
 

  



ค ำน ำ 

คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่  ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมาย
ของ บุคลากรทุกส่วนงานในองค์กรโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่ตัวผู้เรียน หรือผลผลิตของสถานศึกษาเป็น
ส าคัญ 

คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
เล่มนี้  ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลอ่ืน ๆ 
ซึ่งได้น าเสนอรายละเอียดไว้ครบถ้วน เพ่ือที่ครู และบุคลากรทางการศึกษา  สามารถที่  จะน าไปใช้กรอบและ
แนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต่าง ๆ 

การด าเนินการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
เล่มนี้ ต้องขอขอบคุณ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอ านวย นวลจันทร์  และหัวหน้างานทุกท่าน 
รวมถึงคณะครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ท าให้คู่มือเล่มนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณ
ไว้ ณ โอกาส นี้ 

 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
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ข้อมูล 

 ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
 

 

 

 

 

 

 



อำชีวศึกษำชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 146  ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร  มีเนื้อท่ี  13  ไร่   2  งาน 73  ตารางวา    

 
 วิทยาลั ยอาชี วศึกษาชุมพร เป็นสถานศึกษาสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการอาชี วศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการเกิดจากการรวมสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาเดิมเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียนการช่าง
ชุมพรและโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร เมื่อวันที่  1  เมษายน  2519 แล้วใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเทคนิค
ชุมพร”  ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย  เมื่อวันที่   1  เมษายน  2523 มีชื่อใหม่ว่ า 
“วิทยาลัยเทคนิคชุมพร”  มีรายละเอียดความเป็นมาดังต่อไปนี้ 

 โรงเรียนการช่างชุมพร  เดิมชื่อ  “โรงเรียนประถมช่างไม้ชุมพร”  เปิดท าการสอนครั้งแรกเม่ือ 
วันที่  26  พฤศจิกายน  2477  โดยมีนายประสงค์ รังสิวัฒน์ กรรมการจังหวัดชุมพรเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง   
รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากครั้งประถมศึกษาปีที่  4  เข้าเรียนหลักสูตร  2  ปี(สังกัดอ าเภอเมืองชุมพร   
ใช้สถานที่บ้านพักของกรรมการเป็นที่ท าการชั่วคราวต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนพิศิษฐ์พยาบาลในเนื้อที่ 7 ไร่  
สถานที่ปัจจุบัน)   

 



พ.ศ. 2484  จัดตั้งเป็นโรงเรยีนตัดเย็บเสื้อผ้าชุมพร โดยนายสุธินด์  หิรัญรัตน์ โดยใช้พื้นที่เดิม
ของโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา(ปัจจุบัน คือ โรงเรียนอนุบาลชุมพร) 

พ.ศ.2491  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีชุมพร 

พ.ศ.2517  เปลี่ยนเป็นโรงเรยีนอาชีวศึกษาชุมพร 

พ.ศ.2519  รวมกับโรงเรียนการช่างชุมพร และเปลี่ยนชื่อเป็น”โรงเรียนเทคนิคชุมพร”  

พ.ศ.2523  ได้รับการปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยใช้ว่า”วิทยาลัยเทคนิคชุมพร”  

พ.ศ.2537  ได้มีการย้ายบางประเภทวิชา ไปท าการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคชุมพร โดยแบ่ง
ออกเป็น 2  วิทยาเขต ดังนี้ 

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 ตั้งอยู่ที่ 146  ถนนพิศิษฐ์พยาบาล   ต าบลท่าตะเภา  อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  เขต  2  ตั้งอยู่ที่  138  ถนนอาราม  หมู่ที่ 8 ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  เขต  1  และจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร”  12 เมษายน  
2554   กระทรวงศึกษาธิการไดมี้การประกาศ แยกวิทยาเทคนคิชุมพรออกเปน็  2  สถานศึกษา คือ 

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 

 

2. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 ยังคงสภาพเป็นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 

 

 



วิสัยทัศน์/พันธกิจ และเป้ำหมำย 

วิสัยทัศน ์

 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. พันธกิจที่ 2 จัดฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ประชาชน ชุมชนและสังคม 
3. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

ของชาติไทยให้ยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา

อาชีพ 

เป้ำหมำย 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะในวิชาชีพสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 
3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพสู่สากล 
4. กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี 
5. บริการวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน 

 

 
จุดเด่น            “มีคุณธรรม เป็นผู้น าวิชาชีพ” 
 
จุดเน้น            “พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ” 
 
อัตลักษณ์        “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม” 
 
เอกลักษณ์       “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ”



 

โครงสร้างการบริหาร 
คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 

 
นายอ านวย  นวลจันทร์ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

                                             
 นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง         นายศักดิ์สฤษดิ์ หนูเอียด 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา 
            กิจการนักเรียน นักศึกษา 

                                            
 
 
 
 
 
 
 

นายนิมิต  ศรียาภัย                                          นายวันชัย  พันเรือง 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                            รองผู้อ านวยการฝ่าแผนงาน 

          และความร่วมมือ 
 



 
งานศูนย์ขอมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

นายสุวิทย์ เสวรันต์ 
นายสุวิทย์ เสวรันต์ 

หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

นางเสาวลักษณ์ บุญชื่น  
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

นางสาวเพื่อนฤดี ส่งท่ามะพลา  
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 



 

 

 

 

 

 ข้อมูล
 บุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลบุคลากร 

จ ำนวนบุคลำกร รวม 

1. ผู้บริหำร 5 

2. ข้ำรำชกำร 58 

3. ลูกจ้ำงประจ ำ 1 

4. ข้ำรำชกำรพลเรือน 1 

5. พนักงำนรำชกำร 2 

6. ลูกจ้ำงสอน 9 

7. ลูกจ้ำงชั่วครำว 40 

8. ครูต่ำงชำติ 6 

รวม 122 

 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากร 

 

 
 
 
 

ข้าราชการครู 
49% 

ข้าราชการ ก.พ 
1% 

ลูกจ้างประจ า 
1% 

พนักงานราชการ 
2% 

ลูกจ้างสอน 
8% 

ครูต่างชาติ 
5% 

ลูกจ้างชั่วคราว 
34% 

ข้าราชการครู ข้าราชการ ก.พ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างสอน ครูต่างชาติ ลูกจ้างชั่วคราว 



 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล 

 นักเรียน นักศึกษา
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

 

 
 
 

ระดับ สำขำวิชำ 

จ ำนวน
นักศึกษำ 

รวม 

เสริม
/พัก
กำร
เรียน 

รวม
ทั้งหม

ด 

จ ำนวน
ห้อง 

ชำย หญิง 
ปวช. การบัญชี 31 377 408 1 409 12 

พาณิชยก
รรม 

การตลาด 18 86 104 7 111 3 
การเลขานุการ 2 137 139 1 140 5 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 181 228 409 13 422 13 
ธุรกิจค้าปลีก 12 40 52 0 52 3 

คหกรรม แฟชั่นดีไซน์ 1 15 16 1 17 3 
  อาหารและโภชนาการ 27 84 111 4 115 3 

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว การโรงแรม 37 140 177 2 179 10 
  การท่องเที่ยว 5 43 48 3 51 3 

  รวมระดับ ปวช.   
31
4 

1,15
0 

1,46
4 32 1,496 55 

ปวส. การบัญชี 15 179 194 4 198 6 

บริหารธุรกิจ การตลาด 7 46 53 0 53 3 
  การจัดการส านักงาน 0 74 74 1 75 4 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 89 136 225 4 229 8 

คหกรรม อาหารและโภชนาการ 6 23 29 - 29 2 
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว การโรงแรม 12 50 62 1 63 4 
  การท่องเที่ยว 7 16 23 1 24 2 

  รวมระดับ ปวส.   
13
6 524 660 11 671 29 

  รวมทั้งสิ้น             
45
0 

1,67
4 

2,12
4 43 2,167 84 



แผนภูมิแสดง 
จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ 

 
 

 
หมำยเหตุ 
พักกำรเรียน  
  ปวช. 32 คน 
  ปวส. 11 คน 
เรียนปกติ 
  ปวช. 1,464 คน 
  ปวส. 660 คน 
  รวม  2,167 คน 
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การบญัช ี การตลาด เลขา คอมพวิเตอรธ์รุกจิ การโรงแรม คหกรรมศาสตร ์

ปวช. ปวส. 



 
 

 

 

 

 

ข้อมูล 

อาคารสถานที ่
  



แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

 24 



แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ต่อ) 

อำคำรเรียนแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 

1. โดมอเนกประสงค์ 

2. ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 

3. อำคำรเรียนแผนกวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 

4. อำคำรเรียนแผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร / แผนกวิชำคหกรรมศำสตร์ 

5. ลำนหน้ำองค์พระวิษณุกรรม 

6. แผนกวิชำกำรบัญชี 

7. หอประชุมใหญ่ 

9.อำคำรเรียนภำษำอังกฤษ 

   10.อำคำรธุรกำร 

   11.บ้ำนพักครู 

   12.ห้องน  ำ 

   13.บ้ำนพักครู 

   14.บ้ำนพักครู 

   15.อำคำรธุรกำร / ห้องผู้อ ำนวยกำร 

   16.อำคำรเรียนแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   17.อำคำรเรียนแผนกวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย / หอประชุมพุทธรักษำ 

   18.อำคำรเรียนแผนกวิชำเลขนุกำร 

   19.อำคำรเรียนแผนกวิชำกำรตลำด 

   20.ศำลำอเนกประสงค์ 

   21.ห้องน  ำ 

   22.ห้องเรียน 

   23.อำคำรบ้ำนพักครู 

   24.อำคำรใหม่(ยังไม่ได้ระบุชื่อ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล 

ครุภัณฑ์ 
  



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

รายการครุภัณฑ์ที่ได้จัดซื้อปีงบประมาณ  2560 

ล าดับ 
ที่ 

วันเดือนปี 
ที่ได้รับ 

หมายเลขประจ า 
วัสด-ุครุภัณฑ ์

รายการ  ขนาด  
ลักษณะ 

ได้มา
โดย 
วิธีใด 

จ านว
น 
 

ราคา 
หน่วยละ 

หมายเหต ุ

1 7 พ.ย. 59 9925-009-0001 ชุดโต๊ะหมู่ไม้สัก 9X7 บกศ. 1 ชุด 
         

7,500.00  
ง.อาคาร 

    601-005 
 

  
 

    

2 
16 ธ.ค. 

59 
9925-009-0001 โต๊ะหมู่ไม้สัก 9X7 งปม. 1 ชุด  

         
7,000.00  

 ง.อาคาร  

    601-006 
 

  
 

    

3 
14 ธ.ค. 

59 
7440-001-007 

ชุดครุภณัฑ์
ห้องปฏิบตัิการบัญชี

ชั้นสูง พร้อมซอฟต์แวร์
บันทึก 

งปม. 1 ชุด 
 

1,490,000.0
0  

 ผ.บัญช ี 

    601-402 
การสอนออโต้เร็คคอร์ด

ดิ้งแสดงผลแบบ 
HTML LINK  

  
 

    

      ขนาด 40 ที่นั่ง   
 

    

4 
19 ธ.ค. 

59 
7105-003-0001 

เต้นท์ 4X8 โครงเหล็ก
พร้อมผ้าใบและผ้ากัน

ร้อน 
งปม.  2 ชุด 

       
29,500.00  

 ง.กิจกรรม  

    
601-010 ถึง 

011  
  

 
       

59,000.00  
  

5 
21 ธ.ค. 

