
 

  



ค ำน ำ 

คู่มือสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประจ าปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
จัดท าข้ึนเพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่  ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมาย
ของ บุคลากรทุกส่วนงานในองค์กรโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ที่ตัวผู้เรียน หรือผลผลิตของสถานศึกษาเป็น
ส าคัญ 

คู่มือสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
เล่มนี้  ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลอื่น ๆ 
ซึ่งได้น าเสนอรายละเอียดไว้ครบถ้วน เพื่อที่ครู และบุคลากรทางการศึกษา  สามารถที่  จะน าไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต่าง ๆ 

การด าเนินการจัดท าสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ ประจ าปกีารศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
เล่มนี้ ต้องขอขอบคุณ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอ านวย นวลจันทร์  และหัวหน้างานทุกท่าน 
รวมถึงคณะครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดท าสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ท าให้คู่มือเล่มนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณ
ไว้ ณ โอกาส นี้ 
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โครงสร้างการบริหาร 
คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 

 
นายอ านวย  นวลจันทร์ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

                                             
 นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง        นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร             รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา 
            กจิการนักเรียน นักศึกษา 

                                            
 
 
 
 
 
 

           นายนิมิต  ศรียาภัย                                          นายจิรพงษ์ โลพิศ 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                            รองผูอ้ านวยการฝ่ายแผนงาน
                และความร่วมมือ 



งำนศนูย์ขอมูลสำรสนเทศ 
 

 

 

 

 

นายสุวิทย์ เสวรันต์ 
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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                          บัลย์ญิน ตราชู                    นางสาวจุฑามาส ศิริภักษ ์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 



 

 

 

 

 

 

นางสาวเพื่อนฤดี ส่งท่ามะพลา  
เจ้าหน้าท่ี งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติวิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 

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

 
 วิทยาลัยอา ชีวศึกษาชุมพรเป็นสถานศึกษาสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการเกิดจากการรวมสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาเดิมเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียนการช่าง
ชุมพรและโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร เมื่อวันที่  1  เมษายน  2519 แล้วใช้ช่ือใหม่ว่า “โรงเรียนเทคนิค
ชุมพร”  ต่อมาได้รับการยกฐานะ ข้ึนเป็นวิทยาลัย  เมื่อ วันที่   1  เมษายน  2523 มี ช่ือใหม่ ว่า 
“วิทยาลัยเทคนิคชุมพร”  มีรายละเอียดความเป็นมาดังต่อไปนี้ 

 โรงเรียนการช่างชุมพร  เดิมช่ือ  “โรงเรียนประถมช่างไม้ชุมพร”  เปิดท าการสอนครัง้แรกเมื่อ 
วันที่  26  พฤศจิกายน  2477  โดยมีนายประสงค์ รังสิวัฒน์ กรรมการจงัหวัดชุมพรเป็นผูร้ิเริ่มก่อตัง้   
รับนักเรียนที่ส าเรจ็การศึกษาจากครัง้ประถมศึกษาปทีี่  4  เข้าเรียนหลักสูตร  2  ปี(สังกัดอ าเภอเมืองชุมพร   
ใช้สถานที่บ้านพักของกรรมการเป็นทีท่ าการช่ัวคราวต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนพิศิษฐ์พยาบาลในเนื้อที่ 7 ไร่  
สถานที่ปจัจบุัน)   

 



พ.ศ. 2484  จัดต้ังเป็นโรงเรียนตัดเย็บเสือ้ผ้าชุมพร โดยนายสุธินด์  หิรัญรัตน์ โดยใช้พื้นทีเ่ดิม
ของโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา(ปัจจุบัน คือ โรงเรียนอนุบาลชุมพร) 

พ.ศ.2491  เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนการช่างสตรีชุมพร 

พ.ศ.2517  เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร 

พ.ศ.2519  รวมกับโรงเรียนการช่างชุมพร และเปลี่ยนช่ือเป็น”โรงเรียนเทคนิคชุมพร”  

พ.ศ.2523  ได้รับการปรบัปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยใช้ว่า”วิทยาลัยเทคนิคชุมพร”  

พ.ศ.2537  ได้มีการย้ายบางประเภทวิชา ไปท าการสอนทีวิ่ทยาลัยเทคนิคชุมพร 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 าเภอเมอืง จังหวัด
ชุมพร 

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  เขต  1  และจัดต้ังเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร”  12 เมษายน  
2554   กระทรวงศึกษาธิการได้มกีารประกาศ แยกวิทยาเทคนิคชุมพรออกเป็น  2  สถานศึกษา คือ 

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เดิมช่ือว่า วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 

 

2. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 ยังคงสภาพเป็นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 

 



 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ และเป้ำหมำย 

วิสัยทัศน ์

 ผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

พันธกิจ 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตและพัฒนาก าลงัคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. พันธกิจที่ 2 จัดฝึกอบรมและใหบ้รกิารวิชาชีพแก่ประชาชน ชุมชนและสังคม 
3. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม อนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

ของชาติไทยให้ยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนา

อาชีพ 

เป้ำหมำย 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะในวิชาชีพสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง 
3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพสูส่ากล 
4. กระบวนการเรียนการสอนที่สง่เสรมิการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลย ี
5. บริการวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลบุคลากร 

จ ำนวนบุคลำกร รวม 

1. ผู้บริหำร 5 

2. ข้ำรำชกำร 54 

3. ลูกจำ้งประจ ำ 1 

4. ข้ำรำชกำรพลเรอืน 1 

5. พนักงำนรำชกำร 2 

6. ลูกจำ้งสอน 9 

7. ลูกจำ้งช่ัวครำว 40 

8. ครูต่ำงชำต ิ 5 

รวม 117 

 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนนักเรียน/นักศกึษำ วิทยำลัยอำชีวศกึษำชุมพร 
ปีกำรศกึษำ ๒๕๖1 

 

1.       ผู้บริหาร 

2.       ข้าราชการ 

3.       ลูกจ้างประจ า 

4.       ข้าราชการพลเรือน 



 

 

 

 



ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม 
 

ปวช.1 กำรตลำด กำรตลำด 10 39 49 
 

ปวช.1 กำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยว 1 13 14 
 

ปวช.1 กำรบญัชี กำรบญัชี 15 129 144 
 

ปวช.1 กำรโรงแรม กำรโรงแรม 8 44 52 
 

ปวช.1 กำรเลขำนุกำร กำรเลขำนุกำร 0 27 27 
 

ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 63 71 134 
 

ปวช.1 ธุรกิจค้ำปลีก ธุรกิจค้ำปลีกรำ้นสะดวกซื้อ 21 30 51 
 

ปวช.1 แฟช่ันและสิ่งทอ แฟช่ันดีไซน์ 0 1 1 
 

ปวช.1 อำหำรและโภชนำกำร อำหำรและโภชนำกำร 16 41 57 
 

ปวช.2 กำรตลำด กำรตลำด 0 24 24 
 

ปวช.2 กำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยว 1 18 19 
 

ปวช.2 กำรบญัชี กำรบญัชี 9 122 131 
 

ปวช.2 กำรโรงแรม กำรโรงแรม 4 46 50 
 

ปวช.2 กำรเลขำนุกำร กำรเลขำนุกำร 0 31 31 
 

ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 59 92 151 
 

ปวช.2 ธุรกิจค้ำปลีก ธุรกิจค้ำปลีกรำ้นสะดวกซื้อ 8 21 29 
 

ปวช.2 แฟช่ันและสิ่งทอ แฟช่ันดีไซน์ 1 9 10 
 

ปวช.2 อำหำรและโภชนำกำร อำหำรและโภชนำกำร 5 36 41 
 

ปวช.3 กำรตลำด กำรตลำด 6 32 38 
 

ปวช.3 กำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยว 1 9 10 
 

ปวช.3 กำรบญัชี กำรบญัชี 6 122 128 
 

ปวช.3 กำรโรงแรม กำรโรงแรม 12 29 41 
 

ปวช.3 กำรเลขำนุกำร กำรเลขำนุกำร 0 53 53 
 

ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 49 57 106 
 

ปวช.3 ธุรกิจค้ำปลีก ธุรกิจค้ำปลีกรำ้นสะดวกซื้อ 1 6 7 
 



ปวช.3 แฟช่ันและสิ่งทอ แฟช่ันดีไซน์ 0 4 4 
 

ปวช.3 อำหำรและโภชนำกำร อำหำรและโภชนำกำร 7 24 31 
 

ปวส.1 กำรจัดกำรส ำนักงำน กำรจัดกำรส ำนักงำน 2 62 64 
 

ปวส.1 กำรตลำด กำรตลำด 7 13 20 
 

ปวส.1 กำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยว 4 9 13 
 

ปวส.1 กำรบญัชี กำรบญัชี 13 89 102 
 

ปวส.1 กำรโรงแรม บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 9 26 35 
 

ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 63 114 
 

ปวส.1 อำหำรและโภชนำกำร อำหำรและโภชนำกำร 9 8 17 
 

ปวส.2 กำรจัดกำรส ำนักงำน กำรจัดกำรส ำนักงำน 0 74 74 
 

ปวส.2 กำรตลำด กำรตลำด 7 47 54 
 

ปวส.2 กำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยว 6 16 22 
 

ปวส.2 กำรบญัชี กำรบญัชี 15 174 189 
 

ปวส.2 กำรโรงแรม บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 13 50 63 
 

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 89 132 221 
 

ปวส.2 อำหำรและโภชนำกำร อำหำรและโภชนำกำร 7 23 30 
 

 
บทสรุปจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชัน้ 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 
 

ปวช.1 134 395 529 
 

ปวช.2 87 399 486 
 

ปวช.3 82 336 418 
 

ปวส.1 95 270 365 
 

ปวส.2 137 516 653 
 

รวม 535 1916 2451 
 
 



แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
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แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

 

โร
งเรี

ยน
ศรี
ยา
ภัย

 

 

ปร
ะตู

ทา
งเข

้า 



แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ต่อ) 
1.โดมอเนกประสงค์ 
2.ศูนย์บม่เพำะผูป้ระกอบกำรอำชีวศึกษำ 
3.อำคำรเรียนแผนกวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 
4.อำคำรเรียนแผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร / แผนกวิชำคหกรรมศำสตร์ 
5.ลำนหนำ้องค์พระวิษณุกรรม 
6.แผนกวิชำกำรบญัชี 
7.หอประชุมใหญ ่
8.อำคำรเรียนภำษำอังกฤษ 
9.อำคำรธุรกำร 
10.บ้ำนพักคร ู
11.ห้องน้ ำ 
12.บำ้นพักคร ู
13.บ้ำนพักคร ู
14.อำคำรธุรกำร / ห้องผู้อ ำนวยกำร 
15.อำคำรแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
16.อำคำรเรียนแผนกวิชำผำ้และเครื่องแต่งกำย / หอประชุมพุทธรักษำ 
17.อำคำรเรียนแผนกวิชำเลขนกุำร 
18.อำคำรเรียนแผนกวิชำกำรตลำด 
19.ศำลำอเนกประสงค์ 
20.หอ้งน้ ำ 
21.หอ้งเรียน 
22.อำคำรบำ้นพักคร ู
23.อำคำรเรียนแผนกวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว และแผนกอำหำรและโภชนำกำร 
24.อำคำรเรียนแผนกวิชำสำมญัสมัพันธ์ 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

รายการครุภัณฑ์ท่ีได้จัดซื้อปีงบประมาณ  2560 

ล าดับ 
ที่ 

วันเดือนปี 
ที่ได้รับ 

หมายเลขประจ า 
วัสด-ุครุภัณฑ์ 

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 

ชุดครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการบัญชี

ชั้นสูง พร้อมซอฟต์แวร์
บันทึก 

งปม. 1 ชุด 
 

1,490,000.0
0  

 ผ.บัญช ี 

    601-402 
การสอนออโต้เร็คคอร์ด

ด้ิงแสดงผลแบบ 
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 

เคร่ือง 
         

7,800.00  
 ง.การเงิน  

    602-005 
 

  
 

    

6 
28 ธ.ค. 

