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คู่มือสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่  ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมาย

ของ บุคลากรทุกส่วนงานในองค์กรโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่ตัวผู้เรียน หรือผลผลิตของสถานศึกษาเป็น

สำคัญ 

คู่มือสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   

เล่มนี้ ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา, ข้อมูลบุคลากร, ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา, ข้อมูลหลักสูตร, 

ข้อมูลงบประมาณและข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งได้นำเสนอรายละเอียดไว้ครบถ้วน เพื่อที่คณะครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา  สามารถที่จะนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ 

การดำเนินการจัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

เล่มนี้ ต้องขอขอบคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายประทีป แป้นแก้ว และหัวหน้างานทุกท่าน รวมถึง

คณะครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ที ่ได้ร่วมกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ทำให้คู่มือเล่มน้ีได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณไว้ 

ณ โอกาส นี้ 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

     ปีการศึกษา 2565 
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ประวัติวิทยาลัย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 146  ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร  มีเน้ือที่  13  ไร่   2  งาน 73  ตารางวา    

 

 

 

 

 

 

 
 ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาช ุมพรเป ็นสถานศ ึกษาส ังก ัดสำน ักงานคณะกรรมการอาช ีวศ ึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการเกิดจากการแยกสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เดิม คือ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เมื่อวันที่  12  
เมษายน  2554 แล้วใช้ชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

   

พ.ศ. 2484  จัดตั้งเป็นโรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าชุมพร โดยนายสุจินต์  หิรัญรัตน์ โดยใชพ้ื้นที่เดิม
ของโรงเรียนสะอาดเผดมิวิทยา(ปัจจุบัน คือ โรงเรียนอนุบาลชุมพร) 

พ.ศ.2491  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรชีุมพร 

พ.ศ.2517  เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร 

พ.ศ.2519  รวมกับโรงเรียนการช่างชุมพร และเปลี่ยนชื่อเป็น”โรงเรียนเทคนิคชุมพร”  

พ.ศ.2523  ได้รับการปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยใช้ว่า”วิทยาลัยเทคนิคชุมพร”  

12 เมษายน 2554   กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศ แยกวทิยาเทคนิคชุมพรออกเป็น  
2  สถานศึกษา คือ 
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1. วิทยาลัยอาชีวศกึษาชุมพร เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 ยังคงสภาพเป็นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
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ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ท่ี ชื่อ – สกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 

1 นางประนอม ฉายากุล (รร.ชา่งตดัเย็บเสื้อผ้า) 1 ต.ค. 2484 - 2509 
2 นางประนอม สุทธิอารมณ์ (รร.การช่างสตรี) 2509 - 2511 
3 น.ส.ประไพ สุรทณิฑ์ (รร.การชา่งสตรี) 2511 - 2512 
4 น.ส.อุทิศ เภาวิเศษ (รร.อาชีวศึกษา) 2512 - 2519 
5 นายประสิทธิ์ พร้อมมูล (ยุบรวมกับการช่างเป็น รร.เทคนิค) 2519 - 2521 
6 นายจำนง อุไรรตัน์ (วิทยาลัยเทคนิค) 2521 - 2525 
7 นายธรรมนูญ สุวรรณศิลป์ 2525- 2529 
8 ว่าทีร่้อยตรีมนู บัวเลิศ 2529 - 2538 
9 นายถาวร เจาะจิตร 2538 - 2542 

10 นายพิรัณห์ ชูแก้ว 2542- 2544 
11 นายประศาสน์ ประเทืองทิน 2544 – 3 ก.ย. 2553 
12 นายวิริยา พลูสวัสดิ ์(รก.) 3 ก.ย. 2553 – 16 มิ.ย. 2554 

ศธ. ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศกึษาชุมพร 12 เม.ย. 2554 
13 นายอำนวย นวลจันทร ์ 16 มิ.ย. 2554- 30 ก.ย. 2564 
19 นายประทีป แป้นแก้ว 1 ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน 

 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศกึษาชุมพร 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Chumphon Vocational College 

โทร   077-511-218 

โทรสาร   0-7751-1218 

เว็บไซต์   http://km.cpvc.ac.th/ 

อีเมล์   cpvc.ac@gmail.com 

เน้ือที่ของสถานศึกษา 13 ไร ่ 2  งาน  82  ตารางวา  
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 
วิสัยทัศน ์
 "ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มาตรฐานสากล " 
 
พันธกิจ  

1. พัฒนาระบบบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีคณุภาพ  
2. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริม พัฒนาคร ูบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพ 
4. สรา้งเครือข่ายความรว่มมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่บุคลากร ชุมชน  

และองค์กรภายนอก 
5. ส่งเสริม พัฒนาโครงงาน โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สร้างองค์ความรู้ วจิัย  

 นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

อัตลักษณ์ “ทกัษะเยี่ยม เป่ียมคุณธรรม” 

เอกลักษณ์ “คุณธรรมเดน่ เน้นวิชาชีพ” 
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ตารางสรุปจำนวนบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปี 2565 

       
ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการครูและครูอัตราจ้าง 

ลำดับ ฝ่ายงาน/แผนกวิชา ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 

(ครู) 
ครูอัตรา

จ้าง 
รวม หมายเหต ุ

1 ผู้บริหาร 5 - - 5   
2 แผนกวิชาการบัญชี 9 - 1 10   
3 แผนกวิชาการตลาด 5 2 - 7   
4 แผนกวิชาการเลขานุการ 7 1 - 8   
5 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 10 - 1 11   

6 
แผนกวิชาการโรงแรม 
และการท่องเที่ยว 4 - 2 6   

7 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 4 1 - 5   
8 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 - - 2   
9 แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 1 - - 1   
10 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 17 - 9 26 ครูต่างชาติ 6 คน      

ครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน 
ครูอัตราจ้าง 2 คน        

รวมทั้งสิ้น 64 4 13 82   

       

บุคลากรทางการศึกษา 

ลำดับ ฝ่ายงาน 
ข้าราชการ
(38 ค.) 

ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม หมายเหต ุ

1 บุคลากรทางการศึกษา 1 1 39 41   
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บัญชีรายชื่อ ผู้บริหาร - ครู เจ้าหน้าที่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ 
1 นายประทีป แป้นแก้ว ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ 

ชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
2 นายพัฒนกิจ วงค์ลาศ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ 

 ฝ่ายวิชาการ 
3 นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
4 นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ รองผู้อำนวยการ                                

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
5 นางเมธาวดี มณีนิล รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ รองผู้อำนวยการ                              

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

แผนกวิชาการบัญชี 
1 นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์ คร ู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
2 นางจรรยา จรเสมอ คร ู ครูชำนาญการพิเศษ  
3 นางสุจิรา มาแก้ว คร ู ครูชำนาญการพิเศษ  
4 นางปนัดดา โชติกวนิช คร ู ครูชำนาญการ หัวหน้างานการบัญชี 
5 นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย คร ู ครูชำนาญการ  
6 นางสาวจีรา แกล้วกล้า คร ู ครูชำนาญการ หัวหน้างานพัสดุ 
7 นางจิตรวรรณ แก้วสิงห ์ คร ู  หัวหน้างานหลักสูตรฯ 
8 นางสาวจันทิมา สำราญอินทร์ ครูผู้ช่วย  หัวหน้างานวางแผนฯ 
9 นางสาวประภาพร ฤทธิมาศ ครูผู้ช่วย   

แผนกวิชาการตลาด 
1 นางวรรษยา บุญนรากร คร ู ครูชำนาญการ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
2 นางสิรีพร เส็นติหยะ คร ู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
3 นางสาวปณิชา สมุทรสารันต์ คร ู  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

การค้าฯ 
4 นางสาวสุกัญญา แก้วเพ็ง ครูผู้ช่วย     
5 นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ์ ครูผู้ช่วย     
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ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ 
แผนกวิชาการเลขานุการ 
1 นางบำเพ็ญ สามัคคี คร ู ครูชำนาญการพิเศษ   
2 นางสาวสุวรรณา เจียมวิจิตรกุล คร ู ครูชำนาญการพิเศษ   
3 นางสาวจีรภา นาคนิยม คร ู ครูชำนาญการ หัวหน้าแผนกวิชาการ

เลขานุการ 
4 นางจรินทร์ยา ยวงนาค คร ู ครูชำนาญการ หัวหน้างานการเงิน 
5 นางจุฑามาส รัตนะพันธ ์ คร ู   หัวหน้างานสื่อการเรียนการ

สอน 
6 นางนภัสศรัณย์ รัตนพันธ ์ คร ู     
7 นายฐปนวรรธณ์ ประพฤต ิ ครูผู้ช่วย  หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชุมพร 
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิัล 
1 นางเสาวลักษณ์ บุญชื่น คร ู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชา 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
2 นางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์ คร ู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานวัดผลฯ 
3 นายสุวิทย์ เสวรันต์ คร ู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 
4 นางกุสุมา ปิ่นสุภา คร ู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานทะเบียน 
5 นางพิมสิริ อู่มาลา คร ู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบุคลากร 
6 นางอรอุมา แดงมณีกุล คร ู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 
7 นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล คร ู  หัวหน้างานอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาค ี
8 นางสาวจิราพร ศิริภิรมย์ คร ู     
9 นายอรรถนันท์ บัวจีน ครูผู้ช่วย     
10 นายพงศ์ยุทธ อุดมศักดิ ์ ครูผู้ช่วย   หัวหน้างานปกครอง  
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
1 นางกชกร ถึงวิสัย คร ู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมฯ  

2 นางจุฑาพร ทองใหม่ คร ู ครูชำนาญการ   
3 นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี ครูผู้ช่วย   หัวหน้างานสวัสดิการฯ 
4 นางสาวสาริษา โรยทองคำ ครูผู้ช่วย     
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ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ 
แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 

1 นางสาวสุภาภรณ ์ รักษามั่น ครูผู้ช่วย - หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 

1 นางกองแก้ว ลอวิดาล คร ู ครูชำนาญการ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร ์

2 นางสาวดวงเนตร  เกษอุดม คร ู ครูชำนาญการ   
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์

1 นางณัฐวรรณ แสงสวี คร ู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ ์

2 นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ ์ คร ู เช่ียวชาญ หัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

3 นางศิริรตัน ์ เสวรันต ์ คร ู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 

4 นายกิจตพิงศ ์ บู้หลง คร ู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
5 นางสาวสุมัฏฐา ใจสมคม คร ู ครูชำนาญการ  

6 นางอรสา โรยภิรมย ์ คร ู ครูชำนาญการ  

7 นางสาวเกศิน ี เสวกวงศ ์ คร ู ครูชำนาญการ  

8 นางฤดีวรรณ ธรรมาภิวัฒน ์ คร ู ครูชำนาญการ  

9 นางนิลุบล น้ำเงิน คร ู ครูชำนาญการ หัวหน้างานความร่วมมือ 

10 นางภาวิน ี พรหมบางญวน คร ู ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ 

11 นางปาริสา ทว ี คร ู ครูชำนาญการ หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

12 นางสาวมณรีัตน ์ สิทธิยากร คร ู  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

