล้ทะเล สถานท่ท่องเที่ยวในพื้นทีจ่ังหวัดระยอง การคมนาคมสะดวก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลูกเสือจังหวัดระยอง/สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 
ผู้ดูแลประจำค่าย : -  
งบประมาณของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   1. ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2,540,000 บาท (ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ค่ายลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสอืจังหวัดฉะเชิงเทรา (ค่ายลูกเสือพุทธโสธร)  
ที่ตั้ง : ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เนื้อที่ : 54-3-19 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์  : ไม่มีหนั งสือสำคัญแสดงเอกสารสิทธิ์ที่ดิน มีสำเนาเอกสารการสอบเขตที่ สาธารณะ               
รายค่ายลูกเสือพุทธโสธร ฉะเชิงเทา ระวาง 5236 I 7022,5236 II 7020 ลงชื่อ นายสมพงษ์ รอดเรือง         
นายช่างรังวัด 6 รังวัดเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2505 ขอใช้ที่ดินสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 เพ่ือจัดทำ
ค่ายลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ. 2509 ทำการรังวัดที่ดินเพ่ือออกโฉนด แต่ไม่สามารถทำการออกโฉนด
ที่ดินได้เนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน       
ทางราชการจึงให้ออกเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแทน (ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ) และได้มกีารใช้ประโยชน์
ในการจัดกจิกรรมลูกเสือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
อาณาเขต : ทิศเหนือ    จรด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 
    :  ทิศใต้   จรด ที่ดนิว่างเปล่า 
    :  ทิศตะวันออก จรด ที่ดินว่างเปล่า 
    :  ทิศตะวันตก  จรด ที่ดินว่างเปล่า 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : ไม่มีข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนทีฉ่ะเชิงเทรา เขต 2 
ผู้ดูแลประจำค่าย : หัวหน้าค่ายลูกเสือ 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด 
ชื่อค่าย : ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด 
ทีต่ั้ง : หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 
เนื้อที่ : 108-2-62 ไร่ 
เอกสารสิทธิ์ : หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ตร 444 โดยกระทรวงการคลัง (เพ่ือประโยชน์ค่ายลูกเสือ
จังหวัดตราด) 
ประวัติ : ค่ายลูกเสือจังหวัดตราดเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2506 โดยนายภัทร  ภู่งาม ศึกษาธิการจังหวัด
ตราด และนายฉงน  คงทรัพย์ ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดตราด ในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ และทำพิธีเปิด
ค่ายเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2510 โดยมีนายอภัย  จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด 
ในปี พ.ศ. 2538 นายกำธร  กิติภูมิชัย ศึกษาธิการจังหวัดตราดในขณะนั้น ได้เชิญชวนพ่อค้า ประชาชนชาวตราด
ร่วมกันบริจาคเงินเพ่ือจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ไว้ในค่ายลูกเสือ และทำพิธีเปิดในวันจันทร์     
ที ่11 กันยายน 2538 โดยนายทวีศักดิ์  เสนาณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี 
อาณาเขต : ทิศเหนือ   จรด ที่ดนิที่มีการครอบครอง 
    : ทิศใต้    จรด ที่ดินที่มีการครอบครอง 
    : ทิศตะวันออก จรด ทีด่ินธรสงฆ์วัดหนองบัว 
    : ทิศตะวันตก  จรด ทางสาธารณประโยชน์ 
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : มีป่าไม้เบญจพรรณที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ การคมนาคมสะดวก    
อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 4.5 กิโลเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดตราด 
ผู้ดูแลประจำค่าย : 1. นายเอกพนธ์  ภิรมย์ศักดิ์ หัวหน้าค่าย 
     2. นายพงศ์วุฒิ  อำพล เจ้าหน้าที่ค่าย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