59 
7440-010-0011 

ครุภัณฑ์
โสตทัศน์นูปกรณ์

ประจ าห้องเรียนทฤษฏ ี
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)  

      

 -เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 3,200 ANSI 

จ านวน 4 ชุด 

  
 

    

      
 -จอรับภาพชนิดมือดึง 
ขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 
นิ้ว 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 

เคร่ืองปร้ิน ย่ีห้อบรา
เธอร์ รุ่น MFC-

9140CDN 
งปม. 

1 
เคร่ือง 

       
18,900.00  

 อศจ  

    602-006 
 

  
 

    

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

X5550AMDQUD  
งปม. 

1 
เคร่ือง 

       
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 ย่ีห้อ 
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 ย่ีห้อ
Lemel AMD A4-

6300 
บกศ 1 ชุด 

       
16,000.00  

ผ.สามญั 

    602-824     
 

    

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

97H 
บกศ. 1 ชุด 

       
24,500.00  

ผ.สามญั 

    602-044 
 

  
 

    

16 
10 มี.ค. 

60 
7440-001-0001 

คอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ
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 

เคร่ืองท าน้ าเย็นสแตน
เลสแบบประปาผ่าน 

ขนาด4ก๊อก  
บกศ. 2 ชุด 

       
29,500.00  

ง.สวัสดิการ 

    
602-001 ถึง 

002 

ย่ีห้อ MAXCOOL 
พร้อมเคร่ืองกรองส
แตนเลส แบบ 2 ท่อ 

  
 

       
59,000.00  

  



      พร้อมติดต้ัง   
 

    

19 
29 มี.ค. 

60 
4120-001-0003 

เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีห้อ
ทาซาก ิ 

บกศ. 
2 

เคร่ือง 
       

44,000.00  
ผ.คอม 

    
602-162 ถึง 

163 

รุ่น FULE36B-
AD2/CHLB36B-

AD2R 
  

 
      

88,000.00  
  

      

ขนาด 36,815 BTU 
ประหยัดไฟเบอร์ 5 
พร้อมติดต้ังน้ ายา 

R410A 

  
 

    

20 
29 พ.ค. 

60 
7730-003-0001 

TV SAMSUNG 
UA55KU6000KXXT0

0ZW3NFJ300092 
บกศ. 

1 
เคร่ือง 

       
24,990.00  

ง.กิจกรรม 

    602-001 
 

  
 

    

21 
31 พ.ค. 

60 
7440-001-0001 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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 

ปร้ินเตอร์ EPSON 
L360 

งปม. 
1 

เคร่ือง 
         

5,500.00  
ง.การค้า 

    601-007 
 

  
 

    

23 
26 มิ.ย. 

60 
4120-001-0003 

เคร่ืองปรับอากาศแบบ
ต้ังหรือแขวน ย่ีห้อ 

TaSaKi 
บกศ. 1 ชุด 

       
32,000.00  

ผ.อาหาร 

    602-164 
พร้อมติดต้ัง 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 
เคร่ืองตีไข่ 10 ลิตร สี

เงิน แชมป์ 
บกศ 

1 
เคร่ือง 

       
14,310.00  

ผ.อาหาร 

    
602-004 ถึง 

005 
เคร่ืองตีไข่ 20 ลิตร สี

เงิน แชมป์ 
  

1 
เคร่ือง 

       
18,380.00  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 

รำยงำยครูภัณฑ์ท่ีจัดชือปีงบประมำณ 2561 

บัญชีรำยละเอียด ครูภัณฑ์ คงเหลือ  ณ  วันท่ี  30  กันยำยน พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลหลักสูตรและสาขาท่ีเปิดการเรียนการสอน 
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร เปิดสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)  ดังนี้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย 3 ประเภทวิชา ได้แก่ 

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

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

3.  ประเภทวิชำคหกรรม 
- สำขำวิชำแฟช่ันและสิ่งทอ 
- สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประกอบด้วย 3 ประเภทวิชา ได้แก่ 
1.  ประเภทวิชำบรหิำรธุรกิจ 

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

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

3.  ประเภทวิชำคหกรรม - สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร (ทวิภำคี) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ ชื่อ ที่อยู่ สถานประกอบการ 

1 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร  

  (แผนกวิชำแฟช่ันดีไซน์และสิง่ทอ) 

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-511234 

2 ร้ำนคุณใหม่ผำ้ไทย 

  164 ถ.ศำลำแดง อ.เมือง จ.ชุมพร 86140 

  โทร 093-5836245 

3 ไฮโซบำ้นนอกเวดด้ิง 

  194 ม.2 ต.สลุย อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร 86140 

  โทร 089-2871274 

4 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลวังไผ ่ 

  ถ.ซอยสุขำพบิำล 1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 

  โทร077-5341334-214 

5 ต ำรวจภูธรจังหวัดชุมพร 

  ศูนย์รำชกำรจงัหวัดชุมพร ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร 

  077-511886 

6 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (งำนปกครอง) 

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-511234 

7 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (แผนกวิชำกำรเลขำนุกำร) 

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-511234 

8 โรงเรียนไทรัฐวิทยำ 77 (บำ้นเนินสันติ) 

  ม.15 ต.ท่ำแซะ อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร 86140 

  โทร 077-599402 

9 เทศบำลต ำบลวังใหม ่

  5/5 ม.5 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86140 

  โทร 077-979955 



10 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร  

   (ห้องชมรมวิชำชีพกำรเลขำนุกำร) 

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-511234 

11 โรงเรียนบำ้นทุ่งมะขำม 

  ม.3 ต.หำดทรำยรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 

  โทร 084-7459559 

12 ที่ว่ำกำรอ ำเภอสวี 

  ที่ว่ำกำรอ ำเภอสวี ถ.ศูนย์รำชกำร อ.สวี จ.ชุมพร 86130 

  โทร 07753-1000 

13 องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลครน 

  99 ม.4 ต.ตรน อ.สวี จ.ชุมพร  

  โทร 077557139 

14 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร  

  (งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน) 

  146 ถ.พิศษิฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-511234 

15 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (สำรบรรณ) 

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-511234 

16 Secretary Service 

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-511234 

17 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 

  (งำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน)  

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร 077-511234 

18 โรงเรียนบำ้นนำแซะ 

  ม.4 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 

  โทร 062-1986195 



19 โรงเรียนวัดหัวกรูด 

  ม.5 ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 

  โทร 087-2799958 

20 บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน 

  176 ม.3 ต. วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร. 077-577000 

21 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (งำนประชำสมัพันธ์) 

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร. 077-511234 

22 สถำนีวิทยกุระจำยเสียงเพื่อกำรศึกษำ 

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร. 077-511234 

23 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (M-Mart2) แผนกกำรตลำด 

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร. 077-511234 

24 หจก. ปฏพิัทธ์ตู้รัตนจินดำ 

  23/4 ม.4 ต.บำงลึก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร. 091-0013367 

25 ปตท.จงิโจ้เมืองชุมพร 

  94/5 ม.2 ต.บำงหมำก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร. 091-0025085 

26 ฮอนด้ำชุมพร จ ำกัด (สำขำปะทิว) 

  139/1 ม.2 ต.บำงสน อ.เมือง จ.ชุมพร 86140 

  โทร. 077-591354 

27 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (M-Mart1) แผนกกำรตลำด 

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร. 077-511234 

28 บริษัท ซีพีออลล์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำปะทิว 

  ถ.เจริญรฐั ม.5 ต.บำงสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 



 

บริษัท ฮอนดำ้ ชุมพร จ ำกัด 29 

  123/2 ม.9 ต.ตำกแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร.  

30 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (สหกรณ์รำ้นค้ำ) 

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร. 077-511234 

31 สหกรณ์ออมทรพัย์คร ูจ ำกัด 

  19/3 ม.4 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร 077-596762/4 

32 ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนยำง 

  ม.3 ต.ดอนยำง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210 

  โทร 077-510900 

33 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร 

  ศำลำกลำงจังหวัดชุมพรช้ัน3 ต.นำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-506989 

34 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดชุมพร 

  ต.ท่ำตะเภำ ถ.ไตรรัตน์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร 077-658264 

35 ส ำนักงำนประมง จังหวัดชุมพร 

  217 ถ.ประชำอทุิศ1 ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-504823 

36 เทศบำลต ำบลนำโพธ์ิ 

  99/3 ม.5 ต.นำโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 

  โทร 077-531002 

37 บริษัทโตโยตำ้ชุมพร (ส ำนักงำนใหญ่) 

  123/4 ม.9 ต.ตำกแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  โทร 077-979999 

38 โรงเรียนวัดหำดทรำยแก้ว 
  ม.3 ต.ตำกแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  โทร 077-643531 



 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลตำกแดด 39 

  ต.ตำกแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 

  โทร077-631432 

40 Loft Mania Boutique Hotel 

  89/9 ถ.พิศิษฐพยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-501789 

41 ส ำนักงำนประมงจังหวัดชุมพร 

  217 ถ.ประชำอทุิศ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  

  โทร 077-504823 

42 กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองชุมพร 

  333 ถ.ปรมินมรรคำ ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-511024/107 

43 งำนเดินรถแขวงชุมพร สถำนีรถไฟช้ัน2  

  ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร 077-503262 

44 ที่ท ำกำรสสัดีอ ำเภอเมืองชุมพร 

  ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองชุมพร ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร 077-503414 

45 ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองชุมพร 

  ถ.ปรมินมรรคำ ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร 077-503725 

46 นำนำ คอมพิวเตอร ์

  142 ถ.กรมหลวงชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร 077-503777 

47 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็มจ ำกัด 

  75/2-4 ถ.ศำลำแดง ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  
  โทร 077-501599 

48 บริษัทริช เดอะซิสเต็ม จ ำกัด 



  127/3 ถ.ศำลำแดง ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-504808 

49 ไปรษณีย์ชุมพร 

  263 ถ.ปรมินมรรคำ ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-511012 

50 มำยคอม เน็ตเวิร์ค 

  353/3 ซ.สุขเสมอ ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร 077-511188 

51 ร้ำนต้อยโฆษณำ 279/5 ซ.ปรมินมรรคำ5 

  ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร 077-571127 

52 ร้ำนแอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร ์

  127/1-3 ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร 077-571361 

53 โรงพยำบำลชุมพรเขตอุดมศักดิ ์

  ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร 077-503672 

54 โรงเรียนฝวำหมินกงล ิ

  97 ถ.ประชำอทุิศ ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  

  โทร 077-501253 

55 โรงเรียนสอำดเผดิมวิทยำ 

  196 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-511014 

56 โรงเรียนอนบุำลชุมพร 

  ถ.ปรมินมรรคำ ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  

  โทร 077-511310 

57 วิทยำลัยลัยอำชีวศึกษำชุมพร (งำนทะเบียน) 
  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  โทร 077-511234 
 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร  (แผนกวิชำคอมพิวเตอร์) 
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  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 077-511234 

59 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร  (แผนกวิชำคอมพิวเตอร์)   

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-511234       

60 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (SMEแผนกวิชำคอมพิวเตอร์) 

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-511234       

61 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (ศูนย์ซ่อม แผนกคอมพิวเตอร์) 

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-511234       

62 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (งำนกจิกรรม วอศ.ชุมพร)   

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-511234       

63 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (งำนควำมร่วมมือ)   

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-511234       

64 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (งำนครทูี่ปรึกษำ)   

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-511234       

65 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (งำนแนะแนว)   

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-511234       

66 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (งำนบุคลำกร)   

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   
  โทร 077-511234       

    

67 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (งำนวิจัยพฒันำนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์)  



  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร 077-511234       

68 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (งำนศูนย์ข้อมลูสำรสนเทศ) 

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-511234       

69 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (งำนอำคำรสถำนที่)   

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-511234       

70 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (งำนทวิภำคี)     

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-511234       

71 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร  (ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจงัหวัดชุมพร อศจ.)   