13 นางสาวธัญวรตัม์ แสงสว่าง คร ู   

14 นายอภิชาต ิ อินทรัตน ์ ครูผู้ช่วย   

15 นางสาวสธุัญญา เพชรมณ ี ครูผู้ช่วย   

16 นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย   

17 นายอรรถวิทย ์ รอดทอง ครูผู้ช่วย   

18 นายพีรวิชญ์  แก้วประสิทธิ ์ ครูผู้ช่วย   

บุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการพลเรือน) 

1 นางทัศนัย วิเศษสิทธิ ์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน หัวหน้างานบริหารงานทัว่ไป 
ลูกจ้างประจำ 

1 นายชาตชิาย เย็นกาย พนักงานสถานที ่  คนงานภารโรง 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ 
พนักงานราชการ 

1 นางภลิตา กลับวิหค พนักงานราชการ  หัวหน้าแผนกวิชาการ
เลขานุการ 

2 นางสาวธนพร งอกคำ พนักงานราชการ 
อศจ. (ครู) 

  

3 นางสาวสดุารตัน ์ ฉิมนิกร พนักงานราชการ   

4 นางสาวรัชนก พรหมมิตร พนักงานราชการ   

โครงการครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 

1 นางจุฑาพร ทองรอด ครูผู้ทรงคณุค่า    

ครูจ้างสอน 

1 นางสาวศิริยาภรณ์ หนูกลิ่น ครูจ้างสอน   

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิัล 

2 นางสาวดรุณ ี รอดจินดา ครูจ้างสอน   

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

3 นายอาทิตย ์ เกิดเขาทะลุ ครูจ้างสอน   

4 นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูจ้างสอน   

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์

5 นางสาวจรีนันท ์ แก้วชลคราม ครูจ้างสอน   

ครูต่างชาติ 

1 Mr.Jose  cer  G.  Bundalian ครูจ้างสอน  

2 Ms. Christine Hermo Villanueva ครูจ้างสอน  

3 Miss  Laarnie Alberto Jose ครูจ้างสอน  

4 Mr. Jomar Hofilena Montanez ครูจ้างสอน  

5 Mr. Pavel  Pavich Golovnev ครูจ้างสอน  

6 นายธนัช   เจียมวิจติรกลุ ครูจ้างสอน  

ลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ธุรการ) 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

1 นางสาวฉววีรรณ  เรืองจันทร ์ ลูกจ้างชัว่คราว งานบริหารงานทัว่ไป(เอกสารการพิมพ์) 
2 นางสาวจันทิมา ชัยมานะ ลูกจ้างชัว่คราว งานบริหารงานทัว่ไป 

3 นางสาววศินี คงนาสร ลูกจ้างชัว่คราว งานประชาสัมพันธ ์ 
4 นางสาวสพุัตรา สายกลิ่น ลูกจ้างชัว่คราว งานบุคลากร 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ 
5 นางสาวณัฐสิน ี โอวาท ลูกจ้างชัว่คราว งานการเงิน 

6 นางสาวอุ ๊ ปัดสี ลูกจ้างชัว่คราว งานการเงิน 

7 นางสาวปภาวดี  ชูภู่ ลูกจ้างชัว่คราว งานบัญช ี

8 นางสาวเรียม ทั่งสวัสดิ ์ ลูกจ้างชัว่คราว งานทะเบียน 

9 นางสาวรุ่งอรุณ นุชยา ลูกจ้างชัว่คราว งานทะเบียน 

10 นางจิราพร รัตนทว ี ลูกจ้างชัว่คราว งานพัสด ุ

11 นางสาวกนกกาญจน ์ กุลีช่วย ลูกจ้างชัว่คราว งานพัสด ุ

12 นายสมชาย สมจิตร ลูกจ้างชัว่คราว พนักงานขับรถ (งานพัสดุ) 
13 นายไพโรจน ์ กาลพริักษ ์ ลูกจ้างชัว่คราว พนักงานขับรถ (งานพัสดุ) 
14 นางสาววาโย พงษาวด ี ลูกจ้างชัว่คราว งานอาคารสถานที ่
15 นายทวีศักดิ ์ สืบเสาะจบ ลูกจ้างชัว่คราว นักการภารโรง (งานอาคารสถานที่) 
16 นายจุมพร สาดศร ี ลูกจ้างชัว่คราว นักการภารโรง (งานอาคารสถานที่) 
17 นายใช้เฮง ประเสริฐสกุล ลูกจ้างชัว่คราว นักการภารโรง (งานอาคารสถานที่) 
18 นายนัฐกร อ่อนทุ่งนา ลูกจ้างชัว่คราว นักการภารโรง (งานอาคารสถานที่) 
19 นายเจษฎา ตันยุชน ลูกจ้างชัว่คราว ช่างไฟฟ้า (งานอาคารสถานที่)/ 

งานสือการเรียนการสอน 

20 นายสาธร พลรักด ี ลูกจ้างชัว่คราว นักการภารโรง (งานอาคารสถานที่) 
21 นายชูศักดิ ์ พลรักด ี ลูกจ้างชัว่คราว นักการภารโรง (งานอาคารสถานที่) 
22 นางสาวพรทพิย ์ สิทธิศักดิ ์ ลูกจ้างชัว่คราว แม่บ้าน (งานอาคารสถานที่) 
23 นายสมโชค ทองเจริญ ลูกจ้างชัว่คราว ยาม (งานอาคารสถานที่) 
24 นายศรายุทธ วัดนครใหญ่ ลูกจ้างชัว่คราว ยาม (งานอาคารสถานที่) 
25 นายพงพิศ พรมพานิช ลูกจ้างชัว่คราว ยาม (งานอาคารสถานที่) 
26 นายชาตชิัย   จู่มา ลูกจ้างชัว่คราว ยาม (งานอาคารสถานที่) 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

27 นางยุพเยาว ์ เงินทองรัตนกุล ลูกจ้างชัว่คราว งานวางแผนฯ/งานส่งเสริมผลิตผล 

28 นางสาวสุมินตรา น้อยวรรณา ลูกจ้างชัว่คราว งานประกันคุณภาพฯ 

29 นางสาวณัฐริกา มากศักดิ ์ ลูกจ้างชัว่คราว งานวิจัย/ งานความร่วมมือ 

30 นางสาวเพื่อนฤด ี ส่งท่ามะพลา ลูกจ้างชัว่คราว งานศูนย์ข้อมูลฯ/งานสือการเรียนการสอน 

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

31 นางสาวจินตนา จิตรอกัษร ลูกจ้างชัว่คราว งานสวัสดิการนักเรียนนกัศึกษา/งานปกครอง 
32 นายอวิรุทธ์  แย้มโสพิศ ลูกจ้างชัว่คราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ 
33 นางสาวพิมพ์นภา  สุยไสย ์ ลูกจ้างชัว่คราว งานแนะแนวฯ  
34 นางสาวสรุางคนางค์ สอนสุด ลูกจ้างชัว่คราว งานปกครอง 
35 นางสาวธัญลักษณ ์ ใจตรง ลูกจ้างชัว่คราว งานครูที่ปรึกษา 

 ฝ่ายวิชาการ 

36 นางสาวณภัทร พรอินทร ์ ลูกจ้างชัว่คราว งานวัดผลและประเมินผล/งานส่ือการเรียนการสอน 

37 นางสาวทิภากรณ ์ เทศสุวรรณ ์ ลูกจ้างชัว่คราว งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

38 นางสาวอัญชลพีร จิตบรม ลูกจ้างชัว่คราว งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี

39 นางสาวมนปริยา  ศิลปสิทธิ์ ลูกจ้างชัว่คราว งานวิทยบริการฯ/งานโครงการพิเศษ 
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จำนวนนกัเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2565 
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จำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2565 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

ระดับปกติ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

1. สาขาวิชาการบัญชี    สาขางานการบัญชี 
2. สาขาวิชาการตลาด    สาขางานการตลาด 
3. สาขาวิชาการเลขานุการ   สาขางานการเลขานุการ 
4. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ   สาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ 
5. สาขาวิชาคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ (MEP.)  สาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1. สาขาวิชาการโรงแรม    สาขางานโรงแรม 
2. สาขาวิชาการโรงแรม (MEP.)   สาขางานโรงแรม  
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยว   สาขางานท่องเที่ยว 

ประเภทวิชาคหกรรม 
1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ   สาขางานแฟชั่นดีไซน ์
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ 
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   สาขางานธรุกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

 

ระดับทวิภาคี 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

1. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก   สาขางานธรุกิจคา้ปลีกสมัยใหม่ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1. สาขาวิชาการโรงแรม    สาขางานการโรงแรม 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศักราช 2563 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 
 

ระบบปกติ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

1. สาขาวิชาการบัญชี    สาขางานการบัญช ี
2. สาขาวิชาการตลาด    สาขางานการตลาด 
3. สาขาวิชาการตลาด (ม.6)   สาขางานการตลาด  
4. สาขาวิชาการจัดการสำนกังาน   สาขางานการจดัการสำนกังาน 
5. สาขาวิชาการจัดการสำนกังาน (ม.6)  สาขางานการจดัการสำนกังาน 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยธีุรกจิดิจิทัล  สาขางานธรุกิจดจิิทัล 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยธีุรกจิดิจิทัล (MEP)  สาขางานธรุกิจดจิิทัล 
8. สาขาวิชาเทคโนโลยธีุรกจิดิจิทัล (ม.6)  สาขางานธรุกิจดจิิทัล 

 

ระบบทวิภาคี 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

1. สาขาวิชาการบัญชี     สาขางานการบัญช ี  
2. สาขาวิชาการตลาด    สาขางานการตลาด 
3. สาขาวิชาการจัดการสำนกังาน   สาขางานการจดัการสำนกังาน 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยธีุรกจิดิจิทัล  สาขางานธรุกิจดจิิทัล 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1. สาขาวิชาการโรงแรม     สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2. สาขาวิชาการโรงแรม (MEP)   สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
3. สาขาวิชาการโรงแรม (ม.6)   สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยว   สาขางานการท่องเที่ยว 

ประเภทวิชาคหกรรม 
1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

รายการครุภัณฑ์ที่ได้จัดซื้อปีงบประมาณ  2565 

บัญชีรายละเอียด  ครุภัณฑ ์  คงเหลือ   ณ  วันที่    30     เดือน   กันยายน    พ.ศ.  2565 

ลำดับ วันเดือนปี หมายเลขประจำ 
รายการ  ขนาด  ลักษณะ 

ได้มา

โดย 
จำนวน  ราคา  

หมายเหตุ ร้านค้า 

ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุภัณฑ ์ วิธีใด    หน่วยละ  

1 12  ต.ค. 63 7440-001-0001 
เครื่องคอมพิวเตอร์

ประมวลผล แบบที่ 1 
อุดหนุน 21 เครื่อง 

              

22,000.00  
ง.ศูนย์ข้อมูล บ.โปร เน็ตเวิร์ค 

    646-842 ถึง 862     
            

462,000.00  
    

    7440-010-0006 

เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ ขนาด 3,800 

ANSI 

อุดหนุน 1 เครื่อง 
              

30,300.00  
    

    646-059           

                

2 19 ต.ค. 63 7440-009-0004 
Gigabit Switching HUB 

CISCO 24 Port 
อุดหนุน 1 เครื่อง 

              