59 
7440-001-0011 

Printer Brother HL-
L2360 DN 

บกศ. 
1 

เครื่อง 
         

7,800.00  
 ง.การเงิน  

    602-005 
 

  
 

    



6 
28 ธ.ค. 

59 
7440-010-0011 

ครุภัณฑ์
โสตทัศน์นูปกรณ์

ประจ าห้องเรยีนทฤษฏ ี
งปม. 4 ชุด 

     
123,750.00  

 ผ.คอม (2 
ชุด)  

    
602-002 ถึง 

005 

 -แท่นบรรยาย
มัลติมีเดีย จ านวน 4 

ชุด 
  

 
     

495,000.00  
 ผ.เลขา 
(1ชุด)  

      
 -ซอฟต์แวร์ใช้ในการ
เรียนการสอน จ านวน 

4 ชุด 
  

 
  

 ผ.การตลาด
(1ชุด)  

      

 -เครื่องมัลติมีเดยี
โปรเจคเตอร ์ขนาดไม่
น้อยกว่า 3,200 ANSI 

จ านวน 4 ชุด 

  
 

    

      
 -จอรับภาพชนิดมือดึง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 
น้ิว จ านวน 4 ชุด 

  
 

    

7 
11 ม.ค. 

60 
7330-009-0001 ชุดถังต้มน้ าไฟฟ้า บกศ. 1 ชุด 

       
10,850.00  

 ง.สวัสดิการ  

    602-001 
 

  
 

    

8 
28 ก.พ. 

60 
7440-001-0011 

เครื่องปริ้น ยี่ห้อบรา
เธอร์ รุ่น MFC-

9140CDN 
งปม. 

1 
เครื่อง 

       
18,900.00  

 อศจ  

    602-006 
 

  
 

    

9 3 มี.ค. 60 7440-001-0001 
โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อเอซุส รุ่น 

X5550AMDQUD  
งปม. 

1 
เครื่อง 

       
20,900.00  

 อศจ  

    602-821 
Core Fx-9800p 
upto 3.6GHz 

  
 

    

10 6 มี.ค.60 7440-010-0006 
Projecter Epson EB-

97H 
บกศ. 1 ชุด 

       
24,500.00  

 ผ.การตลาด  

    602-041 
 

        

11 6 มี.ค. 60 7440-001-0001 
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ 
Lemel AMD A4-

6300 
บกศ. 1 ชุด 

       
16,000.00  

 ผ.การตลาด  



    602-822           

12 3 มี.ค. 60 7440-010-0006 
Projecter Epson EB-

97H 
บกศ. 1 ชุด 

       
24,500.00  

ผ.โรงแรม 

    602-042           

13 7 มี.ค. 60 7440-010-0006 
Projecter Epson EB-

97H 
บกศ. 1 ชุด 

       
24,500.00  

ผ.คอม 

    602-043           

14 8 มี.ค. 60 7440-001-0001 
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ
Lemel AMD A4-

6300 
บกศ 1 ชุด 

       
16,000.00  

ผ.สามัญ 

    602-824     
 

    

15 9 มี.ค. 60 7440-010-0006 
Projecter Epson EB-

97H 
บกศ. 1 ชุด 

       
24,500.00  

ผ.สามัญ 

    602-044 
 

  
 

    

16 
10 มี.ค. 

60 
7440-001-0001 

คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ
Lemel AMD FX-

6350 
บกศ. 1 ชุด 

       
22,000.00  

ง.ทะบียน 

    602-823 
 

  
 

    

17 
14 มี.ค. 

60 
7440-010-0006 

Projecter Epson EB-
97H 

บกศ. 1 ชุด 
       

24,500.00  
ง.สื่อ 

    602-045 
 

  
 

    

18 
15 มี.ค. 

60 
4110-005-0001 

เครื่องท าน้ าเย็นสแตน
เลสแบบประปาผ่าน 

ขนาด4ก๊อก  
บกศ. 2 ชุด 

       
29,500.00  

ง.สวัสดิการ 



    
602-001 ถึง 

002 

ยี่ห้อ MAXCOOL 
พร้อมเครื่องกรองส
แตนเลส แบบ 2 ท่อ 

  
 

       
59,000.00  

  

      พร้อมติดตั้ง   
 

    

19 
29 มี.ค. 

60 
4120-001-0003 

เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ
ทาซาก ิ 

บกศ. 
2 

เครื่อง 
       

44,000.00  
ผ.คอม 

    
602-162 ถึง 

163 

รุ่น FULE36B-
AD2/CHLB36B-

AD2R 
  

 
      

88,000.00  
  

      

ขนาด 36,815 BTU 
ประหยดัไฟเบอร์ 5 
พร้อมติดตั้งน้ ายา 

R410A 

  
 

    

20 
29 พ.ค. 

60 
7730-003-0001 

TV SAMSUNG 
UA55KU6000KXXT0

0ZW3NFJ300092 
บกศ. 

1 
เครื่อง 

       
24,990.00  

ง.กิจกรรม 

    602-001 
 

  
 

    

21 
31 พ.ค. 

60 
7440-001-0001 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
Lemel LMB-
I4560140F  

บกศ. 7 ชุด 
       

16,000.00  
ผ.คอม 

    
602-825 ถึง 

831 

พร้อมจอ Led Lemel 
รุ่น LM-

A1E2180SWN 
  

 
     

112,000.00  
  

22 
23 มิ.ย. 

60  
7440-001-0011 

ปริ้นเตอร์ EPSON 
L360 

งปม. 
1 

เครื่อง 
         

5,500.00  
ง.การค้า 

    601-007 
 

  
 

    

23 
26 มิ.ย. 

60 
4120-001-0003 

เครื่องปรับอากาศแบบ
ตั้งหรือแขวน ยี่ห้อ 

TaSaKi 
บกศ. 1 ชุด 

       
32,000.00  

ผ.อาหาร 

    602-164 
พร้อมติดตั้ง รุ่นFULF 

25B-AD2 ขนาด 
25237 BTU R-410a 

  
 

    

24 
20 ก.ค. 

60  
7290-003-0001 จักรเย็บมา Janome บกศ. 2 หลัง 

       
12,000.00  

ผ.ผ้า 



    
602-146 ถึง 

147 
รุ่น 721 #338541 , 
รุ่น 639 #118249 

  
 

    

25 1 ส.ค. 60 7330-011-0002 
เครื่องตีไข่ 10 ลิตร สี

เงิน แชมป ์
บกศ 

1 
เครื่อง 

       
14,310.00  

ผ.อาหาร 

    
602-004 ถึง 

005 
เครื่องตีไข่ 20 ลิตร สี

เงิน แชมป ์
  

1 
เครื่อง 

       
18,380.00  

  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล 

เศรษฐกิจและสังคม 
  



ประวัติควำมเป็นมำ : 

 เมืองชุมพรเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่นอน แต่จากหลักฐานในกฎหมายตรา
สามดวงในรัฐสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) สันนิษฐานได้ว่าเมืองชุมพรมีอายุตราบ
จนถึงปัจจุบันกว่า 600 ปีแล้ว โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงเรียบเรียงความ
เกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งเมืองชุมพรไว้ในต านานเมืองระนองความตอนหนึ่งว่า "เมืองชุมพรประหลาดผิดจากเมือง
อ่ืนๆในแหลมมาลายูที่ตั้งมาแต่โบราณ เช่น เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น   ล้วนมีโบราณสถาน 
โบราณวัตถุปรากฏให้เห็นรู้ได้ว่าเป็นเมืองมาแต่โบราณ แต่เมืองชุมพรไม่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุแต่
อย่างใด อาจจะเป็นด้วยเหตุ 2 ประการ คือ มีพ้ืนที่นาไม่พอกับคน ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งตั้งอยู่ตรง
คอคอดแหลมมาลายู ซึ่งมักเป็นสมรภูมิรบพุ่งกันตรงนี้ จึงไม่สามารถสร้างเมืองถาวรไว้แต่ต้องรักษาไว้เป็นเมือง"
หน้าด่าน" ส าหรับชื่อ "เมืองชุมพร"สันนิษฐานว่า มาจากค าว่า "ชุมนุมพล" เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่าน การ
เดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้ เข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่จึงเรียกจุดนี้ว่า"ชุมนุมพล" แต่ด้วย
เหตุที่คนภาคใต้ชอบพูดค าสั้นๆจึงตัดค ากลางออกเหลือเพียง"ชุมพล" และต่อมาเพ้ียนเป็น"ชุมพร" อีกประการ
หนึ่งในการเดินทางไปรบทัพจับศึกของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณ  เมื่อจะเคลื่อนพลจะต้องท าพิธี
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบเป็นการบ ารุงขวัญทหารในสถานที่ชุมนุมเพ่ือรับพร เช่นนี้
ตรงกับความหมาย "ชุมนุมพร" หรือ "ประชุมพร" ซึ่งทั้งสองค านี้อาจเป็นต้นเหตุของค าว่า "ชุมพร" เช่นเดียวกัน 
แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นเดียวกับชื่อท้องที่ทั่วๆไป  เพราะ
ที่ตั้งเมืองเดิมบนฝั่งท่าน าชุมพร มีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมาย ต้นมะเดื่อชุมพรจึงเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมือง
อยู่ในตราจังหวัดจนถึงปัจจุบัน  

ข้อมูลกำรเดินทำงกำรเดินทำง 

วิธีที่ 1 โดยขับรถยนต์ส่วนตัวไปเอง  

    การเดินทางไปยัง จ.ชุมพรโดยขับรถยนต์ส่วนตัวไปเองนั้น ไม่ว่าคุณจะใช้ยายพาหะแบบไหน 
ราคาแพงเพียงไร ก่อนจะออกเดินทางควรตรวจเช็คสภาพ รถของคุณ ให้แน่ใจเสียก่อน ว่ายานพาหนะของคุณ
อยู่ในสภาพที่ดี โดยเฉพาะเบรกรถควรอยู่ในสภาพพอเหียบปุ๊บหนุดปั๊บไม่มีแถม ความปลอดภัย ในการเดินทาง
เป็นสิ่งส าคัญมาก ดังนั้นเมื่อตรวจเช็คสภาพของยานพาหนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนแน่ใจว่าโอเค ถึงจุดหมาย
ปลายทางแน่นอน ต่อไปเป็นการก าหนดการเดินทางว่าจะเดินทางกลางวันหรือกลางคืน ถ้าเป็นมือใหม่ขับรถไม่
ช านานเส้นทาง ควรเดินทางตอนกลางวัน แต่ถ้าเป็นมือเก่า ช านาญเส้นทางดีแล้วควรเดินทางไปตอนกลางคืน 
เพราะรถราที่วิ่งสัญจรไปมาน้อย สามารถท าเวลาให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ตามก าหนด แต่ก็ต้องระวัง ในเรื่อ
กฎแห่งการปลอดภัยดัวย และอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางนะค่ะ ส่วนการเดินทางจาก
กรุงเทพฯ สู่ จ.ชุมพรนั้นให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 เส้นทางธนบุรี-ปากท่อ แล้วแยกที่ อ.ปากท่อ เข้าทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสี่แยกปฐมพร จากนั้น
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรตามทางหลวงหมายเลข 4001 อีกประมาณ 8 กม. ก็ถึงตัวอ าเภอเมืองชุมพรโดย
สวัสดิ์ภาพ  



วิธีที่ 2 โดยทำงรถไฟ  

   ถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นคนขี้เกียจขับรถระยะทางไกล ๆ ยิ่งเส้นทางใต้ด้วยแล้วหายห่วง คุณอาจ
เปลี่ยนบรรยากาศมาใช้บริการของรถไฟดูบ้าง เพราะการเดินทาง โดยรถไฟจะสะดวกสบายกว่า บางครั้งอาจ
ล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ต้องให้อภัยเพราะรถไฟเส้นทางสายใต้มีหลายขบวน อาจจะเสียเวลารอคอยสับหลีกเปลี่ยน
รางกันบาง รถไฟเส้นทางสายใต้วิ่งผ่าน จ.ชุมพร ทุกขบวน ส าหรับระยะทาง 485 กม. มีทั้งรถธรรมดาและ
ปรับอากาศ  

วิธีที่ 3 เดินทำงโดยรถโดยสำรประจ ำทำงกรุงเทพฯ - ชุมพร  

   การเดินทางสู่ จ.ชุมพร ส าหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ เห็นจะหนีไม่พ้นเริ่มต้นกันที่สถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่ก่อน ส าหรับรถโดยสารที่เดินทางไปยัง จ.ชุมพรนั้น มีรถโดยสารประจ าทางทั้งของรัฐบาลและ
เอกชนบริษัทต่าง ๆ ให้เลือกใช้บริการ ดังนี้  

  บริษัทขนส่ง จ ากัด สนง.กรุงเทพฯ ปอ.2 โทร. 434 - 7192 ปอ.2 โทร. 434 - 5557-8  

  ปอ.1 (99) จ านวน 40 ที่นั่ง ราคา 245 บาท เวลาออกรถ 08.00น. 