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-511234       

72 ศูนย์ป่ำไม้ชุมพร         

  ถ.ปรมินมรรคำ ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร 086-2729435       

73 ส ำนักงำนพำณิชย์จงัหวัดชุมพร ศูนรำชกำรช้ัน3   

  ม.1 ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร 077-511210       

74 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดชุมพร     

  156 ม.7 ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร 077-511024       

75 ส ำนักงำนคลังจังหวัดชุมพร     

  ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
 

  

  โทร 077-511551       

76 ส ำนักงำนจังหวัดชุมพร       
  ศูนย์รำชกำร ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร 091-0344504 

    



77 ส ำนักงำนท้องถ่ินจงัหวัดชุมพร      

  ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-502487       

78 ส ำนักงำนเทศบำลเมืองชุมพร     

  ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-510024       

79 ส ำนักงำนประมง อ ำเภอเมืองชุมพร     

  ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองชุมพร ถ.ปรมินมรรคำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  

  โทร 081-4778119       

80 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชุมพร     

  ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
 

  

  โทร 077-511997       

81 หจก. ชุมพรกำรพิมพ ์       

  4 ถ.ปรมินมรรคำ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-501467       

82 หจก. ซีดี ชุมพรคอมพิวเตอร์ แอนดี คอมมูนีเคชัน   

  188/134-135 ถ.ศำลำแดง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร 077-501631       

83 หจก. เอ-พลสั คอมพิวเตอร ์      

  182/16 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร 089-7265145       

84 หจก. ไฮเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์เน็ตเวิอร์ค   

  144/1 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  

  โทร 077-507172       

85 องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดชุมพร     

  ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
 

  

  โทร 077-512313       

86 อักษรศิลป์โฆษณำ          

86 อักษรศิลป์โฆษณำ    



  275 ซ.ปรมินมรรคำ 5 ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร 088-7852400       

87 เอ พี คอมพิวเตอร์          

  17/1 ถ.ปรมินมรรคำ ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร 077-503852       

88 ท่ำยำงคอมพิวเตอร ์       

  ต.ท่ำยำง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000     

89 โรงเรียนวัดดอนทรำยแก้ว     

  ต.ท่ำยำง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
 

  

  โทร 077-650327       

90 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลทำ่ยำง     

  ต.ท่ำยำง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
 

  

  โทร 077-553360/15       

91 องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุ่งคำ     

  65/1 ม.11 ต.ทุ่งคำ อ.เมือง จ.ชุมพร  
 

  

  โทร 077-979919       

92 บมจ. ทีโอท ี         

  205/2 ม.1 ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร 077-658042       

93 โรงเรียนศรียำภัย2       

  ม.3 ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร 077642060       

94 วิทยำลัยเทคนิคชุมพร (งำนวัดผล)     

  138 ม.8 ถ.อำภำกร ต.นำชะอัง จ.ชุมพร   

  โทร 077-657043/4       

95 วิทยำลัยเทคนิคชุมพร (งำนหลักสูตร)     

96 วิทยำลัยเทคนิคชุมพร (งำนบุคลำกร)     

97 วิทยำลัยเทคนิคชุมพร (งำนสำรบรรณ)     

98 วิทยำลัยเทคนิคชุมพร (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    



  วท.ชพ.) 138 ม.8 ถ.อำภำกร ต.นำชะอัง จ.ชุมพร   

99 วิทยำลัยเทคนิคชุมพร (งำนทะเบียน)     

100 วิทยำลัยเทคนิคชุมพร (งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ) 

101 บริษัทบำ้นตำลไฮ-เลเวล เวลเนส จ ำกัด   

  3/9 ม.1 ต.นำทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร 089-9955494       

102 ร้ำนเอ็นโปรก๊อปปี้ปริ้น       

  58/4 ม.10 ต.นำทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร 064-0261146       

103 เทศบำลต ำบลบำงหมำก       

  159 ม.11 ต.บำงหมำก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร 077-598508       

104 บริษัท ทรัปเปลิที อินเตอร์เน็ต จ ำกัด     

  49/2 ม.2 ต.บำงหมำก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร 077-970306       

105 บริษัทโตโยตำ้ชุมพร ผู้จัดจ ำหนำ่ยโตโยต้ำจ ำกัด   

  33/3 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.บ้ำนนำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 

  โทร 077-534499       

106 องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบำ้นนำ     

  ม.5 ต.บำ้นนำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 
 

  

  โทร 077-510821       

107 เทศบำลต ำบลปำกน้ ำชุมพร     

  9 ม.3 ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 
 

  

  โทร 077-522008       

108 องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลปำกน้ ำ     

  309 ม.8 ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง จ.ชุมพร  
 

  

  โทร 077-521353/201       

109 ที่ท ำกำรไปรษณีย์ปฐมพร       



109 ที่ท ำกำรไปรษณีย์ปฐมพร   

  201 ม.13 ต.วังไผ่ อเมือง จ.ชุมพร  
 

  

  โทร 077-534305       

110 บริษัทไถ่เชียงโฮมแม็กช์ จ ำกัด     

  220 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร  
 

  

  โทร 077-574222       

111 บริษัทมิตรแท้ชุมพรยำนยนต์ จ ำกัด     

  7/9 ม.3 ต.บำ้นนำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190   

  โทร 077-534004/5       

112 บริษัทสยำมนสิสัน ชุมพร จ ำกัด     

  265 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร 077-501401       

113 ร้ำนฟิกซ์คอมพิวเตอร ์       

  27/11 ม.7ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร 089-6505213       

114 โรงพยำบำลธนบรุ ีชุมพร       

  121 ม.3 ต.วังไฝ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร 077-658595       

115 โรงเรียนวัดดอนเมือง       

  ม.6 ต.วังไผ ่อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
 

  

  โทร 084-8892966       

116 ศำลมณฑลทหำรบกที ่๔๔     

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

  โทร 077-596664       

117 เทศบำลต ำบลสะพล ี       

  99 ม.9 ต.สะพล ีอ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 

  

  โทร 077-622866/67       

118 ธ.ก.ส. สำขำหลงัสวน   55/1 ถ.เพชรเกษม       

  ต.ขันเงิน อ.หลังสวน .จชุมพร 86110  โทร.077-541371 
  

  



119 ธ.ก.ส. สำขำดอนหว้ำ     

  231/2 ม.12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130 
  

  

  โทร 077-557022       

120 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร        

  สำขำดอนหว้ำ 231/2 ม.12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร  
  

  

  โทร.077-557022       

121 บริษัท โตโยต้ำ ชุมพร จ ำกัด       

  123/4 ม.9 ต.ตำกแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
  

  

  โทร. 077-511333-144,118     

122 ธ.ก.ส. สำขำทรัพย์อนัน       

  135 ม.5 ต.ทรัพยอ์นันต์ อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร 86140   

  โทร. 077-613213       

123 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร        

  สำขำทรัพยอ์นันต์ 135 ม.5 ต.ทรพัย์อนันต ์ 
  

  

  อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร 86140   โทร.077-613213   

124 บจก. วิจิตรภัณฑ์ปำล์มออยล ์   29 ม.3       

  ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ทำ่แซะ จ.จังหวัดชุมพร 86140 
  

  

  โทร.077-630891-4       

125 ธ.ก.ส. สำขำทำ่ข้ำม       

  111 ม.4 ต.ทำ่ข้ำม อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร 86140 
  

  

  โทร.077-547240-13       

126 บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จ ำกัด     

  95 ม.8 ต.ทำ่ข้ำม อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร 86140   โทร. 077-547123   

127 กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค อ ำเภอทำ่แซะ  

  1 ม.12 ต.ทำ่แซะ อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร 86140   

  โทร. 077-599359       

128 ที่ว่ำกำรอ ำเภอท่ำแซะ       

  ม.6 ต.ท่ำแซะ อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร 86140 
  

  

  โทร. 077-599013       



129 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร    

  สำขำทำ่แซะ 19/2 ม.12 ต.ท่ำแซะ อ.ทำ่แซะ    

  จ.ชุมพร 86140   โทร.077-599868     

130 ธนำคำรออมสิน สำขำทำ่แซะ     

  224 ม.16 ต.ทำ่แซะ อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร 86140   

  โทร. 077-5599252       

131 สหกรณ์นิคมทำ่แซะ จ ำกัด     

  50 ม.13 ต.ทำ่แซะ อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร 86140   

  โทร. 077-529700       

132 ธ.ก.ส. สำขำชุมพร       

  175 ถ.ศำลำแดง ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร   

  โทร. 077-501051       

133 ธนำคำรออมสิน สำขำชุมพร     

  101/10 ถ.ศำลำแดง ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร    

  โทร. 077-511150       

134 บ.ชุมพรโอเช่ียนกรุ๊ป จ ำกัด       

  188/111 ถ.ศำลำแดง ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  
  

  

  โทร. 077-504150-4       

135 บมจ. ธนำคำรกรุงไทย สำขำชุมพร       

  200/202 ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
  

  

  โทร.077-511050       

136 บริษัท Triple P จ ำกัด       

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร    

  โทร.077-511234       

137 บริษัท ชุมพรซูซกุิ จ ำกัด       

  45/9 ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
  

  

  โทร.077-511646       

138 บริษัท บัญชีมำร์ท จ ำกัด       

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   



139 โรงพยำบำลวิรัชศิลป ์

 

      

  18/22 ถ.ปรมินมรรคำ ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง .ชุมพร 
  

  

  โทร.077-590590       

140 โรงแรมนำนำบรุ ี
 

      

  355/9 ถ.ประชำอุทิศ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  
  

  

  โทร.077-503888       

141 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (งำนกำรเงิน)       

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  
  

  

  โทร. 077-511234       

142 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (ธนำคำรโรงเรียน)       

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร    

  โทร. 077-511234       

143 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (งำนพสัดุ)     

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  
  

  

  โทร.077-511234       

144 โรงแรมลอฟท ์มำเนีย บูติค โฮเทล ชุมพร       

  89/9 ซ.สุขเสมอ ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ   
  

  

  อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  โทร.077-501789       

145 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (สหกรณ์รำ้นค้ำ)       

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  
  

  

  โทร.077-511218       

146 ศูนย์บริกำรลูกคำ้ทีโอท ีสำขำชุมพร       

  129 ถ.ศำลำแดง ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
  

  

  โทร. 077-501014       

147 ศูนย์แพทย์ศำสตร์ศึกษำช้ันคลินิค รพ.ชุมพร   

  222 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร    

  โทร. 077-505946       

148 สหกรณ์รำ้นค้ำ โรงพยำบำลชุมพรเขตอุดมศักดิ์   

  222 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  โทร.077-504868 
  

  



149 สหกรณ์ออมทรพัย ์รพ.ชุมพร    

  222 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร    

  โทร. 077-505946       

150 ส ำนักงำนบัญชี โมเดิร์น แอดเคำน์ต้ิง ชุมพร 

 

      

  ถ.ปรมินทรมรรคำ ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
  

  

  077-506-996       

151 ห้ำงศิลป์ฟำ้ ซูเปอร์ สโตร ์

 

   

  1/4-25 ถ.ภูวนำรถด ำเนิน ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร  
  

  