13,000.00  
 ผ.บัญช ี เอ พี คอม 

    646-011         *เบิกผิดหมวด 

                

3 10 พ.ย. 62 7440-010-0006 

เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ ขนาด 3,800 

ANSI 

อุดหนุน 16 เครื่อง 
              

30,300.00  

 ง.สื่อการเรียน

การสอน  
บ.สินทรัพย์นิมมาน 

    646-060 ถึง 075     
            

484,800.00  
    

                

4 17 พ.ย. 63 7110-007-0024 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ SFCU 80 

ยี่ห้อ ITK 
บกศ. 10 ตัว 

                

3,700.00  
 ผ.เลขานุการ  หจก.ทรัพย์จินดา 

    642-294 ถึง 303     
              

37,000.00  
 (ห้อง231)    

    7110-007-0022 

โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 

พร้อมกระจก ยี่ห้อ king 

Star 

บกศ. 2 ตัว 
                

4,900.00  
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ลำดับ วันเดือนปี หมายเลขประจำ 
รายการ  ขนาด  ลักษณะ 

ได้มา

โดย 
จำนวน  ราคา  

หมายเหตุ ร้านค้า 

ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุภัณฑ ์ วิธีใด    หน่วยละ  

    642-198 ถึง 199      
                

9,800.00  
 (ห้องพักครู)    

                

5 24 พ.ย. 63 6515-021-0002 
เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 

tsp K3 
บกศ. 4 เครื่อง 

                

4,500.00  
 ง.สวัสดิการ  หจก.ที.เอส.พี ฯ 

    642-001 ถึง 004     
              

18,000.00  
    

                

6 30 พ.ย. 63 6120-005-0001 
เครื่องสำรองไฟ UPS 800 

VA 
บกศ. 1 เครื่อง 

                

2,300.00  
 ง.พัสดุ  เอ พี คอม 

    642-103           

                

7 30 พ.ย. 63 7110-007-0010 
โต๊ะหน้าโฟเมก้าขาว 

45x150 
บกศ. 44 ตัว 

                

1,300.00  
 ผ.การตลาด  หจก.ทรัพย์จินดา 

    642-310 ถึง 353     
              

57,200.00  
    

    7110-006-0001 เก้าอี้พลาสติก สีน้ำเงิน บกศ.  88 ตัว 
                   

250.00  
    

    642-1565 ถึง 1652     
              

22,000.00  
    

                

8 18 ธ.ค. 63 7440-001-0020 
ครุภัณฑ์ระบบการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ 
อุดหนุน 1 ชุด 

            

498,000.00  

ง.สื่อการเรียน

การสอน 

บ.ทรานส์เพอร์

เทชั่น 

    646-001 
 -เครื่องควบคุมการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ 
  1 เครื่อง       

    646-002,003  -จอภาพสำหรับผู้สอน   2 จอ       

    646-004 

 -กล้อง Webcam สำหรับ

การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ 

  1 เครื่อง       
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ลำดับ วันเดือนปี หมายเลขประจำ 
รายการ  ขนาด  ลักษณะ 

ได้มา

โดย 
จำนวน  ราคา  

หมายเหตุ ร้านค้า 

ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุภัณฑ ์ วิธีใด    หน่วยละ  

    
 

 -จอภาพระบบสัมผัสขนาด

ไม่น้อยกว่า 64.5 น้ิว 
  1 เครื่อง       

    
 -ชุดขาตั้งพร้อมอุปกรณ์

ประกอบ 
  1 ชุด       

    646-006 
 -เครื่องคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊กสำหรับผู้สอน 
  1 เครื่อง       

    646-007 
 -เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ป

เล็ต (Tablet) 
  1 ชุด       

    646-008 
 -เครื่องเชื่อมต่อและ

กระจายสัญญาณไร้สาย 
  1 เครื่อง       

    646-009 
 -เครื่องกระจายสัญญาณ 

(L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 
  1 เครื่อง       

    646-010  -ชุดหูฟังสำหรับผู้สอน   1 ชุด       

                 

9 8 ม.ค. 64 6120-005-0001 

UPS Advice 2000 VA 

1,200 Watt Backup 6 

port 

บกศ. 3 เครื่อง 
              

12,000.00  
ง.ศูนย์ข้อมูล เอ พี คอม 

    642-104 ถึง 106 สำรองไฟ 15-20 นาที    
              

36,000.00  
    

                 

10 8 ม.ค. 64 5815-001-0001 BROTHER FAX-2840 บกศ. 1 เครื่อง 
                

8,500.00  

ง.

ประชาสัมพันธ ์
มายคอม เน็ทเวิร์ค 

    642-004             

                 

11 13 ม.ค. 64 7110-001-0002 

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน

กระจกเตี้ย 4 ฟุต KS สี

เขียว 

บกศ. 2 ใบ 
                

3,500.00  
อศจ. หจก.ทรัพย์จินดา 

    642-196 ถึง 197       
                

7,000.00  
    

646-005 
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ลำดับ วันเดือนปี หมายเลขประจำ 
รายการ  ขนาด  ลักษณะ 

ได้มา

โดย 
จำนวน  ราคา  

หมายเหตุ ร้านค้า 

ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุภัณฑ ์ วิธีใด    หน่วยละ  

                  

12 19 ม.ค. 64 7105-014-0001 โซฟา 311 JC C10 ครีม บกศ.  2 ชุด 
                

7,900.00  
ง.อาคาร หจก.ทรัพย์จินดา 

    642-028 ถึง 029       
              

15,800.00  
    

    7110-007-0010 โต๊ะกลาง SD บกศ.  2 ชุด 
                

1,790.00  
    

    642-354 ถึง 355       
                

3,580.00  
    

                  

13 21 ม.ค. 64 4120-001-0003 
เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ 

Tasaki รุ่น FUNB30 
บกศ. 2 เครื่อง 

              

39,700.00  
ผ.เลขานุการ 

เค เอส เจ เครื่อง

เย็น 

    642-173 ถึง 174 
AF1 ขนาด 30,367 BTU 

พร้อมติดตั้ง 
    

              

79,400.00  
    

                  

                  

14 28 ม.ค. 62 9925-009-0001 โต๊ะหมู่ 7x8 ทอง บกศ. 2 ชุด 
                

4,500.00  
ง.อาคาร ยู่เส็ง 

    642-007 ถึง 008       
                

9,000.00  
    

                  

15 3 ก.พ. 64 7440-001-0001 

เครื่องคอมพิวเตอร์

สำนักงาน พร้อมจอภาพ

ขนาด 19 น้ิว 

บกศ. 29 ชุด 
              

17,000.00  

ง.สื่อการเรียน

การสอน 
หจก.ไฮเทค 

0   642-863 ถึง 891 
ยี่ห้อ Lemel รุ่น LMI-

A320G04S25-3PII 

(สมาคม

) 
  

            

493,000.00  
    

                  

16 9 ก.พ. 64 4140-001-0002 
พัดลมโคจร ยี่ห้อฮาตาริ 

ขนาด 16 น้ิว พร้อมติดตั้ง 
บกศ.  2 ชุด 

                

2,500.00  
ผ.อาหาร 

เค เอส เจ เครื่อง

เย็น 
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ลำดับ วันเดือนปี หมายเลขประจำ 
รายการ  ขนาด  ลักษณะ 

ได้มา

โดย 
จำนวน  ราคา  

หมายเหตุ ร้านค้า 

ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุภัณฑ ์ วิธีใด    หน่วยละ  

    642-334 ถึง 335       
                

5,000.00  
    

                  

17 15 ก.พ. 64 4140-001-0002 
พัดลมโคจร ยี่ห้อฮาตาริ 

ขนาด 16 น้ิว พร้อมติดตั้ง 
บกศ. 5 ชุด 

                

2,500.00  
ผ.โรงแรม 

เค เอส เจ เครื่อง

เย็น 

    642-336 ถึง 340     
              

12,500.00  
    

                

18 6 พ.ค. 64 7440-001-0021 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in 

one สำหรับงาน

ประมวลผล 

บกศ. 2 ชุด 
              

23,000.00  
ผ.บัญชี 

หจก.ไฮเทค

คอมพิวเตอร์ 

    642-001 ถึง 002 ยี่ห้อ HP รุ่น 22 C0154d     
              

46,000.00  
    

      คุณลักษณะพื้นฐาน           

      

- มีหน่วยประมวลผลกลาง 

(CPU) Core I5-9400T 4 

แกนหลัก (4Core) โดยมี

ความเร็วนาฬิกาพื้นฐาน 

1.8 GHz จำนวน 1 หน่วย 

          

      

- หน่วยประมวลผลกลาง 

(CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) 

เดียวกับขนาด 6MB 

          

      

- มีหน่วยประมวลผล

จอภาพ ชนิดที่ใช้

หน่วยความจำหลักในการ

แสดงภาพ ขนาด 2GB 

          

      

- มีหน่วยความจำหลัก 

(RAM) ชนิดDDR4 หรือ

ดีกว่า มีขนาด 4GB 
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ลำดับ วันเดือนปี หมายเลขประจำ 
รายการ  ขนาด  ลักษณะ 

ได้มา

โดย 
จำนวน  ราคา  

หมายเหตุ ร้านค้า 

ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุภัณฑ ์ วิธีใด    หน่วยละ  

      

- หน่วยเก็บข้อมูล ขนาด

ความจุ 1 TB จำนวน 1 

หน่วย 

          

      

- มี DVD-RW หรือดีกว่า 

แบบติดตั้งภายใน 

(Internal) หรือภายใน 

(External) จำนวน 1 

หน่วย 

          

      

- มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network 

Interface) แบบ

10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวน 1 ช่อง 

          

      

- สามารถใช้งาน Wi-Fi 

(IEEE 802.11 b , g , n , 

ac) และ Bluetoth 4.2  

          

      

- มีช่องเชื่อมต่อ 

(interface) แบบ USB 2.0 

หรือดีกว่า 3 ช่อง 

          

      - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์           

      
- มีจอแสดงภาพ ขนาด 

21.5 น้ิว 
          

                  

19 4 มิ.ย. 64 4120-001-0003 
เครื่องปรับอากาศชนิดติด

ผนังยี่ห้อ Tasaki 
บกศ. 6 เครื่อง 

              

25,300.00  
  

 ร้าน เอส เอ็น 

วิศวกรรม 

    642-175,176  
รุ่น FWDE25-AF2M ขนาด 

25,249 BTU 
    

            

151,800.00  

ผ.เลขา 2 

เครื่อง 
  

    642-177,178          
ผ.บัญชี 2 

เครื่อง 
  

    642-179,180          
ผ.คอม 2 

เครื่อง 
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ลำดับ วันเดือนปี หมายเลขประจำ 
รายการ  ขนาด  ลักษณะ 

ได้มา

โดย 
จำนวน  ราคา  

หมายเหตุ ร้านค้า 

ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุภัณฑ ์ วิธีใด    หน่วยละ  

                  

20 18 มิ.ย. 64 4120-001-0003 
เครื่องปรับอากาศชนิดติด

ผนังยี่ห้อ Tasaki 
บกศ. 1 ชุด 

              

25,300.00  
งานวิจัย 

ร้าน เอส เอ็น 

วิศวกรรม 

    642-181 
รุ่น FWDE25-AF2M ขนาด 

25,249 BTU 
          

                  

21 18 มิ.ย.64 4330-005-0001 ป๊ัมน้ำอัติโนมัติ TQ-800 บกศ. 1 ตัว 
                

8,500.00  
ง.อาคาร ร้าน จี่ เซ่ง ฮวด จั่น  

    642-013             

                  

22 25 มิ.ย.64 7110-001-0001 
ตู้เหล็ก 2 บานเปิดกระจก 

4 ฟุต 
บกศ. 2 ชุด  

                

5,900.00  
อศจ. 

