
 

  



ค ำน ำ 

คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประจ าปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่  ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมาย
ของ บุคลากรทุกส่วนงานในองค์กรโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่ตัวผู้เรียน หรือผลผลิตของสถานศึกษาเป็น
ส าคัญ 

คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
เล่มนี้  ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลอ่ืน ๆ 
ซึ่งได้น าเสนอรายละเอียดไว้ครบถ้วน เพ่ือที่ครู และบุคลากรทางการศึกษา  สามารถที่  จะน าไปใช้ เป็นกรอบ
และแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต่าง ๆ 

การด าเนินการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
เล่มนี้ ต้องขอขอบคุณ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายอ านวย นวลจันทร์  และหัวหน้างานทุกท่าน 
รวมถึงคณะครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ท าให้คู่มือเล่มนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณ
ไว้ ณ โอกาส นี้ 
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โครงสร้างการบริหาร 
คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 

 
นายอ านวย  นวลจันทร์ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

 

                                             
 นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง        นายธวัชชัย ดุกสุขแกว้ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร             รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา 
            กิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
 
 

                                            
 

นายจิรพงษ์ โลพิศ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ และ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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นายสุวิทย์ เสวรันต์ 

หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 
 
 
 

 

 
 

    นางเสาวลักษณ์ บุญชื่น               นางสิรีพร เส็นติหยะ             นางสาวจุฑามาส ศิริภักษ์        
 
  
 
 
  

                      
         บัลย์ญิน ตราช ู                                                        นางสาวศรีสุนีย์ ทองทับ 

       ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

 

นางสาวเพ่ือนฤดี ส่งท่ามะพลา  
เจ้าหน้าท่ี งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
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ประวัติวิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 

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

 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นสถานศึกษาสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการอาชีวศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการเกิดจากการรวมสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาเดิมเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียนการช่าง
ชุมพรและโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร เมื่อวันที่  1  เมษายน  2519 แล้วใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเทคนิค
ชุมพร”  ต่อมาได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นวิทยาลัย  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2523 มีชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยเทคนิค
ชุมพร”  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)   
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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 จังหวัด
ชุมพร 

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

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 

 

2. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 ยังคงสภาพเป็นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
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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 
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ข้อมูลบุคลากร 

1. รวมครูข้าราชการ 48 

2. รวมครูพนักงานราชการ 2 

3. รวมครูจ้างสอน 12 

4. รวมผู้บริหาร 4 

รวมทั้งสิ้น 66 

 

 

 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากร 

 
 

 
 

76%

3%

19%
2% รวมครูขา้ราชการ

รวมครูพนกังานราชการ

รวมครูจา้งสอน

รวมผูบ้รหิาร
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จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 

ข้อมูลสถานศึกษาเพ่ือการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 
จ านวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
สำขำวิชำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ปวช 1 ปวช 2 ปวช 3 รวม 

1 การบัญชี 128 122 131 381 

2 การตลาด 38 39 24 101 

3 ธุรกิจค้าปลีก 36 23 23 82 

4 การเลขานุการ 28 23 32 83 

5 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 158 118 141 417 

6 การโรงแรม 72 42 48 162 

7 การท่องเที่ยว 26 12 19 57 

8 อาหารและโภชนาการ 53 40 36 129 

9 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 0 7 8 

10 คหกรรมศาสตร ์ 2 0 0 2 

 รวมระดับ ปวช. 542 419 461 1,422 

 สำขำวิชำ ปวส 1 ปวส 2   รวม 

1 การบัญชี 102 101 203 

2 การตลาด 30 19 49 

3 การจัดการส านักงาน 78 53 131 

4 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 91 102 193 

5 การโรงแรม 21 28 49 

6 การท่องเที่ยว 8 11 19 

7 อาหารและโภชนาการ 21 16 37 

 รวมระดับ ปวส.   681 

 รวมท้ังสิ้น    2,103 

010
ช่ือ…

ชดุ…
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ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2562 

 
ที ่ สำขำวิชำ ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

จ ำนวนผู้เรียน 
ทั้งหมดที่เขำ้เรียน 
ปวช.1 /ปวส.1 

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

จ ำนวนผู้เรียน 
ทั้งหมดที่เขำ้เรียน 
ปวช.1 /ปวส.1 

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

จ ำนวนผู้เรียน 
ทั้งหมดที่เขำ้เรียน 
ปวช.1 /ปวส.1 

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

 ระดับ ปวช. ปวช.1/2558  ปวช.1/2559  ปวช.1/2560  

1 การบัญชี 162 126 144 116 141  
2 การตลาด 78 25 76 31 41  
3 ธุรกิจค้าปลีก 7 0 18 3 40  
4 การเลขานุการ 69 38 79 49 40  
5 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 188 109 173 89 189  
6 โรงแรม 111 55 78 29 69  
7 การท่องเที่ยว 33 16 20 8 24  
8 แฟช่ันและสิ่งทอ 3 1 9 1 10  
9 คหกรรมศาสตร ์ 6 0 0 0 0  

10 อาหารและโภชนาการ 42 34 45 18 42  
 รวมระดับ ปวช. 699 404 642 344 596  
 ระดับปวส. ปวส.1/2559  ปวส.1/2560  ปวส.1/2561  

1 การบัญชี 119 109 81 75 104  
2 การตลาด 40 31 22 17 19  
3 การจัดการส านักงาน 38 33 41 36 60  
4 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 114 95 133 107 109  
5 โรงแรม 36 28 36 27 31  
6 การท่องเที่ยว 13 10 11 9 13  
7 อาหารและโภชนาการ 7 6 24 21 16  
 รวมระดับ ปวส. 367 312 348 292 352  
 รวมท้ังสิ้น 1,066 716 990 307 948  
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แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ต่อ) 

1.โดมอเนกประสงค์ 
2.ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
3.อาคารเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
4.อาคารเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ / แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
5.ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม 
6.แผนกวิชาการบัญชี 
7.หอประชุมใหญ่ 
8.อาคารเรียนภาษาอังกฤษ 
9.อาคารธุรการ 
10.บ้านพักครู 
11.ห้องน้้า 
12.บ้านพักครู 
13.บ้านพักครู 
14.อาคารธุรการ / ห้องผู้อ้านวยการ 
15.อาคารแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
16.อาคารเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย / หอประชุมพุทธรักษา 
17.อาคารเรียนแผนกวิชาเลขนุการ 
18.อาคารเรียนแผนกวิชาการตลาด 
19.ศาลาอเนกประสงค์ 
20.ห้องน้้า 
21.ห้องเรียน 
22.อาคารบ้านพักครู 
23.อาคารเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และแผนกอาหารและโภชนาการ 
24.อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

รายการครุภัณฑ์ที่ได้จัดซื้อปีงบประมาณ  2562 

ล าดับ
ที่ 

วันเดือนปี
ที่ได้รับ 

หมายเลขประจ า
วัสดุ-ครุภณัฑ ์

รายการ  ขนาด  
ลักษณะ 

ได้มา
โดย
วิธีใด 

จ านวน 
 ราคา  

หน่วยละ 
หมายเหต ุ

1 8 ต.ค. 61 
7440-001-0001 

622-833 
คอมพิวเตอร์

ประมวลผล แบบที่ 2 
บกศ. 1 ชุด 

            
29,900.00  

ง.พัสดุ 

2 
24 ต.ค. 

61 
7230-001-0001 

ม่านปรับแสงชนิดทบึ
แสง 

       

    
622-009 ถึง 

012 
ขนาด 3.58 x 2.15 ม. บกศ. 4 ชุด 

             
5,750.00  

 ง.อาคาร  

                      
23,000.00  

  

    
622-013 ถึง 

014 
ขนาด 3.75 x 1.87 ม.   2 ชุด 

             
5,000.00  

  

                      
10,000.00  

  

    622-015 ขนาด 1.50 x 1.87 ม.   1 ชุด 
             

2,000.00  
  

3 
31 ต.ค. 

61 
7110-001-0002 

ตู้เหล็กกระจกบาน
เลื่อน 4 ฟุต 

บกศ. 1 ใบ 
             

3,500.00  
 ง.อาคาร  

    622-193 
2 บานเลื่อน ยี่ห้อคี

ออส 
       

4 
31 ต.ค. 

61 
7430-003-0001 

เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล 

บกศ. 1 เครื่อง 
            

47,000.00  
 ง.บริหาร  

    622-009 
ยี่ห้อ Kyocera รุ่น 
Toskalfa-1801 

       

5 
31 ต.ค. 

61 
4120-002-

0001622-001 

คอมเพรสเซอร์
เครื่องปรับอากาศ

ขนาด 38,000 บีทีย ู
บกศ. 1 ชุด 

            
16,000.00  

 ผ.โรงแรม  
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ล าดับ
ที่ 

วันเดือนปี
ที่ได้รับ 

หมายเลขประจ า
วัสดุ-ครุภณัฑ ์

รายการ  ขนาด  
ลักษณะ 

ได้มา
โดย
วิธีใด 

จ านวน 
 ราคา  

หน่วยละ 
หมายเหต ุ

6 
12 พ.ย. 

61 

4140-001-0002 
622-247 ถึง 

326 

พัดลมโคจร มิตชูบชิิ 
16 น้ิว พร้อมติดตั้ง 

บกศ. 80 ตัว 
             

2,500.00  
 ง.อาคาร  

                   
200,000.00  

  

7 
12 พ.ย. 

61 

7440-010-0006 
622-047 ถึง 

054 

โปรเจคเตอร์ เอฟสัน 
EB-97H 

บกศ. 8 ชุด 
            

25,000.00  
 ง.สื่อ  

                    
200,000.00  

  

    
6730-002-0002 

622-001 ถึง 
008 

จอโปรเจคเตอร์
มอเตอร์ไฟฟ้า 100" 

  8 ชุด 
             

9,000.00  
  

                      
72,000.00  

  

    
7440-001-0001 

622-834 ถึง 
841 

คอมฯส านักงาน PC-
LEMELLMB-A6-9500 

  8 ชุด 
            

16,000.00  
  

                   
128,000.00  

  

8 
16 พ.ย. 

61 

7110-007-0010 
622-024 ถึง 

308 

โต๊ะพับหน้าโฟเมก้า 45 
x 150CM 

บกศ. 285 ตัว 
             

1,300.00  
 ง.อาคาร  

                   
370,500.00  

  

9 
19 พ.ย. 

61 
7110-006-0004 

622-063 
เก้าอ้ีส านักงาน 

PR150A 
บกศ. 1 ตัว 

             
1,400.00  

 ง.อาคาร  

10 
16 พ.ย. 