  โทร.077-511177       

152 บจก. ทุง่คำ คอนกรีต       

  178/1 ม.5 ต.ทุ่งคำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100   

  โทร. 077-554108-9       

153 บริษัท สมชำยปำลม์ออยล์ จ ำกัด       

  179 ม.11 ต.ทุ่งคำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 
  

  

  โทร.083-0668019,077-554070       

154 ธนำคำรออมสิน สำขำทุง่ตะโก     

  77/32 ม.6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220   

  โทร. 077-536761       

155 ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดชุมพร       

  ถ.ไตรรัตน์ ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
  

  

  โทร.077-511551       

156 บมจ. ทีโอท ี       

  205/2 ม.1 ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
  

  

  โทร. 077-658036       

157 พิสูจนห์ลกัฐำน จังหวัดชุมพร ศูนย์รำชกำร (ช้ัน4)       

  ศูนย์รำชกำร ช้ัน4 ต.นำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
  

  

  โทร.077-658306-7       

158 สอ.ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จ ำกัด       
  ตึกต ำรวจภูธรชุมพร ศูนร์รำชกำรชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-507585 

  
  



159 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชุมพร ศำลำกลำงจังหวัด    

  ชุมพร (ช้ัน4) ถ.ไตรรัตน์ ต.นำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร  
  

  

  โทร. 077-613417       

160 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ       

  ธุรกิจประกันภัย   ศูนย์รำชกำร ช้ัน3 ต.นำชะอัง 
 

  

  อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  โทร.077-504829     

161 ส ำนักงำนคุมประพฤติ จังหวัดชุมพร     

  ศูนย์รำชกำรจงัหวัดชุมพร ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร  

  โทร. 077-658-310       

162 ส ำนักงำนพำณิชย์จงัหวัดชุมพร     

  ศำลำกลำงจังหวัดชุมพร ช้ัน.3 ต.นำชะองั อ.เมือง   

   จ.ชุมพร 86000   โทร.077-630621     

163 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน จังหวัดชุมพร       

  ศูนย์รำชกำร ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
  

  

  โทร. 077-512132       

164 ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดชุมพร       

  ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
 

  

  โทร.077-658375       

165 ส ำนักงำนอ ำนวยกำรประจ ำศำลจงัหวัดชุมพร   

  ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
 

  

  โทร. 077-529944       

166 สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสุข จังหวัดชุมพร   

  91/12-14 ม.10 ต.นำทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร. 077-510642       

167 ส ำนักงำนบัญชีคุณนงครำญและทมีงำน       

  271/18 ม.10 ต.นำทุง่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร..077-501490       

168 ส ำนักงำนบำ้นบัญชี       

  200 ม.10 ต.นำทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร.077-503696 
  

  



169 ธ.ก.ส. สำขำสวี  

  458/1 ม.5 ต.นำโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร 86130   

  โทร. 077-531008       

170 ธนำคำรออมสิน สำขำสวี       

  404 ม.5 ถ.รักษ์นรกีิจ ต.นำโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 

  โทร.0-77531205       

171 กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค จังหวัดชุมพร     

  66 ถ.เพชรเกษม ต.บ้ำนนำ อ.เมือง จ.ชุมพร86190   

  โทร. 077-534115       

172 บริษัท โตโยต้ำชุมพร สำขำสี่แยกปฐมพร        

  33/3 ม.3 ต.บำ้นนำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 
  

  

  โทร. 077-534534       

173 บริษัท ไถ่เชียงวัสดุก่อสรำ้ง จ ำกัด       

  59/1 ม.1 ต.บำ้นนำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
  

  

  โทร. 077-529888       

174 ธ.ก.ส. สำขำปะทิว       

  197 ม.7 ต.บำงสน อ.เมือง จ.ชุมพร 86160   

  โทร. 077-591226       

175 ธนำคำรออมสิน สำขำปะทิว       

  51/6 ม.7 ต.บำงสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 
  

  

  โทร.077-591111       

176 โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีชรสีอรท์ แอนด์กอลฟ์       

  110 ม.4 หำดภรำดรภำพ ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง  
  

  

  
จ.ชุมพร 86120   โทร.077-529529 
        

177 ธนำคำรออมสิน สำขำปำกน้ ำชุมพร       

  106/3 ม.2 ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 
  

  

  โทร.077-521050       

178 บริษัท แพล ำภู ชุมพร       



178 บริษัท แพล ำภู ชุมพร  

  177 ม.8 ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120   

  โทร.077-522376       

179 ธนำคำรออมสิน สำขำพะโต๊ะ       

  261/2 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
  

  

  โทร. 0949212858       

180 บจก. ชุมพร เอส.พี ปำล์มออยล ์     

  290 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170   

  โทร.077-613404 / 085-7988585     

181 ธ.ก.ส. สำขำปฐมพร       

  17/3 ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 
  

  

  โทร.077-534233       

182 ธนำคำรออมสิน สำขำปฐมพร     

  229 ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร.077-576530-1       

183 บ.เบทำโกรเกษตรอสุำหกรม จ ำกัด       

  59/9-11 ม.11 ต.วังไผ ่อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
  

  

  โทร. 077-658818-19       

184 บจก. บี.เค กรุ๊ป (ไทยแลด)์       

  55 ม.7 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
  

  

  โทร.077-576316-9     

185 บมจ. ประกันคุ้มภัย     

  44/4 ม.5 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190   

  โทร.077-658600       

186 บมจ. ไมด้ำ ลิสซิง่       

  21 ม.1 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร. 077-658757       

187 บมจ.วิริยะประกันภัย       

  86/9-10 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. 077-534360 
  

  



188 บริษัท ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ จ ำกัด       

  220 ม.1 ถ.เมืองชุมพร ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

  โทร. 077-574222       

189 โรงพยำบำลธนบรุ ีชุมพร       

  121 ม.3 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร  
  

  

  โทร.077-658555-831       

190 สหกรณ์ออมทรพัย์คร ูจ ำกัด       

  19/3 ถ.ชุมพร-ระนอง ม.4 ต.วังไผ่ อ.เมือง  
  

  

  จ.ชุมพร 86190  โทร.077-596762-4       

191 ส ำนักงำน AIA สำขำวังไผ ่       

  126-127 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร  
  

  

  โทร.077-658555       

192 องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลสลุย     

  444 ม.7 ต.สลุย อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร 86140   

  โทร.077-611114       

193 กำรไฟฟำ้ส่วนภูมมิภำค สำขำอ ำเภอสวี       

  6/2 ม.3 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 
  

  

  โทร.077-557025       

194 บจก. ลูกพ่อขุนกำรบญัชีและภำษีอำกร       

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

  

  โทร.088-8266838       

195 องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลสองพี่น้อง     

  333 ม.3 ต.สองพี่น้อย อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร 86140   

  โทร. 077-510898       

196 หจก. ชำตรียำงยนต์ชุมพร       

  102/4 ม.10 ต.หำดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร. 077-596541/098-2654598     

197 บ.มิตรเจริญปำลม์ออยล ์จ ำกัด       

  110/1 ม.2 ต.หินแก้ว อ.ทำ่แซะ จ.ชุมพร 86140 โทร.077-508000 
  

  



198 บริษัท อินฟินิต้ี แทรเวล ชุมพร       

  68/2 ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 8600 
  

  

  โทร 077-511234       

199 ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ     

  ศำลำกลำงชุมพร ช้ัน4 ต.นำชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร    

  โทร 077-511234       

200 อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะชุมพร     

  1/4 ม.5 ต.หำดทรำยร ีอ.เมือง จ.ชุมพร  
  

  

  โทร 077558144       

201 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (R Souvenir)   

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 
  

  

  โทร 077-511234       

202 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (H:T.Travel & Service)   

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 
  

  

  โทร 077-511234       

203 บริษัท กันตวัฒน์ กรุ๊ฟ ทัวร์ แอนด์ แทรเวล จ ำกัด   

  680/7 ต.บำ้นหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
  

  

  โทร 083-6993242       

204 จำระวีทัวร ์         

  ม.4 ต.ไม้ฝำด อ.สิเภำ จ.ตรงั 92150 
 

  

  โทร 081-7916926       

205 บริษัท พี.พ ีเซ้ำท์ แทรเวล จ ำกัด   33/2 ถ.นิยมรัฐ    

  ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ ่จ.สงขลำ 90110 
  

  

  โทร 078-354052       

206 บริษัท สยำม คำตำมำรัน จ ำกัด       

  212 ม.10 ต.ทำ่ยำง อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 
  

  

  โทร 077-553123       

207 บริษัทเรือเร็วลมพระยำ จ ำกัด สำขำชุมพร   

  13/7 ต.หำดทรำยรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 โทร 081-9704252 
  

  



208 บริษัท ฟอลโลม ีทัวร์ จ ำกัด     

  6/36 Niphatsongkhro 1 Rd ,Hatyai , Songkhla 90110 
  

  

  โทร 081-5361929       

209 โรงแรมมรกต       

  118 ถ.ทวีสินค้ำ ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   
  

  

  โทร 077-502999       

210 โรงแรมธรรมรินทร ์ธนำ       

  69/8 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเถียง อ.เมือง จ.ตรัง   

  โทร 075-223223       

211 โรงแรมนำนำบรุ ี       

  355/9 ถ.ประชำอุทิศ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  
  

  

  โทร 077-503888       

212 โรงแรมทะเลใส       

  54/3 ม.8 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86000 
  

  

  โทร 077-622789       

213 หจก. เซำท์เกรทเรสสิเดนซ์ชุมพร จ ำกัด   

  155 ม.6 ต.นำทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

  โทร 062-3956652       

214 โรงแรมพุทธรักษำ หัวหิน (Housekeeping)   

  22/65 ถ.แนบเคหำสน ์อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 
  

  

  โทร 032-531470       

215 บริษัท เทวำศรม พัฒนำ จ ำกัด       

  1446/23-31 ถ.เพชรเกษม(ทรำยใต้)  
  

  

  ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุร ี76120       

216 โรงแรมชูกำรป์ำลม์ แกรนด์ ฮิลล์ไซด ์     

  1 ซ.โคกโตลด ซ.3 ถ.โคกโตลด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 

  โทร 076-330945       

217 บริษัทซำวิซำโลพร้อพเพอร์ตี้ส ์     

  ประเทศไทยจ ำกัด 28/36 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช 80210  
  

  



 

โรงแรมมำรำเกช หัวหิน 

   

218       

  63/411 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 
  

  

  โทร 072-1969885       

219 โรงแรมเชอรำตัน หัวหิน       

  1573 ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบรุ ี

 

  
  

  โทร 032-708000       

220 โรงแรมกะตะธำน ีภูเก็ต บีช รีสอรท์     

  14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 
  

  

  โทร 076-318350       

221 โรงแรมเอเชียพัทยำ          

  352 ม.12 ต.หนองปรอื อ.บำงละมุง จ.ชลบรุี 20150 
  

  

  โทร 038-250577       

222 โรงแรมโกลด์ออร์คิด          

  375 ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400  
  

  

  โทร 02-6163000       

223 โรงแรมชูกำรม์ำรีนำ่ รีสอร์ท-อำร์ต ตะรนบีช   

  542/1 ถ.ปฏก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 
  

  

  โทร 076-356611       

224 ชลิชำ รสีอรท์ ชุมพร       

  185 ม.5 ต.ตำกแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
  

  

  โทร 077-502888       

225 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (R Cheewa Coffee)       

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 
  

  

  โทร 077-511234       

226 โรงแรมนำนำบรุ ี       

  355/9 ถ.ประชำอุทิศ ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 
  

  

  
โทร 077-503888 
        



227 โรงแรมนำนำบีช       

  10/2 ม.8 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230 
  

  

  โทร 077-622999       

228 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (ช้องนำงเรสซิเดนท์)   

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 

 

  
  

  โทร 077-511234       

229 โรงแรมมรกต  
 

      