  และกรุงเทพฯ-หลังสวนเที่ยว 21.30น. เที่ยวเดี่ยว  

  ปอ.2 จ านวน 40 ที่นั่ง ราคา 190 บาท มีรถประจ าทางสายต่าง ๆ   

 

วิธีที่ 4  ทำงอำกำศ 

มีสายการบินจ านวน  1 สายการบิน  Nok Air  โดยสารจากสนามบินดอนเมือง-ชุมพร  เวลา  08:30  น.  
และสนามบินชุมพร-ดอนเมือง  เวลา  10:00 น.  โทร. 1318 

ระยะทางจากอ าเภอเมืองชุมพรไปยังอ าเภอต่างๆ คือ 

   - อ าเภอปะทิว  30  กิโลเมตร 

   - อ าเภอท่าแซะ  32 กิโลเมตร 

   - อ าเภอสวี   45  กิโลเมตร 

   - อ าเภอทุ่งตะโก  62 กิโลเมตร 

   - อ าเภอหลังสวน 76  กิโลเมตร 

   - อ าเภอละแม   95  กิโลเมตร 



   - อ าเภอพะโต๊ะ   115 กิโลเมตร 

อาณาเขต ติดต่อกับจังหวัด ใกล้เคียง ดังต่อไปนี้  

          -  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสหภาพเมียนมาร์  

          -  ทิศใต ้ติดต่อกับ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

          -  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย หรือทะเลจีนใต้  

          -  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดระนอง และสหภาพเมียนมาร์  

แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น  8  อ าเภอ  คือ อ าเภอเมืองชุมพร  อ าเภอท่าแซะ  อ าเภอปะทิว  อ าเภอสวี   
อ าเภอหลังสวน  อ าเภอละแม  อ าเภอพะโต๊ะ  อ าเภอทุ่งตะโก 

 
 
  



 
 

 

 

 

 

ข้อมูล 

หลักสูตรการสอน 
  



 

ข้อมูลหลักสูตรและสาขาที่เปิดการเรียนการสอน 
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร เปิดสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูง (ปวส.)  ดังนี  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย 3 ประเภทวิชา ได้แก่ 

1.  ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
- สำขำวิชำกำรบัญชี 
- สำขำวิชำกำรตลำด 
- สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร 
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (MEP) 
- สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีกร้ำนสะดวกซื อ (ทวิภำคี) 

2.  ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
- สำขำวิชำกำรโรงแรม  
- สำขำวิชำกำรโรงแรม (MEP, ทวิภำคี) 
- สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 

3.  ประเภทวิชำคหกรรม 
- สำขำวิชำแฟชั่นและสิ่งทอ 
- สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย 3 ประเภทวิชา ได้แก่ 
1.  ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 

- สำขำวิชำกำรบัญชี  
- สำขำวิชำกำรบัญชี (ทวิภำคี) 
- สำขำวิชำกำรตลำด  
- สำขำวิชำกำรตลำด (ทวิภำคี) 
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6 , MEP , ทวิภำค)ี 
- สำขำวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำน 
- สำขำวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำน  (ม.6) 
- สำขำวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำน (ทวิภำคี) 

2.  ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
- สำขำวิชำกำรโรงแรม (ทวิภำคี , MEP) 
- สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว (ทวิภำคี) 



3.  ประเภทวิชำคหกรรม 
- สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร  (ทวิภำคี) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล 

 สถานประกอบการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ที ่ สถานประกอบการ 

1 ส ำนักงำนคุมประพฤติศูนย์รำชกำรจังหวัดชุมพรถ.ปรมินทร์มรรคำ  ต.นำชะอัง อ.เมือง  จ.ชุมพร  

86000 โทร 077-502191   

2 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำชุมพร259/1  ถ.ประชำอุทิศ  ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

3 งำนกำรเงิน วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล อ. เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทร.077-511234 

4 งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล อ. เมือง 

จ.ชุมพร  86000  โทร.077-511234 

5 เพ่ือนใจรีสอร์ท   297/1  ม.9  ต.ตำกแดด อ.เมือง จ.ชุมพร  86000  โทร. 077-501480 

6 ส ำนักงำนนิลวรรณกำรบัญชี  235  ถ.ประชำอุทิศ  ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 

7 

 

บริษัทโตโยต้ำชุมพร ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำจ ำกัด  (ส ำนักงำนใหญ่)  123/4  ม.9 ต.ตำกแดด อ.เมือง 

จ.ชุมพร  86000  โทร.  077-511333 

8 บริษัทแพล ำภู จ ำกัด  ชุมพร 117 ม.8  ต.ปำกน  ำ  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86120  โทร. 080-7009223 

9 บจ.โตโยต้ำชุมพร (สำขำแยกปฐมพร)  33/3  ต.บ้ำนนำ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. 077-534534 

10 ส ำนักงำนแก้วกำรบัญชี 62 ถ.กรมหลวง  ซ.สุขเสมอ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 

โทร.  077-502370 

11 บริษัทธนิศำ  แอ็คเค้ำติ ง 182/3  ถ.พิศิษฐ์พยำบำล  ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

โทร.081-3968773 

12 บจก.ทุ่งคำคอนกรีต 178/1  ม.5  ต.ทุ่งคำ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. 077-554708-9 

13 บริษทัอิซูซ ุสุพรภัณฑ์ชุมพร จ ำกัด 42/1  ม.1  ต.บ้ำนนำ อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

โทร.077-576057 



ที ่ สถานประกอบการ 

14 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดชุมพร ถ.ไตรรัตน์  ชพ  86000 โทร.077-658264 

15 บริษัทกลุ่มปำล์มธรรมชำติ  จ ำกัด 250  ม.12  ต.ครน อ.สวี  จ.ชุมพร  86130โทร.077-529800 

16 บจก.สงวนยำงยนต์  ชุมพร 314/1  ม.9  ต.ตำกแดด อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 โทร.077-574444 

17 ส ำนักงำนบ้ำนบัญชี 220  ม.10 ถ.อุทุมพร  ต.นำทุ่ง อ.เมือง  จ.ชุมพร โทร  077-503696 

18 บจก.ลูกพ่อขุนกำรบัญชีและภำษีอำกร 57/3  ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 

19 สนง.บัญชีคุณนงครวญ  271/18 (หมู่บำ้นศรีพัฒนำ) ต.นำทุ่ง อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

โทร.077-501490 

20 สอ.สสจ. ชุมพร 91/12-14 ม.10 ต.นำทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร  โทร.077-510642 

21 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชุมพร  ถ.ปรมินทร์มรรคำ ชพ 86000  โทร.077-511040 

22 บริษัทชุมพร  เอ็นดีพี  จ ำกัด  180  ม.9  ถ.กรมหลวง  ซ.5  ต.นำทุ่ง อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

23 บริษัท มิตรชุมพรเทรดดิ ง จ ำกัด  9/3 ม.2 ต.บำงลึก อ.เมือง    จ.ชุมพร  86000   

โทร 077-501727 

24 โรงแรมดุสิตธำนีหัวหิน  1349 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอ ำ  จ.ประจวบฯ 76120โทร. 032-520-009 

25 สกต.ชุมพร  จ ำกัด  175  ถ.ศำลำแดง  ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 โทร.077-504703 

26 สถำนีต ำรวจภูธ  ถ.ไตรรัตน์  ต.ท่ำตะเภำ  อ.เมือง  จ.ชุมพร โทร. 077-511300 

27 ร้ำนบ้ำนสวยเฟอร์นิเจอร์ 61/3  ม.5  ต.วังไผ่  อ.เมือง  จ.ชมุพร 86000 โทร. 077-576608 

29 บริษัท  ชัยรัชกำร  จ ำกัด 90  ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง  จ.ชุมพร  

19 สนง.บัญชีคุณนงครวญ 271/18 (หมู่บ้ำนศรีพัฒนำ) ต.นำทุ่ง อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

โทร.077-501490 



ที ่ สถานประกอบการ 

20 สอ.สสจ. ชุมพร 91/12-14 ม.10 ต.นำทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-510642 

21 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชุมพร ถ.ปรมินทร์มรรคำ ชพ 86000 โทร.077-511040 

22 บริษัทชุมพร  เอ็นดีพี  จ ำกัด 180  ม.9  ถ.กรมหลวง  ซ.5 ต.นำทุ่ง อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

23 บริษัท มิตรชุมพรเทรดดิ ง จ ำกัด 9/3 ม.2 ต.บำงลึก อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 โทร 077-501727 

24 โรงแรมดุสิตธำนีหัวหิน 1349 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอ ำ จ.ประจวบฯ 76120 โทร. 032-520-009 

25 สกต.ชุมพร  จ ำกัด 175  ถ.ศำลำแดง  ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 โทร.077-504703 

26 สถำนีต ำรวจภูธ ถ.ไตรรัตน์  ต.ท่ำตะเภำ  อ.เมือง  จ.ชุมพร โทร. 077-511300 

27 ร้ำนบ้ำนสวยเฟอร์นิเจอร์ 61/3  ม.5  ต.วังไผ่  อ.เมือง  จ.ชมุพร 86000 โทร. 077-576608 

29 บริษัท  ชัยรัชกำร  จ ำกัด 90  ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง  จ.ชุมพร  

30 บริษัทเคเอ็มพี คอนวีเนียสโตร์ จ ำกัด 259 ม.9 ต.ตำกแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  

โทร.091-0026835 

31 หจก.ลือฟ้ำมำร์ท ปตท.แม่ฟ้ำภิญโญ 9/5 ม.1 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-576-838 

32 บ.ซีพีออล์ล จ ำกัด (มหำชน) สำขำทำงไปปำกน  ำชุมพรจุด 1 151 ม.7 ถ.ปรมินทรมรรคำ ต.นำทุ่ง 

อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร.091-002-7971 

33 ร้ำน Cafe Amazon 130/5 ม.2 ต.ทรัพย์อนันต์  อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร  โทร.077-657-454 

34 อนันต์กำรทัวร์  199/41 หมู่บ้ำนเกดิผล ม.2 ต.บำงหมำก  อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทร.077-643-058 

35 ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำชุมพร  ถ.ไตรรัตน์ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