61 

7110-006-0004 
622-061 ถึง 

062 

เก้าอ้ีส านักงาน 
PR150A 

บกศ. 2 ตัว 
             

1,400.00  
 ง.ความร่วมมือ  

          
             

2,800.00  
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ล าดับ
ที่ 

วันเดือนปี
ที่ได้รับ 

หมายเลขประจ า
วัสดุ-ครุภณัฑ ์

รายการ  ขนาด  
ลักษณะ 

ได้มา
โดย
วิธีใด 

จ านวน 
 ราคา  

หน่วยละ 
หมายเหต ุ

    
7110-001-0002 

622-194 
ตู้เหล็กบานเลื่อน

กระจก 4 ฟุต 
  1 ใบ 

             
3,500.00  

  

11 
16 พ.ย. 

61 

7110-001-0002 
622-184 ถึง 

190 

ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต 

บกศ. 7 ใบ 
             

3,500.00  
 ง.สื่อ  

           
            

24,500.00  
  

12 19 พ.ย.61 
7110-001-0002 

622-191 ถึง 
192 

ตู้เหล็กบานเลื่อน 4 ฟุต บกศ. 2 ใบ 
             

3,500.00  
อศจ. 

           
             

7,000.00  
  

13 
20 พ.ย. 

61 

4140-001-0003 
622-035 ถึง 

036 

พัดลมตั้งพื้น มิตชูบชิิ 
16" 

บกศ. 2 ตัว 
             

1,500.00  
ง.กิจกรรม 

           
             

3,000.00  
  

14 
21 พ.ย. 

61 
4120-001-0003 

เครื่องปรับอากาศ ยี่ห่อ 
Tasaki 

บกศ. 2ชุด 
            

45,000.00  
ผ.สามัญ 

    
622-167 ถึง 

168 

ชิดตัง้แขวน ขนาด 
36,000 BTU พร้อม

ติดตัง้ 
               

90,000.00  
(ห้องพักครู 1025) 

15 
16 พ.ย. 

61 
7440-001-0004 

622-151 
Printer Canon 
MP287 Tank 

บกศ. 1 เคริ่อง 
             

3,900.00  
ง.ความร่วมมือ 

16 
16 พ.ย. 

61 
7110-001-0001 

622-161 

ตู้เหล็กสองบานเปดิ 
MAX-052 คีออส สี

ม่วง 
บกศ. 1 ใบ 

             
4,900.00  

ง.วิจัย 

    
7110-006-0004 

622-064 
เก้าอ้ีส านักงาน   1 ตัว 

             
1,400.00  

  

17 
27 พ.ย. 

61 
7110-001-0002 

622-195 
ตู้เหล็กบานเลื่อน 4 ฟุต บกศ. 1 ใบ 

             
3,500.00  

ง.โครงการพิเศษ 
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ล าดับ
ที่ 

วันเดือนปี
ที่ได้รับ 

หมายเลขประจ า
วัสดุ-ครุภณัฑ ์

รายการ  ขนาด  
ลักษณะ 

ได้มา
โดย
วิธีใด 

จ านวน 
 ราคา  

หน่วยละ 
หมายเหต ุ

18 
27 พ.ย. 

61 
7440-001-0004 

622-152 
Printer Canon 
MP287 Tank 

บกศ. 1 เครื่อง 
             

3,900.00  
ง.กิจกรรม 

19 
27 พ.ย. 

61 

5805-001-0001 
622-019 ถึง 

020 

โทรศัพท์ FUJITEL FT-
199 CID 

บกศ. 2 เครื่อง 
                

590.00  
ง.บริหาร 

           
             

1,180.00  
  

20 
20 พ.ย. 

61 
7440-010-0015 

622-001 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

ขาวด า SAMSUNG 
บกศ. 1 เครื่อง 

             
7,800.00  

ผ.บัญช ี

21 
17 ธ.ค. 

61 

7440-001-0004 
622-153 ถึง 

154 

Printer Epson 
L3150 

บกศ. 2 เคื่อง 
             

6,900.00  
ผ.เลขาฯ 

           
            

13,800.00  
  

22 
27 ธ.ค. 

61 
7125-006-0002 

622-001 
ตู้ครัวหน้าเรียบ 1.20 

ม. ยี่ห้อครัวไทย 
บกศ. 1 ใบ 

            
16,800.00  

ง.สวัสดิการ 

    
7125-006-0002 

622-002 
ตู้กับขา้วไฮเทค 4 ฟุต 

ยี่ห้อ ส.อลูมิเนียม 
  1 ใบ 

            
13,200.00  

  

23 9 ม.ค. 62 
5965-002-0003 

622-047 
ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ 

PECCON 
บกศ. 1 เครื่อง 

             
2,850.00  

ผ.โรงแรม 

24 9 ม.ค. 62 
7440-001-0004 

622-155 
Printer Canon 
MP287 Tank 

บกศ. 1 เครื่อง 
             

3,900.00  
ง.ศูนย์ข้อมูล 

25 9 ม.ค. 62 
6120-005-0001 

622-102 
เครื่องส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 1 KVA 
บกศ. 1 เครื่อง 

             
5,800.00  

ง.ศูนย์ข้อมูล 

26 
10 ม.ค. 

62 

5805-001-0001 
622-021 ถึง 

022 

โทรศัพท์ FUJITEL FT-
199 CID 

บกศ. 2 เครื่อง 
                

590.00  
อศจ. 

                       
1,180.00  
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ล าดับ
ที่ 

วันเดือนปี
ที่ได้รับ 

หมายเลขประจ า
วัสดุ-ครุภณัฑ ์

รายการ  ขนาด  
ลักษณะ 

ได้มา
โดย
วิธีใด 

จ านวน 
 ราคา  

หน่วยละ 
หมายเหต ุ

27 8 ม.ค. 62 
7440-010-0006 

622-055 ถึง 
056 

โปรเจคเตอร์ Epson 
EBr05 

บกศ. 2 เครื่อง 
            

27,900.00  
อศจ. 

                      
55,800.00  

  

28 
23 ม.ค. 

62 

4140-001-0002 
622-327 ถึง 

332 

พัดลมโคจร มิตซบูิช ิ
16" พร้อมติดตั้ง 

บกศ. 6 ชุด 
             

2,500.00  
ง.อาคาร 

                      
15,000.00  

(ห้องSelf) 

29 
29 ม.ค. 

62 
4120-001-0003 

เครื่องปรับอากาศ ชนิด
ตู้ตั้งพื้น 

บกศ. 3 ชุด 
            

65,000.00  
ง.อาคาร 

    
622-169 ถึง 

171 
62,000 BTU พร้อม

ติดตัง้ 
             

195,000.00  
(ห้องประชุมใหญ่) 

30 
21 ม.ค. 

62 
7105-014-0001 

622-027 
โซฟา โอเว่น บีเบทเท่อ บกศ. 1 ชุด 

             
7,900.00  

อศจ. 

    
7110-007-0010 

622-309 
โต๊ะกลาง SD989   1 ตัว 

             
2,900.00  

  

31 5 ก.พ. 62 
7440-001-0004 

622-156 

Printer Canon 
PIXMA G2010 + Ink 

Tank 
บกศ. 1 เครื่อง 

             
4,300.00  

ผ.การตลาด 

32 7 มี.ค. 62 7110-001-0001 
ตู้เหล็ก 3 ฟุต สูง 2 

บานเปดิ คีออส MAX-
052 สีเขียว 

บกศ. 2 ใบ 
             

4,900.00  
ผ.สามัญ 

    
622-162 ถึง 

163 
                  

9,800.00  
-1015 

33 
11 มี.ค. 

62 
7440-001-0018 

ครุภัณฑ์ห้องปฏบิัติการ
คอมฯ 

งปม. 1 ชุด 
       

1,478,000.00  
 ผ.คอมฯ  

    621-038 

 -ซอฟต์แวร์บริหาร
จัดการห้องเรยีนผ่าน
ระบบ เครือข่าย 1

ระบบ 
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ล าดับ
ที่ 

วันเดือนปี
ที่ได้รับ 

หมายเลขประจ า
วัสดุ-ครุภณัฑ ์

รายการ  ขนาด  
ลักษณะ 

ได้มา
โดย
วิธีใด 

จ านวน 
 ราคา  

หน่วยละ 
หมายเหต ุ

    621-039 

 -กระดาน
อิเล็คทรอนิกส์ แบบ
โต้ตอบ ขนาดไม่น้อย
กว่า 70 น้ิว 1 เครื่อง 

       

    
621-001 ถึง 

031 
 -เครื่องคอมพิวเตอร์ 

31 เครื่อง 
       

    
621-001 ถึง 

030 

 -โต๊ะวางคอมฯ ส าหรับ
ผู้เรียนพร้อมเก้าอ้ี 30 

ชุด 
       

    621-031 
 -โต๊ะวางคอมฯ ส าหรับ
ผู้สอนพร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด 

       

    621-032 

 -เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 1 

เครื่อง 

       

    621-033 
 -เครื่องเชื่อมต่อและ
กระจายสัญญาณ 1 

เครื่อง 
       

    621-034 
 -ตู้เก็บอุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ 1 เครื่อง 
       

    
621-035 ถึง 

036 

 -เครื่องปรับอากาศ
ขนาดไม่น้อยกว่าอ

30,000 BTU 2 เครื่อง 
       

    621-037 
 -ระบบไฟฟ้าและระบบ

เครือข่าย 1 ระบบ 
       

34 
26 มี.ค. 

62 
4120-002-0001 

622-002 

คอมเพรสเซอร์ NHA1 
1 ขนาด 25,000 BTU  

ยี่ห้อมิตซูบชิ ิ
บกศ. 1 ชุด 

            
11,000.00  

 ง.แนะแนว  

35 
27 มี.ค. 

62 
4120-002-0001 

622-003 

คอมเพรสเซอร์ NHA1 
1 ขนาด 25,000 BTU 

ยี่ห้อมิตซูบชิ ิ 
บกศ. 1 ชุด 

            
11,000.00  

 ผ.เลขาฯ  

36 
29 มี.ค. 

62 
4120-002-0001 

622-004 

คอมเพรสเซอร์ NHA1 
1 ขนาด 30,000 BTU 

ยี่ห้อมิตซูบชิ ิ 
บกศ. 1 ชุด 

            
12,500.00  

 ผ.คอมฯ  

37 2 เม.ย. 62 
6680-005-0001 

621-003 ถึง 
007 

มิลติมิเตอร์แบบเข็ม งปม. 5 ตัว 
                

950.00  
 ง.โครงการพิเศษ  
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ล าดับ
ที่ 

วันเดือนปี
ที่ได้รับ 

หมายเลขประจ า
วัสดุ-ครุภณัฑ ์

รายการ  ขนาด  
ลักษณะ 

ได้มา
โดย
วิธีใด 

จ านวน 
 ราคา  

หน่วยละ 
หมายเหต ุ

                       
4,750.00  

  

38 2 เม.ย. 62 
4310-001-0001 

621-012 
ปั๊มลมแบบสูบเดียวโร
ตาวี 2.5 HP 25 ลิตร 

งปม. 12 ตัว 
             

4,900.00  
 ง.โครงการพิเศษ  

39 
29 เม.ย. 