  102/112 ถ.ทวีสินค้ำ ต.ทำ่ตะเภำ ชุมพร 86000   

  โทร 077-502599       

230 วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร (ช้องนำงเรสซิเดนท์)   

  146 ถ.พิศิษฐ์พยำบำล ต.ท่ำตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 
  

  

  โทร 077-511234       

231 โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีชรสีอรท์ แอนด์กอลฟ์   

  110 ม.4 ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 
  

  

  โทร 077-529529       

232 โรงแรมนำนำบีช       

  10/2 ม.8 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230 
  

  

  โทร 077-622999       

233 บริษัทรุ่นที2่ (2018) จ ำกัด (โรงแรมเอเต้)       

  36 ต.ทำ่ตะเภำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
  

  

  
โทร 077-503222 
        

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชุมพร 

ประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จังหวัดชุมพรมีช่ือปรากฏตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1098 ในต านานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชฉบับ
ของหอสมุดแห่งชาติ โดยมีความว่า เมืองชุมพรนั้นมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของนครศรีธรรมราช ใช้รูป
แพะเป็นตราเมือง เป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือเพราะอยู่ทางตอนบนของภาคใต้ การเดินทางโดยทางบก
จ าเป็นต้องผ่านเมืองชุมพร ในปีพุทธศักราช 1997 แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปรากฏในกฎหมาย
ตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็นเมืองตรีอาณาจักรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยาจนถึงพุทธศักราช 2459 จึงมีฐานะ
เป็นจังหวัดในมณฑลสุราษฏร์ธานี 
 
 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 แต่ช่ือเมืองชุมพรนั้นไม่ได้มีความหมายตาม
ตัวอักษร 
 
 ประการแรก เช่ือกันว่าชุมพรนั้นมาจากค าว่า “ประชุมพล” หรือ “ชุมนุมพล” ซึ่งแปลได้ว่า        
“รวมก าลัง” เนื่องจากในสมัยก่อนชุมพรเป็นเมืองหน้าด่านทางภาคใต้ และกองทัพมักจะมาตั้งค่ายอยู่ที่เมือง
เมืองชุมพร ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการรบกบัพมา่หรอืปราบกบฏภายในราชอาณาจักรก็ตาม เมื่อยกทัพหลวงมาครัง้
ใด เมืองชุมพรก็จะต้องเป็นที่ชุมนุมพลหรือชุมนุมกองทัพเสมอ ค าว่าชุมพรจึงเป็นไปได้ว่าเกิดจากการเรียก
เพี้ยนมาจากค าว่าประชุมพล เพราะคนไทยทางใต้ชอบพูดค าสั้นๆ จึงตัดค าว่าประออกเสีย เหลือแค่ “ชุมพล” 
และค าว่าพลก็เพี้ยนกลายมาเป็นค าว่า “พร” แทน ซึ่งตามธรรมดา ช่ือเมืองหรือต าบลมักจะถูกเรียกเพี้ยนไป
จากเดิมเสมอ อย่างไรก็ดีเมืองชุมพรนับว่าเป็นเมืองที่ส าคัญทางยุทธศาสตร์มาตั้งแต่สมัย โบราณ ดังนั้นจากค า
ว่าประชุมพลจึงมีความหมายตรงกับประวัติศาสตร์ของเมืองที่ว่า เป็นเมืองส าคัญทางยุทธศาสตร์ 
 
 ประการที่สอง ในการเดินทางไปรบทัพจับศึกของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อจะเคลื่อนพล
จะต้องท าพิธีส่งทัพโดยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิขอให้ได้ รับชัยชนะในการสู้รบ เพื่อเป็นการบ ารุงขวัญทหาร   



ในสถานที่ชุมนุมเพื่อรับพรเช่นน้ีจึงตรงกับความหมายชุมนุมพร หรือประชุมพร ซึ่งทั้งสองค านี้อาจเป็นต้นเหตุ
ของค าว่า “ชุมพร” เช่นเดียวกัน 
 
 ประการที่สาม เนื่องจากที่ตั้งเมืองเดิมนั้นอยู่ทางฝั่งขวาของคลองชุมพร ซึ่งมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกกัน
ว่า “มะเดื่อชุมพร” ข้ึนอยู่ทั่วไป เดิมคลองนี้ยังไม่มีช่ือภายหลังจึงถูกตั้งช่ือว่าคลองชุมพรตามช่ือต้นไม้ เพราะ
ปกติการตั้งช่ือท้องที่หรอืแม่น้ าล าคลองมักจะตั้งตามช่ือต้นไม้หรอื สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ ณ ที่แห่งนั้น ต่อมา
เมืองที่มาต้ังจึงมีช่ือตามต้นไม้ไปด้วย เช่นเดียวกับช่ือชุมพร อาจเรียกตามช่ือหรือคลองหรือช่ือต้นไม้ก็เป็นได้ 
 
 เมืองชุมพรเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งข้ึนเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่นอน แต่จากหลักฐานในกฎหมาย
ตราสามดวงในรัฐสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) สันนิษฐานได้ว่าเมืองชุมพรมีอายุ
ตราบจนถึงปัจจุบันกว่า 600 ปีแล้ว โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงเรียบ
เรียงความเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งเมอืงชุมพรไว้ในต านานเมืองระนองความตอนหนึ่งว่า "เมืองชุมพรประหลาดผดิ
จากเมืองอื่นๆในแหลมมาลายูที่ตั้งมาแต่โบราณ เช่น เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น   ล้วนมี
โบราณสถาน โบราณวัตถุปรากฏให้เห็นรู้ได้ว่าเป็นเมืองมาแต่โบราณ แต่เมืองชุมพรไม่พบโบราณสถานและ
โบราณวัตถุแต่อย่างใด อาจจะเป็นด้วยเหตุ 2 ประการ คือ มีพื้นที่นาไม่พอกับคน ประการหนึ่ง และอีก
ประการหนึ่งตั้งอยู่ตรงคอคอดแหลมมาลายู ซึ่งมักเป็นสมรภูมิรบพุ่งกันตรงนี้ จึงไม่สามารถสร้างเมืองถาวรไว้
แต่ต้องรักษาไว้เป็นเมือง"หน้าด่าน" ส าหรับช่ือ "เมืองชุมพร"สันนิษฐานว่า มาจากค าว่า "ชุมนุมพล" เนื่องจาก
เป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้ เข้ามาต้ังค่ายชุมนุมพลกันที่นี่จึงเรียกจุดนี้
ว่า"ชุมนุมพล" แต่ด้วยเหตุที่คนภาคใต้ชอบพูดค าสั้นๆจึงตัดค ากลางออกเหลือเพียง "ชุมพล" และต่อมาเพี้ยน
เป็น"ชุมพร" อีกประการหนึ่งในการเดินทางไปรบทัพจับศึกของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อจะเคลื่อน
พลจะต้องท าพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบเป็นการบ ารุงขวัญทหารในสถานที่ชุมนุม
เพื่อรับพร เช่นนี้ตรงกับความหมาย "ชุมนุมพร" หรือ "ประชุมพร" ซึ่งทั้งสองค านี้อาจเป็นต้นเหตุของค าว่า 
"ชุมพร" เช่นเดียวกัน แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะได้มาจากช่ือพันธ์ุไม้ธรรมชาติในท้องถ่ินเช่นเดียวกับ
ช่ือท้องที่ทั่วๆไป เพราะที่ตั้งเมืองเดิมบนฝั่งท่าน าชุมพร มีต้นมะเดื่อชุมพรข้ึนอยู่มากมาย ต้นมะเดื่อชุมพรจึง
เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองอยู่ในตราจังหวัดจนถึงปัจจุบัน  

ข้อมูลกำรเดินทำงกำรเดินทำง 

วิธีที่ 1 โดยขับรถยนต์ส่วนตัวไปเอง  

    การเดินทางไปยัง จ.ชุมพรโดยขับรถยนต์ส่วนตัวไปเองนั้น ไม่ว่าคุณจะใช้ยายพาหะแบบไหน 
ราคาแพงเพียงไร ก่อนจะออกเดินทางควรตรวจเช็คสภาพ รถของคุณ ให้แน่ใจเสียก่อน ว่ายานพาหนะของคุณ
อยู่ในสภาพที่ดี โดยเฉพาะเบรกรถควรอยู่ในสภาพพอเหียบปุ๊บหนุดปั๊บไม่มีแถม  ความปลอดภัย ในการ
เดินทางเป็นสิ่งส าคัญมาก ดังนั้นเมื่อตรวจเช็คสภาพของยานพาหนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนแน่ใจว่าโอเค ถึง
จุดหมายปลายทางแน่นอน ต่อไปเป็นการก าหนดการเดินทางว่าจะเดินทางกลางวันหรือกลางคืน  ถ้าเป็น
มือใหม่ขับรถไม่ช านานเส้นทาง ควรเดินทางตอนกลางวัน แต่ถ้าเป็นมือเก่า ช านาญเส้นทางดีแล้วควรเดินทาง



ไปตอนกลางคืน เพราะรถราที่ว่ิงสัญจรไปมาน้อย สามารถท าเวลาให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ตามก าหนด แต่ก็
ต้องระวัง ในเรื่อกฎแห่งการปลอดภัยดัวย และอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางนะค่ะ  ส่วน
การเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ จ.ชุมพรนั้นให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 เส้นทางธนบุรี-ปากท่อ แล้วแยกที่ อ.
ปากท่อ เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสี่แยก
ปฐมพร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรตามทางหลวงหมายเลข 4001 อีกประมาณ 8 กม. ก็ถึงตัว
อ าเภอเมืองชุมพรโดยสวัสดิ์ภาพ  

วิธีที่ 2 โดยทำงรถไฟ  

   ถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นคนข้ีเกียจขับรถระยะทางไกล ๆ ยิ่งเส้นทางใต้ด้วยแล้วหายห่วง คุณอาจ
เปลี่ยนบรรยากาศมาใช้บริการของรถไฟดูบ้าง เพราะการเดินทาง โดยรถไฟจะสะดวกสบายกว่า บางครั้งอาจ
ล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ต้องให้อภัยเพราะรถไฟเส้นทางสายใต้มีหลายขบวน อาจจะเสียเวลารอคอยสับหลีกเปลี่ยน
รางกันบาง รถไฟเส้นทางสายใต้ว่ิงผ่าน 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 ดังนี ้ 

  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 

 
 
  



สภำพทั่วไปของจังหวัด 
สภำพกำรปกครอง 
 จังหวัดชุมพร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมู่บ้าน 25 เทศบาล (2 
เทศบาลเมือง13 เทศบาลต าบล) 53 องค์การบริหารสว่นต าบล มีรูปแบบการปกครองและการบรหิารราชการ
แผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ 
 
การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งตั้งหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด จ านวน
95 หน่วยงานการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครอง และการการบริหารราชการออกเป็น    
2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 29 หน่วยงาน ระดับ อ าเภอ 
ประกอบด้วย 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมู่บ้านการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 23 เทศบาลต าบลและ 53 องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน ไดแ้ก ่
1. ภำพคนยืน ซึ่งหมำยถึงเทวดำที่ประทำนพรให้แก่ชำวเมืองและกองทัพที่ก ำลังจะออกไปท ำศึก 

2. ภำพต้นมะเดื่อที่ขนำบอยู่สองข้ำง ซึ่งในจังหวัดชุมพรมีต้นไม้ชนิดนี้อยู่เป็นจ ำนวนมำก รวมถึงเป็นต้นไม้ประจ ำ
จังหวัดชุมพรด้วย 

3. ภำพค่ำยและหอรบ หมำยถึงจังหวัดนี้เคยเป็นที่ชุมนุมของบรรดำนักรบทั้งหลำย ซึ่งนัดให้มำพร้อมกัน ณ ที่
แห่งนี้ ก่อนที่จะเดินทัพออกไปสู้รบกับข้ำศึก เพรำะว่ำในสมัยโบรำณชุมพรนั้นเป็นเมืองหน้ำด่ำน 