 โทร.077-511-730 



ที ่ สถานประกอบการ 

36 HT Travel & Service146 ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพรโทร.077-511-234 

37 บริษัท สยำมคำตำมำรัน จ ำกัด  56/2 ม.1 ต.ท่ำยำง อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 โทร.077-553-123 

38 ททท.ส ำนักงำนชุมพร 111/11-12 ถ.ทวีสินค้ำ อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 

39 New Infinity Travel Agency 68/2 ถ.0ท่ำตะเภำ อ.เมือง   จ.ชุมพร 86000 

โทร.077-570174 

40 บริษัทต้นปำล์มโวยำจ ทัวร์ 100/1 ต.นำทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.0614370048 

41 เทศบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 10  ถ.สู้ศึก  ต.ประจวบฯ  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  

โทร.032-611150 ต่อ 221 

42 Southgate 155 ม.6 ถ.ไตรรัตน์ ต.นำทุ่ง อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000  โทร.093-575-0988 

43 Fame Tour & service  188/1 ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง   จ.ชุมพร 86000 

44 ชูกำร์ มำรีน่ำ รีสอร์ท-แฟชั่น-กะตะ บีช  20/10 ถ.กะตะ ต.กะรน   อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 

โทร.076-2844047 

45 เคระท์ รีสอร์ท แอนด์ พูล วิลล่ำ 650 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่ำตอง  อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  83150 

โทร. 076-310053 

46 ร้ำนอำหำรช้องนำง  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล อ.เมือง จ.ชุมพร  โทร.077-511234 

47 โรงแรมศิระแกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ สปำ  184/44-47 ถ.ผังเมืองสำยกอ ต.ป่ำตอง  อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

83150  โทร.076-540991-3 

48 Grand West Sands.  65 ม.4 ต.ไม้ขำว อ.ถลำง จ.ภูเก็ต 83110  โทร.076-312000 

49 โรงแรมอนันตรำสยำม  155 ถ.รำชด ำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-126-8866 



ที ่ สถานประกอบการ 

50 โรงแรมฮอร์ปอินน์ ชุมพร 75/59 ซ.กรมหลวงชุมพร 3 ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  

โทร.077-501-799 

51 ชลิชำ รีสอร์ท ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-502888 

52 โรงแรมนำนำบีช 10/2 ม.8  หำดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

53 ชูกำร์ มำรีน่ำ รีสอร์ท-นอติคอล-กะตะ บีช 2/4 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100  

โทร.076-333-051 

54 ชูกำร์ มำรีน่ำ รีสอร์ท-เซิร์ฟ-กะตะ บีช 100/92 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 

โทร.076-540-794 

55 บริษัท ปรำณบุรี รีสอร์ท จ ำกัด 9 ม.5 ต.ปำกน  ำปรำณ อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 

โทร.032-632-111 

56 R Cheewa Coffee แผนกวิชำกำรโรงแรม วอศ.ชุมพร โทร.077-511-234 ต่อ 139 

57 ช้องนำงเรสซิเดนซ์ แผนกวิชำกำรโรงแรม วอศ.ชุมพร โทร.077-511-234 ต่อ 139 

58 โนโวเทลชุมพร บีช รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ 110 ม.4 ต.หำดทรำยรี อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077529529 

59 De sea almond Hotel 119/16 ม.6 ต.หำดทรำยรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 โทร.087-7095544 

60 The beach heights resort 98/18-21 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 

61 โรงแรมชุมพรคำบำน่ำ  69 ม.8 ต.สะพลี อ.เมือง จ.ชุมพร 86230 โทร.089-724-9319 

62 หจก.ลอฟท์ มำเนีย บูติคโฮเทล 89/9 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ  อ.เมือง จ.ชุมพร 

โทร.077-501-789 

63 บริษัทปรำณบุรีบีชรีสอร์ท จ ำกัด  (เอวำซอน หัวหิน)9 ม.5 ต.ปำกน  ำปรำณ อ.ปรำณบุรี  



ที ่ สถานประกอบการ 

จ.ประจวบฯ 77220 โทร.032-632-111 

64 ส ำนักงำนประมงจังหวัดชุมพร 217 ถ.ประชำอุทิศ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 

 โทร.077-511298 

65 ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 60/1 ม.5 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง    

จ.ชุมพร 86190 ทร.077-576-717 ต่อ 0 

66 ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร ถ.ไตรรัตน์  จ.ชุมพร 86000 

 โทร.077-510-430 

67 ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดพันไกร ม.2 ถ.บ้ำนเขำตำสุก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

 โทร.077-659-037 

68 สนง.กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร จังหวัดชุมพร ศำลำกลำงชั น 4 ต.นำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพ   

โทร.077-504-607 

69 โครงกำรก่อสร้ำง ส ำนักงำนชลประทำนที่ 14 49 ม.5 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 

โทร.077-576-946 

70 บริษัทวิริยะประกันภัยจ ำกัด (มหำชน) 

86/9-10 ม.4 ต.วังไผ่ ถ.เพชรเกษม อ.เมือง   จ.ชุมพร 86190 โทร.077-076087 

71 สนง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดชุมพร ศำลำกลำงจังชุมพร ถ.ไตรรัตน์ จ.ชุมพร 86000 

โทรค.077-502-557 

72 สัสดีอ ำเภอท่ำแซะ ที่ว่ำกำรอ ำเภอท่ำแซะ โทร.086-684-3926 

73 สนง.พำณิชย์จังหวัดชุมพร ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร ชั น3 ต.นำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 



ที ่ สถานประกอบการ 

โทร.0-7763-0621 

74 งำนเดินรถแขวงชุมพร ถ.รถไฟ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

75 ร้ำนเอพี คอมพิวเตอร์ 17/1 ถ.ปรมินมรรคำ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-803-852 

76 ร้ำนฟิกซ์ คอมพิวเตอร์ 27/11 ม.7 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร.089-650-5213 

77 ร้ำน หจก.ชุมพรกำรพิมพ์ 4 ถ.ปรมินทรำมรรคำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

78 หน่วยสัสดีอ ำเภอเมืองชุมพร ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองชุมพร ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

โทร.077-503414 

79 ร้ำนอักษรศิลป์โฆษณำ 275/5 ถ.ปรมินทรำมรรคำ อ.เมือง .ชุมพร 86000 โทร.077-504-609 

80 ร้ำนต้อยโฆษณำ 179/5 ถ.ปรมินทรมรรคำ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทร.077-571-127 

81 แอดไวท์ โฮลดิ งส์ กรุ๊ป จ ำกัด สำขำ 16 142 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

86000 โทร.077-503-777 

82 ร้ำนท่ำยำงคอมพิวเตอร์ 154/4 ม.4 ต.ท่ำยำง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.095-294-556 

83 ร้ำนแอลแอนด์พี คอมพิวเตอร์ 127/1-3 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  

โทร.077-571-361  

84 บ.อีซุซุสุพรภัณฑ์ จ ำกัด 42/1 ม.1 ต.บ้ำนนำ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-576-824 

85 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ ชุมพร 175 ถ.ศำลำแดง ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 

โทร.077-501-051 

86 โรงแรมบุณทรี สปำรีสอร์ท แอนด์วิลล่ำ 111/1-2 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ. สุรำษฎร์ธำนี 

87 KC Resont 166/98 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี  โทร. 077-428080 



ที ่ สถานประกอบการ 

88 บจก.เจริญโภคภัณฑ์อำหำร 99/3  ม.1 ต.ท่ำยำง  อ.เมือง  จ.ชุมพร 

89  โรงพยำบำลวิรัชศิลป์ 18/22 ถ.ปรมินทรมรรคำ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

 โทร.077-570123 

90 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำยำงถ.ปรมินทรมรรคำ  ชพ  86000 โทร.077-553360 ต่อ 15 

91 หจก.ชุมพรศูนย์ล้อ 52-5555/1-2 ม.5 ถ.เพชรเกษม  ต.ขุนกระทิง  อ.เมือง จ.ชุมพร  

โทร.077.576871 

92 ส ำนักงำนเทศบำลเมืองชุมพร 333 ถ.ปรมินทร์มรรคำ  ต. ท่ำตะเภำ อ. เมือง จ.ชุมพร 86000  

โทร 077-511024   

93 หจก.ชุมพรเหรียญทอง 4/12-14 ถ.หมู่บ้ำนอัยชัยมอเตอร์ ต.ขุนเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

โทร. 077-541645 

94 โรงพยำบำลค่ำยเขตอุดมศักดิ์ 193 ม.1 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 

95 บริษัทชุมพรฮอนด้ำ 98 ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร 077-576464-6 

96 บจก.สยำมนิสสันชุมพร 265 ม.1 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  

โทร  077-501401 

97 ส ำนักงำนสรรพำกรพื นที่ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร. 07750-2886 

98 ธนำคำรออมสิน สำขำปฐมพร 229 ม.9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 

โทร 077-576530 

99 ศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ถ.ปรมินทรมรรคำ  ต.ท่ำตะเภำ โทร 077-507967 

100 สนง.ประกันสังคมจังหวัดชุมพร 303 ม.1 ต.นำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร  86000 โทร 0-7750-3244 



ที ่ สถานประกอบการ 

101 โรงพยำบำลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ชพ 86000 โทร. 0-7750-3676 

102 บริษัทสมชำยปำล์มออยล์จ ำกัด 179  ม.11 ต.ทุ่งคำ  อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.  083-0668019 

103 สหกรณ์ร้ำนค้ำโรงพยำบำลชุมพร 222 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

โทร 077-504868 

104 ธนำคำรออมสินเขตชุมพร  1 101/10 ถ.ศำลำแดง ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทร .077-506444 

105 หจก. ชุมพรเอกฟ้ำ 42/8 ม.1 ต.บ้ำนนำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

โทร. 077-534678-9 

106 โรงพยำบำลปำกน  ำชุมพร ถนนสำย ชุมพร-ปำกน  ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 

107 บ.ไมด้ำลิสซิ่ง จ ำกัด 59/6-7 ม.11 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทร 077-658757 

108 โรงพยำบำลธนบุรีชุมพร 121  ม.3 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-658555 

109 "ร้ำนนำนำคอมพิวเตอร์ 142 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่ำตะเภำอ.เมือง จังหวัดชุมพร 86000 

โทร 077-503777" 

110 ส ำนักงำน คปภ. จ.ชุมพร ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร ชั น 3 ถ.ไตรรัตน์ ต.นำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 

โทร  077-504829 

111 สหกรณ์นิคมท่ำแซะ จ ำกัด 50 ม.13 ต.ท่ำแซะ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 

112 ร้ำนถมทองเวดดิ งสตูดิโอ 116/63 ถ.กรมหลวง ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. 077-504194 

113 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร 295/3 ม.1 ต.นำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร   

โทร.  077-50 3724 



ที ่ สถานประกอบการ 

114 ธ.กรุงไทยปฐมพร 107 ม.9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร  077-534204 

115 ต ำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ศูนย์รำชกำรจังหวัดชุมพร ต.นำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร  

โทร  077-501045 

116 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลวังตะกอ ม.5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร  86110 โทร  077-653062 

117 ศำลจังหวัดหลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110 โทร 077-582547 

118 เทศบำลต ำบลหำดทรำยรี ม.4 ต.หำดทรำยรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 โทร  077-558120 

119 ทต.ปำกน  ำชุมพร 9 ม.2 ต.ปำกน  ำ อ.เมืองว จ.ชุมพร โทร. 077-522008 

120 ส ำนักงำนกฎหมำยวิริยะวัฒน์ 201 ต.หลังสวน อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  โทร. 080-9759745 