หจก.ทรัพย์จินดา

เฟอร์นิเจอร์ 

    642-164,165 อีลีแกนสีส้ม     
              

11,800.00  
    

                  

23 5 ก.ค.64 7440-010-0016 
โปรแกรมโรงแรมและ

บริหารการโรงแรม 
บกศ.  1 ชุด  

              

29,900.00  
ผ.โรงแรม หจก. เอส.เทค.โฮม 

    642-001 

    (โปรแกรมโรงแรมและ

บริหารการโรงแรม 1ชุด 

13,000.-) 

          

      

    (โปรแกรมบริหารการ

จัดการห้องพัก 1ชุด 

13,900.-) 

          

      

    (ค่าบริการติดตั้ง และ

ดูแลปัญหา พร้อมสอนการ

ใช้งานโดยเจ้าหน้าที่

ผู้เชี่ยวชาญ 1ชุด 3,000.-) 
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ลำดับ วันเดือนปี หมายเลขประจำ 
รายการ  ขนาด  ลักษณะ 

ได้มา

โดย 
จำนวน  ราคา  

หมายเหตุ ร้านค้า 

ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุภัณฑ ์ วิธีใด    หน่วยละ  

24 7 ก.ค.64 7440-009-0004 
Gigabit Switching Hub 

10/100/1000 D-Link 
บกศ. 1 ชุด 

                

2,800.00  
ผ.สามัญ เอ พี คอมพิวเตอร์ 

    642-012             

                  

25 7 ก.ค.64 7110-007-0010 
โต๊ะหน้าโฟเมก้าขาว ขนาด 

45*150*75 ซม. 
บกศ. 20 ตัว 

                

1,400.00  
ผ.การตลาด 

หจก. ทรัพย์จินดา

เฟอร์นิเจอร์ 

    642-356 ถึง 375       
              

28,000.00  
    

    7110-006-0001 
เก้าอี้พลาสติก VIRYAKIT สี

น้ำเงิน 
บกศ. 40 ตัว 

                   

260.00  
    

    642-1653 ถึง1692       
              

10,400.00  
    

                  

26 19 ก.ค.64 7110-007-0010 
โต๊ะหน้าโฟเมก้าขาว ขนาด 

45*150*75 ซม. 
บกศ. 20 ตัว 

                

1,400.00  
งานอาคาร 

หจก. ทรัพย์จินดา

เฟอร์นิเจอร์ 

    642-376 ถึง 395       
              

28,000.00  
    

    7110-006-0001 
เก้าอี้พลาสติก VIRYAKIT สี

น้ำเงิน 
บกศ. 10 ตัว 

                   

260.00  
    

    642-1693 ถึง1702       
                

2,600.00  
    

                  

27 22 ก.ค.64 7110-007-0024 
โต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ 

ดาวกระจาย TTB สีบีช 
บกศ. 10 ตัว 

                   

950.00  
ผ.บัญชี 

หจก. ทรัพย์จินดา

เฟอร์นิเจอร์ 

    642-304 ถึง 313 ขนาด 80*60*75 cm.     
                

9,500.00  
    

                  

28 22 ก.ค.64 7110-006-0004 
เก้าอี้สำนักงาน PR 150A 

สีดำ 
บกศ. 2 ตัว 

                

1,500.00  
งานพัสดุ 

หจก. ทรัพย์จินดา

เฟอร์นิเจอร์ 
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ลำดับ วันเดือนปี หมายเลขประจำ 
รายการ  ขนาด  ลักษณะ 

ได้มา

โดย 
จำนวน  ราคา  

หมายเหตุ ร้านค้า 

ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุภัณฑ ์ วิธีใด    หน่วยละ  

    642-065 ถึง 066       
                

3,000.00  
    

                  

29 22 ก.ค.64 7110-007-0024 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ MD-806 

PSP สีเมเป้ิล 
บกศ. 6 ตัว 

                

1,500.00  
ผ.โรงแรม 

หจก. ทรัพย์จินดา

เฟอร์นิเจอร์ 

    642-314 ถึง 319 ขนาด 80*60*75 cm.     
                

9,000.00  
    

                  

30 9 ส.ค.64 4120-001-0003 
เครื่องปรับอากาศชนิดติด

ผนังยี่ห้อ Tasaki 
บกศ. 1 ชุด 

              

25,300.00  
งานวางแผน 

ร้าน เอส เอ็น 

วิศวกรรม 

    642-182 
รุ่น FWDE25-AF2M ขนาด 

25,249 BTU 
          

                  

31 9 ส.ค.64 4120-001-0003 
เครื่องปรับอากาศชนิดติด

ผนังยี่ห้อ Tasaki 
บกศ. 2 ชุด 

              

25,300.00  
ผ.คอม 

ร้าน เอส เอ็น 

วิศวกรรม 

    642-183 ถึง 184 
รุ่น FWDE25-AF2M ขนาด 

25,249 BTU 
    

              

50,600.00  
(ห้องครูกุสุมา)   

                  

32 13 ส.ค.64 4140-001-0002 
พัดลมโคจร ยี่ห้อฮาตาริ 

ขนาด 16 น้ิว พร้อมติดตั้ง 
บกศ.  2 ชุด 

                

2,500.00  
ผ.โรงแรม 

ร้าน เอส เอ็น 

วิศวกรรม 

    642-341 ถึง 342       
                

5,000.00  
    

                  

33 2 ก.ย.64 7440-001-0001 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 1 
บกศ. 22 ชุด 

              

22,000.00  
ผ.คอม หจก.ไฮเทคคอมฯ 

    642-892 ถึง 913      
            

484,000.00  
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ลำดับ วันเดือนปี หมายเลขประจำ 
รายการ  ขนาด  ลักษณะ 

ได้มา

โดย 
จำนวน  ราคา  

หมายเหตุ ร้านค้า 

ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุภัณฑ ์ วิธีใด    หน่วยละ  

34 19-Jan-65 
4330-005-0001/652-

014 
เครื่องป๊ัมน้ำอัตโนมัติ บกศ. 1 ตัว 

                

9,250.00  

งานอาคาร ติด 

แผนกคอมฯ 
จี่ เซ่ง ฮวด จั่น 

                 

35 27 ก.พ. 65 
6120-005-0001/652-

107 
เครื่องสำรองไฟ รายได้ 1 ตัว 

                

2,300.00  
แผนกบัญชี เอ พี คอมพิวเตอร์ 

                 

36 28 มี.ค. 65 7440-001-0022 

ชุดปฏิบัติการทางภาษา

พร้อมระบบทดสอบความรู้

และ 

          

   701-65 , 7007-65 ตารางเปรียบเทียบ งปม. 1 ชุด 
         

1,932,200.00  

แผนกสามัญ

สัมพันธ ์

บริษัท เอพีพี ดี

เวลล็อปเม้น จำกัด 

                 

37 28 มี.ค. 65 
6760-007-0001/652-

001 ถึง 015 

กล้อง Wecam OKER 

Full 
รายได้ 15 ตัว 

              

24,750.00  

แผนก

คอมพิวเตอร์ 
เอ พี คอมพิวเตอร์  

   
7410-003-0001/652-

001 ถึง 005 

เครื่องอ่านบัตร Smart 

Card 
รายได้ 5 เครื่อง 

                

3,500.00  

แผนก

คอมพิวเตอร์ 
เอ พี คอมพิวเตอร์  

                 

38 19 เม.ย. 65 5830-002-0000 
EMX7 YAMAHA POWER 

MIXER 
บกศ. 1 เครื่อง 

              

41,000.00  
งานประกัน ประพันธ์วิทยุ 

   5830-002-0001             

                 

39 19 เม.ย. 65 
4120-001-0003/652-

1197 

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อทา

ซากิ ชนิดติดผนังรุ่น  
รายได้ 1 ชุด 

              

24,900.00  
งานพัสดุ 

ร้านเอส เอ็น 

วิศวกรรม 

     
FWDE25-AF2M ขนาด 

25,24 BTU พร้อมติดตั้ง 
          

                 

40 20 พ.ค. 65 
7730-003-0001/652-

003 

TV PANASONIC TH-

43HX720T 
บกศ. 1 เครื่อง 

              

14,990.00  

แผนกวิชาการ

โรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 

บริษัท เสียงโตเกียว 

จำกัด 
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ลำดับ วันเดือนปี หมายเลขประจำ 
รายการ  ขนาด  ลักษณะ 

ได้มา

โดย 
จำนวน  ราคา  

หมายเหตุ ร้านค้า 

ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุภัณฑ ์ วิธีใด    หน่วยละ  

                 

41 20 พ.ค. 65 
5820-005-0001/652-

001 ถึง 007 

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียว 

PSI 
บกศ. 7 เครื่อง 

                

4,130.00  

แผนกวิชาการ

โรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 

ประพันธ์วิทยุ 

                 

42 8 มิ.ย. 65 
4120-001-0004/652-

001 

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อทา

ซากิ ชนิดติดผนังรุ่น  
บกศ. 1 เครื่อง 

              

24,900.00  
งานหลักสูตร 

ร้าน เอส เอ็น

วิศวกรรม 

     
FWDE25-AF2M ขนาด 

25,24 BTU พร้อมติดตั้ง 
          

                 

43 9 มิ.ย. 65 
750-002-0002/652-

001 

เครื่องตัดหญ้า MAKITA 

BC 411U 
บกศ. 1 เครื่อง 

                

9,500.00  

งานอาคาร

สถานที่ 
จี่ เซ่ง ฮวด จั่น 

                 

44 13 มิ.ย. 65 
4120-001-0004/652-

002 

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อทา

ซากิ ชนิดติดผนังรุ่น  
บกศ. 1 เครื่อง 

              

24,900.00  
งานสารบรรณ 

ร้าน เอส เอ็น

วิศวกรรม 

     
FWDE25-AF2M ขนาด 

25,24 BTU พร้อมติดตั้ง 
          

                 

45 20 มิ.ย. 65 
7440-001-0001/652-

914 

Notebook Acer 

TMP214-53 
บกศ. 1 เครื่อง 

              

22,000.00  
งานบุคลากร 

ร้าน เอ พี 

คอมพิวเตอร์ 

                 

46 28 มิ.ย. 65 
7110-007-0010/652-

396 ถึง 415 

โต๊ะหน้าโฟเมก้า 

45*150*75 
บกศ.  20 ตัว 

                

1,400.00  

แผนกวิชาการ

ตลาด 

หจก.ทรัพย์จินดา

เฟอร์นิเจอร์ 

           
              

28,000.00  
    

                 

47 4 ก.ค. 65 
4140-001-0002/652-

343 ถึง 348 

พัดลมโคจร ขนาด 16 น้ิว 

ยี่ห้อ ฮาตาริ พร้อมติดตั้ง 
บกศ. 6 ชุด 

                

2,500.00  

แผนกวิชาการ

ตลาด 

ร้าน เอส เอ็น

วิศวกรรม 
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ลำดับ วันเดือนปี หมายเลขประจำ 
รายการ  ขนาด  ลักษณะ 

ได้มา

โดย 
จำนวน  ราคา  

หมายเหตุ ร้านค้า 

ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุภัณฑ ์ วิธีใด    หน่วยละ  

           
              

15,000.00  
    

                 

48 4 ก.ค. 65 
7440-001-0004/652-

001 

PRINTER BROTHER 

DCP-T220 
บกศ. 1 เครื่อง 

                

5,000.00  
งานบุคลากร 

ร้าน เอ พี 

คอมพิวเตอร์ 

   
7440-001-0004/652-

002 
    1 เครื่อง 

                

5,000.00  

งานบริหารงาน

ทั่วไป 
  

           
              

10,000.00  
    

                 

49 19 ก.ค. 65 
4120-001-0004/652-

003 

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อทา

ซากิ ชนิดติดผนังรุ่น  
บกศ. 1 เครื่อง 

              

24,900.00  

งานอาชีวศึกษา

จังหวัด อศจ. 