ค าขวัญประจ าจังหวัดชุมพร 
“ประตูภำคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กำแฟ แลหำดทรำยรี ดีกล้วยเล็บมือ ข้ึนช่ือรังนก” 

 

 



ธงประจ าจังหวัด 

 

 

 

 

 
 

(ธงพื้นสีน้ ำเงิน กลำงมีภำพตรำประจ ำจังหวัด) 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด 

 

 

 

 

 
 

ชื่อท่ัวไป ต้นมะเดื่ออุทุมพร 
ชื่อสามัญ Cluster Fig 
ชื่อวิทยา Ficus racemosa Linn. 
วงศ์ LAURACEAE 
ชื่ออ่ืน ๆ มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร กูแซ เดื่อเกลี้ยง เดื่อน้ ำ มะเดื่อ 
ถิ่นก าเนิด ถ่ินก ำเนิดในศรีลงักำ จีนตอนใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ 
ประเภท ไม้ยืนต้น 
รูปร่างลักษณะ ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5 - 20 เมตร กิ่งอ่อน มีขนสีน้ ำตำลแดงปกคลุมบำง ๆ ต่อมำจะหลุดร่วง ใบเป็นใบ

เดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรปูไข่ถึงรูปหอก ปลำยใบแหลม โดคนใบทู่ถึงกลม กำ้นใบยำว 
10.5  เซนติเมตร ดอกเล็ก ออกเป็นกระจกุ ผลรูปไข่กลับ เมือ่สุกสีแดงเข้มถึงสมี่วง 



ดอกไม้ประจ าจงัหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

การขยายพันธุ ์ โดยกำรเพำะเมล็ดในถุงเพำะกลำ้จนงอก และแข็งแรงก่อนจงึย้ำยไปปลูกลงดิน และปักช ำกิ่ง 

สภาพท่ีเหมาะสม ดินร่วน และมีอินทรียวัตถุ ระบำยน้ ำได้ดี 
ประโยชน ์ ปลูกเป็นไมป้ระดับกลำงแจ้ง 

ชื่อท่ัวไป ดอกพุทธรักษำ 
ชื่อสามัญ Butsarana 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Canna indica Linn. 
วงศ์ CANNACEAE 
ลักษณะท่ัวไป พุทธรักษำ เป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ ำ ล ำต้นสูงประมำณ 1- 2เมตร มีล ำต้นอยู่ใต้ดิน

เรียกว่ำ เหงำ้ เจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอ คลำ้ยกล้วย ใบมีขนำดใหญส่ีเขียว โคนใบและปลำย
ใบรีแหลมขอบใบเรียบ กลำงใบเป็นเส้นนูนเห็นชัด ใบมีกำ้นยำวเป็นกำบใบหุ้มล ำต้นซอ้นสลับกัน 
ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของล ำต้นช่อดอกเป็น ช่อดอกยำวประมำณ 15 - 20 เซนติเมตร 
ประกอบด้วยดอก8 - 10 ดอก และมกีลบีบำงนิม่ ขนำดของดอกและสีสันแตกต่ำงกันไปตำมชนิด
พันธ์ุ 

การขยายพันธุ ์ กำรเพำะเมล็ด กำรแตกหน่อ 
สภาพท่ีเหมาะสม ดินร่วนซุย แสงแดดจัดกลำงแจ้ง 
ถิ่นก าเนิด ประเทศอินเดีย 

 

อ าเภอเมือง 
ค าขวัญอ าเภอ 

 
ก้ำวสู่เมืองศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนำสนิค้ำ



 
ประวัติความเป็นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอเมืองชุมพรเดิมเรียกว่ำ “อ ำเภอท่ำตะเภำ” ย้อนหลังลงไปเรียกว่ำ “เมืองชุมพร” และก่อนเมือง
ชุมพรเรียกว่ำ “บ้ำนประเดิม” เมื่อศึกษำประวัติศำสตร์ไทยในสมัยพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช ประมำณ
ระหว่ำงปีพ.ศ.1820 ถึง ปีพ.ศ.1860 จะเห็นได้ว่ำอำณำเขตสมัยนั้นแผ่ออกไปกว้ำงขวำงมำก ทั้งทำงทิศเหนือ 
ทิศใต ้  ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทำงทิศใต้กล่ำวถึงเมืองสุวรรณภูมิ คือเมืองอู่ทองกับเมืองรำชบุรี เมือง
เพชรบุรีและเมืองนครศรีธรรมรำช ตำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ตอนนั้นยังไม่มีจำรึกช่ือเมืองชุมพร จึง
เป็นไปได้ว่ำเมืองชุมพรคงยังไม่มี แต่อย่ำงไรก็ดี กฎหมำยในสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
มหำรำช รัชกำลที่1 มีเมืองชุมพรปรำกฏอยู่ในกฎหมำยนั้นแล้ว ดังนั้นจึงพอที่จะอนุโลมได้ว่ำเมืองชุมพรคงจะมี
มำตั้งแต่ปลำยสมัยอยุธยำกับ ต้นสมัยรัตนโกสินทร์ 

 ตำมที่กล่ำวมำนั้นจึงพอจะกล่ำวได้ว่ำ อ ำเภอเมืองชุมพรคงจะเป็นต ำบล อ ำเภอ และเมืองชุมพรมำ
ตำมล ำดับ แต่จะก ำหนดให้แน่ชัดว่ำจำกสมัยใดนั้นไม่สำมำรถระบุได้อย่ำงแน่ชัด 

 

เกษตรที่มีคุณภำพ 
ท่ีอยู่ท่ีว่าการอ าเภอ ถนนปรมินทรมรรคำ ต ำบลทำ่ตะเภำ อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัด

ชุมพร 86000 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7751-1214, 0-7750-3725 
หมายเลขโทรสาร 0-7750-3725 



 

ภูมิศาสตร์ 

อยู่บริเวณส่วนกลำงของจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นบริเวณคอคอดกระ ทำงฝั่งตะวันออกของอ่ำวไทย มีพื้นที่ 
748.39 ตำรำงกิโลเมตร มีอำณำเขตดังนี้ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

อ ำเภอเมืองชุมพรมีเนื้อที่ประมำณ 748.39 ตำรำงกิโลเมตร สภำพภูมิประเทศของอ ำเภอชุมพรเป็น
เทือกเขำด้ำนตะวันตก พื้นที่ลอนลำดกับที่รำบในตอนกลำงและด้ำนตะวันออก เหมำะส ำหรับท ำกำรเกษตร 
พื้นที่ด้ำนตะวันตกเป็นเทือกเขำตะนำวศรี ซึ่งเป็นเทือกเขำที่เป็นต้นน้ ำล ำธำรของแม่น้ ำสำยส ำคัญ3สำยของ
อ ำเภอ ที่ไหลไปทำงตะวันออกตำมสภำพลำดเอียงของพื้นที่ลงสู่ทะเล คือแม่น้ ำท่ำตะเภำ คลองชุมพรและ
คลองวิสัย พื้นที่ตอนกลำงเป็นลูกคลื่นลอนลำดและลูกคลื่นลอนชัน สลับกันไป เป็นเขตที่มีกำรเพำะปลูกผลไม้
และไม้ยืนต้น ที่พื้นที่ด้ำนตะวันออกเป็นที่รำบและที่รำบลุ่ม มักจะมีน้ ำท่วมขังเป็นประจ ำทุกปี 

ลักษณะภูมิอากาศ 

อ ำเภอเมืองชุมพรเป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นสำเหตุให้มีฤดูกำลเพียง 2 ฤดูคือ 

 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม โดยในช่วงนี้ทำงชำยฝั่งทะเลด้ำนตะวันออกของ
ภำคใต้ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน – มกรำคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่ำนอ่ำว
ไทยเข้ำสู่ภำคใต้ เป็นมวลอำกำศที่มีควำมช้ืนสูง ดังนั้นเมื่อปะทะแนวเทือกเขำตะนำวศรีจึงท ำให้เกิดฝนตกชุก
ตลอดพื้นที่ของ อ ำเภอ 

 
 
 
 
 

ทิศเหนือ อ ำเภอทำ่แซะและอ ำเภอปะทิว 
ทิศใต ้ อ ำเภอสวี 
ทิศตะวันออก อ่ำวไทย 
ทิศตะวันตก อ ำเภอกระบรุี (จังหวัดระนอง) 

 



ข้อมูลการปกครอง 

อ ำเภอเมืองชุมพรแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น 17 ต ำบล 161 หมู่บ้ำน ได้แก่ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส าคัญ 

อ ำเภอเมืองมีพื้นที่ที่เป็นทรัพยำกรทำงธรรมชำติดังนี้ 

 พื้นที่ป่ำสงวน 198,086 ไร่ พื้นที่ป่ำชำยเลน 34,124 ไร่ เขตรักษำพันธ์ สัตว์ป่ำ 85,000 ไร่ อุทยำน

แห่งชำติ 94,000 ไร่ รวมพื้นที่ป่ำทั้ง หมด 411,210 ไร่เกำะ จ ำนวน 10 แห่ง ในจ ำนวนนี้มีเกำะรังนก 5 แห่ง 

ด้วยกันดิน มีลักษณะเป็นดินร่วน ดินทรำย และดินเหนียวแร่ธำตุ มี 2 ชนิด ด้วยกัน ได้แก่ แร่หินปูน และแร่

ทรำยแก้วแหล่งน้ ำธรรมชำติ มี 3 ลุ่มน้ ำที่ส ำคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ ำท่ำตะเภำ มีล ำน้ ำ สำขำ 12 สำย ควำมยำว 210 

กิโลเมตร ลุ่มน้ ำชุมพร มีคลองชุมพรเป็นต้น ก ำเนิด มีล ำน้ ำสำขำ 22 สำย ควำมยำว 208 กิโลเมตร และลุ่มน้ ำ

สวีเฒ่ำ มีคลอง วิสัยเป็นล ำน้ ำสำยหลัก ควำมยำว 93 กิโลเมิตร  

 

ต าบลปากน้ า 10 หมูบ่ำ้น 
ต าบลถ้ าสิงห์ 6 หมบูำ้น 
ต าบลบางหมาก 12 หมูบ่ำ้น 
ต าบลนาทุ่ง 7 หมูบ่ำ้น 
ต าบลตากแดด 9 หมูบ่ำ้น 
ต าบลท่ายาง 11 หมูบ่ำ้น 
ต าบลบางลึก 12 หมูบ่ำ้น 
ต าบลนาชะอัง 9 หมูบ่ำ้น 
ต าบลวังไผ ่ 13 หมูบ่ำ้น 
ต าบลวังใหม ่ 9 หมบูำ้น 
ต าบลขุนกระทิง 8 หมูบ่ำ้น 
ต าบลวิสยัเหนือ 12 หมูบ่ำ้น 
ต าบลหาดพันไกร 12 หมูบ่ำ้น 
ต าบลบ้านนา 13 หมูบ่ำ้น 
ต าบลทุ่งคา 11 หมูบ่ำ้น 
ต าบลหาดทรายร ี 7 หมูบ่ำ้น 



ประชากร 

จ ำนวนประชำกรทัง้สิ้น รวม 137,973 คน 

จ ำนวนประชำกรชำย รวม 67,751 คน 

จ ำนวนประชำกรหญิง รวม 70,222 คน 

ควำมหนำแน่นของประชำกรต่อพื้นที่ 213.53 คน : ตำรำงกโิลเมตร 

การคมนาคม 

พื้นที่อ ำเภอเมือง มี 3 เส้นทำงคมนำคม คือ 

รถยนต์ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 และหมำยเลข 41 แยกจำกถนนหมำยเลข 4 ถนนสี่แยกปฐมพรสถำนี