62 
7105-003-0001 

622-012 
เตียงเหล็ก 3.5 ฟุต 

SUN 
บกศ. 1 หลัง 

             
1,400.00  

 ง.ความร่วมมือ  

40 
30 เม.ย. 

62 
7440-001-0004 

622-157 
Printer Canon 
MP287 Tank 

บกศ. 1 เครื่อง 
             

3,900.00  
 ง.ครูที่ปรึกษา  

41 
28 พ.ค. 

62 
5805-001-0001 

622-023 
โทรศัพท์ PANASONIC 

KX-TS 500 MX 
บกศ. 1 เครื่อง 

                
590.00  

 ง.บริหาร  

42 1 ก.ค. 62 
4120-001-0003 

622-172 

เครื่องปรับอากาศชนดิ
ตั้งแขวน ยี่ห้อ Tasaki 
ขนาด 36,000 BTU 

เบอร์ 5  

บกศ. 1 ชุด 
            

45,000.00  
 ผ.โรงแรม  

43 5 ส.ค. 62 
4140-001-0002 

622-333 

พัดลมโคจร ขนาด 16 
น้ิว มิตซูบชิิ พร้อม

ติดตัง้ 
บกศ. 1 ชุด 

             
2,500.00  

 ง.อาคาร  
(ติดป้อมยาม) 

44 
26 ส.ค. 

62 
4110-007-0001 

622-003 
ตู้แช ้(เค้ก) LD3 บกศ. 1 ตู้ 

            
46,010.00  

 ผ.อาหาร  
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ข้อมูลหลักสูตรและสาขาที่เปิดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ดังนี้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย 3 ประเภทวิชา ได้แก่ 
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         สาขาวิชาพณิชยการ  
    สาขางานการบัญชี 
    สาขางานการตลาด 
    สาขางานการเลขานุการ 
    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    สาขางานธุรกิจค้าปลีก 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     
    สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
      สาขางานการโรงแรม 
      สาขางานการท่องเที่ยว                 
3. ประเภทวิชาคหกรรม               
    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   สาขางานอาหารและโภชนาการ 
    สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย   สาขางานออกแบบเสื้อผ้า 
    สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์          สาขางานคหกรรมการผลิต 
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ประกอบด้วย 3 ประเภทวิชา ได้แก่ 
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
      สาขาวิชาการบัญชี                 สาขางานการบัญชี 
      สาขาวิชาการตลาด                สาขางานการตลาด 
      สาขาวิชาการเลขานุการ           สาขางานการจัดการส้านักงาน 
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     
    สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  สาขางานมัคคุเทศก์ทางทะเล 
3. ประเภทวิชาคหกรรม 
    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานการประกอบอาหาร
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ข้อมูลสถานประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรประจ าปีการศึกษา 2562 
ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถงึ วันที่ 14 กมุภาพันธ์ 2563 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
1 ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 

อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511234 
2 บริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ จ้ากัด (มหาชน) เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ต้าบลทรัพย์อนันต์  

อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทร 077-630891-3 
3 บริษัท Triple P จ้ากัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 

อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234,511218 

4 โรงพยาบาลปากน้้าชุมพร ถนนสายชุมพร-ปากน้้า อ้าเภอเมืองชุมพร   
จังหวัดชุมพร 86120 โทร 077-521750 ต่อ 202 

5 บริษัท ลูกพ่อขุนการบัญชีและภาษีอากร จ้ากัด เลขที่ 57/3 หมู่ที่ 4 ต้าบลสวี อ้าเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 86130 โทร 088-8266838 

6 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาชุมพร 

เลขที่ 175 ถนนศาลาแดง ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
 โทร 077-501051 ต่อ13 

7 บริษัท สมชายปาล์มออยล์ จ้ากัด เลขที่ 179 หมู่ที่ 11 ต้าบลทุ่งคา อ้าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร โทร 077-554070,083-0668019 

8 ศาลจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนอาภากร ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-529944 

9 โรงแรมลอฟ มาเนีย บูติค โฮเทล เลขที่ 89/9 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-501789 

10 ธนาคารออมสิน สาขามาบอ้ามฤต เลขที่ 65 หมู่ที่ 13 ต้าบลดอนยาง อ้าเภอประทิว   
จังหวัดชุมพร 86210 โทร 077-656357 

11 บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จ้ากัด เลขที่ 95 หมู่ที่ 8 ต้าบลท่าข้าม อ้าภอท่าแซะ  
จังหวัดชุมพร 86140 โทร 077-547123 

12 โรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร เลขที่ 121 หมู่ที่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง ต้าบลวังไผ่ 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000  
โทร 077-658555 -831 
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
13 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาท่าแซะ 
เลขที่ 19/2 หมู่ที่ 12 ต้าบลท่าแซะ 
อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 
โทร 077-599866 

14 ธนาคารออมสิน สาขาสวี เลขที่ 404 หมู่ที่ 5 ถนนสวี-บ่อคา ต้าบลนาโพธิ์ 
อ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 โทร 077-531205 

15 ส้านักงานขนส่งจังหวัดชุมพร เลขที่ 156 หมู่ที่ 7 ต้าบลนาชะอัง  อ้าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-658264 

16 บริษัท ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ จ้ากัด เลขที่ 220 หมู่ที่ 1 ต้าบลวังไผ่ อ้าเภอเมืองชุมพร   
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-574222,077-545555 

17 บริษัท จีไอ กรีน เพาเวอร์ จ้ากัด เลขที่ 217 หมู่ที่ 15 ต้าบลท่าแซะ อ้าเภอท่าแซะ  
จังหวัดชุมพร 86140 โทร 077-599026 

18 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ้ากัด เลขที่ 50 หมู่ที่ 13 ต้าบลท่าแซะ อ้าเภอท่าแซะ  
จังหวัดชุมพร 86140 โทร 077-529600 

19 ส้านักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนอาภากร ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-658310 

20 ที่ท้าการปกครองจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-630626 

21 ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร เลขที่ 101/10 ถนนศาลาแดง ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511150 

22 ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ถนนไตรรัตน์ ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-630621 

23 บริษัท วิริยะประกันภัย จ้ากัด (มหาชน) เลขที่ 86/9-10 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต้าบลวังไผ่ 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190 
โทร 077-622888,077-534360 

24 ส้านักงานตรวจแผ่นดินจังหวัดชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา  ต้าบลท่าตะเภา อ้าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-504144-6 

25 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาหลังสวน 

เลขที่ 55/1 ถนนเพชรเกษม ต้าบลขันเงิน 
อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โทร 077-541371 ต่อ 13 

26 งานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234,511218 

27 บริษัท เอส.ซี. เคอร์เนล จ้ากัด เลขที่ 179 หมู่ที่ 11 ต้าบลทุ่งคา อ้าเภอเมืองชุมพร  
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
  จังหวัดชุมพร  โทร 077-554070 

28 ส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เลขที่ 205/10 หมู่ที่ 1 ต้าบลนาชะอัง  
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-501054 

29 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาท่าข้าม 

เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอท่าแซะ  
จังหวัดชุมพร 86140 โทร 077-547240 ต่อ 13 

30 บัญชีมาร์ท จ้ากัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000  
โทร 077-511234,511218 

31 โรงพยาบาลท่าแซะ เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ต้าบลทรัพย์อนันต์ อ้าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร 86140 โทร 077-651526 ต่อ 8 

32 ส้านักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร เลขที่ 87 หมู่ที่ 1 ต้าบลนาชะอัง อ้าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-504364 ต่อ 5 

33 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลท่าตะเภา อ้าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-507971 ต่อ 111 

34 บริษัท วิริยะประกันภัย จ้ากัด (มหาชน) เลขที่ 86/9-10 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต้าบลวังไผ่ 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190 
โทร 077-622888,077-534360 

35 บริษัท ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จ้ากัด เลขที่ 188/111 ถนนศาลาแดง ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-504150 

36 ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511018 

37 โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ต้าบลวังใหม่  
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190 โทร 077-596683 

38 ส้านักงานอัยการจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-658375 

39 สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดชุมพร จ้ากัด ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-507585 

40 บริษัท จีไอ กรีน เพาเวอร์ จ้ากัด เลขที่ 217 หมู่ที่ 15 ต้าบลท่าแซะ  
อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทร 077-599026 

41 โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เลขที่ 18/22 ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-542555 

42 ธนาคารออมสิน สาขาปากน้้าชุมพร เลขที่ 106/3 หมู่ที่ 2 ต้าบลปากน้้า 
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
  อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120  โทร 077-521050 

43 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาดอนหว้า 

เลขที่ 98 หมู่ที่ 12 ต้าบลครน  อ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
86130 โทร 077-557022 

44 ส้านักงานคลังจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ต้าบลนาชะอัง  
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511207 

45 บริษัท มิตรเจริญปาล์มออยล์ จ้ากัด เลขที่ 110/1 หมู่ที่ 2 ต้าบลหินแก้ว  
อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทร 077-508000 

46 ส้านักงานสาธารสุขจังหวัดชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลท่าตะเภา  
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511040 

47 มณฑลทหารบกท่ี 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต้าบลวังใหม่ อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร 86190 โทร 077-576664 

48 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ต้าบลนาชะอัง อ้าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-505946 

49 บริษัท แอล เอส กรุ๊ป อินเตอร์ฟู้ด จ้ากัด เลขที่ 46 หมู่ที่ 11 ต้าบลวังไผ่ เลขที่ 46 หมู่ที่ 11 
 ต้าบลวังไผ่  อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190  
โทร 077-659965 

50 ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลท่าตะเภา อ้าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86190 โทร 077-504144 ต่อ 6 

51 บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จ้ากัด เลขที่ 95 หมู่ที่ 8 ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอท่าแซะ 
 จังหวัดชุมพร 86140  โทร 077-547123 

52 ส้านักงานสาธารสุขจังหวัดชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลท่าตะเภา อ้าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000โทร 077-511040 

53 ส้านักงานบัญชีคุณนงคราญและทีมงาน เลขที่ 271/18 หมู่ที่ 10 ต้าบลนาทุ่ง อ้าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-503888,077-501490 

54 บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จ้ากัด เลขที่ 178/1 หมู่ที่ 5 ต้าบลทุ่งคา อ้าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 86100 โทร 077-554090 

55 บริษัท บี.เค กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ้ากัด (มหาชน) เลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ต้าบลวังไผ่ อ้าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-576316 ต่อ 9 