ร้าน เอส เอ็น

วิศวกรรม 

     
FWDE25-AF2M ขนาด 

25,24 BTU พร้อมติดตั้ง 
          

                 

50 09 สค. 65 
4120-001-0004/652-

004 

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อทา

ซากิ ชนิดติดผนังรุ่น  
บกศ. 1 เครื่อง 

              

24,900.00  
งานทวิภาคี 

ร้าน เอส เอ็น

วิศวกรรม 

     
FWDE25-AF2M ขนาด 

25,24 BTU พร้อมติดตั้ง 
          

                 

51 17 สค. 65 
4140-001-0002/652-

349 

พัดลมโคจร ขนาด 16 น้ิว 

ยี่ห้อ ฮาตาริ พร้อมติดตั้ง 
บกศ. 1 ชุด 

                

2,500.00  
แผนกบัญชี 

เค เอส เจ เครื่อง

เย็น 

                 

52 17 สค. 65 
4140-001-0002/652-

350 

พัดลมโคจร ขนาด 16 น้ิว 

ยี่ห้อ ฮาตาริ พร้อมติดตั้ง 
บกศ. 2 ชุด 

                

2,500.00  
แผนกบัญชี 

เค เอส เจ เครื่อง

เย็น 

   
4140-001-0002/652-

351 
      

                

2,500.00  
    

           
                

5,000.00  
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ลำดับ วันเดือนปี หมายเลขประจำ 
รายการ  ขนาด  ลักษณะ 

ได้มา

โดย 
จำนวน  ราคา  

หมายเหตุ ร้านค้า 

ที่ ที่ได้รับ วัสดุ-ครุภัณฑ ์ วิธีใด    หน่วยละ  

                 

53 07 กย. 65 
41120-001-0004/652-

005 

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อทา

ซากิ ชนิดติดผนังรุ่น  
บกศ. 1 เครื่อง 

              

24,900.00  
งานการเงิน 

ร้าน เอส เอ็น

วิศวกรรม 

     
FWDE25-AF2M ขนาด 

25,24 BTU พร้อมติดตั้ง 
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สถานประกอบการที่ทำลงนามความร่วมมือ MOU 

จำนวน  16  แหง่ 

ท่ี ชื่อสถานประกอบการ ที่ลงนามความรว่มมือแล้ว 

1. บริษัท สันติภาพ (ฮัว่เพ้ง 1958) จำกัด ลงนามความร่วมมือแล้ว 

2. โรงแรมเอเต้ชุมพร ลงนามความร่วมมือแล้ว 

3. ร้านนำไทยเจริญพานิช ลงนามความร่วมมือแล้ว 

4. เทศบาลตำบลบางหมาก ลงนามความร่วมมือแล้ว 

5. ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร ลงนามความร่วมมือแล้ว 

6. สำนักงาน สก.สค. จังหวดัชุมพร ลงนามความร่วมมือแล้ว 

7. บริษัท ชุมพรซูซูกิ จำกัด ลงนามความร่วมมือแล้ว 

8. บริษัท ฮอนดา้ชุมพร จำกัด ลงนามความร่วมมือแล้ว 

9. บริษัท โชคอนันต์มอเตอร์เซลล์ จำกัด ลงนามความร่วมมือแล้ว 

10. โรงแรมนานาบีช ลงนามความร่วมมือแล้ว 

11. บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด ลงนามความร่วมมือแล้ว 

12. บริษัท FAME TOUR AND SERVECE จำกัด ลงนามความร่วมมือแล้ว 

13. หจก.ชุมพรพริ้นท ์แอนด ์ดีไซน์ ลงนามความร่วมมือแล้ว 

14. บริษัท โตโยต้าชุมพรผูจ้ำหน่ายโตโยต้า จำกัด ลงนามความร่วมมือแล้ว 

15. ห้างหุ่นส่วนจำกัด คุณสาหร่าย ลงนามความร่วมมือแล้ว 

16. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ลงนามความร่วมมือแล้ว 
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ข้อมูลสถานประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจำปีการศึกษา 2565 

แผนกวิชาการตลาด 

ลำดับ ชื่อสถานปรกอบการ 

1 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพวิทลัยอาชีวศึกษาชมุพร 
2 7-11 สาขาทุ่งมะพร้าว 
3 7-11 สาขาบางหมาก 
4 7-11 สาขาวงเวียนทางตนั 
5 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวดัชุมพร 
6 ร้านสหการรา้นค้า วิทยาลัยอาชีวศกึษาชุมพร 
7 7-11 สาขานาชะอัง 
8 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขากรมหลวงซอย 25 
9 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
10 บรัทซีพี ออลล์ จำกดั มหาชนสาขาฮากก้า 
11 บริษัทเอเชีย ฟู้ด อินเตอร์กรุ๊ป 2020 จำกัด 
12 M-Mart 1 วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
13 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
14 งานประชาสัมพันธ ์วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
15 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาชุมพร 
16 เคเอฟซ ีสาขาโอเชี่ยนชุมพร 
17 7-11 สาขาปากน้ำชุมพร 
18 เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปากน้ำชุมพร จดุ2 
19 ศูนย์ไปรษณีย์ชุมพร สาขาขุนกระทิง 
20 หจก.ชุมพรการพิมพ ์
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แผนกวิชาการเลขานุการ 

ลำดับ ชื่อสถานปรกอบการ 

1 งานบริหารงานทัว่ไป วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
2 งานปกครอง วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
3 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
4 พิสูจน์หลักฐานจังหวดัชมุพร 
5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา 
6 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
7 สำนักงานคปภ.จังหวัดชมุพร 
8 โรงเรียนท่าข้ามวทิยา 
9 งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
10 สำนักงานเทศบาลตำบลบางสน 
11 Secretary Service วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
12 งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
13 โรงเรียนบ้านหัวว่าว 
14 สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ 
15 มณฑลทหารบกที ่44 
16 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส.ชุมพรจำกัด 
17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 
18 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
19 งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี วทิยาลัยอาชีวศกึษาชุมพร 
20 องค์บริหารส่วนตำบลนาทุ่ง 
21 โรงเรียนสวีวิทยา 
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แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน 

ลำดับ ชื่อสถานปรกอบการ 

1 งานบริหารงานทัว่ไป วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
2 งานปกครอง วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
3 แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
4 พิสูจน์หลักฐานจังหวดัชมุพร 
5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา 
6 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
7 สำนักงานคปภ.จังหวัดชมุพร 
8 โรงเรียนท่าข้ามวทิยา 

 

แผนกวิชาการท่องเที่ยว 

ลำดับ ชื่อสถานปรกอบการ 

1 เฟมทัวร ์แอนด์ เซอร์วิส 
2 บริษัท อินฟินิตี ้ทราเวลชุมพร 
3 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตชิุมพร 
4 H.T.travel and service 
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนันทก์านทัวร์ 
6 กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬา กทม. 
7 บจก.เรืองศรี ทราเวล แอนด์ ทัวร ์
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แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

ลำดับ ชื่อสถานปรกอบการ 

1 สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร 
2 ห้างหุ้นส่วน เอ พลัส 
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 
4 เทศบาลตำบลวังใหม ่
5 เทศบาลตำบลปากน้ำ 
6 ไฮเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค 
7 งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยอาชวีศึกษาชมุพร 
8 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร 
9 อบต.สว ี
10 โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านท่าตะเภา) 
11 สถานีตำรวจภูธรบ้านวิสยัเหนือ 
12 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
13 งานครูที่ปรึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร 
14 คิดคอมพวิเตอร์ชา่งคิด 
15 หจก.ชัยชนะ(ลูกเตี่ย) 
16 แอดไวซ์ชุมพร 
17 ท่ายางคอมพิวเตอร ์
18 สำนักงานสรรพากรพื้นทีชุ่มพร 
19 เทศบาลตำบลหาดทรายรี 
20 แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัล 
21 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 
22 ร้านเทเลคอมพิวเตอร ์
23 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
24 SME Speed Net 
25 งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
26 สำนักงานสัสดจีังหวัดชุมพร 
27 แขวงรถพ่วงชุมพร 
28 เทศบาลตำบลบางหมาก 
29 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองชุมพร 
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แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสถานปรกอบการ 

30 สำนักงานเทศบาลตำบล จ.ป.ร. 
31 รร.ชุมชนบ้านครุิง(มิตรภาพที่25) 
32 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร 
33 ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
34 ร้านไวนิล 
35 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 
36 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 
37 เทศบาลทุ่งตะไคร 
38 งานวิทยบริการและห้องสมุด วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
39 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร 
40 ร้านนานาคอมพิวเตอร ์
41 สำนักงานทรพัยากรธรรมชาติอละสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร 
42 ร้านแก้มศิลป์ 
43 ร้านมายคอมพิวเตอร ์
44 สำนักงานประชามสัมพันธ์จังหวัดชุมพร 
45 ธ.ก.ส.สาขาท่าข้าม 
46 โครงการชลประทานชุมพร 
47 บริษัท มิตรเจริญปาล์มออยล์ 
48 นายกองค์การบริหารสว่นตำบลนาทุ่ง 
49 นานา คอมพิวเตอร ์
50 ประกันภัยสังคมจังหวัดชมุพร 
51 โรงเรียนศรียาภัย 2 
52 สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจำกดั 
53 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร 
54 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัชุมพร 
55 โรงเรียนวัดหาดทรายแกว้ 
56 องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก 
57 โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
58 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
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แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสถานปรกอบการ 