ขนส่ง หมำยเลขโทรศัพท์ 0-7750-2725สถำนีรถไฟ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-7751-1013 

การเกษตรและอุตสาหกรรม 

ผลผลิตทำงกำรเกษตรทีส่ ำคัญ ได้แก่ ยผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงำะ ลองกอง ลำงสำด ยำงพำรำ กำแฟ 

ปำล์ม มะพรำ้ว 

ช่ือแหล่งน้ ำที่ส ำคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ ำทำ่ตะเภำ ลุ่มน้ ำชุมพร ลุม่น้ ำสวีเฒ่ำ 

โรงงำนอุตสำหกรรมที่ส ำคัญ ได้แก ่

โรงงำนท ำหอ้งเย็นและสัตว์น้ ำแช่แข็งบริษัท ซีเฟรช อินดัสตรี จ ำกัด (มหำชน) ที่ตั้ง ม.8 ต.ปำกน้ ำโรงงำนผลิต

อำหำรทะเลกิ่งส ำเรจ็รปู แซมดีฟำรม์ ที่ตั้ง ม.1 ต.ทุ่งคำโรงงำนผลิตเสำเข็มคอนกรีตพื้นส ำเรจ็รปูทุง่คำ

คอนกรีต ที่ตั้ง ม.5 ต.ทุ่งคำ 

ภูมิศาสตร์ของจังหวัด 

ขนำดพื้นที่ และที่ตั้ง 

 จังห วัดชุมพรตั้งอยู่ทำงตอนบนสุดของภำคใต้  บริ เวณชำยฝั่ งทะเลตะวันออก ห่ำงจำก

กรุงเทพมหำนครตำมทำงหลวงหมำยเลข4 (เพชรเกษม) เป็นระยะทำงประมำณ 498 กิโลเมตร และตำม

เส้นทำงรถไฟสำยใต้ประมำณ 476 กิโลเมตร มีเนื้อที่มำกเป็นอันดับ4ของจังหวัดในภำคใต้ คือประมำณ 6,010 



ตำรำงกิโลเมตร ชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภำคใต้ตอนบนฝั่งอ่ำวไทย มีรูปพื้นที่เรียวยำวตำมแนวเหนือ -ใต้ มี

ควำมยำวประมำณ 222 กิโลเมตร โดยจังหวัดชุมพรมีอำณำเขตติดกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ 

เขตอ ำเภอท่ำแซะ และอ ำเภอปะทิว ติดต่อกับอ ำเภอบำงสะพำนน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ทิศใต ้

เขตอ ำเภอละแม และอ ำเภอพะโต๊ะ ติดต่อกบัอ ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี 

ทิศตะวันออก 

เขตอ ำเภอปะทิว อ ำเภอเมือง อ ำเภอสวี อ ำเภอทุ่งตะโก อ ำเภอหลังสวน และอ ำเภอละแม ติดต่อกบัอำ่วไทย 

ทิศตะวันตก 

เขตอ ำเภอท่ำแซะติดต่อกับอ ำเภอกระบรุี จังหวัดระนองและสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เขตอ ำเภอเมือง 

อ ำเภอสวี อ ำเภอหลังสวน และอ ำเภอพะโต๊ะ ติดต่อกบัอ ำเภอกระบรุี อ ำเภอละอุ่นอ ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

สภาพภูมิประเทศ 

 สภำพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะยำวและแคบ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1. ทำงทิศ

ตะวันตกมีลักษณะเป็นทีสูง มีเทือกเขำภูเก็ต และเทือกเขำตะนำวศรีเป็นแนวกั้นเขตแดนธรรมชำติ 2. บริเวณ

ตอนกลำง เป็นที่รำบลุ่มอุดมสมบูรณ์ เป็นเขตเกษตรกรรมที่ส ำคัญของจังหวัด และ3. พื้นที่ทำงทิศตะวันออก

ของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่รำบตำมแนวชำยฝั่งทะเลของอ่ำวไทย ลักษณะชำยหำดของจังหวัดชุมพรค่อนข้ำง

เรียบมีควำมโค้งเว้ำน้อย โดยชำยฝั่งทะเลมีควำมยำวถึง 222 กิโลเมตร และควำมกว้ำงของจังหวัดโดยเฉลี่ย

ประมำณ 36 กิโลเมตร 

ทรัพยากรป่าไม้ 
จังหวัด ชุมพร มีพื้นที่ป่ำครอบคลุมทุกอ ำเภอของจังหวัด แต่จะมีควำมหนำแน่นทำงด้ำนทิศตะวันตกของ

พื้นที่จังหวัด โดยมีพื้นที่ทั้งหมดจ ำนวน 2,082,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.046 ของพื้นที่จังหวัด ในขณะที่พื้นที่
ทำงกำรเกษตรกลับเพิ่มข้ึนจำกรอ้ยละ 38.19 ในปี 2531 เป็นร้อยละ 54.04 ในปี 2544 ส ำหรับประเภทป่ำใน
จังหวัดชุมพร จัดเป็นประเภทไม้ผลัดใบ ซึ่งจ ำแนกเป็น 3 ชนิด ตำมลักษณะของสภำพป่ำที่แตกต่ำงกัน 
ประกอบด้วย ป่ำดิบช้ืน ป่ำชำยเลน และป่ำพรุ  พ้ืนท่ีป่าท้ัง 3 ชนิด สามารถจ าแนกป่าในจังหวัดชุมพร       
ได้ดังนี้ 



1. ป่าสงวนแห่งชาต ิจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปำ่ไม้ทีป่ระกำศเป็นเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ จ ำนวน 26 ป่ำมีเนื้อที่  ี่รวม
ทั้งสิ้น 1,943,176.50 ไร่ แต่ปัจจบุันเหลอืเพียง 25 ป่ำ และมีกำรยกเลกิไปแล้ว 1 ปำ่ คงเหลือเนื้อที่ีีเพียง 
1,941,426.50 ไร่ ในจ ำนวนน้ีเป็นปำ่บกจ ำนวน 17 ปำ่ ปำ่ชำยเลนจ ำนวน 5 ป่ำ ปำ่พรจุ ำนวน 3 ปำ่ 

2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ จังหวัดชุมพรมพีื้นปำ่ทีจ่ัดเป็นเขตรักษำพันธ์สัตว์จ ำนวน 4 แห่ง และได้ประกำศ ในรำช
กิจจำนุเบกษำแล้วทั้ง 4 แห่ง 

3. อุทยานแห่งชาต ิพื้นที่กรมป่ำไม้ก ำหนดให้จัดเป็นอทุยำนแห่งชำติในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร มี 2 แห่ง 
4. วนอุทยาน จังหวัดชุมพรมีวนอุทยำนจ ำนวน 1 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ทรัพยากรดิน และที่ดิน 

เนื่องจำกลักษณะทำงกำยภำพของพื้นที่ภำคใต้ตอนบนมีลักษณะที่หลำกหลำย อันประกอบไปด้วย ภูเขำ 
แหล่งน้ ำ ชำยฝั่งทะเล และฝั่งทะเลที่มีน้ ำท่วมถึง จึงก่อให้เกิดลักษณะดินประเภทต่ำงๆ โดยทั่วไปประเภทดิน 
ในภำคใต้ตอนบนมักเป็นดินประเภทดินทรำยและดินตะกอนที่ค่อนข้ำงเป็นกรด ซึ่งมีควำมอุดมสมบูรณ์ปำน 
กลำงถึงค่อนข้ำงต่ ำ ส่วนดินบริเวณชำยฝั่งส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจำกกำรผพุัง สลำยตัวอยู่ที่ของวัสดุตกค้ำงและ
ดินดำน และบริเวณที่มีน้ ำทะเลท่วมถึงอยู่สม่ ำเสมอ เนื้อดินจะเป็นประเภทดินเลนซึ่งมีกำรระบำยน้ ำเร็วถึงเร็ว
มำก 

ลักษณะ ดินที่พบของจังหวัดชุมพร แบ่งออกเป็นหน่วยใหญ่ๆได้ 29 หน่วยดิน โดยปะปนกันไปในแต่ละ
พื้นที่จำกลักษณะของดินทั้งหมด สำมำรถแบ่งตำมประเภทของดินได้ 6 กลุ่มดังนี้ คือ 

1. กลุ่มพื้นท่ีดินเค็มชายฝั่งทะเล ครอบคลมุพื้นทีร่้อยละ 5 ของพื้นที่ทัง้หมดของจงัหวัด 
2. กลุ่มดินตื้น ครอบคลมุพื้นทีร่้อยละ 30 ของพื้นที่ทัง้หมดของจงัหวัด 
3. กลุ่มดินทราย ครอบคลมุพื้นทีร่้อยละ 5 ของพื้นที่ทัง้หมดของจงัหวัด 
4. กลุ่มดินภูเขา ครอบคลมุพื้นทีร่้อยละ 15 ของพื้นที่ทัง้หมดของจงัหวัด 
5. พ้ืนท่ีภูเขา ครอบคลมุพื้นทีร่้อยละ 35 ของพื้นที่ทัง้หมดของจงัหวัด 
6. กลุ่มดินนา ครอบคลมุพื้นทีร่้อยละ 10 ของพื้นที่ทัง้หมดของจงัหวัด 



เมื่อพิจำรณำลักษณะสภำพดินของจังหวัดชุมพรโดยรวมแลว้ บริเวณด้ำนตะวันตกของจังหวัด ลักษณะดิน 
จะเป็นพื้นที่ภูเขำ บริเวณตอนกลำงของจังหวัดลักษณะดินจะเป็นดินต้ืนและดินนำ ซึ่งเหมำะแก่กำร
เกษตรกรรม ส่วนด้ำนตะวันออกของจังหวัด ลักษณะดินจะเป็นดินทรำย ดินเค็ม ชำยฝัง่ทะเล และดินภูเขำ
รวมทั้งดินพื้นที่ภูเขำเป็นบำงส่วนด้วย 

จำกกำรส ำรวจโดยภำพถ่ำยจำกดำวเทียม พื้นที่ทัง้จงัหวัด 3,756,778 ไร่ จ ำแนกพื้นทีท่ำงกำรเกษตร 
2,039,816 ไร่ (ร้อยละ 45.9) พื้นที่ปำ่ไม้ 658,125 ไร่ (ร้อยละ 20.4) และพื้นที่ไม่ไดจ้ ำแนก 1,058,837 ไร่ 
(ร้อยละ 30.6) 

ทรัพยำกรน้ ำ 

สภำพทำงอทุกวิทยำของจังหวัดชุมพร รวมเรียกว่ำลุ่มน้ ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 
แม่น้ ำล ำคลองสำยสั้นๆ ไหลจำกเทอืกเขำฝั่งตะวันตกของจังหวัด คือ เทือกเขำตะนำวศรี ซึ่งเป็นแหลง่ต้นน้ ำ 
ลงสู่อำ่วไทย ประกอบด้วยลุม่น้ ำสำขำและลุม่น้ ำย่อย ดังนี ้

ลุ่มน้ ำสำยหลัก 

ลุ่มน้ ำสำขำคลองท่ำตะเภำ 

เป็นแม่น้ ำสำยสั้นๆมีต้นก ำเนิดจำกเทือกเขำด้ำนทิศตะวันตกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไหลผ่ำนอ ำเภอท่ำ
แซะ อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และออกสู่อ่ำวไทยบริเวณปำกน้ ำชุมพรมีควำมยำวของแม่น้ ำสำยหลัก 
หลักและล ำน้ ำสำขำเท่ำกับ 867 กิโลเมตร มีปริมำณน้ ำทำ่เฉลี่ยรำยปี 1,440 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คุณภำพน้ ำใน
แม่น้ ำนี้โดยรวมจัดอยู่ในมำตรฐำนคุณภำพน้ ำผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น้ ำ ใน
หลำยบริเวณตรวจพบโลหะหนักบำงชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท โครเมี่ยม และแคทเมี่ยม แต่มีปริมำณไม่มำกนัก 
ส ำหรับปริมำณโคลิฟอร์มแบคที่เรียมีค่อนข้ำงสูงเนื่องจำกล ำน้ ำไหลผ่ำนชุมชน ท ำให้เกิดกำรปนเปื้อนจำกน้ ำ
ทิ้ง กำรใช้ประโยชน์ล ำน้ ำโดยสว่นใหญ่ใช้ในกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม มีกำรใช้เพื่อบริโภคและสันทนำ
กำร บ้ำงในช่วงที่ไหลผ่ำนชุมชนลุ่มน้ ำสำขำคลองชุมพร 