56 บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม  ต้าบลบ้านนา 
 อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โทร 077-543499 

57 บริษัท ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ จ้ากัด เลขที่ 220 หมู่ที่ 1 ต้าบลวังไผ่ อ้าเภอเมืองชุมพร 
 จังหวัดชุมพร 86000 ทร 077-574222,077-545555 
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58 บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จ้ากัด เลขที่ 250 หมู่ที่ 12 ต้าบลครน อ้าเภอสวี  

จังหวัดชุมพร 86130 โทร 077-529800 
59 โรงแรมนานาบุรี 

 
เลขที่ 355/9 ถนนประชาอุทิศ ต้าบลท่าตะเภา อ้าเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-507625 

60 ส้านักงานบัญชีโมเดิร์นแอคเค้าท์ติ้ง 
 

ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลท่าตะเภา  อ้าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-506996 

61 บริษัท ชัยรัชการ จ้ากัด 
 

เลขที่ 90 หมู่ที่ 9 ต้าบลวังไผ่  อ้าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-596748 ต่อ 9 

62 ส้านักงานบ้านบัญชี 
 

เลขที่ 200 หมู่ที่ 10 ต้าบลนาทุ่ง  อ้าเภอเมืองชุมพร 
 จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-503696 

63 ส้านักงานบัญชีปัณณ์กิจ 
  

เลขที่ 224/8 หมู่ที่ 5 ต้าบลนาทุ่ง  อ้าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 086-9519403 

64 งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511234 

65 ส้านักงานสาธารสุขจังหวัดชุมพร 
 

ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลท่าตะเภา อ้าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511040 

66 ที่ว่าการอ้าเภอเมืองชุมพร 
 

ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลท่าตะเภา อ้าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511214 

67 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
 

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ต้าบลชะอัง  อ้าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-657043 ต่อ 4 

68 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511234 

69 งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511234 

70 งานวัดผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511234 

71 ห้างหุ่นส่วนจ้ากัด ซี.ดี.ชุมพร คอมพิวเตอร์ เลขที่ 188/134-135 ถนนศาลแดง ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-571396 

72 ศูนย์ป่าไม้ชุมพร 
 

เลขที่ 16 ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 

73 งานกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
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  อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 

โทร 077-511234 
74 สถานีต้ารวจภูธรเมืองชุมพร 

 
เลขที่ 250 ถนนไตรรัตน์ ต้าบลท่าตะเภา  อ้าเภอเมืองชุมพร 
ชุมพร 86000 โทร 077-511222 

75 งานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511234 

76 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
 

เลขที่ 222 ถนนพิศิษฐพยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-503672 

77 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร 
 

เลขที่ 268/7 ซอยหลังจวนผู้ว่า ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-501199 

78 มายคอม เน็ทเวิร์ค 
 

เลขที่ 353/33 ถนนสุขเสมอ ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 

79 ท่ายาง คอมพิวเตอร์  
 

เลขที่ 154/4 หมู่ที่ 4 ต้าบลท่ายาง อ้าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร โทร 096-794-4883,095-274-9083 

80 ส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่ชุมพร 
 

ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนจักรีประพาส  
ต้าบลท่าตะเภา อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-502899 

81 สถานีรถไฟจังหวัดชุมพร 
 

ถนนนวมินตร์ร่วมใจ ต้าบลท่าตะเภา  
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-503262 

82 เอ.พี.คอมพิวเตอร์ 
 

เลขที่ 17/1 ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-503852 

82 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ชุมพรการพิมพ์ 
 

เลขที่ 4 ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-501467 

83 งานเดินรถแขวง การรถไฟฯ 
 

สถานีรถไฟชุมพร ชั้น 2 ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-503262 

84 องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งคา 
 

เลขที่ 65/1 หมู่ที่ 11 ต้าบลทุ่งคา  
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100 โทร 077-979919 

85 บริษัท ริช เดอะซิสเต็ม จ้ากัด 
 

เลขที่ 127/2-3 ถนนศาลาแดง ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511822 

86 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ-พลัส คอมพิวเตอร์ 
 

เลขที่ 182/16 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-506400,077-506408 
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87 บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จ้ากัด สาขา 00060 

 
เลขที่ 75/2-4 ถนนศาลาแดง ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-501599 

88 แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ 
 

เลขที่ 35 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-571361 

89 โรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร 
 

เลขที่ 121 หมู่ที่ 3 ถนนชุมพร - ระนอง ต้าบลวังไผ่ 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-658555 

90 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร 
 

เลขที่ 66 หมูที่ 2 ต้าบลบ้านนา  
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190 โทร 077-534122 

91 ร้านแต้มสี โฆษณา  
 

เลขที่ 75/26 หมู่ที่ 3 ต้าบลวังไผ่  อ้าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-970456 

92 ส้านักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 
 

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 096-815-9062 

93 กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ 41 
 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต้าบลขุนกระทิง อ้าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 86190 โทร 077-641573 ต่อ 4 

94 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511234 

95 งานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511234 
ต่อ 140 

96 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

97 งานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 ต่อ 134 

98 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) 
 

เลขที่ 9 ถนนชุมพร - ระนอง ต้าบลวังใหม่ 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190 โทร 077-501387 

99 องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งคา 
 

เลขที่ 65/1 หมู่ที่ 11 ต้าบลทุ่งคา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100 โทร 077-079919 

100 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
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  โทร 077-511234 , 077-511218 

101 โรงเรียนบ้านเขาวง 
 

หมู่ที่ 11 ต้าบลบ้านนา  อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
86190 โทร 093-578-3615 

102 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 
 

ถนนเพรชเกษม ต้าบลวิสัยใต้  อ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
86130 โทร 077-556073 

103 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ้ากัด 
 

เลขที่ 223/4 หมู่ที่ 1 ต้าบลนาชะอัง อ้าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-658060 ต่อ 061 

104 ห้องชมรมวิชาชีพการเลขานุการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

105 ส้านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา
ชุมพร 
 

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรชั้น 4 ถนนไตรรัตน์ ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โทร 077-506140 

106 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
 

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ต้าบลนาชะอัง อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร 86000 โทร 077-657044 

107 ส้านักศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
 

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรชั้น 4 ถนนไตรรัตน์ ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-613417 

108 ธนาคารออมสิน สาขาสวี 
 

เลขที่ 404 หมู่ที่ 5 ต้าบลนาโพธิ์ อ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร  
86130 โทร 077-531205 

109 กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
ชุมพร 
 

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรชั้น 2 ถนนไตรรัตน์ ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-504542 

101 ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชุมพร 

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-502257 

102 ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชุมพร 

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-512166 

103 ที่ท้าการปกครองจังหวัดชุมพร 
 

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511018 

104 โรงเรียนอนุบาลชุมพร  
 

ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลท่าตะเภา  
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511310 

105 ที่ท้าการปกครองจังหวัดชุมพร 
 

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511018 
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
106 ที่ท้าการบริหารส่วนต้าบลวิสัยเหนือ 

 
"เลขที่ 49 หมู่ที่ 7 ต้าบลวิสัยเหนือ" 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100 โทร 077-510696 

107 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 
 

หมู่ที่ 1 ต้าบลวิสัยเหนือ อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
86100 โทร  077-556119 

108 สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
ชุมพร 
 

เลขที่ 184 หมู่ที่ 2 ต้าบลบางหมาก อ้าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511453,077-511600 

109 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ้ากัด 
 

เลขที่ 19/3 ถนนชุมพร  -ระนอง ต้าบลวังไผ่ 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-576974 

110 องค์การบริหารส่วนต้าบลปากคลอง 
 

หมู่ที่ 4 ต้าบลปากคลอง อ้าเภอประทิว จังหวัดชุมพร 86210 
โทร 077-579777 

111 องค์การบริหารส่วนต้าบลสลุย 
 

เลขที่ 444 หมู่ที่ 7 ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
86140 โทร 077-611114 

112 
 

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสวี 
 

เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 4 ต้าบลสวี อ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
86130 โทร 077-532238 

113 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

114 ส้านักงานเทศบาลต้าบลมาบอ้ามฤต 
 

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ต้าบลดอนยาง อ้าเภอประทิว 
 จังหวัดชุมพร 86210 โทร 077-656289,077-656290  
ต่อ 103,104 

115 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 
 

เลขที่ 489 หมู่ที่ 4 ต้าบลสองพ่ีน้อง 
อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทร 082-4865627 

116 ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
 

เลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ต้าบลนาชะอัง  
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511601 

117 ศาลจังหวัดชุมพร 
 

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-529940 

118 องค์การบริหารส่วนต้าบลตากแดด 
 

หมู่ที่ 7 ต้าบลตากแดด อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
86190 โทร 077-613432 

119 องค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้า 
 

ถนนชุมพร - ปากน้้า ต้าบลปากน้้า 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 
โทร 077-521353 ต่อ 101 
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
120 องค์การบริหารส่วนต้าบลหาดพันไกร 

 
หมู่ที่ 2 ถนนบ้านเขาตาสุก ต้าบลหาดพันไกร 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-659037 

121 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 
 

หมู่ที่ 8 ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 
โทร 077-547114 

122 ส้านักงานเทศบาลต้าบลวังไผ่  
 

เลขที่ 90 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ต้าบลวังไผ่  
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-534133 - 4 ต่อ 214 

123 ส้านักงานเทศบาลต้าบลท่าแซะ 
 

เลขที่ 333 หมู่ที่ 6 ถนนเทศบาล 5  อ้าเภอท่าแซะ  
จังหวัดชุมพร 86140 โทร 077-599011 ต่อ 107 

124 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 

เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ต้าบลหงษ์เจริญ  
อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทร 077-613211 

125 ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร 
 

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรชั้น 1 ถนนไตรรัตน์ ต้าบลนาชะอัง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-613648 

126 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

127 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) 
 

เลขที่ 240 ถนนไตรรัตน์ ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-511075 

128 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
 

เลขที่ 222 ถนนพิศิษฐพยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-505941 

129 โรงเรียนมาบอ้ามฤตวิทยา 
 

หมู่ที่ 13 ต้าบลดอนยาง อ้าเภอประทิว จังหวัดชุมพร 86210 
โทร 077-578577 

130 ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากน้้าชุมพร 
 

เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนชลทีธวารา ต้าบลปากน้้าชุมพร 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 
โทร 077-522008 

131 องค์การบริหารส่วนต้าบลวังไผ่ 
 

เลขที่ 56/3 ถนนเพชรเกษม-หนองส้ม หมู่ที่ 6 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-596615 

132 โรงเรียนปากน้้าชุมพรวิทยา 
 

เลขที่ 121 หมู่ที่ 1 ต้าบลหาดทรายรี 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร 087-5399921 