59 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ 
60 บริษัทโตโยตา้ชุมพร ผูจ้ำหน่ายโตโยต้าจำกดั 
61 ร้านเทเลคอมเซ็นเตอร์ 
62 งานพัสด ุวิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
63 หจก. เอ-พลัส คอมพวิเตอร ์
64 งานศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
65 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 
66 บริษัทมิตซูชุมพร จำกัด 
67 ไปรษณีย์จังหวัดชุมพร 
68 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดชุมพร 
69 สำนักงานบังคับคดีจังหวดัชุมพร 
70 เทศบาลเมืองชุมพร 
71 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ดี.ชมุพรคอมพิวเตอร ์
72 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชมุพร 
73 โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร 
74 เอ พี คอมพิวเตอร ์
75 สำนักงานจังหวัดชุมพร 
76 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
77 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
78 แอลแอนด์พี คอมพวิเตอร์ 
79 สำนักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดชุมพร 
80 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 
81 ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร 
82 หจก.ซีดี.ชุมพรคอมพวิเตอร์ แอนด์ คอมมูนิชั่น 
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แผนกวิชาเการโรงแรม 

ลำดับ ชื่อสถานปรกอบการ 

1 โรงแรมนานาบุร ี
2 Armonia Village Resort and spa 
3 intercontinentinental Hua Hin Resort 
4 โรงแรมนิภาการ์เด้น สรุาษฏ์ธาน ี
5 โรงแรมยูโรบูติค 
6 โนโวเทลชุมพร บีช รีสอร์ทแอนด์กอลฟ์ 
7 โรงแรมลอรฟ์มาเนีย บูตคิโฮเทล 
8 โรงแรมมรกตทวิน 
9 Centara Grand Beach Resort 
10 นานาบีช รีสอร์ท 
11 ณ นิชา บ้านกรูด รีสอรท์ 
12 Brighton Grand Hotel 
13 โรงแรมมาราเกซ หัวหินรีสอร์ทแอนด์สปา 
14 ธนิสา รีสอร์ท 
15 โรงแรม เอเต้ ชุมพร 
16 Ambassador Hotel Bangkok 
17 โรงแรมซัมมาริน่า 
18 The stadard Hua Hin 
19 Chong Nang Food & Beverage 
20 R-cheewa Coffee 
21 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์รีสอร์ท ภูเก็ต 
22 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
23 โรงแรมไฮแอทรีเจนซ่ี เกาะสมุย 
24 Novotel Beach resort and golf 
25 โรงแรมเดอะละไมสมุย 
26 โรงแรมดุสติธาน ี
27 ครัวผักสด 
28 ร้านเจฟเฟอร์สเต็ก 
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แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

ลำดับ ชื่อสถานปรกอบการ 

1 ร้านตำมั่ว 
2 R-Cheewa Chumphon Kichen 
3 Café Student 
4 ร้านเจฟเฟอร์สเต็ก 
5 White house bar and restaunant  
6 Tsukiya ซิกิยะ ชุมพรชาบูอินดี้ 
7 P.M. Coffee 
8 The Snowcap Bingsoo  
9 คิดเช่นด้อย 
10 โรงแรมนานาบีช 
11 Collaboration x 
12 เจริญซีฟู๊ด 
13 ร้านป้า กาแฟ&ขาหม ู 
14 Full time Bekery 
15 Tham's Croissant & Café 
16 ร้านต้นรกัซีฟู้ด 
17 The pizza company chumphon 
18 ชาย Coffec Beach 
19 ร้านอาหารญี่ปุ่นโดโซะชุมพร 
20 ยูเทิร์น ซิตี้ Café & Restaurant 
21 ผัดไทย ชายน้อย 
22 คาเฟ่ ฟาร์ม ชุมพร 
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แผนกวิชาการบัญชี 

ลำดับ ชื่อสถานปรกอบการ 

1 โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดชุมพร 
2 ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร 
3 ธ.ก.ส.ทา่แซะ 
4 บริษัท แพลำภูชุมพร จำกัด 
5 สำนักงานสหกรณจ์ังหวดัชุมพร 
6 สำนักงานเทศบาลตำบลเนินสันติ 
7 ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ 
8 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแซะ                         
9 บริษัท ไถ่เชียง วัสดุก่อสร้าง 
10 ธ.ก.ส.สาขาดอนหว้า 
11 บริษัทศิริมงคลโลจิสติกสจ์ำกัด 
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางลกึวัสดุภัณฑ ์2019 
13 บริษัทริชการบัญชีธรุกิจ จำกัด 
14 สหกรณ์ร้านคา้โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จำกัด 
15 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 
16 โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร 
17 ศูณย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพร 
18 บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกดัสาขาปะทิว 
19 บริษัท ชุมพรการบัญชีและภาษีอากรจำกดั 
20 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร 
21 โรงแรม novotel ชุมพร 
22 ธนาคารออมสิน สาขาชมุพร 
23 งานบัญช ีวิทยาลัยอาชวีศึกษาชุมพร 
24 ธ.ก.ส.สาขาปฐมพร 
25 สำนักที่ดินจังหวดัชุมพร สาขาสว ี
26 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร 
27 บริษัทสยามมิสสันชุมพร 
28 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร 
29 บริษัทสันติภาพ (ฮั่งเพ้ง 1958) จำกดั 
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แผนกวิชาการบัญชี (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสถานปรกอบการ 
30 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
31 ธนาคารอออมสิน สาขามาบอำมฤต 
32 องค์การริหารสว่นตำบลสลุย 
33 สหกรณ์การเกษตรเมืองชุมพร 
34 สหกรณ์ออมทรพัย์ครชูุมพร จำกดั 
35 สหกรณ์ออมทรพัย์ รพ.ชมุพร จำกดั 
36 ธนาคารออมสินสาขาปากน้ำชุมพร 
37 ธนาคารโรงเรียน วิทยาลยัอาชีวศึกาชุมพร 
38 ธนาคารออมสินสาขาทา่แซะ 
39 ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร 
40 บริษัทโตโยตา้ สาขาชุมพร (สำนกังานสาขาใหญ)่ 
41 สำนักงานบัญชีโมเดิร์น แอคเคาท์ติ้งเฮ้าส์ 
42 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง 
43 ธ.ก.ส.สาขาทรพัย์อนันต ์
44 ร้านสมชายวัสดกุ่อสรา้ง 
45 สำนักงานพลังงานจังหวดัชุมพร 
46 สำนักงานเทศบาลตำบลสะพลี 
47 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดอนหว้า 
48 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย 
49 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 
50 โตโยต้าชุมพร สาขาปฐมพร 
51 ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 
52 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพร 
53 หจก.วิสัยค้าวัสด ุ
54 โรงพยาบาลท่าแซะ 
55 ธนาคารออมสินสาขาปฐมพร 
56 สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุข 
57 บริษัท บี.เค.กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกดั 
58 บริษัท พี เจ รับเบอร์จำกัด 
59 บริษัทบัญชีมาร์ทจำกัด 
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แผนกวิชาการบัญชี (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสถานปรกอบการ 
60 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด 
61 องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ 
62 ธนาคารออมสิน สาขาสวี 
63 ธนาคารออมสินสาขาปากน้ำ 
64 บริษัท ธนิศา แอ็คเค้าติ้ง จำกดั 
65 บริษัทแพลำภู ชุมพร จำกัด 
66 ร้าน ป.ปลา2 พ่อตาหินช้าง 
67 สำนักงานบัญชีบ้านบัญชี 
68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ปภัสรินทร์การบัญช ี
69 สำนักงานบัญชีคุณนงคราญ 
70 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาปากจั่น 
71 สหกรณ์ออมทรพัย์ทวสีุข จำกดั 
72 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี 
60 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด 
61 องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ 
62 ธนาคารออมสิน สาขาสวี 
63 ธนาคารออมสินสาขาปากน้ำ 
64 บริษัท ธนิศา แอ็คเค้าติ้ง จำกดั 
65 บริษัทแพลำภู ชุมพร จำกัด 
66 ร้าน ป.ปลา2 พ่อตาหินช้าง 
67 สำนักงานบัญชีบ้านบัญชี 
68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ปภัสรินทร์การบัญช ี
69 สำนักงานบัญชีคุณนงคราญ 
70 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาปากจั่น 
71 สหกรณ์ออมทรพัย์ทวสีุข จำกดั 
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แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 

 

  

1 

โดมอเนกประสงค ์

 

2 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

3 

แผนกวิชาการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

/ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 

4 

5 

ป้อมยาม 

6 
แผนกวิชาการบัญชี 

7 

หอประชุมใหญ่ 

8 อาคารเรียนภาษาอังกฤษ 

9 

อาคารธุรการ 

10 บ้านพักครู 11 ห้องน้ำ 

บ้านพักครู 12 บ้านพักครู 
13 

14 

อาคารธุรการ / ห้องผู้อำนวยการ 

15 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

16 

อาคารเรียนแผนกวิชาผ้าและ

เครื่องแต่งกาย / หอประชมุ

พุทธรักษา 

17 

แผนกวิชาการเลขานุการ/ แผนกวิชาการตลาด 

18 

ห้องน้ำ 

19 แผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
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แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ต่อ) 

1. โดมอเนกประสงค ์
2. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา 
3. อาคารเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
4. อาคารเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ / แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
5. ป้อมยาม 
6. แผนกวิชาการบัญชี 
7. หอประชุมใหญ่ 
8. อาคารเรียนภาษาอังกฤษ 
9. อาคารธุรการ 
10. บ้านพักคร ู
11. ห้องน้ำ 
12. บ้านพักคร ู
13. บ้านพักคร ู
14. อาคารธุรการ / ห้องผู้อำนวยการ 
15. อาคารแผนกวชิาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
16. อาคารเรียนแผนกวชิาผ้าและเครื่องแต่งกาย / หอประชุมพุทธรักษา 
17. อาคารเรียนแผนกวชิาเลขนุการ / อาคารเรยีนแผนกวิชาการตลาด 
18. ห้องน้ำ 
19. อาคารเรียนแผนกวชิาสามัญสัมพันธ ์
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ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชุมพร 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จังหวัดชุมพรมีชื่อปรากฏตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1098 ในตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชฉบับ
ของหอสมุดแห่งชาติ โดยมีความว่า เมืองชุมพรนั้นมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของนครศรีธรรมราช ใช้รูป
แพะเป็นตราเมือง เป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือเพราะอยู่ทางตอนบนของภาคใต้ การเดินทางโดยทางบก
จำเป็นต้องผ่านเมืองชุมพร ในปีพุทธศักราช 1997 แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปรากฏในกฎหมาย
ตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็นเมืองตรีอาณาจักรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยาจนถึงพุทธศักราช 2459 จึงมีฐานะ
เป็นจังหวัดในมณฑลสุราษฏร์ธานี 
 
 คำว่า “ชุมพร” ตามอักษรแยกได้เป็น 2 คำ คือ คำว่า “ชุม” ซึ่งมีความหมายว่า รวม,ชกุ,มาก,รวมกัน
อยู่ และคำว่า “พร” ซึ่งมีความหมายว่า ของดี,ของที่เลือกเอา,ของประเสริฐ ดังนั้นคำว่าชุมพร ถ้าแปลตาม
ตัวอักษร     ก็จะได้ความหมายว่า เป็นที่รวบรวมของประเสริฐ แต่ชื่อเมืองชุมพรนั้นไม่ได้มีความหมายตาม
ตัวอักษร 
 