เกิดจำกเทือกเขำในต ำบลปำกจั่น อ ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไหลไปทำงตะวันออกถึงบ้ำนดอนสมอ 
แล้วไหลผ่ำนต ำบลวังไผ่ บ้ำนขุนกระทิง ต ำบลตำกแดด อ ำเภอเมืองชุมพร ไหลออกทะเลบริเวณตอนเหนือของ
อ่ำวสวี ที่ต ำบลทุ่งคำ อ ำเภอเมืองชุมพร มีควำมยำว 50 กิโลเมตร มีน้ ำตลอดทั้งปีลุ่มน้ ำสำขำคลองสวี-ตะโก 

เกิดจำกเขำในต ำบลละอุ่นเหนือ อ ำเภอละอุ่น อ ำเภอเมือง จังหวัดระนอง ไหลไปทำงเหนือแล้ววกไปทำง
ตะวันออกเข้ำเขตอ ำเภอสวี ผ่ำนต ำบลเขำทะลุ นำสัก ทุ่งระยะ สวี นำโพธ์ิ ปำกแพรก ท่ำหิน ไปออกทะเลที่
ต ำบลด่ำนสวี อ ำเภอสวี มีควำมยำวประมำณ 75 กิโลเมตร มีน้ ำตลอดทั้งปีลุ่มน้ ำสำขำคลองหลังสวน 

มีต้นก ำเนิดในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีไหลผ่ำนอ ำเภอพะโต๊ะ และ อ ำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร แล้วออกสู่ทะเลอ่ำวไทยที่ปำกน้ ำหลังสวน มีควำมยำวของแม่น้ ำหลังสวนและล ำน้ ำสำขำ



ประมำณ 497 กิโลเมตร คุณภำพน้ ำในแม่น้ ำนี้โดยรวมจัดอยู่ในมำตรฐำนคุณภำพน้ ำผิวดินประเภทที่3 ซึ่งยัง
เหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิตของสัตว์น้ ำ บริเวณที่ไหลผ่ำนชุมชนจะมีคุณภำพต่ ำลงเล็กน้อย ได้แก่ บริเวณ
สุขำภิบำลพะโต๊ะ และสุขำภิบำลหลังสวน มีค่ำควำมสกปรก ปริมำณสังกะสี และปริมำณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
สูงกว่ำบริเวณอื่นๆ เนื่องจำกกำรปนเปื้อนของน้ ำทิ้งจำกกิจกรรมต่ำงๆในชุมชน กำรใช้ประโยชน์ล ำน้ ำโดยส่วน
ใหญ่ใช้ในกำรเกษตรกรรมในส่วนของบริเวณต้นน้ ำและท้ำยน้ ำมีกำรใช้ประโยชน์เพื่อกำรประมงและเพำะเลี้ยง 
รวมถึงกำรสันทนำกำรและกำรสัญจรทำงน้ ำด้วยลุ่มน้ ำสำขำคลองละแม 

ต้นน้ ำอยู่ที่ต ำบลพะโต๊ะ อ ำเภอพะโต๊ะไหลไปทำงตะวันออกลงทะเลในต ำบลละแม อ ำเภอละแม ควำม
ยำวประมำณ 36 กิโลเมตร มีน้ ำตลอดทัง้ป ี

ลุ่มน้ ำสำขำรอง 

ล ำน้ ำรับร่อ 

เกิดจำกเทือกเขำตะนำวศรี บริเวณเขตชำยแดนไทยกับพม่ำทำงตะวันตกเฉียงเหนือของอ ำเภอปะทิว ผ่ำน
หุบเขำต่ำงๆลงมำทำงใต้เข้ำอ ำเภอท่ำแซะไหลผ่ำนไปทำงตะวันออก ผ่ำนต ำบลรับร่อ ท่ำข้ำม ไปรวมกับล ำ
น้ ำท่ำแซะ ทีต ำบลนำกระตำมเป็นแม่น้ ำท่ำตะเภำ มีควำมยำวประมำณ 72 กิโลเมตร มีน้ ำตลอดทั้งปีล ำน้ ำท่ำ
แซะ 

เกิดจำกเทือกเขำในเขตอ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไหลผ่ำนต ำบลสลุย คุริง ท่ำแซะ        
นำกระตำม อ ำเภอท่ำแซะ มำพบกับล ำน้ ำรับร่อเป็นแม่น้ ำท่ำตะเภำ ควำมยำวประมำณ 77 กิโลเมตร มีน้ ำ
ตลอดปีคลองสวีเฒ่ำ 

เกิดจำกเขำในต ำบลทุ่ งระยะ อ ำ เภอสวี ไหลทำงตะวันออกผ่ำนต ำบลนำโพธ์ิ แล้ววกไปทำง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่ำนต ำบลปำกแพรก ออกทะเลที่ต ำบลวิสัยใต้ อ ำเภอสวี ควำมยำวประมำณ 30 
กิโลเมตร มีน้ ำตลอดทั้งปีคลองตะโก 

เกิดจำกเขำในอ ำเภอหลังสวน ไหลผ่ำนทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร ปำกตะโก ลงทะเลที่ต ำบลปำกตะโก มีควำม
ยำวประมำณ 120 กิโลเมตร มีน้ ำตลอดทั้งปี 

 

 

 

 

 



แผนที่จังหวัดชุมพร 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลตลำดแรงงำน 

 ควำมต้องกำรแรงงำน 

 บรกิำรจัดหำงำนในประเทศ 

 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 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 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 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า เกือบทุกวุฒิการศึกษามีจ านวนลดลง ยกเ ว้นระดับ
อนุปริญญา มีจ านวนเพิ่มข้ึน 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 ประเภทอาชีพงานพื้นฐาน 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 พบว่า
ผู้สมัครงานลดลงเกือบทุกระดับการศึกษา ยกเว้นระดับอนุปริญญา มีจ านวนเท่าเดิม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 กำรท ำงำนของคนต่ำงดำ้ว 

 จำกข้อมูลของส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน ณ เดือนธันวำคม 2559 คนต่ำงด้ำวที่

ได้รับอนุญำตให้ท ำงำนในจังหวัดชุมพร มีจ ำนวนทั้งสิ้น 9,863 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

คนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้ท ำงำนลดลง จ ำนวน 13,279 คน คิดเป็นร้อยละ 57.38คนต่ำงด้ำวที่ได้รับ

อนุญำตให้ท 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)และประเภท

ส่งเสริมกำรลงทุน 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 ำนวนเพิ่มข้ึน 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 ของกำรจ้ำงงำนคนไทยจำกกิจกำรที่ได้รับกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรใหม่ทั้งหมดใน

ภำคใต้) ส่วนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) มี 7 โครงกำร ได้แก่ เมล็ดในปำล์มอบแห้ง   

(2 โครงกำร) น้ ำมันปำล์ม (2 โครงกำร) ผลไม้แช่แข็ง (2 โครงกำร) และศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน เงิน

ลงทุน 4,928 ล้ำนบำท มีกำรจ้ำงงำนคนไทย จ ำนวน 730 คน 

 

 ประชำกรและก ำลังแรงงำน 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ผลกำรส ำรวจกำรท ำงำนของประชำกรในจังหวัดชุมพร ปี 2559 (มกรำคม-ธันวำคม) พบว่ำ            

มีประชำกรอำยุ 15 ปีข้ึนไป จ ำนวน 3.99 แสนคน เพิ่มข้ึนจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.94 จ ำแนกเป็น

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

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

คน ส่วนที่ เหลือเป็นผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน จ ำนวน 1..18 แสนคน (คิดเป็นร้อยละ 29.50 ของจ ำนวน

ประชำกรอำยุ 15 ปีข้ึนไป) อัตรำกำรว่ำงงำน ร้อยละ 0.69 เพิ่มข้ึนจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.01 

ส่วนอัตรำกำรมีส่วนร่วมในก 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 ำทั้งหมด) และนอกภำคเกษตรกรรม จ ำนวน 1.22 แสนคน (ร้อยละ 

43.52 ของผู้มีงำนท ำทั้งหมด) โดยท ำงำนในสำขำ เกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์ ป่ำไม้และกำรประมงมำกที่สุด 

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

ก่อสร้ำง แผนภูมิแสดง ผู้มีงำนท ำที่มีกำรจ้ำงงำนมำกที่สุด 5 อนดับแรกจ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม      

ป ี2559 แผนภูมิแสดง ผู้มีงำนท ำจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำเปรียบเทียบ ปี 2558 และ ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 



 

 เมื่อพิจำรณำถึงช่ัวโมงกำรท ำงำนต่อสปัดำห์พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นผูม้ีงำนท ำระหว่ำง 40-49 ช่ัวโมง มำก

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

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

12.56 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ำ ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีจ ำนวนช่ัวโมงท ำงำนลดลง 

ยกเว้น ผู้มีงำนท ำระหว่ำง 40-49 ช่ัวโมง และผู้มีงำนท ำระหว่ำง 30-34 ช่ัวโมง ที่มีจ ำนวนช่ัวโมงกำรท ำงำน

ลดลงแผนภูมิแสดง ผู้มีงำนท ำจ ำแนกตำมช่ัวโมงกำรท ำงำนเปรียบเทียบ ปี 2558 และ ปี 2559 

 

  

 

 

 

 

 เมื่อพิจำรณำตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำผู้มีงำนท ำที่มีระดับประถมศึกษำมีมำกที่สุดร้อยละ 23.27 

รองลงมำคือระดับต่ ำกว่ำประถมศึกษำ ร้อยละ 21.47 และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 17.60 

ตำมล ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ำ เกือบทุกระดับกำรศึกษำมผีู้มงีำนท ำลดลง ยกเว้น

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และมหำวิทยำลัย ที่มีจ ำนวนผู้มีงำนท ำเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

 

 



 เมื่อพิจำรณำถึงสภำพกำรท ำงำนของผู้มีงำนท ำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีสภำพกำรท ำงำนส่วนตัว 

จ ำนวน 109,397 คน คิดเป็นร้อยละ 39.14 ของผู้มีงำนท ำทั้งหมด รองลงมำเป็นมีผู้สภำพเป็นลูกจ้ำงเอกชน 

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

55,382 คน คิดเป็นร้อยละ 19.81 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ำ เกือบทุกสภำพกำร

ท ำงำนมีจ ำนวนลดลง ยกเว้น ผู้ที่มีสภำพท ำงำนส่วนตัวและเป็นลูกจ้ำงรัฐบำล ที่จ ำนวนผู้มีงำนท ำเพิ่มข้ึน 

 เมื่อพิจำรณำรำยอำชีพ พบว่ำ เป็นผู้มีงำนท ำในอำชีพผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือในด้ำนกำรเกษตรและกำร

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

พนักงำนบริกำรและพนักงำนในร้ำนค้ำและตลำด จ ำนวน 42,402 คน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.49) และอำชีพข้ัน

พื้นฐำนต่ำงๆ ในด้ำนกำรขำยและกำรให้บริกำร จ ำนวน 35,637 คน (ลดลงร้อยละ 7.26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