133 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาและพัฒนา
อาชีพฯ 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
134 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 
เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

135 งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

136 M - Mart 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

137 M - Mart 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

138 สหการณ์ร้านค้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

139 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาทางไปปากน้้าจุดที่ 1 
 

เลขที่ 148/1 หมู่ที่ 7 ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลนาทุ่ง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 091-0027971 

140 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาถนนชุมพร 
 

เลขที่ 8/42 หมู่ที่ 1 ต้าบลวังไผ่ อ้าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 86190 โทร 091-0025440 

141 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ 
 

เลขที่ 18/11 ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 091-0029885 

142 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบางหมาก 
 

เลขที่ 139/4 หมู่ที่ 2 ต้าบลบางหมาก 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 091-0029925 

143 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาโรงพยาบาลชุมพรฯ 
 

เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ต้าบลท่าตะเภา  
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 091-0025131 

144 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาฮากก้าชุมพร 
 

เลขที่ 120/55 ถนนกรมหลวงชุมพร ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 091-0025734 

145 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ลือฟ้ามาร์ท (7-11 สาขาแม่ฟ้า
ภิญโญ) 

เลขที่ 9/5 หมู่ที่ 1 ต้าบลขุนกระทิง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190 โทร 091-0022098 

146 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาถนนไตรรัตน์ 
 

เลขที่ 227/18 ถนนไตรรัตน์ ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 091-0029587 
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
147 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาขุนกระทิง 

 
เลขที่ 8/14 ต้าบลขุนกระทิง อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
86190 โทร 091-0014048 

148 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาขุนกระทิง 1  
 

เลขที่ 68 หมู่ที่ 6 ต้าบลทุ่งคา  อ้าเภอเมืองชุมพร 
 จังหวัดชุมพร 86100 โทร 091-0022059 

149 ธนิสา รีสอร์ท 
 

เลขที่ 87 หมู่ที่ 10 ถนนอุทุมพร ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-501056 

150 โรงแรมมรกตชุมพร 
 

เลขที่ 102-112 ถนนซอยทวีสินค้า ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-502999 

151 โรงแรม เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 
 

เลขที่ 29 ซอยกะรนนุ้ย ต้าบลกะรน 
อ้าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร 076-370100 

152 Chong Nang Residence วทิยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

153 Chong Nang Food & Beverage วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

154 โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 
 

เลขที่ 14 ถนนกะตะน้อย ต้าบลกะรน อ้าเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร 077-076-318350 

155 R - Cheewa Coffee วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

156 โรงแรม เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 
 

เลขที่ 29 ซอยกะรนนุ้ย ต้าบลกะรน 
อ้าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร 076-370100 

157 โรงแรม สไมล์ เฮาส์  
 

เลขที่ 95 หมู่ที่ 1 ต้าบลบ่อผุด อ้าเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320 โทร 077-745361 

158 โรงแรมนานาบุรี  
 

เลขที่ 355/9 ถนนประชาอุทิศ ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-503888 

159 โรงแรม ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท - แฟชั่น กะตะบีช 
 

เลขที่ 20/10 ถนนกะตะ ต้าบลกะรน 
อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร 076-284404 

160 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อนันกานทัวร์ 
 

เลขที่ 199/41 ต้าบลบางหมาก  
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-643058 
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ 
161 H.T. Travel & Service วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

162 ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร 
 

ถนนไตรรัตน์ ต้าบลนาชะอัง อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
86000 โทร 077-502133 

163 R - Cheewa Sonvenir วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

164 บริษัท สยามคาตามารัน จ้ากัด 
 

เลขที่ 56/2 หมู่ที่ 1 ถนนชุมพร - ปากน้้า ต้าบลท่ายาง 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120 โทร 077-553123 

165 Full Time Bakery วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

166 R - Cheewa Kitchen วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต้าบลท่าตะเภา 
อ้าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 
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ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชุมพร 

ประวัติควำมเป็นมำของจังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จังหวัดชุมพรมีชื่อปรากฏตั้งแต่ปีพุทธศักราช 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 แต่ชื่อเมืองชุมพรนั้นไม่ได้มีความหมายตาม
ตัวอักษร 
 
 ประการแรก เชื่อกันว่าชุมพรนั้นมาจากค าว่า “ประชุมพล” หรือ “ชุมนุมพล” ซึ่งแปลได้ว่า        
“รวมก าลัง” เนื่องจากในสมัยก่อนชุมพรเป็นเมืองหน้าด่านทางภาคใต้ และกองทัพมักจะมาตั้งค่ายอยู่ที่เมือง
เมืองชุมพร ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการรบกับพม่าหรือปราบกบฏภายในราชอาณาจักรก็ตาม เมื่อยกทัพหลวงมาครั้ง
ใด เมืองชุมพรก็จะต้องเป็นที่ชุมนุมพลหรือชุมนุมกองทัพเสมอ ค าว่าชุมพรจึงเป็นไปได้ว่าเกิดจากการเรียก
เพ้ียนมาจากค าว่าประชุมพล เพราะคนไทยทางใต้ชอบพูดค าสั้นๆ จึงตัดค าว่าประออกเสีย เหลือแค่ “ชุมพล” 
และค าว่าพลก็เพ้ียนกลายมาเป็นค าว่า “พร” แทน ซึ่งตามธรรมดา ชื่อเมืองหรือต าบลมักจะถูกเรียกเพ้ียนไป
จากเดิมเสมอ อย่างไรก็ดีเมืองชุมพรนับว่าเป็นเมืองที่ส าคัญทางยุทธศาสตร์มาตั้งแต่สมัย โบราณ ดังนั้นจากค า
ว่าประชุมพลจึงมีความหมายตรงกับประวัติศาสตร์ของเมืองที่ว่า เป็นเมืองส าคัญทางยุทธศาสตร์ 
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 ประการที่สอง ในการเดินทางไปรบทัพจับศึกของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อจะเคลื่อนพล
จะต้องท าพิธีส่งทัพโดยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้ รับชัยชนะในการสู้รบ เพ่ือเป็นการบ ารุงขวัญทหาร   
ในสถานที่ชุมนุมเพ่ือรับพรเช่นนี้จึงตรงกับความหมายชุมนุมพร หรือประชุมพร ซึ่งทั้งสองค านี้อาจเป็นต้นเหตุ
ของค าว่า “ชุมพร” เช่นเดียวกัน 
 
 ประการที่สาม เนื่องจากที่ตั้งเมืองเดิมนั้นอยู่ทางฝั่งขวาของคลองชุมพร ซึ่งมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกกัน
ว่า “มะเดื่อชุมพร” ขึ้นอยู่ทั่วไป เดิมคลองนี้ยังไม่มีชื่อภายหลังจึงถูกตั้งชื่อว่าคลองชุมพรตามชื่อต้นไม้ เพราะ
ปกติการตั้งชื่อท้องที่หรือแม่น้ าล าคลองมักจะตั้งตามชื่อต้นไม้หรือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ ณ ที่แห่งนั้น ต่อมา
เมืองที่มาตั้งจึงมีชื่อตามต้นไม้ไปด้วย เช่นเดียวกับชื่อชุมพร อาจเรียกตามชื่อหรือคลองหรือชื่อต้นไม้ก็เป็นได้ 
 
 เมืองชุมพรเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่นอน  แต่จากหลักฐานในกฎหมาย
ตราสามดวงในรัฐสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) สันนิษฐานได้ว่าเมืองชุมพรมีอายุ
ตราบจนถึงปัจจุบันกว่า 600 ปีแล้ว โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงเรียบ
เรียงความเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งเมืองชุมพรไว้ในต านานเมืองระนองความตอนหนึ่งว่า "เมืองชุมพรประหลาดผิด
จากเมืองอ่ืนๆในแหลมมาลายูที่ตั้งมาแต่โบราณ เช่น เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น   ล้วนมี
โบราณสถาน โบราณวัตถุปรากฏให้เห็นรู้ได้ว่าเป็นเมืองมาแต่โบราณ แต่เมืองชุมพรไม่พบโบราณสถานและ
โบราณวัตถุแต่อย่างใด อาจจะเป็นด้วยเหตุ 2 ประการ คือ มีพ้ืนที่นาไม่พอกับคน ประการหนึ่ง และอีก
ประการหนึ่งตั้งอยู่ตรงคอคอดแหลมมาลายู ซึ่งมักเป็นสมรภูมิรบพุ่งกันตรงนี้ จึงไม่สามารถสร้างเมืองถาวรไว้
แต่ต้องรักษาไว้เป็นเมือง"หน้าด่าน" ส าหรับชื่อ "เมืองชุมพร"สันนิษฐานว่า มาจากค าว่า "ชุมนุมพล" เนื่องจาก
เป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้ เข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่จึงเรียกจุดนี้
ว่า"ชุมนุมพล" แต่ด้วยเหตุที่คนภาคใต้ชอบพูดค าสั้นๆจึงตัดค ากลางออกเหลือเพียง "ชุมพล" และต่อมาเพ้ียน
เป็น"ชุมพร" อีกประการหนึ่งในการเดินทางไปรบทัพจับศึกของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อจะเคลื่อน
พลจะต้องท าพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบเป็นการบ ารุงขวัญทหารในสถานที่ชุมนุม
เพ่ือรับพร เช่นนี้ตรงกับความหมาย "ชุมนุมพร" หรือ "ประชุมพร" ซึ่งทั้งสองค านี้อาจเป็นต้นเหตุของค าว่า 
"ชุมพร" เช่นเดียวกัน แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นเดียวกับ
ชื่อท้องที่ทั่วๆไป เพราะที่ตั้งเมืองเดิมบนฝั่งท่าน าชุมพร มีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมาย ต้นมะเดื่อชุมพรจึง
เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองอยู่ในตราจังหวัดจนถึงปัจจุบัน  

ข้อมูลกำรเดินทำงกำรเดินทำง 

วิธีที่ 1 โดยขับรถยนต์ส่วนตัวไปเอง  

    การเดินทางไปยัง จ.ชุมพรโดยขับรถยนต์ส่วนตัวไปเองนั้น ไม่ว่าคุณจะใช้ยายพาหะแบบไหน 
ราคาแพงเพียงไร ก่อนจะออกเดินทางควรตรวจเช็คสภาพ รถของคุณ ให้แน่ใจเสียก่อน ว่ายานพาหนะของคุณ
อยู่ในสภาพที่ด ีโดยเฉพาะเบรกรถควรอยู่ในสภาพพอเหียบปุ๊บหนุดปั๊บไม่มีแถม ความปลอดภัย ในการเดินทาง
เป็นสิ่งส าคัญมาก ดังนั้นเมื่อตรวจเช็คสภาพของยานพาหนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนแน่ใจว่าโอเค ถึงจุดหมาย
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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 
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   - 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 
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สภำพทั่วไปของจังหวัด 
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 ซึ่งตั้งหน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัด จ านวน
95 หน่วยงานการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครอง และการการบริหารราชการออกเป็น    
2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 29 หน่วยงาน ระดับอ าเภอ 
ประกอบด้วย 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมู่บ้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 23 เทศบาลต าบลและ 53 องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ภาพคนยืน ซึ่งหมายถึงเทวดาที่ประทานพรให้แก่ชาวเมืองและกองทัพที่ก้าลังจะออกไปท้าศึก 