 ประการแรก เชื ่อกันว่าชุมพรนั ้นมาจากคำว่า “ประชุมพล” หรือ “ชุมนุมพล” ซึ ่งแปลได้ว่า        
“รวมกำลัง” เนื่องจากในสมัยก่อนชุมพรเป็นเมืองหน้าด่านทางภาคใต้ และกองทัพมักจะมาตั้งค่ายอยู่ที่เมือง
เมืองชุมพร ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการรบกับพม่าหรือปราบกบฏภายในราชอาณาจักรกต็าม เมื่อยกทัพหลวงมาครั้ง
ใด เมืองชุมพรก็จะต้องเป็นที่ชุมนุมพลหรือชุมนุมกองทัพเสมอ คำว่าชุมพรจึงเป็นไปได้ว่าเกิดจากการเรียก
เพี้ยนมาจากคำว่าประชุมพล เพราะคนไทยทางใต้ชอบพูดคำสั้นๆ จึงตัดคำว่าประออกเสีย เหลือแค่ “ชุมพล” 
และคำว่าพลก็เพี้ยนกลายมาเป็นคำว่า “พร” แทน ซึ่งตามธรรมดา ชื่อเมืองหรือตำบลมักจะถูกเรียกเพี้ยนไป
จากเดิมเสมอ อย่างไรก็ดีเมืองชุมพรนับว่าเป็นเมืองที่สำคัญทางยุทธศาสตร์มาตั้งแต่สมัย โบราณ ดังนั้นจากคำ
ว่าประชุมพลจึงมีความหมายตรงกับประวัติศาสตร์ของเมืองที่ว่า เป็นเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์ 
 
 ประการที่สอง ในการเดินทางไปรบทัพจับศึกของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อจะเคลื่อนพล
จะต้องทำพิธีส่งทัพโดยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้ รับชัยชนะในการสู้รบ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญทหาร   
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ในสถานที่ชุมนุมเพื่อรับพรเช่นนี้จึงตรงกับความหมายชุมนุมพร หรือประชุมพร ซึ่งทั้ งสองคำนี้อาจเป็นต้นเหตุ
ของคำว่า “ชุมพร” เช่นเดียวกัน 
 
 ประการที่สาม เน่ืองจากที่ตั้งเมืองเดิมนั้นอยู่ทางฝั่งขวาของคลองชุมพร ซึ่งมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกกัน
ว่า “มะเดื่อชุมพร” ขึ้นอยู่ทั่วไป เดิมคลองนี้ยังไม่มีชื่อภายหลังจึงถูกตั้งชื่อว่าคลองชุมพรตามชื่อต้นไม้ เพราะ
ปกติการตั้งชื่อท้องที่หรือแม่น้ำลำคลองมักจะตั้งตามชื่อต้นไม้หรือ สิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ปรากฏอยู่ ณ ที่แห่งน้ัน ต่อมา
เมืองที่มาตั้งจึงมีชื่อตามต้นไม้ไปด้วย เช่นเดียวกับชื่อชุมพร อาจเรียกตามชื่อหรือคลองหรือชื่อต้นไม้ก็เป็นได้ 
 
 เมืองชุมพรเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่นอน แต่จากหลักฐานในกฎหมาย
ตราสามดวงในรัฐสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) สันนิษฐานได้ว่าเมืองชุมพรมีอายุ
ตราบจนถึงปัจจุบันกว่า 600 ปีแล้ว โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงเรียบ
เรียงความเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งเมืองชุมพรไว้ในตำนานเมืองระนองความตอนหนึ่งว่า "เมืองชุมพรประหลาดผิด
จากเมืองอื่นๆในแหลมมาลายูที ่ตั ้งมาแต่โบราณ  เช่น เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น   ล้วนมี
โบราณสถาน โบราณวัตถุปรากฏให้เห็นรู้ได้ว่าเป็นเมืองมาแต่โบราณ แต่เมืองชุมพรไม่พบโบราณสถานและ
โบราณวัตถุแต่อย่างใด อาจจะเป็นด้วยเหตุ 2 ประการ คือ มีพื้นที่นาไม่พอกับคน ประการหนึ่ง และอีก
ประการหนึ่งตั้งอยู่ตรงคอคอดแหลมมาลายู ซึ่งมักเป็นสมรภูมิรบพุ่งกันตรงนี้ จึงไม่สามารถสร้างเมืองถาวรไว้
แต่ต้องรักษาไว้เป็นเมือง"หน้าด่าน" สำหรับชื่อ "เมืองชุมพร"สันนิษฐานว่า มาจากคำว่า "ชุมนุมพล" เนื่องจาก
เป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้ เข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่จึงเรียกจุดนี้
ว่า"ชุมนุมพล" แต่ด้วยเหตุที่คนภาคใต้ชอบพูดคำสั้นๆจึงตัดคำกลางออกเหลือเพียง"ชุมพล" และต่อมาเพี้ยน
เป็น"ชุมพร" อีกประการหน่ึงในการเดินทางไปรบทัพจับศึกของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อจะเคลื่อน
พลจะต้องทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบเป็นการบำรุงขวัญทหารในสถานที่ชุมนุม
เพื่อรับพร เช่นนี้ตรงกับความหมาย "ชุมนุมพร" หรือ "ประชุมพร" ซึ่งทั้งสองคำนี้อาจเป็นต้นเหตุของคำว่า 
"ชุมพร" เช่นเดียวกัน แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นเดียวกับ
ชื่อท้องที่ทั่วๆไป เพราะที่ตั้งเมืองเดิมบนฝั่งท่านำชุมพร มีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมาย ต้นมะเดื่อชุมพรจึง
เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองอยู่ในตราจังหวัดจนถึงปัจจุบัน  

ข้อมูลการเดินทางการเดินทาง 

วิธีที่ 1 โดยขับรถยนต์ส่วนตัวไปเอง  

    การเดินทางไปยัง จ.ชุมพรโดยขับรถยนต์ส่วนตัวไปเองนั้น ไม่ว่าคุณจะใช้ยายพาหะแบบไหน 
ราคาแพงเพียงไร ก่อนจะออกเดินทางควรตรวจเช็คสภาพ รถของคุณ ให้แน่ใจเสียก่อน ว่ายานพาหนะของคุณ
อยู่ในสภาพที่ดี โดยเฉพาะเบรกรถควรอยู่ในสภาพพอเหียบปุ๊บหนุดปั๊บไม่มีแถม ความปลอดภัย ในการเดินทาง
เป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นเมื่อตรวจเช็คสภาพของยานพาหนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จนแน่ใจว่าโอเค ถึงจุดหมาย
ปลายทางแน่นอน ต่อไปเป็นการกำหนดการเดินทางว่าจะเดินทางกลางวันหรือกลางคืน ถ้าเป็นมือใหม่ขับรถไม่
ชำนานเส้นทาง ควรเดินทางตอนกลางวัน แต่ถ้าเป็นมือเก่า ชำนาญเส้นทางดีแล้วควรเดินทางไปตอนกลางคืน 
เพราะรถราที่วิ่งสัญจรไปมาน้อย สามารถทำเวลาให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ตามกำหนด แต่ก็ต้องระวัง ในเรื่อ
กฎแห่งการปลอดภัยดัวย และอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางนะค่ะ ส่วนการเดินทางจาก
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กรุงเทพฯ สู่ จ.ชุมพรนั้นให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 เส้นทางธนบุรี-ปากท่อ แล้วแยกที่ อ.ปากท่อ เข้าทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสี่แยกปฐมพร จากนั้น
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรตามทางหลวงหมายเลข 4001 อีกประมาณ 8 กม. ก็ถึงตัวอำเภอเมืองชุมพรโดย
สวัสดิ์ภาพ  

วิธีที่ 2 โดยทางรถไฟ  

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

วิธีที่ 3 เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางกรุงเทพฯ - ชุมพร  

   การเดินทางสู่ จ.ชุมพร สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ เห็นจะหนีไม่พ้นเริ่มต้นกันที่สถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่ก่อน สำหรับรถโดยสารที่เดินทางไปยัง จ.ชุมพรนั้น มีรถโดยสารประจำทางทั้งของรัฐบาลและ
เอกชนบริษัทต่าง ๆ ให้เลือกใช้บริการ ดังนี้  

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

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

  และกรุงเทพฯ-หลังสวนเที่ยว 21.30น. เที่ยวเดี่ยว  

  ปอ.2 จำนวน 40 ที่นั่ง ราคา 190 บาท มีรถประจำทางสายต่าง ๆ   

วิธีที่ 4  ทางอากาศ 

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

ระยะทางจากอำเภอเมืองชุมพรไปยังอำเภอต่างๆ คือ 

   - อำเภอปะทิว  30  กิโลเมตร 

   - อำเภอท่าแซะ  32 กิโลเมตร 

   - อำเภอสวี   45  กิโลเมตร 

   - อำเภอทุ่งตะโก  62 กิโลเมตร 

   - อำเภอหลังสวน 76  กิโลเมตร 

   - อำเภอละแม   95  กิโลเมตร 
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   - อำเภอพะโต๊ะ   115 กิโลเมตร 

อาณาเขต ติดต่อกับจังหวัด ใกล้เคียง ดังต่อไปน้ี  

          -  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสหภาพเมียนมาร์  

          -  ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

          -  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย หรือทะเลจีนใต้  

          -  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดระนอง และสหภาพเมียนมาร์  

แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น  8  อำเภอ  คือ อำเภอเมืองชุมพร  อำเภอท่าแซะ  อำเภอปะทิว  อำเภอสวี   
อำเภอหลังสวน  อำเภอละแม  อำเภอพะโต๊ะ  อำเภอทุ่งตะโก 
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สภาพทั่วไปของจังหวัด 
สภาพการปกครอง 
 จังหวัดชุมพร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล 736 หมู่บ้าน 25 เทศบาล (2 เทศบาล
เมือง13 เทศบาลตำบล) 53 องค์การบริหารส่วนตำบล มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 
3 รูปแบบ คือ 
 
การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งตั้งหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด จำนวน
95 หน่วยงานการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครอง และการการบริหารราชการออกเป็น     
2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน 29 หน่ วยงาน ระดับอำเภอ 
ประกอบด้วย 8 อำเภอ 70 ตำบล 736 หมู่บ้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 23 เทศบาลตำบลและ 53 องค์การบริหารส่วนตำบล 
 
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ภาพคนยืน ซึ่งหมายถึงเทวดาที่ประทานพรให้แก่ชาวเมืองและกองทัพที่กำลังจะออกไปทำศึก 

2. ภาพต้นมะเดื่อที่ขนาบอยู่สองข้าง ซึ่งในจังหวัดชุมพรมีต้นไม้ชนิดนี้อยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงเป็นต้นไม้ประจำ
จังหวัดชุมพรด้วย 

3. ภาพค่ายและหอรบ หมายถึงจังหวัดนี้เคยเป็นที่ชุมนุมของบรรดานักรบทั้งหลาย ซึ่งนัดให้มาพร้อมกัน ณ ที่แห่ง
นี้ ก่อนที่จะเดินทัพออกไปสู้รบกับข้าศึก เพราะว่าในสมัยโบราณชุมพรนั้นเป็นเมืองหน้าด่าน 

คำขวัญประจำจังหวัดชุมพร 
“ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมอื ขึ้นชื่อรังนก” 
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ธงประจำจังหวัด 