121 ร้ำนสหกรณ์ชุมพรจ ำกัด 249/2-5 ถ.ปรมินทรมรรคำ ต.ท่ำตะเภำ  อ.เมือง จ.ชุมพร   

โทร  077-511080,077-507667 

122 เรือนจ ำจังหวัดชุมพร ถ.ปรมินทรมรรคำ  ชพ 86000  โทร  077-643299 

123 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล อ. เมือง จ.ชุมพร  โทร.077-51123 

124 สถำนีต ำรวจภูธรสลุย 213 ม.5 ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่ำแซะ  จ.ชุมพร 86140 

125 ร้ำน F&N Bakery 146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล อ. เมือง จ.ชุมพร 86000  โทร.077-511234 

126 ร้ำนอำหำรเยลโล่กำร์เด้น 46/5  ม.10 ต.นำทุ่ง  อ.เมือง  จ.ชุมพร โทร077-642599 

127 ร้ำนคิดเช่นต้อย 145  ม.2  ต.นำทุ่ง  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000  โทร.077-504163 

128 บจก.โรงแรมมรกต  จ ำกัด ม.8   ถ.ทวีสินค้ำ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร  โทร.077-502999 

129 ร้ำนพริกหอม 32 ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-570707 

110 ส ำนักงำน คปภ. จ.ชุมพร ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร ชั น 3 ถ.ไตรรัตน์ ต.นำชะอัง  อ.เมือง จ.ชุมพร 



ที ่ สถานประกอบการ 

โทร  077-504829 

111 สหกรณ์นิคมท่ำแซะ จ ำกัด 50 ม.13 ต.ท่ำแซะ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 

112 ร้ำนถมทองเวดดิ งสตูดิโอ 116/63 ถ.กรมหลวง ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  โทร. 077-504194 

113 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร 295/3 ม.1 ต.นำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร  

โทร.  077-50 3724 

114 ธ.กรุงไทยปฐมพร 

107 ม.9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร  077-534204 

115 ต ำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ศูนย์รำชกำรจังหวัดชุมพร ต.นำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร  

โทร  077-501045 

116 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลวังตะกอ ม.5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร  86110 โทร  077-653062 

117 ศำลจังหวัดหลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110 โทร 077-582547 

118 เทศบำลต ำบลหำดทรำยรี ม.4 ต.หำดทรำยรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 โทร  077-558120 

119 ทต.ปำกน  ำชุมพร 9 ม.2 ต.ปำกน  ำ อ.เมืองว จ.ชุมพร โทร. 077-522008 

120 ส ำนักงำนกฎหมำยวิริยะวัฒน์ 201 ต.หลังสวน อ.หลังสวน  จ.ชุมพร โทร. 080-9759745 

121 ร้ำนสหกรณ์ชุมพรจ ำกัด 249/2-5 ถ.ปรมินทรมรรคำ ต.ท่ำตะเภำ  อ.เมือง จ.ชุมพร  

โทร  077-511080,077-507667 

122 เรือนจ ำจังหวัดชุมพร ถ.ปรมินทรมรรคำ  ชพ 86000 โทร  077-643299 

123 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-51123 

124 สถำนีต ำรวจภูธรสลุย 213 ม.5 ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 86140 



ที ่ สถานประกอบการ 

125 ร้ำน F&N Bakery 146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล อ. เมือง จ.ชุมพร 86000  โทร.077-511234 

126 ร้ำนอำหำรเยลโล่กำร์เด้น 46/5  ม.10 ต.นำทุ่ง  อ.เมือง  จ.ชุมพร โทร077-642599 

127 ร้ำนคิดเช่นต้อย 145  ม.2  ต.นำทุ่ง  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000  โทร.077-504163 

128 บจก.โรงแรมมรกต  จ ำกัด ม.8   ถ.ทวีสินค้ำ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร  โทร.077-502999 

130 บิ๊กซีชุมพร 195 ม.3 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร 077-1521800 

131 By  กิ๊ก 36  ม.7  ต.นำทุ่ง  อ.เมือง  จ.ชุมพร 

132 บมจ.ทีโอท ี205/2 ม.1 ถ.ไตรรัตน์ ต.นำชะอัง  อ.เมือง จ.ชุมพร  โทร.077-503-028 

133 KFC สำขำโอเชี่ยนช้อปปิ้งมอลล์ชุมพร 188/111 ซอยจันทร์สม ต.ท่ำตะเภำ  อ.เมือง จ.ชุมพร 

134 ร.ร.หัวหินแมริออท 107/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-904666 

135 โรงแรมเชอรำตัน หัวหิน 1573 ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 76120 โทร.032-708000 

136 โรงแรมพุทธรักษำหัวหิน 22/65 ถ.แนบเคหำสน์ อ.หัวหิน  จ.ประจวบฯ 77110  

โทร. 032-531-470 

137 บริษัทเทวัญดำรำรีสอร์ทแอนด์สปำจ ำกัด 451 ม.3 ถ.หัวหิน-ห้วยมงคล ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน  

จ.ประจวบฯ โทร.032-576300 

138 โรงเรียนบ้ำนดอนไทรงำม ม.6 ต.บำงหมำก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

139 หจก.ภุมรี Café Amazon 222 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 

โทร.077-501185 ,077-504-609 

140 บ.สันติภำพ (ฮั วเพ็ง) จ ำกัด 15 ม.10 ถ.ชุมพร-ปำกน  ำ ต.ปำกน  ำ  อ.เมือง จ.ชุมพร 

โทร.077-553-077 



ที ่ สถานประกอบการ 

141 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินแก้ว ม.1 ต.หินแก้ว อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร โทร.0-7763-0303 

142 โรงเรียนศรียำภัย2 ต.นำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร.077-642-060 

143 บมจ.ชุมพรอุตสำหกรรมน  ำมันปำล์ม 296 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.สลุย อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 

โทร.077-611-000 

144 สนง.เทศบำลต ำบลมำบอ ำมฤต ถ.วงศ์วำนิช อ.ปะทิว จ ชุมพร 86210  

โทร.0-7757-8458 ต่อ 103-4 

145 โรงเรียนบ้ำนเขำวง ม.11 ต.บ้ำนนำ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.084-745-2627 

146 โรงเรียนบ้ำนหัวว่ำว ม.7 ต.ทำ่ข้ำม อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร โทร.081-9706859 

147 อบต.ครน 100 ม.12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86120  โทร.0-7758-3494 

148 โรงเรียนวัดหัวกรูด ม.5 ต.ปำกน  ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 โทร.077-522-279 

149 "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ำกัด 19/3 ถ.ชุมพร-ระนอง ม.4 ต.วังไผ่ อ.เมือง จังหวัดชุมพร

86190 โทร 077-5769737" 

150 อบต.ด่ำนสวี 71/3 ม.9 ต.ด่ำนสวี อ.สวี จ.ชุมพร โทร.0-7753-8004 

151 โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ 163 ม.4 ต.ท่ำข้ำม อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 

152 แขวงรถพ่วงชุมพร 62 ต.นำทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร  โทร.077-570-344 

153 บริษัทไทยอินเตอร์เทค  จ ำกัด 172  ถ.ทวีสินค้ำ  ต.ท่ำตะเภำ จ.ชุมพร  86000 โทร.077-501122 

154 หจก.เอพลัสคอมพิวเตอร์ 182/16  ถ.พิศิษฐ์พยำบำล  ต.ท่ำแซะ อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

โทร.077-506400 

155 ร้ำนแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 35  ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำอ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 



ที ่ สถานประกอบการ 

156 ร้ำนมำยคอมพิวเตอร์ 353/35 ต.ท่ำตะเภำ  ซ.สุขเสมอ อ.เมือง  จ.ชุมพร โทร.077-511188 

157 บริษัท ชัยรัชกำร  (จ ำกัด) 90  ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-576100-3 

158 ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดชุมพร ศูนย์รำชกำร  ต.นำชะอัง อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

โทร.077-501168 

159 ที่ท ำกำรไปรษณีย์ชุมพร 263  ถ.ปรมินทรมรรคำ  ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

150 อบต.ด่ำนสวี 71/3 ม.9 ต.ด่ำนสวี อ.สวี จ.ชุมพร โทร.0-7753-8004 

151 โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ 163 ม.4 ต.ท่ำข้ำม อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 

152 แขวงรถพ่วงชุมพร 62 ต.นำทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-570-344 

153 บริษัทไทยอินเตอร์เทค  จ ำกัด 172  ถ.ทวีสินค้ำ  ต.ท่ำตะเภำ จ.ชุมพร  86000 โทร.077-501122 

154 หจก.เอพลัสคอมพิวเตอร์ 182/16  ถ.พิศิษฐ์พยำบำล  ต.ท่ำแซะ อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

โทร.077-506400 

155 ร้ำนแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 35  ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 

156 ร้ำนมำยคอมพิวเตอร์ 353/35 ต.ท่ำตะเภำ  ซ.สุขเสมอ อ.เมือง   จ.ชุมพร โทร.077-511188 

157 บริษัท ชัยรัชกำร  (จ ำกัด) 90  ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-576100-3 

158 ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดชุมพรศูนย์รำชกำร  ต.นำชะอัง อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

โทร.077-501168 

159 ที่ท ำกำรไปรษณีย์ชุมพร 263  ถ.ปรมินทรมรรคำ  ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

150 อบต.ด่ำนสวี 71/3 ม.9 ต.ด่ำนสวี อ.สวี จ.ชุมพร โทร.0-7753-8004 

151 โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ 163 ม.4 ต.ท่ำข้ำม อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 



ที ่ สถานประกอบการ 

152 แขวงรถพ่วงชุมพร 62 ต.นำทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-570-344 

153 บริษัทไทยอินเตอร์เทค  จ ำกัด 172  ถ.ทวีสินค้ำ  ต.ท่ำตะเภำ จ.ชุมพร  86000 โทร.077-501122 

154 หจก.เอพลัสคอมพิวเตอร์ 182/16  ถ.พิศิษฐ์พยำบำล  ต.ท่ำแซะ อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

โทร.077-506400 

160 ศำลจังหวัดชุมพร ถ.อำภำกร ต.นำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-529-944 

161 หจก.ไฮแท็กคอมพิวเตอร์ 144/1 ถ.กรมหลวง  ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

โทร.077-507172 

162 ร้ำน  AP  คอมพิวเตอร์   17/1  ถ.ปรมินทรมรรคำ  ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร 

โทร. 077-503852 

163 อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะชุมพร 1/4  ม.5  ต.หำดทรำยรี  อ.เมือง  จ.ชุมพร โทร.077-558144 

164 Hi-SPEED COMPUTER 195  ม.3  ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-658889 

165 โรงเรียนบ้ำนหัวถนน ม.7  ต.ปำกน  ำ  อ.เมือง จ.ชุมพร  8612 โทร.077-553002 

166 บริษัท  เอไอเอ  จ ำกัด  126-127  ม.3  ถ.ชุมพร-ระนอง  ต.วังไผ่ อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

โทร.077-574714-5 

167 อบต.ครน 100 ม.12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86120 โทร.0-7758-3494 

168 โรงเรียนวัดหัวกรูด ม.5 ต.ปำกน  ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120  โทร.077-522-279 

169 โรงเรียนบ้ำนท่ำไม้ลำย ม.5 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร  โทร.077-630052 

150 อบต.ด่ำนสวี 71/3 ม.9 ต.ด่ำนสวี อ.สวี จ.ชุมพร โทร.0-7753-8004 

151 โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ 163 ม.4 ต.ท่ำข้ำม อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 



ที ่ สถานประกอบการ 

152 แขวงรถพ่วงชุมพร 62 ต.นำทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-570-344 