2. ภาพต้นมะเดื่อที่ขนาบอยู่สองข้าง ซึ่งในจังหวัดชุมพรมีต้นไม้ชนิดนี้อยู่เป็นจ้านวนมาก รวมถึงเป็นต้นไม้ประจ้า
จังหวัดชุมพรด้วย 

3. ภาพค่ายและหอรบ หมายถึงจังหวัดนี้เคยเป็นที่ชุมนุมของบรรดานักรบทั้งหลาย ซึ่งนัดให้มาพร้อมกัน ณ ที่แห่ง
นี้ ก่อนที่จะเดินทัพออกไปสู้รบกับข้าศึก เพราะว่าในสมัยโบราณชุมพรนั้นเป็นเมืองหน้าด่าน 

ค าขวัญประจ าจังหวัดชุมพร 
“ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก” 
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ธงประจ าจังหวัด 

 

 

 

 

 
 

(ธงพ้ืนสีน้้าเงิน กลางมีภาพตราประจ้าจังหวัด) 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด 
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ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อทั่วไป ต้นมะเดื่ออุทุมพร 
ชื่อสามัญ Cluster Fig 
ชื่อวิทยา Ficus racemosa Linn. 
วงศ์ LAURACEAE 
ชื่ออ่ืน ๆ มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร กูแซ เดื่อเกลี้ยง เดื่อน้้า มะเดื่อ 
ถิ่นก าเนิด ถิ่นก้าเนิดในศรีลังกา จีนตอนใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ 
ประเภท ไม้ยืนต้น 
รูปร่างลักษณะ ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5 - 20 เมตร กิ่งอ่อน มีขนสีน้้าตาลแดงปกคลุมบาง ๆ ต่อมาจะหลุดร่วง ใบเป็นใบ

เดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปหอก ปลายใบแหลม โดคนใบทู่ถึงกลม ก้านใบยาว 
10.5  เซนติเมตร ดอกเล็ก ออกเป็นกระจุก ผลรูปไข่กลับ เมื่อสุกสีแดงเข้มถึงสีม่วง 

การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดในถุงเพาะกล้าจนงอก และแข็งแรงก่อนจึงย้ายไปปลูกลงดิน และปักช้ากิ่ง 

สภาพที่เหมาะสม ดินร่วน และมีอินทรียวัตถุ ระบายน้้าได้ดี 
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง 
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ประวัติความเป็นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อทั่วไป ดอกพุทธรักษา 
ชื่อสามัญ Butsarana 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna indica Linn. 
วงศ์ CANNACEAE 
ลักษณะท่ัวไป พุทธรักษา เป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้้า ล้าต้นสูงประมาณ 1- 2เมตร มีล้าต้นอยู่ใต้ดิน

เรียกว่า เหง้า เจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอ คล้ายกล้วย ใบมีขนาดใหญ่สีเขียว โคนใบและปลาย
ใบรีแหลมขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นชัด ใบมีก้านยาวเป็นกาบใบหุ้มล้าต้นซ้อนสลับกัน 
ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของล้าต้นช่อดอกเป็น ช่อดอกยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร 
ประกอบด้วยดอก8 - 10 ดอก และมีกลีบบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสันแตกต่างกันไปตามชนิด
พันธุ์ 

การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด การแตกหน่อ 
สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย แสงแดดจัดกลางแจ้ง 
ถิ่นก าเนิด ประเทศอินเดีย 

 

อ าเภอเมือง 
ค าขวัญอ าเภอ 

 
ก้าวสู่เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพ 

ที่อยู่ที่ว่าการอ าเภอ ถนนปรมินทรมรรคา ต้าบลท่าตะเภา อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร 86000 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-7751-1214, 0-7750-3725 
หมายเลขโทรสาร 0-7750-3725 
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อ้าเภอเมืองชุมพรเดิมเรียกว่า “อ้าเภอท่าตะเภา” ย้อนหลังลงไปเรียกว่า “เมืองชุมพร” และก่อนเมือง
ชุมพรเรียกว่า “บ้านประเดิม” เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช ประมาณระหว่าง
ปีพ.ศ.1820 ถึง ปีพ.ศ.1860 จะเห็นได้ว่าอาณาเขตสมัยนั้นแผ่ออกไปกว้างขวางมาก ทั้งทางทิศเหนือ ทิศใต้    
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทางทิศใต้กล่าวถึงเมืองสุวรรณภูมิ คือเมืองอู่ทองกับเมืองราชบุรี เมืองเพชรบุรี
และเมืองนครศรีธรรมราช ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตอนนั้นยังไม่มีจารึกชื่อเมืองชุมพร จึงเป็นไปได้ว่า
เมืองชุมพรคงยังไม่มี แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาล
ที่1 มีเมืองชุมพรปรากฏอยู่ในกฎหมายนั้นแล้ว ดังนั้นจึงพอที่จะอนุโลมได้ว่าเมืองชุมพรคงจะมีมาตั้งแต่ปลาย
สมัยอยุธยากับ ต้นสมัยรัตนโกสินทร์ 

 ตามที่กล่าวมานั้นจึงพอจะกล่าวได้ว่า อ้าเภอเมืองชุมพรคงจะเป็นต้าบล อ้าเภอ และเมืองชุมพรมา
ตามล้าดับ แต่จะก้าหนดให้แน่ชัดว่าจากสมัยใดนั้นไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด 

 

 

ภูมิศาสตร์ 

อยู่บริเวณส่วนกลางของจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นบริเวณคอคอดกระ ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย มีพ้ืนที่ 
748.39 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

อ้าเภอเมืองชุมพรมีเนื้อที่ประมาณ 748.39 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศของอ้าเภอชุมพรเป็น
เทือกเขาด้านตะวันตก พื้นที่ลอนลาดกับที่ราบในตอนกลางและด้านตะวันออก เหมาะส้าหรับท้าการเกษตร 
พ้ืนที่ด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเทือกเขาที่เป็นต้นน้้าล้าธารของแม่น้้าสายส้าคัญ3สายของ
อ้าเภอ ที่ไหลไปทางตะวันออกตามสภาพลาดเอียงของพ้ืนที่ลงสู่ทะเล คือแม่น้้าท่าตะเภา คลองชุมพรและ
คลองวิสัย พ้ืนที่ตอนกลางเป็นลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอนชัน สลับกันไป เป็นเขตที่มีการเพาะปลูกผลไม้
และไม้ยืนต้น ที่พ้ืนที่ด้านตะวันออกเป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม มักจะมีน้้าท่วมขังเป็นประจ้าทุกปี 

ทิศเหนือ อ้าเภอท่าแซะและอ้าเภอปะทิว 
ทิศใต้ อ้าเภอสวี 
ทิศตะวันออก อ่าวไทย 
ทิศตะวันตก อ้าเภอกระบุรี (จังหวัดระนอง) 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

อ้าเภอเมืองชุมพรเป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นสาเหตุให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดูคือ 

 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม โดยในช่วงนี้ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ
ภาคใต้ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – มกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าว
ไทยเข้าสู่ภาคใต้ เป็นมวลอากาศที่มีความชื้นสูง ดังนั้นเมื่อปะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรีจึงท้าให้เกิดฝนตกชุก
ตลอดพ้ืนที่ของ อ้าเภอ 

 
 
 
ข้อมูลการปกครอง 

อ้าเภอเมืองชุมพรแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 17 ต้าบล 161 หมู่บ้าน ได้แก่ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าบลปากน้ า 10 หมู่บ้าน 
ต าบลถ้ าสิงห์ 6 หมูบ้าน 
ต าบลบางหมาก 12 หมู่บ้าน 
ต าบลนาทุ่ง 7 หมู่บ้าน 
ต าบลตากแดด 9 หมู่บ้าน 
ต าบลท่ายาง 11 หมู่บ้าน 
ต าบลบางลึก 12 หมู่บ้าน 
ต าบลนาชะอัง 9 หมู่บ้าน 

ต าบลวังไผ่ 13 หมู่บ้าน 
ต าบลวังใหม่ 9 หมูบ้าน 
ต าบลขุนกระทิง 8 หมู่บ้าน 
ต าบลวิสัยเหนือ 12 หมู่บ้าน 
ต าบลหาดพันไกร 12 หมู่บ้าน 
ต าบลบ้านนา 13 หมู่บ้าน 
ต าบลทุ่งคา 11 หมู่บ้าน 
ต าบลหาดทรายรี 7 หมู่บ้าน 
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ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส าคัญ 

อ้าเภอเมืองมีพ้ืนที่ที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติดังนี้ 

 พ้ืนที่ป่าสงวน 198,086 ไร่ พ้ืนที่ป่าชายเลน 34,124 ไร่ เขตรักษาพันธ์ สัตว์ป่า 85,000 ไร่ อุทยาน

แห่งชาติ 94,000 ไร่ รวมพ้ืนที่ป่าทั้ง หมด 411,210 ไร่เกาะ จ้านวน 10 แห่ง ในจ้านวนนี้มีเกาะรังนก 5 แห่ง 

ด้วยกันดิน มีลักษณะเป็นดินร่วน ดินทราย และดินเหนียวแร่ธาตุ มี 2 ชนิด ด้วยกัน ได้แก่ แร่หินปูน และแร่

ทรายแก้วแหล่งน้้าธรรมชาติ มี 3 ลุ่มน้้าที่ส้าคัญ ได้แก่ ลุ่มน้้าท่าตะเภา มีล้าน้้า สาขา 12 สาย ความยาว 210 

กิโลเมตร ลุ่มน้้าชุมพร มีคลองชุมพรเป็นต้น ก้าเนิด มีล้าน้้าสาขา 22 สาย ความยาว 208 กิโลเมตร และลุ่มน้้า

สวีเฒ่า มีคลอง วิสัยเป็นล้าน้้าสายหลัก ความยาว 93 กิโลเมิตร  

 

ประชากร 

จ้านวนประชากรทั้งสิ้น รวม 137,973 คน 

จ้านวนประชากรชาย รวม 67,751 คน 

จ้านวนประชากรหญิง รวม 70,222 คน 

ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ 213.53 คน : ตารางกิโลเมตร 

การคมนาคม 

พ้ืนที่อ้าเภอเมือง มี 3 เส้นทางคมนาคม คือ 

รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และหมายเลข 41 แยกจากถนนหมายเลข 4 ถนนสี่แยกปฐมพรสถานี

ขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-7750-2725สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7751-1013 

การเกษตรและอุตสาหกรรม 

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส้าคัญ ได้แก่ ยผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลางสาด ยางพารา กาแฟ 

ปาล์ม มะพร้าว 

ชื่อแหล่งน้้าที่ส้าคัญ ได้แก่ ลุ่มน้้าท่าตะเภา ลุ่มน้้าชุมพร ลุ่มน้้าสวีเฒ่า 
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โรงงานอุตสาหกรรมที่ส้าคัญ ได้แก่ 

โรงงานท้าห้องเย็นและสัตว์น้้าแช่แข็งบริษัท ซีเฟรช อินดัสตรี จ้ากัด (มหาชน) ที่ตั้ง ม.8 ต.ปากน้้าโรงงานผลิต

อาหารทะเลกิ่งส้าเร็จรูป แซมดีฟาร์ม ที่ตั้ง ม.1 ต.ทุ่งคาโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตพ้ืนส้าเร็จรูปทุ่งคา

คอนกรีต ที่ตั้ง ม.5 ต.ทุ่งคา 

ภูมิศาสตร์ของจังหวัด 

ขนาดพ้ืนที่ และท่ีตั้ง 

 จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของภาคใต้ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ตามทางหลวงหมายเลข4 (เพชรเกษม) เป็นระยะทางประมาณ 498 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟสายใต้

ประมาณ 476 กิโลเมตร มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ4ของจังหวัดในภาคใต้ คือประมาณ 6,010 ตารางกิโลเมตร 

ชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย มีรูปพ้ืนที่เรียวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 

222 กิโลเมตร โดยจังหวัดชุมพรมีอาณาเขตติดกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ 

เขตอ้าเภอท่าแซะ และอ้าเภอปะทิว ติดต่อกับอ้าเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ทิศใต้ 

เขตอ้าเภอละแม และอ้าเภอพะโต๊ะ ติดต่อกับอ้าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทิศตะวันออก 

เขตอ้าเภอปะทิว อ้าเภอเมือง อ้าเภอสวี อ้าเภอทุ่งตะโก อ้าเภอหลังสวน และอ้าเภอละแม ติดต่อกับอ่าวไทย 

ทิศตะวันตก 

เขตอ้าเภอท่าแซะติดต่อกับอ้าเภอกระบุรี จังหวัดระนองและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เขตอ้าเภอเมือง 

อ้าเภอสวี อ้าเภอหลังสวน และอ้าเภอพะโต๊ะ ติดต่อกับอ้าเภอกระบุรี อ้าเภอละอุ่นอ้าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะยาวและแคบ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1. ทางทิศ

ตะวันตกมีลักษณะเป็นทีสูง มีเทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวกั้นเขตแดนธรรมชาติ 2. บริเวณ
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ตอนกลาง เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ เป็นเขตเกษตรกรรมที่ส้าคัญของจังหวัด และ3. พ้ืนที่ทางทิศตะวันออก

ของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย ลักษณะชายหาดของจังหวัดชุมพรค่อนข้าง

เรียบมีความโค้งเว้าน้อย โดยชายฝั่งทะเลมีความยาวถึง 222 กิโลเมตร และความกว้างของจังหวัดโดยเฉลี่ย

ประมาณ 36 กิโลเมตร 

ทรัพยากรป่าไม้ 
จังหวัด ชุมพร มีพ้ืนที่ป่าครอบคลุมทุกอ้าเภอของจังหวัด แต่จะมีความหนาแน่นทางด้านทิศตะวันตกของ

พ้ืนที่จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมดจ้านวน 2,082,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.046 ของพ้ืนที่จังหวัด ในขณะที่พ้ืนที่
ทางการเกษตรกลับเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 38.19 ในปี 2531 เป็นร้อยละ 54.04 ในปี 2544 ส้าหรับประเภทป่าใน
จังหวัดชุมพร จัดเป็นประเภทไม้ผลัดใบ ซึ่งจ้าแนกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของสภาพป่าที่แตกต่างกัน 
ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ พื้นที่ป่าทั้ง 3 ชนิด สามารถจ าแนกป่าในจังหวัดชุมพร       
ได้ดังนี้ 

1. ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดชุมพรมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ้านวน 26 ป่ามีเนื้อที่  ่ีรวม
ทั้งสิ้น 1,943,176.50 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 25 ป่า และมีการยกเลิกไปแล้ว 1 ป่า คงเหลือเนื้อที่ีีเพียง 
1,941,426.50 ไร่ ในจ้านวนนี้เป็นป่าบกจ้านวน 17 ป่า ป่าชายเลนจ้านวน 5 ป่า ป่าพรุจ้านวน 3 ป่า 

2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดชุมพรมีพ้ืนป่าที่จัดเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์จ้านวน 4 แห่ง และได้ประกาศ ในราช
กิจจานุเบกษาแล้วทั้ง 4 แห่ง 

3. อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่กรมป่าไม้ก้าหนดให้จัดเป็นอุทยานแห่งชาติในเขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพร มี 2 แห่ง 
4. วนอุทยาน จังหวัดชุมพรมีวนอุทยานจ้านวน 1 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ทรัพยากรดิน และที่ดิน 

เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนมีลักษณะที่หลากหลาย อันประกอบไปด้วย ภูเขา 
แหล่งน้้า ชายฝั่งทะเล และฝั่งทะเลที่มีน้้าท่วมถึง จึงก่อให้เกิดลักษณะดินประเภทต่างๆ โดยทั่วไปประเภทดิน 
ในภาคใต้ตอนบนมักเป็นดินประเภทดินทรายและดินตะกอนที่ค่อนข้างเป็นกรด ซึ่ งมีความอุดมสมบูรณ์ปาน 
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กลางถึงค่อนข้างต่้า ส่วนดินบริเวณชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากการผุพัง สลายตัวอยู่ที่ของวัสดุตกค้างและ
ดินดาน และบริเวณที่มีน้้าทะเลท่วมถึงอยู่สม่้าเสมอ เนื้อดินจะเป็นประเภทดินเลนซึ่งมีการระบายน้้าเร็วถึงเร็ว
มาก 

ลักษณะ ดินที่พบของจังหวัดชุมพร แบ่งออกเป็นหน่วยใหญ่ๆได้ 29 หน่วยดิน โดยปะปนกันไปในแต่ละ
พ้ืนที่จากลักษณะของดินทั้งหมด สามารถแบ่งตามประเภทของดินได้ 6 กลุ่มดังนี้ คือ 

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

จากการส้ารวจโดยภาพถ่ายจากดาวเทียม พ้ืนที่ทั้งจังหวัด 3,756,778 ไร่ จ้าแนกพ้ืนที่ทางการเกษตร 
2,039,816 ไร่ (ร้อยละ 45.9) พ้ืนที่ป่าไม้ 658,125 ไร่ (ร้อยละ 20.4) และพ้ืนที่ไม่ได้จ้าแนก 1,058,837 ไร่ 
(ร้อยละ 30.6) 

ทรัพยากรน้้า 

สภาพทางอุทกวิทยาของจังหวัดชุมพร รวมเรียกว่าลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 
แม่น้้าล้าคลองสายสั้นๆ ไหลจากเทือกเขาฝั่งตะวันตกของจังหวัด คือ เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้า 
ลงสู่อ่าวไทย ประกอบด้วยลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าย่อย ดังนี้ 

ลุ่มน้้าสายหลัก 

ลุ่มน้้าสาขาคลองท่าตะเภา 

เป็นแม่น้้าสายสั้นๆมีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาด้านทิศตะวันตกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไหลผ่านอ้าเภอท่า
แซะ อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และออกสู่อ่าวไทยบริเวณปากน้้าชุมพรมีความยาวของแม่น้้าสายหลัก 
หลักและล้าน้้าสาขาเท่ากับ 867 กิโลเมตร มีปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 1,440 ล้านลูกบาศก์เมตร คุณภาพน้้าใน
แม่น้้านี้โดยรวมจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งเหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า ใน
หลายบริเวณตรวจพบโลหะหนักบางชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท โครเมี่ยม และแคทเมี่ยม แต่มีปริมาณไม่มากนัก 

1. กลุ่มพื้นที่ดินเค็มชายฝั่งทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5 ของพื้นที่ท้ังหมดของจังหวัด 
2. กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
3. กลุ่มดินทราย ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5 ของพื้นที่ท้ังหมดของจังหวัด 
4. กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
5. พื้นที่ภูเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
6. กลุ่มดินนา ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
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ส้าหรับปริมาณโคลิฟอร์มแบคที่เรียมีค่อนข้างสูงเนื่องจากล้าน้้าไหลผ่านชุมชน ท้าให้เกิดการปนเปื้อนจากน้้า
ทิ้ง การใช้ประโยชน์ล้าน้้าโดยส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีการใช้เพ่ือบริโภคและสันทนา
การ บ้างในช่วงที่ไหลผ่านชุมชนลุ่มน้้าสาขาคลองชุมพร 

เกิดจากเทือกเขาในต้าบลปากจั่น อ้าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไหลไปทางตะวันออกถึงบ้านดอนสมอ 
แล้วไหลผ่านต้าบลวังไผ่ บ้านขุนกระทิง ต้าบลตากแดด อ้าเภอเมืองชุมพร ไหลออกทะเลบริเวณตอนเหนือของ
อ่าวสวี ที่ต้าบลทุ่งคา อ้าเภอเมืองชุมพร มีความยาว 50 กิโลเมตร มีน้้าตลอดทั้งปีลุ่มน้้าสาขาคลองสวี-ตะโก 

เกิดจากเขาในต้าบลละอุ่นเหนือ อ้าเภอละอุ่น อ้าเภอเมือง จังหวัดระนอง ไหลไปทางเหนือแล้ววกไปทาง
ตะวันออกเข้าเขตอ้าเภอสวี ผ่านต้าบลเขาทะลุ นาสัก ทุ่งระยะ สวี นาโพธิ์ ปากแพรก ท่าหิน ไปออกทะเลที่
ต้าบลด่านสวี อ้าเภอสวี มีความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร มีน้้าตลอดทั้งปีลุ่มน้้าสาขาคลองหลังสวน 