153 บริษัทไทยอินเตอร์เทค  จ ำกัด   172  ถ.ทวีสินค้ำ  ต.ท่ำตะเภำ  จ.ชุมพร  86000 

โทร.077-501122 

154 หจก.เอพลัสคอมพิวเตอร์ 182/16  ถ.พิศิษฐ์พยำบำล  ต.ท่ำแซะ อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

โทร.077-506400 

155 ร้ำนแอลแอนด์พีคอมพิวเตอร์ 35  ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 

156 ร้ำนมำยคอมพิวเตอร์ 353/35 ต.ท่ำตะเภำ  ซ.สุขเสมอ อ.เมือง   จ.ชุมพร  โทร.077-511188 

157 บริษัท ชัยรัชกำร  (จ ำกัด) 90  ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-576100-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล 

เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชุมพร 

ประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดชุมพร 

  จังหวัดชุมพรมีชื่อปรากฏตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1098 ในต านาน
พระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชฉบับของหอสมุดแห่งชาติ โดยมีความว่า 
เมืองชุมพรนั้นมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของนครศรีธรรมราช ใช้
รูปแพะเป็นตราเมือง เป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือเพราะอยู่ทาง
ตอนบนของภาคใต้ การเดินทางโดยทางบกจ าเป็นต้องผ่านเมืองชุมพร 
ในปีพุทธศักราช 1997 แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปรากฏ
ในกฎหมายตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็นเมืองตรีอาณาจักรฝ่ายใต้
ของกรุงศรีอยุธยาจนถึงพุทธศักราช 2459 จึงมีฐานะเป็นจังหวัดใน
มณฑลสุราษฏร์ธานี 

 
 
 ค าว่า “ชุมพร” ตามอักษรแยกได้เป็น 2 ค า คือ ค าว่า “ชุม” ซึ่งมีความหมายว่า รวม,ชุก,มาก,รวมกัน
อยู่ และค าว่า “พร” ซึ่งมีความหมายว่า ของดี,ของที่เลือกเอา,ของประเสริฐ ดังนั้นค าว่าชุมพร ถ้าแปลตาม
ตัวอักษร ก็จะได้ความหมายว่า เป็นที่รวบรวมของประเสริฐ แต่ชื่อเมืองชุมพรนั้นไม่ได้มีความหมายตาม
ตัวอักษร 
 
 ประการแรก เชื่อกันว่าชุมพรนั้นมาจากค าว่า “ประชุมพล” หรือ “ชุมนุมพล” ซ่ึงแปลได้ว่า “รวม
ก าลัง” เนื่องจากในสมัยก่อนชุมพรเป็นเมืองหน้าด่านทางภาคใต้ และกองทัพมักจะมาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองเมือง
ชุมพร ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการรบกับพม่าหรือปราบกบฏภายในราชอาณาจักรก็ตาม เมื่อยกทัพหลวงมาครั้งใด 
เมืองชุมพรก็จะต้องเป็นที่ชุมนุมพลหรือชุมนุมกองทัพเสมอ ค าว่าชุมพรจึงเป็นไปได้ว่าเกิดจากการเรียกเพ้ียนมา
จากค าว่าประชุมพล เพราะคนไทยทางใต้ชอบพูดค าสั้นๆ จึงตัดค าว่าประออกเสีย เหลือแค่ “ชุมพล” และค า
ว่าพลก็เพ้ียนกลายมาเป็นค าว่า “พร” แทน ซึ่งตามธรรมดา ชื่อเมืองหรือต าบลมักจะถูกเรียกเพ้ียนไปจากเดิม
เสมอ อย่างไรก็ดีเมืองชุมพรนับว่าเป็นเมืองที่ส าคัญทางยุทธศาสตร์มาตั้งแต่สมัย โบราณ ดังนั้นจากค าว่า
ประชุมพลจึงมีความหมายตรงกับประวัติศาสตร์ของเมืองที่ว่า เป็นเมืองส าคัญทางยุทธศาสตร์ 
 
 ประการที่สอง ในการเดินทางไปรบทัพจับศึกของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อจะเคลื่อนพล
จะต้องท าพิธีส่งทัพโดยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้ รับชัยชนะในการสู้รบ เพื่อเป็นการบ ารุงขวัญทหาร ใน
สถานที่ชุมนุมเพ่ือรับพรเช่นนี้จึงตรงกับความหมายชุมนุมพร หรือประชุมพร ซึ่งทั้งสองค านี้อาจเป็นต้นเหตุของ
ค าว่า “ชุมพร” เช่นเดียวกัน 
 
 ประการที่สาม เนื่องจากที่ตั้งเมืองเดิมนั้นอยู่ทางฝั่งขวาของคลองชุมพร ซึ่งมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกกัน
ว่า “มะเดื่อชุมพร” ขึ้นอยู่ทั่วไป เดิมคลองนี้ยังไม่มีชื่อภายหลังจึงถูกตั้งชื่อว่าคลองชุมพรตามชื่อต้นไม้ เพราะ
ปกติการตั้งชื่อท้องที่หรือแม่น้ าล าคลองมักจะตั้งตามชื่อต้นไม้หรือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ ณ ที่แห่งนั้น ต่อมา
เมืองที่มาตั้งจึงมีชื่อตามต้นไม้ไปด้วย เช่นเดียวกับชื่อชุมพร อาจเรียกตามชื่อหรือคลองหรือชื่อต้นไม้ก็เป็นได้ 
สภำพกำรปกครอง 



 จังหวัดชุมพร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมู่บ้าน 25 เทศบาล (2 เทศบาล
เมือง13 เทศบาลต าบล) 53 องค์การบริหารส่วนต าบล มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 
3 รูปแบบ คือ 
 
 การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งตั้งหน่วยงานในพ้ืนที่
จังหวัด จ านวน95 หน่วยงานการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครอง และการการบริหาร
ราชการออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 29 หน่วยงาน 
ระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมู่บ้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 23 เทศบาลต าบลและ 53 องค์การบริหารส่วนต าบล  
 
ตรำสัญลักษณ์ประจ ำจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ภาพคนยืน ซึ่งหมายถึงเทวดา
ที่ประทานพรให้แก่ชาวเมืองและกองทัพที่ก าลังจะออกไปท าศึกภาพต้นมะเดื่อที่ขนาบอยู่สองข้าง ซึ่งในจังหวัด
ชุมพรมีต้นไม้ชนิดนี้อยู่เป็นจ านวนมาก รวมถึงเป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดชุมพรด้วยภาพค่ายและหอรบ หมายถึง
จังหวัดนี้เคยเป็นที่ชุมนุมของบรรดานักรบทั้งหลาย ซึ่งนัดให้มาพร้อมกัน ณ ที่แห่งนี้ ก่อนที่จะเดินทัพออกไปสู้
รบกับข้าศึก เพราะว่าในสมัยโบราณชุมพรนั้นเป็นเมืองหน้าด่าน 

ค ำขวัญประจ ำจังหวัดชุมพร 

“ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก” 

 
ธงประจ ำจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ธงพ้ืนสีน้ าเงิน กลางมีภาพตราประจ าจังหวัด) 



ต้นไม้ประจ ำจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อทั่วไป  ต้นมะเดื่ออุทุมพร 
ชื่อสามัญ Cluster Fig 
ชื่อวิทยา  Ficus racemosa Linn. 
วงศ ์  LAURACEAE 
ชื่ออ่ืน ๆ  มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร กูแซ เดื่อเกลี้ยง เดื่อน้ า มะเดื่อ 
ถิ่นก าเนิด ถิ่นก าเนิดในศรีลังกา จีนตอนใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ 
ประเภท  ไม้ยืนต้น 
รูปร่างลักษณะ 
  ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5 - 20 เมตร กิ่งอ่อน มีขนสีน้ าตาลแดงปกคลุมบาง ๆ ต่อมาจะหลุดร่วง ใบ
เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปหอก ปลายใบแหลม โดคนใบทู่ถึงกลม ก้านใบยาว 10.5  เซนติเมตร 
ดอกเล็ก ออกเป็นกระจุก ผลรูปไข่กลับ เมื่อสุกสีแดงเข้มถึงสีม่วง 
การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดในถุงเพาะกล้าจนงอก และแข็งแรงก่อนจึงย้ายไปปลูกลงดิน และปักช ากิ่ง 
 
สภาพที่เหมาะสม  ดินร่วน และมีอินทรียวัตถุ ระบายน้ าได้ดี 
ประโยชน์  ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง 
 
ดอกไม้ประจ ำจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อทั่วไป  ดอกพุทธรักษา 
ชื่อสามัญ Butsarana 



ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna indica Linn. 
วงศ ์  CANNACEAE 
ลักษณะทั่วไป 
  พุทธรักษา เป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ า ล าต้นสูงประมาณ 1- 2เมตร มีล าต้นอยู่ใต้
ดินเรียกว่า เหง้า เจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอ คล้ายกล้วย ใบมีขนาดใหญ่สีเขียว โคนใบและปลายใบรี
แหลมขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นชัด ใบมีก้านยาวเป็นกาบใบหุ้มล าต้นซ้อนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อ
ตรงส่วนยอดของล าต้นช่อดอกเป็น ช่อดอกยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอก8 - 10 ดอก 
และมีกลีบบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสันแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ 
การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด การแตกหน่อ 
สภาพที่เหมาะสม  ดินร่วนซุย แสงแดดจัดกลางแจ้ง 
ถิน่ก าเนิด ประเทศอินเดีย 
 

 
สภำพกำรเมือง 
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
 จังหวัด ชุมพรมีสมาชิกวุฒิสภาได้ 1 คน เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 จ านวนมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
348,169 คน มาใช้สิทธิจ านวน 215,542 คน คิดเป็นร้อยละ 61.91 บัตรเสีย 3,791 ใบ คิดเป็นร้อยละ 
1.76 ไม่ประสงค์ลงคะแนน17,521 คน คิดเป็นร้อยละ 8.13 รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้ง คือ พล
ตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์ 
 
 

อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำลเมือง เทศบำลต ำบล อบต. 

1. อ ำเภอเมือง 17 161 1 9 9 

2. อ ำเภอท่ำแซะ 10 116 - 2 10 

3. อ ำเภอปะทิว 7 75 - 6 4 

4. อ ำเภอหลังสวน 13 148 1 1 10 

5. อ ำเภอละแม 4 47 - 1 4 

6. อ ำเภอพะโต๊ะ 4 46 - 1 4 

7. อ ำเภอสวี 11 115 - 1 10 

8. อ ำเภอทุ่งตะโก 4 35 - 2 2 

รวม 70 743 2 23 53 



การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
 การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 จังหวัดชุมพรแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 3 เขต จ านวนผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้ง360,987 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 278,291 คน คิดเป็นร้อยละ 77.09 บัตรเสีย 16,586 บัตร คิด
เป็นร้อยละ 5.96 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 18,862 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6.78 ผู้ได้รับเลือกตั้งให้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร จ านวน 3 คน ได้แก ่
 
1. นายชุมพล จุลใส  ได้ 72,663 คะแนน 
2. นายสราวุธ อ่อนละมัย  ได้ 66,743 คะแนน 
3. นายธีรชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ได้ 63,779 คะแนน 
 
สภำพทำงเศรษฐกิจ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพร มีภาคการเกษตร เป็นสิ่งที่ท ารายได้ให้แก่จังหวัดชุมพรมาก
ที่สุด รองลงมาคือภาคการค้าปลีกค้าส่ง และสุดท้ายคือภาคอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดชุมพรมีราย
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) อยู่ที่ประมาณ 55,421 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน 
(Per capita GPP) ประมาณ 108,589 ล้านบาท เป็นล าดับที่ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ 
 
 ภาคเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจของชุมพรประกอบไปด้วย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน มะพร้าว ไม้
ผล รวมไปถึงการปศุสัตว์และการประมง ในด้านการประมง เนื่องจากชุมพรเป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาว
ประมาณ 222 กิโลเมตร การท าประมงจึงส าคัญมาก โดยมีระยะเวลาการท าประมงประมาณ 7-9 เดือน ช่วง
ที่ท าการประมงไม่ได้คือระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม เนื่องจากเป็นหน้ามรสุม คลื่นลมแรง และช่วงวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม ของทุกปี เพราะเป็นช่วงที่อ่าวไทยห้ามท าการประมงเนื่องจากเป็นฤดูปลาวางไข่ 
 
 ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร เช่นอุตสาหกรรมการสกัดน้ ามัน
ปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง อุตสาหกรรมผลิตผลไม้แล้น้ าผลไม้บรรจุกระป๋อง เป็นต้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ 

ทรัพยำกรป่ำไม้ 

 จังหวัด ชุมพร มีพ้ืนที่ป่าครอบคลุมทุกอ าเภอของจังหวัด แต่จะมีความหนาแน่นทางด้านทิศตะวันตก
ของพ้ืนที่จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 2,082,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.046 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ในขณะที่พ้ืนที่ทางการเกษตรกลับเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 38.19 ในปี 2531 เป็นร้อยละ 54.04 ในปี 2544 
ส าหรับประเภทป่าในจังหวัดชุมพร จัดเป็นประเภทไม้ผลัดใบ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของสภาพป่า
ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ 

 

พ้ืนที่ป่าทั้ง 3 ชนิด สามารถจ าแนกป่าในจังหวัดชุมพร ได้ดังนี้ 

 ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดชุมพรมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 26 ป่ามีเนื้อ
ที ่ ี่รวมทั้งสิ้น 1,943,176.50 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 25 ป่า และมีการยกเลิกไปแล้ว 1 ป่า คงเหลือเนื้อที่
เพียง 1,941,426.50 ไร่ ในจ านวนนี้เป็นป่าบกจ านวน 17 ป่า ป่าชายเลนจ านวน 5 ป่า ป่าพรุจ านวน 3 ป่า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดชุมพรมีพ้ืนป่าที่จัดเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์จ านวน 4 แห่ง และได้ประกาศ ในราช
กิจจานุเบกษาแล้วทั้ง 4 แห่งอุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่กรมป่าไม้ก าหนดให้จัดเป็นอุทยานแห่งชาติในเขตพ้ืนที่
จังหวัดชุมพร มี 2 แห่งวนอุทยาน จังหวัดชุมพรมีวนอุทยานจ านวน 1 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยำกรดิน และท่ีดิน 

เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนมีลักษณะที่หลากหลาย อันประกอบไปด้วย 
ภูเขา แหล่งน้ า ชายฝั่งทะเล และฝั่งทะเลที่มีน้ าท่วมถึง จึงก่อให้เกิดลักษณะดินประเภทต่างๆ โดยทั่วไป
ประเภทดิน ในภาคใต้ตอนบนมักเป็นดินประเภทดินทรายและดินตะกอนที่ค่อนข้างเป็นกรด ซึ่งมีความอุดม
สมบูรณ์ปาน กลางถึงค่อนข้างต่ า ส่วนดินบริเวณชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากการผุพัง สลายตัวอยู่ที่ของ



วัสดุตกค้างและดินดาน และบริเวณที่มีน้ าทะเลท่วมถึงอยู่สม่ าเสมอ เนื้อดินจะเป็นประเภทดินเลนซึ่งมีการ
ระบายน้ าเร็วถึงเร็วมาก 

ลักษณะ ดินที่พบของจังหวัดชุมพร แบ่งออกเป็นหน่วยใหญ่ๆได้ 29 หน่วยดิน โดยปะปนกันไปในแต่
ละพ้ืนที่จากลักษณะของดินทั้งหมด สามารถแบ่งตามประเภทของดินได้ 6 กลุ่มดังนี้ คือ 

1. กลุ่มพ้ืนที่ดินเค็มชายฝั่งทะเลครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 

2. กลุ่มดินตื้นครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 

3. กลุ่มดินทรายครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 

4. กลุ่มดินภูเขาครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 

5. พ้ืนที่ภูเขาครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 

6. กลุ่มดินนาครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 

เมื่อพิจารณาลักษณะสภาพดินของจังหวัดชุมพรโดยรวมแล้ว บริเวณด้านตะวันตกของจังหวัด ลักษณะ
ดิน จะเป็นพ้ืนที่ภูเขา บริเวณตอนกลางของจังหวัดลักษณะดินจะเป็นดินตื้นและดินนา ซึ่งเหมาะแก่การ
เกษตรกรรม ส่วนด้านตะวันออกของจังหวัด ลักษณะดินจะเป็นดินทราย ดินเค็ม ชายฝั่งทะเล และดินภูเขา
รวมทั้งดินพื้นที่ภูเขาเป็นบางส่วนด้วย 

จากการส ารวจโดยภาพถ่ายจากดาวเทียม พ้ืนที่ทั้งจังหวัด 3,756,778 ไร่ จ าแนกพ้ืนที่ทางการ
เกษตร 2,039,816 ไร่ (ร้อยละ 45.9) พ้ืนที่ป่าไม้ 658,125 ไร่ (ร้อยละ 20.4) และพ้ืนที่ไม่ได้จ าแนก 
1,058,837 ไร่ (ร้อยละ 30.6) 

ทรัพยำกรน้ ำ 

สภาพทางอุทกวิทยาของจังหวัดชุมพร รวมเรียกว่าลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่  1 ซึ่ง
ประกอบด้วย แม่น้ าล าคลองสายสั้นๆ ไหลจากเทือกเขาฝั่งตะวันตกของจังหวัด คือ เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็น
แหล่งต้นน้ า ลงสู่อ่าวไทย ประกอบด้วยลุ่มน้ าสาขาและลุ่มน้ าย่อย ดังนี้ 

ลุ่มน้ าสายหลัก 

ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภา 

เป็นแม่น้ าสายสั้นๆมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาด้านทิศตะวันตกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไหลผ่านอ าเภอ
ท่าแซะ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และออกสู่อ่าวไทยบริเวณปากน้ าชุมพรมีความยาวของแม่น้ าสายหลัก 
หลักและล าน้ าสาขาเท่ากับ 867 กิโลเมตร มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 1,440 ล้านลูกบาศก์เมตร คุณภาพน้ า
ในแม่น้ านี้โดยรวมจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า 



ในหลายบริเวณตรวจพบโลหะหนักบางชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท โครเมี่ยม และแคทเมี่ยม แต่มีปริมาณไม่มาก
นัก ส าหรับปริมาณโคลิฟอร์มแบคที่เรียมีค่อนข้างสูงเนื่องจากล าน้ าไหลผ่านชุมชน ท าให้เกิดการปนเปื้อนจาก
น้ าทิ้ง การใช้ประโยชน์ล าน้ าโดยส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีการใช้เพ่ือบริโภคและ
สันทนาการ บ้างในช่วงที่ไหลผ่านชุมชนลุ่มน้ าสาขาคลองชุมพร 

เกิดจากเทือกเขาในต าบลปากจั่น อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไหลไปทางตะวันออกถึงบ้านดอนสมอ 
แล้วไหลผ่านต าบลวังไผ่ บ้านขุนกระทิง ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองชุมพร ไหลออกทะเลบริเวณตอนเหนือของ
อ่าวสวี ที่ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมืองชุมพร มีความยาว 50 กิโลเมตร มีน้ าตลอดท้ังปีลุ่มน้ าสาขาคลองสวี-ตะโก 

เกิดจากเขาในต าบลละอุ่นเหนือ อ าเภอละอุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ไหลไปทางเหนือแล้ววกไป
ทางตะวันออกเข้าเขตอ าเภอสวี ผ่านต าบลเขาทะลุ นาสัก ทุ่งระยะ สวี นาโพธิ์ ปากแพรก ท่าหิน ไปออกทะเล
ที่ต าบลด่านสวี อ าเภอสวี มีความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร มีน้ าตลอดท้ังปีลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน 

มีต้นก าเนิดในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีไหลผ่านอ าเภอพะโต๊ะ และ อ าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร แล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่ปากน้ าหลังสวน มีความยาวของแม่น้ าหลังสวนและล าน้ าสาขา
ประมาณ 497 กิโลเมตร คุณภาพน้ าในแม่น้ านี้โดยรวมจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่3 ซึ่งยัง
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า บริเวณที่ไหลผ่านชุมชนจะมีคุณภาพต่ าลงเล็กน้อย ได้แก่ บริเวณ
สุขาภิบาลพะโต๊ะ และสุขาภิบาลหลังสวน มีค่าความสกปรก ปริมาณสังกะสี และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรี ย
สูงกว่าบริเวณอ่ืนๆ เนื่องจากการปนเปื้อนของน้ าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆในชุมชน การใช้ประโยชน์ล าน้ าโดยส่วน
ใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรมในส่วนของบริเวณต้นน้ าและท้ายน้ ามีการใช้ประโยชน์เพ่ือการประมงและเพาะเลี้ยง 
รวมถึงการสันทนาการและการสัญจรทางน้ าด้วยลุ่มน้ าสาขาคลองละแม 

ต้นน้ าอยู่ท่ีต าบลพะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะไหลไปทางตะวันออกลงทะเลในต าบลละแม อ าเภอละแม ความ
ยาวประมาณ 36 กิโลเมตร มีน้ าตลอดท้ังปี 

ลุ่มน้ าสาขารอง 

ล าน้ ารับร่อ 

เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณเขตชายแดนไทยกับพม่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอปะทิว 
ผ่านหุบเขาต่างๆลงมาทางใต้เข้าอ าเภอท่าแซะไหลผ่านไปทางตะวันออก ผ่านต าบลรับร่อ ท่าข้าม ไปรวมกับล า
น้ าท่าแซะ ทีต าบลนากระตามเป็นแม่น้ าท่าตะเภา มีความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร มีน้ าตลอดทั้งปีล าน้ าท่า
แซะ 

เกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไหลผ่านต าบลสลุย คุริง ท่าแซะ นา
กระดาน อ าเภอท่าแซะ มาพบกับล าน้ ารับร่อเป็นแม่น้ าท่าตะเภา ความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร มีน้ าตลอด
ปีคลองสวีเฒ่า 



เกิดจากเขาในต าบลทุ่งระยะ อ าเภอสวี ไหลทางตะวันออกผ่านต าบลนาโพธิ์  แล้ววกไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านต าบลปากแพรก ออกทะเลที่ต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี ความยาวประมาณ 30 
กิโลเมตร มีน้ าตลอดทั้งปีคลองตะโก 

เกิดจากเขาในอ าเภอหลังสวน ไหลผ่านทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร ปากตะโก ลงทะเลที่ต าบลปากตะโก มี
ความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร มีน้ าตลอดทั้งปี 

 

แผนที่จังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลตลำดแรงงำน 

 ควำมต้องกำรแรงงำน 

 บริกำรจดัหำงำนในประเทศ 

 ในช่วงปี 2559  (ม.ค. - ธ.ค.2559) นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรแรงงำน 
จ ำนวน 2,253 อัตรำ มีผู้สมัครงำน จ ำนวน 1,155 คน และได้รับกำรบรรจุงำน จ ำนวน 1,908 คน เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ำ นำยจ้ำงหรือสถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรแรงงำน 
ผู้สมัครงำน และกำรบรรจุงำนลดลงร้อยละ 18.10 37.63 และ 19.83 ตำมล ำดับ 