มีต้นก้าเนิดในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีไหลผ่านอ้าเภอพะโต๊ะ และ อ้าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร แล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่ปากน้้าหลังสวน มีความยาวของแม่น้้าหลังสวนและล้าน้้าสาขา
ประมาณ 497 กิโลเมตร คุณภาพน้้าในแม่น้้านี้โดยรวมจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่3 ซึ่งยัง
เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า บริเวณที่ไหลผ่านชุมชนจะมีคุณภาพต่้าลงเล็กน้อย ได้แก่ บริเวณ
สุขาภิบาลพะโต๊ะ และสุขาภิบาลหลังสวน มีค่าความสกปรก ปริมาณสังกะสี และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
สูงกว่าบริเวณอ่ืนๆ เนื่องจากการปนเปื้อนของน้้าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆในชุมชน การใช้ประโยชน์ล้าน้้าโดยส่วน
ใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรมในส่วนของบริเวณต้นน้้าและท้ายน้้ามีการใช้ประโยชน์เพ่ือการประมงและเพาะเลี้ยง 
รวมถึงการสันทนาการและการสัญจรทางน้้าด้วยลุ่มน้้าสาขาคลองละแม 

ต้นน้้าอยู่ที่ต้าบลพะโต๊ะ อ้าเภอพะโต๊ะไหลไปทางตะวันออกลงทะเลในต้าบลละแม อ้าเภอละแม ความ
ยาวประมาณ 36 กิโลเมตร มีน้้าตลอดทั้งปี 

ลุ่มน้้าสาขารอง 

ล้าน้้ารับร่อ 

เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณเขตชายแดนไทยกับพม่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของอ้าเภอปะทิว ผ่าน
หุบเขาต่างๆลงมาทางใต้เข้าอ้าเภอท่าแซะไหลผ่านไปทางตะวันออก ผ่านต้าบลรับร่อ ท่าข้าม ไปรวมกับล้า
น้้าท่าแซะ ทีต้าบลนากระตามเป็นแม่น้้าท่าตะเภา มีความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร มีน้้าตลอดทั้งปีล้าน้้าท่า
แซะ 

เกิดจากเทือกเขาในเขตอ้าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไหลผ่านต้าบลสลุย คุริง ท่าแซะ       
นากระตาม อ้าเภอท่าแซะ มาพบกับล้าน้้ารับร่อเป็นแม่น้้าท่าตะเภา ความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร มีน้้า
ตลอดปีคลองสวีเฒ่า 
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เกิดจากเขาในต้าบลทุ่งระยะ อ้าเภอสวี ไหลทางตะวันออกผ่านต้าบลนาโพธิ์ แล้ววกไปทางตะวันออกเฉียง
เหนือ ผ่านต้าบลปากแพรก ออกทะเลที่ต้าบลวิสัยใต้ อ้าเภอสวี ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร มีน้้าตลอดท้ัง
ปีคลองตะโก 

เกิดจากเขาในอ้าเภอหลังสวน ไหลผ่านทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร ปากตะโก ลงทะเลที่ต้าบลปากตะโก มีความ
ยาวประมาณ 120 กิโลเมตร มีน้้าตลอดทั้งปี 

แผนที่จังหวัดชุมพร 
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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 เมื่อ
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 
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 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 
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 การท้างานของคนต่างด้าว 

 จากข้อมูลของส้านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ณ เดือนธันวาคม 2559 คนต่างด้าวที่

ได้รับอนุญาตให้ท้างานในจังหวัดชุมพร มีจ้านวนทั้งสิ้น 9,863 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท้างานลดลง จ้านวน 13,279 คน คิดเป็นร้อยละ 57.38คนต่างด้าวที่ได้รับ

อนุญาตให้ท้างาน ประกอบด้วย ประเภททั่วไป จ้านวน 124 คน (ร้อยละ 1.26) ประเภทพิสูจน์สัญชาติเดิม 

จ้านวน 7,520 คน (ร้อยละ 76.24) ประเภทน้าเข้า MOU จ้านวน 2,210 คน (ร้อยละ 22.41)และประเภท

ส่งเสริมการลงทุน จ้านวน 7 คน (ร้อยละ 0.07) ประเภทชนกลุ่มน้อย จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 0.02) 

 

 การไปท้างานต่างประเทศ 

 แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท้างานต่างประเทศในจังหวัดชุมพร ปี 2559 (มกราคม -

ธันวาคม) มีจ้านวน 107 คน แยกเป็นเพศชาย 72 คน เพศหญิง 35 คน เมื่อจ้าแนกตามวิธีการเดินทาง พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นคนงานที่ได้รับการต่อสัญญาและได้รับการอนุญาตให้เดินทางกลับไปท้างาน (Re-entry) จ้านวน 70 

คน (ร้อยละ (65.42) รองลงมาวิธีเดินทางด้วยตนเอง จ้านวน 16 คน (ร้อยละ 14.95) และวิธีบริษัทจัดหางาน

จัดส่ง จ้านวน 8 คน (ร้อยละ 7.48) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า เกือบทุกวิธีเดินทางมี

จ้านวนลดลง ยกเว้นวิธีนายจ้างพาลูกจ้างไปท้างาน มีจ้านวนเพ่ิมขึ้น ขณะที่วิธีเดินทางด้วยตนเอง มีจ้านวน   

เท่าเดิม 
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 ภาวะการลงทุน 

 ช่วงปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม) จังหวัดชุมพร มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่จาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จ้านวน 69 แห่ง เงินลงทุน 1,938.45 ล้านบาท และท้าให้เกิดการจ้างงาน จ้านวน 1,171 

คน (ร้อยละ 13.45 ของการจ้างงานคนไทยจากกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ทั้ งหมดใน

ภาคใต้) ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน (BOI) มี 7 โครงการ ได้แก่ เมล็ดในปาล์มอบแห้ง   

(2 โครงการ) น้้ามันปาล์ม (2 โครงการ) ผลไม้แช่แข็ง (2 โครงการ) และศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เงินลงทุน 

4,928 ล้านบาท มีการจ้างงานคนไทย จ้านวน 730 คน 

 

 ประชากรและก้าลังแรงงาน 
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 ผลการส้ารวจการท้างานของประชากรในจังหวัดชุมพร ปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม) พบว่า            มี

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ้านวน 3.99 แสนคน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.94 จ้าแนกเป็นผู้

อยู่ในก้าลังแรงงานจ้านวน 2.82 แสนคน (คิดเป็นร้อยละ 70.50 ของจ้านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) 

ประกอบด้วย ผู้มีงานท้า จ้านวน 2.80 แสนคน ผู้ว่างงาน จ้านวน 1,931 คน และผู้ที่รอฤดูกาล จ้านวน 192 

คน ส่วนที่เหลือเป็นผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน จ้านวน 1..18 แสนคน (คิดเป็นร้อยละ 29.50 ของจ้านวนประชากร

อายุ 15 ปีขึ้นไป) อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.69 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.01 ส่วนอัตรา

การมีส่วนร่วมในก้าลังแรงงานร้อยละ 70.50 ลดลงร้อยละ 1.71 

 

 ภาวการมีงานท้า 

ผู้มีงานท้าในจังหวัดชุมพร ช่วงปี 2559 มีจ้านวน 2.80 แสนคน ลดลงร้อยละ 1.51 เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วง

เดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่าผู้มีงานท้าในภาคเกษตรกรรม จ้านวน 1.58 

แสนคน(ร้อยละ 56.48 ของผู้มีงานท้าทั้งหมด) และนอกภาคเกษตรกรรม จ้านวน 1.22 แสนคน (ร้อยละ 

43.52 ของผู้มีงานท้าทั้งหมด) โดยท้างานในสาขา เกษตรกรรม การล่าสัตว์ ป่าไม้และการประมงมากที่สุด 

จ้านวน 157,875 คน รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีกการผลิต กิจกรรมโรงแรม และอาหาร และการ

ก่อสร้าง แผนภูมิแสดง ผู้มีงานท้าที่มีการจ้างงานมากที่สุด 5 อนดับแรกจ้าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม      

ปี 2559 แผนภูมิแสดง ผู้มีงานท้าจ้าแนกตามระดับการศึกษาเปรียบเทียบ ปี 2558 และ ปี 2559 
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 เมื่อพิจารณาถึงชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้มีงานท้าระหว่าง 40-49 ชั่วโมง มาก

ที่สุด จ้านวน 129,991 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือผู้มีงานท้าระหว่าง 20-29 ชั่วโมง จ้านวน 

36,143 คน คิดเป็นร้อยละ 12.93 และผู้มีงานระหว่าง 30-34 ชั่วโมง จ้านวน 35,111 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.56 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้มีงานท้าส่วนใหญ่มีจ้านวนชั่วโมงท้างานลดลง 

ยกเว้น ผู้มีงานท้าระหว่าง 40-49 ชั่วโมง และผู้มีงานท้าระหว่าง 30-34 ชั่วโมง ที่มีจ้านวนชั่วโมงการท้างาน

ลดลงแผนภูมิแสดง ผู้มีงานท้าจ้าแนกตามชั่วโมงการท้างานเปรียบเทียบ ปี 2558 และ ปี 2559 

 

  

 

 

 

 

 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่าผู้มีงานท้าที่มีระดับประถมศึกษามีมากที่สุดร้อยละ 23.27 

รองลงมาคือระดับต้่ากว่าประถมศึกษา ร้อยละ 21.47 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 17.60 ตามล้าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า เกือบทุกระดับการศึกษามีผู้มีงานท้าลดลง ยกเว้นระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย ที่มีจ้านวนผู้มีงานท้าเพ่ิมข้ึน 
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 เมื่อพิจารณาถึงสภาพการท้างานของผู้มีงานท้า พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีสภาพการท้างานส่วนตัว 

จ้านวน 109,397 คน คิดเป็นร้อยละ 39.14 ของผู้มีงานท้าทั้งหมด รองลงมาเป็นมีผู้สภาพเป็นลูกจ้างเอกชน 

จ้านวน 78,296 คน คิดเป็นร้อยละ 28.01 และเป็นผู้ที่มีสภาพการท้างานเป็นผู้ช่วยธุรกิจครัวเรือน จ้านวน 

55,382 คน คิดเป็นร้อยละ 19.81 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า เกือบทุกสภาพการท้างาน

มีจ้านวนลดลง ยกเว้น ผู้ที่มีสภาพท้างานส่วนตัวและเปน็ลูกจ้างรัฐบาล ที่จ้านวนผู้มีงานท้าเพ่ิมข้ึน 

 เมื่อพิจารณารายอาชีพ พบว่า เป็นผู้มีงานท้าในอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการ

ประมงจ้านวนมากที่สุด 139,183 คน (ลดลงร้อยละ 3.63 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) รองลงมาอาชีพ

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด จ้านวน 42,402 คน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.49) และอาชีพขั้น

พ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ จ้านวน 35,637 คน (ลดลงร้อยละ 7.26) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