 

 

 

 

 

 

 ความต้องการแรงงาน 

 ในช่วงปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค.2559) สถานประกอบการส่วนใหญ่มีความต้องการแรงงานที่จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 26.23 รองลงมาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 20.28 และ
ระดับปริญญาตรีร้อยละ 18.06 และมีความต้องการแรงงานที่มีอายุระหว่าง 18 -24 ปีมากที่สุด จ านวน 
964 อัตรา ร้อยละ 42.79 รองลงมาคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปีจ านวน 450 อัตรา ร้อยละ 19.97 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า เกือบทุกวุฒิการศึกษามีจ านวนลดลง ยกเว้นระดับอนุปริญญา มี
จ านวนเพิ่มขึ้น ขณะที่ระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีจ านวนเท่าเดิม 

 

 

 

 

  

 



 ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมการผลิต 
จ านวน 878 อัตรา ร้อยละ 38.97 รองลงมาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต์จ านวน552 อัตรา ร้อยละ 24.50 การบริหารราชการการป้องกันประเทศ จ านวน 232 อัตรา 
ร้อยละ 10.30 การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า จ านวน 94 อัตรา ร้อยละ 4.17 และที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร จ านวน 89 อัตราร้อยละ 3.95 

 เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่า ประเภทอาชีพงานพ้ืนฐาน มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 
จ านวน 919 อัตรา ร้อยละ 40.79 รองลงมาเป็นประเภทอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ จ านวน 475 อัตรา ร้อย
ละ 21.08 และประเภทอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ านวน 316 อัตรา ร้อยละ 
14.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้สมัครงาน 

 สถานการณ์ตลาดแรงงาน : ชุมพร 44 จากผู้สมัครงานในช่วงปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค. 2559) จ านวน 
1,155 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 402 คน ร้อยละ 34.81 รองลงมา
ระดับปริญญาตรีจ านวน 354 คน ร้อยละ 30.65 และระดับประถมศึกษา จ านวน 169 คน ร้อยละ 14.63 
โดยผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-24 ปีจ านวน 358 คน ร้อยละ 31.00 รองลงมาคือผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 25-29 ปีจ านวน 292 คน ร้อยละ 25.28 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่าผู้สมัคร
งานลดลงเกือบทุกระดับการศึกษา ยกเว้นระดับอนุปริญญา มีจ านวนเท่าเดิม 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 

 จำกข้อมูลของส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน ณ เดือนธันวำคม 2559 คนต่ำงด้ำวที่

ได้รับอนุญำตให้ท ำงำนในจังหวัดชุมพร มีจ ำนวนทั งสิ น 9,863 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

คนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้ท ำงำนลดลง จ ำนวน 13,279 คน คิดเป็นร้อยละ 57.38คนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำต

ให้ท ำงำน ประกอบด้วย ประเภททั่วไป จ ำนวน 124 คน (ร้อยละ 1.26) ประเภทพิสูจน์สัญชำติเดิม จ ำนวน 

7,520 คน (ร้อยละ 76.24) ประเภทน ำเข้ำ MOU จ ำนวน 2,210 คน (ร้อยละ 22.41)และประเภทส่งเสริมกำร

ลงทุน จ ำนวน 7 คน (ร้อยละ 0.07) ประเภทชนกลุ่มน้อย จ ำนวน 2 คน (ร้อยละ 0.02) 

 

 กำรไปท ำงำนต่ำงประเทศ 

 แรงงำนไทยที่ได้รับอนุญำตให้เดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศในจังหวัดชุมพร ปี 2559 (มกรำคม -

ธันวำคม) มีจ ำนวน 107 คน แยกเป็นเพศชำย 72 คน เพศหญิง 35 คน เมื่อจ ำแนกตำมวิธีกำรเดินทำง พบว่ำ 

ส่วนใหญ่เป็นคนงำนที่ได้รับกำรต่อสัญญำและได้รับกำรอนุญำตให้เดินทำงกลับไปท ำงำน (Re-entry) จ ำนวน 70 

คน (ร้อยละ (65.42) รองลงมำวิธีเดินทำงด้วยตนเอง จ ำนวน 16 คน (ร้อยละ 14.95) และวิธีบริษัทจัดหำงำน

จัดส่ง จ ำนวน 8 คน (ร้อยละ 7.48) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ำ เกือบทุกวิธีเดินทำงมี

จ ำนวนลดลง ยกเว้นวิธีนำยจ้ำงพำลูกจ้ำงไปท ำงำน มีจ ำนวนเพ่ิมขึ น ขณะที่วิธีเดินทำงด้วยตนเอง มีจ ำนวน   

เท่ำเดิม 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 ภำวะกำรลงทุน 

 ช่วงปี 2559 (มกรำคม-ธันวำคม) จังหวัดชุมพร มีโรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรใหม่จำก

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม จ ำนวน 69 แห่ง เงินลงทุน 1,938.45 ล้ำนบำท และท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำน จ ำนวน 1,171 

คน (ร้อยละ 13.45 ของกำรจ้ำงงำนคนไทยจำกกิจกำรที่ได้รับกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรใหม่ทั งหมดใน

ภำคใต้) ส่วนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) มี 7 โครงกำร ได้แก่ เมล็ดในปำล์มอบแห้ง   

(2 โครงกำร) น  ำมันปำล์ม (2 โครงกำร) ผลไม้แช่แข็ง (2 โครงกำร) และศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน เงินลงทุน 

4,928 ล้ำนบำท มีกำรจ้ำงงำนคนไทย จ ำนวน 730 คน 

 

 ประชำกรและก ำลังแรงงำน 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ผลกำรส ำรวจกำรท ำงำนของประชำกรในจังหวัดชุมพร ปี 2559 (มกรำคม-ธันวำคม) พบว่ำ            

มีประชำกรอำยุ 15 ปีขึ นไป จ ำนวน 3.99 แสนคน เพ่ิมขึ นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.94 จ ำแนกเป็น

ผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนจ ำนวน 2.82 แสนคน (คิดเป็นร้อยละ 70.50 ของจ ำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึ นไป) 

ประกอบด้วย ผู้มีงำนท ำ จ ำนวน 2.80 แสนคน ผู้ว่ำงงำน จ ำนวน 1,931 คน และผู้ที่รอฤดูกำล จ ำนวน 192 

คน ส่วนที่เหลือเป็นผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน จ ำนวน 1..18 แสนคน (คิดเป็นร้อยละ 29.50 ของจ ำนวนประชำกร

อำยุ 15 ปีขึ นไป) อัตรำกำรว่ำงงำน ร้อยละ 0.69 เพ่ิมขึ นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.01 ส่วนอัตรำ

กำรมีส่วนร่วมในก ำลังแรงงำนร้อยละ 70.50 ลดลงร้อยละ 1.71 

 

 ภำวกำรมีงำนท ำ 

ผู้มีงำนท ำในจังหวัดชุมพร ช่วงปี 2559 มีจ ำนวน 2.80 แสนคน ลดลงร้อยละ 1.51 เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วง

เดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจำรณำตำมประเภทอุตสำหกรรม พบว่ำผู้มีงำนท ำในภำคเกษตรกรรม จ ำนวน 1.58 

แสนคน(ร้อยละ 56.48 ของผู้มีงำนท ำทั งหมด) และนอกภำคเกษตรกรรม จ ำนวน 1.22 แสนคน (ร้อยละ 

43.52 ของผู้มีงำนท ำทั งหมด) โดยท ำงำนในสำขำ เกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์ ป่ำไม้และกำรประมงมำกที่สุด 

จ ำนวน 157,875 คน รองลงมำคือ กำรขำยส่ง กำรขำยปลีกกำรผลิต กิจกรรมโรงแรม และอำหำร และกำร

ก่อสร้ำง แผนภูมิแสดง ผู้มีงำนท ำที่มีกำรจ้ำงงำนมำกที่สุด 5 อนดับแรกจ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม      

ปี 2559 แผนภูมิแสดง ผู้มีงำนท ำจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำเปรียบเทียบ ปี 2558 และ ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เมื่อพิจำรณำถึงชั่วโมงกำรท ำงำนต่อสัปดำห์พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีงำนท ำระหว่ำง 40-49 ชั่วโมง มำก

ที่สุด จ ำนวน 129,991 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมำคือผู้มีงำนท ำระหว่ำง 20-29 ชั่วโมง จ ำนวน 

36,143 คน คิดเป็นร้อยละ 12.93 และผู้มีงำนระหว่ำง 30-34 ชั่วโมง จ ำนวน 35,111 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.56 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ำ ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีจ ำนวนชั่วโมงท ำงำนลดลง 

ยกเว้น ผู้มีงำนท ำระหว่ำง 40-49 ชั่วโมง และผู้มีงำนท ำระหว่ำง 30-34 ชั่วโมง ที่มีจ ำนวนชั่วโมงกำรท ำงำน

ลดลงแผนภูมิแสดง ผู้มีงำนท ำจ ำแนกตำมชั่วโมงกำรท ำงำนเปรียบเทียบ ปี 2558 และ ปี 2559 

 

  

 

 

 

 

 เมื่อพิจำรณำตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำผู้มีงำนท ำที่มีระดับประถมศึกษำมีมำกที่สุดร้อยละ 23.27 

รองลงมำคือระดับต่ ำกว่ำประถมศึกษำ ร้อยละ 21.47 และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 17.60 ตำมล ำดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ำ เกือบทุกระดับกำรศึกษำมีผู้มีงำนท ำลดลง ยกเว้นระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำย และมหำวิทยำลัย ที่มีจ ำนวนผู้มีงำนท ำเพ่ิมขึ น 

 

 

 

 

 

 

 



 

 เมื่อพิจำรณำถึงสภำพกำรท ำงำนของผู้มีงำนท ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ มีสภำพกำรท ำงำนส่วนตัว 

จ ำนวน 109,397 คน คิดเป็นร้อยละ 39.14 ของผู้มีงำนท ำทั งหมด รองลงมำเป็นมีผู้สภำพเป็นลูกจ้ำงเอกชน 

จ ำนวน 78,296 คน คิดเป็นร้อยละ 28.01 และเป็นผู้ที่มีสภำพกำรท ำงำนเป็นผู้ช่วยธุรกิจครัวเรือน จ ำนวน 

55,382 คน คิดเป็นร้อยละ 19.81 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ำ เกือบทุกสภำพกำรท ำงำน

มีจ ำนวนลดลง ยกเว้น ผู้ที่มีสภำพท ำงำนส่วนตัวและเปน็ลูกจ้ำงรัฐบำล ที่จ ำนวนผู้มีงำนท ำเพ่ิมขึ น 

 เมื่อพิจำรณำรำยอำชีพ พบว่ำ เป็นผู้มีงำนท ำในอำชีพผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือในด้ำนกำรเกษตรและกำร

ประมงจ ำนวนมำกที่สุด 139,183 คน (ลดลงร้อยละ 3.63 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน) รองลงมำอำชีพ

พนักงำนบริกำรและพนักงำนในร้ำนค้ำและตลำด จ ำนวน 42,402 คน (เพ่ิมขึ นร้อยละ 1.49) และอำชีพขั น

พื นฐำนต่ำงๆ ในด้ำนกำรขำยและกำรให้บริกำร จ ำนวน 35,637 คน (ลดลงร้อยละ 7.26) 

 

  

  



 