 

 

 

 

 
 
 

 

(ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางมีภาพตราประจำจังหวดั) 

ต้นไม้ประจำจังหวัด 
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ดอกไม้ประจำจังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อท่ัวไป ต้นมะเดื่ออุทุมพร 
ชื่อสามัญ Cluster Fig 
ชื่อวิทยา Ficus racemosa Linn. 
วงศ์ LAURACEAE 
ชื่ออ่ืน ๆ มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร กูแซ เดื่อเกลี้ยง เดื่อน้ำ มะเดื่อ 
ถิ่นกำเนิด ถิ่นกำเนิดในศรีลังกา จีนตอนใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ 
ประเภท ไม้ยืนต้น 
รูปร่างลักษณะ ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5 - 20 เมตร กิ่งอ่อน มีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมบาง ๆ ต่อมาจะหลุดรว่ง ใบเป็นใบ

เดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปหอก ปลายใบแหลม โดคนใบทู่ถึงกลม ก้านใบยาว 
10.5  เซนติเมตร ดอกเลก็ ออกเป็นกระจุก ผลรูปไข่กลับ เมื่อสุกสีแดงเข้มถึงสีม่วง 

การขยายพันธ์ุ โดยการเพาะเมล็ดในถุงเพาะกลา้จนงอก และแข็งแรงก่อนจึงย้ายไปปลูกลงดิน และปักชำกิ่ง 

สภาพที่เหมาะสม ดินร่วน และมีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำได้ดี 
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง 
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ประวัติความเป็นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อท่ัวไป ดอกพุทธรกัษา 
ชื่อสามัญ Butsarana 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Canna indica Linn. 
วงศ์ CANNACEAE 
ลักษณะทั่วไป พุทธรักษา เป็นพรรณไมล้้มลุก เน้ืออ่อนอวบน้ำ ลำต้นสูงประมาณ 1- 2เมตร มีลำต้นอยู่ใต้ดิน

เรียกว่า เหง้า เจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอ คล้ายกล้วย ใบมีขนาดใหญ่สีเขียว โคนใบและปลาย
ใบรีแหลมขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นชัด ใบมีก้านยาวเป็นกาบใบหุ้มลำต้นซ้อนสลับกัน 
ออกดอกเป็นช่อตรงสว่นยอดของลำต้นช่อดอกเป็น ช่อดอกยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร 
ประกอบด้วยดอก8 - 10 ดอก และมีกลีบบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสันแตกต่างกันไปตามชนิด
พันธุ ์

การขยายพันธ์ุ การเพาะเมล็ด การแตกหน่อ 
สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย แสงแดดจดักลางแจ้ง 
ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย  
อำเภอเมือง 
คำขวัญอำเภอ 

 
ก้าวสู่เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพ 

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร 86000 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-7751-1214, 0-7750-3725 
หมายเลขโทรสาร 0-7750-3725 
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อำเภอเมืองชุมพรเดิมเรียกว่า “อำเภอท่าตะเภา” ย้อนหลังลงไปเรียกว่า “เมืองชุมพร” และก่อนเมือง
ชุมพรเรียกว่า “บ้านประเดิม” เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 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 อำเภอเมืองชุมพรคงจะเป็นตำบล อำเภอ และเมืองชุมพรมา
ตามลำดับ แต่จะกำหนดให้แน่ชัดว่าจากสมัยใดนั้นไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด 

 

ภูมิศาสตร์ 

อยู่บริเวณส่วนกลางของจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นบริเวณคอคอดกระ ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย มีพื้นที่ 
748.39 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

อำเภอเมืองชุมพรมีเนื ้อที่ประมาณ 748.39 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศของอำเภอชุมพรเป็น
เทือกเขาด้านตะวันตก พื้นที่ลอนลาดกับที่ราบในตอนกลางและด้านตะวันออก เหมาะสำหรับทำการเกษตร 
พื้นที่ด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเทือกเขาที่เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสายสำคัญ3สายของ
อำเภอ ที่ไหลไปทางตะวันออกตามสภาพลาดเอียงของพื้นที่ลงสู่ทะเล คือแม่น้ำท่าตะเภา คลองชุมพรและ
คลองวิสัย พื้นที่ตอนกลางเป็นลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอนชัน สลับกันไป เป็นเขตที่มีการเพาะปลูกผลไม้
และไม้ยืนต้น ที่พื้นที่ด้านตะวันออกเป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม มักจะมีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี 

 

 

 

 

ทิศเหนือ อำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิว 
ทิศใต้ อำเภอสว ี
ทิศตะวันออก อ่าวไทย 
ทิศตะวันตก อำเภอกระบุรี (จังหวดัระนอง)  
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ลักษณะภูมิอากาศ 

อำเภอเมืองชุมพรเป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นสาเหตุให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดูคือ   

 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม โดยในช่วงนี้ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ
ภาคใต้ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – มกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าว
ไทยเข้าสู่ภาคใต้ เป็นมวลอากาศที่มีความชื้นสูง ดังนั้นเมื่อปะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรีจึงทำให้เกิดฝนตกชุก
ตลอดพื้นที่ของ อำเภอ 

 

ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ 

อำเภอเมืองมีพื้นที่ที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาตดิังนี้ 

 พื้นที่ป่าสงวน 198,086 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลน 34,124 ไร่ เขตรักษาพันธ์ สัตว์ป่า 85,000 ไร่ อุทยาน

แห่งชาติ 94,000 ไร่ รวมพื้นที่ป่าทั้ง หมด 411,210 ไร่เกาะ จำนวน 10 แห่ง ในจำนวนนี้มีเกาะรังนก 5 แห่ง 

ด้วยกันดิน มีลักษณะเป็นดินร่วน ดินทราย และดินเหนียวแร่ธาตุ มี 2 ชนิด ด้วยกัน ได้แก่ แร่หินปูน และแร่

ทรายแก้วแหล่งน้ำธรรมชาติ มี 3 ลุ่มน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ำท่าตะเภา มีลำน้ำ สาขา 12 สาย ความยาว 210 

กิโลเมตร ลุ่มน้ำชุมพร มีคลองชุมพรเป็นต้น กำเนิด มีลำน้ำสาขา 22 สาย ความยาว 208 กิโลเมตร และลุ่มน้ำ

สวีเฒ่า มีคลอง วิสัยเป็นลำน้ำสายหลัก ความยาว 93 กิโลเมิตร  

 

ประชากร 

จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 137,973 คน 

จำนวนประชากรชาย รวม 67,751 คน 

จำนวนประชากรหญิง รวม 70,222 คน 

ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที ่213.53 คน : ตารางกิโลเมตร 
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การคมนาคม 

พื้นที่อำเภอเมือง มี 3 เส้นทางคมนาคม คือ รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และหมายเลข 41 แยกจาก

ถนนหมายเลข 4 ถนนสี่แยกปฐมพรสถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-7750-2725สถานีรถไฟ หมายเลข

โทรศัพท์ 0-7751-1013 

 

การเกษตรและอุตสาหกรรม 

ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลางสาด ยางพารา กาแฟ 

ปาล์ม มะพร้าว ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ำท่าตะเภา ลุ่มน้ำชุมพร ลุ่มน้ำสวีเฒ่า  โรงงานอุตสาหกรรมที่

สำคัญ ได้แก่ โรงงานทำห้องเย็นและสัตว์น้ำแช่แข็งบริษัท ซีเฟรช อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ที่ตั ้ง ม.8             

ต.ปากน้ำโรงงานผลิตอาหารทะเลกิ่งสำเร็จรูป แซมดีฟาร์ม ที่ตั้ง ม.1 ต.ทุ่งคาโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตพื้น

สำเร็จรูปทุ่งคาคอนกรีต ที่ตั้ง ม.5 ต.ทุ่งคา 

 

ภูมิศาสตร์ของจังหวัด 

ขนาดพื้นที่ และที่ตั้ง 

 จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของภาคใต้ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ตามทางหลวงหมายเลข4 (เพชรเกษม) เป็นระยะทางประมาณ 498 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟสายใต้

ประมาณ 476 กิโลเมตร มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ4ของจังหวัดในภาคใต้ คือประมาณ 6,010 ตารางกิโลเมตร 

ชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย มีรูปพื้นที่เรียวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 

222 กิโลเมตร โดยจังหวัดชุมพรมีอาณาเขตติดกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ 

เขตอำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว ติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อยจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

ทิศใต ้

เขตอำเภอละแม และอำเภอพะโต๊ะ ตดิต่อกับอำเภอท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

ทิศตะวันออก 
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เขตอำเภอปะทิว อำเภอเมือง อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม ติดต่อกบัอ่าวไทย 

ทิศตะวันตก 

เขตอำเภอท่าแซะติดต่อกับอำเภอกระบุรี จังหวดัระนองและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เขตอำเภอเมือง 

อำเภอสวี อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ ติดต่อกับอำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่นอำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

 

สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะยาวและแคบ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1. ทางทิศ

ตะวันตกมีลักษณะเป็นทีสูง มีเทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวกั้นเขตแดนธรรมชาติ 2. บริเวณ

ตอนกลาง เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ เป็นเขตเกษตรกรรมที่สำคัญของจังหวัด และ3. พื้นที่ทางทิศตะวันออก

ของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย ลักษณะชายหาดของจังหวัดชุมพรค่อนข้าง

เรียบมีความโค้งเว้าน้อย โดยชายฝั่งทะเลมีความยาวถึง 222 กิโลเมตร และความกว้างของจังหวัดโดยเฉลี่ย

ประมาณ 36 กิโลเมตร 

 

ทรัพยากรป่าไม้ 
จังหวัด ชุมพร มีพื้นที่ป่าครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัด แต่จะมีความหนาแน่นทางด้านทิศตะวันตกของ

พื้นที่จังหวัด โดยมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 2,082,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.046 ของพื้นที่จังหวัด ในขณะที่พื้นที่
ทางการเกษตรกลับเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 38.19 ในปี 2531 เป็นร้อยละ 54.04 ในปี 2544 สำหรับประเภทป่าใน
จังหวัดชุมพร จัดเป็นประเภทไม้ผลัดใบ ซึ่งจำแนกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของสภาพป่าที่แตกต่างกัน 
ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ พื้นที่ป่าทั้ง 3 ชนิด สามารถจำแนกป่าในจังหวัดชุมพรได้ 
ดังนี้ 

 
1. ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวดัชุมพรมีพื้นที่ป่าไม้ที่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 26 ป่ามีเนื้อที่ ี่รวม

ทั้งสิ้น 1,943,176.50 ไร ่แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 25 ป่า และมีการยกเลิกไปแล้ว 1 ป่า คงเหลือเนื้อที่ี่เพียง 
1,941,426.50 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นป่าบกจำนวน 17 ป่า ป่าชายเลนจำนวน 5 ป่า ป่าพรุจำนวน 3 ป่า 

2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จงัหวัดชุมพรมีพื้นป่าที่จดัเป็นเขตรักษาพันธ์สตัว์จำนวน 4 แห่ง และได้ประกาศ ในราช
กิจจานุเบกษาแล้วทั้ง 4 แห่ง 

3. อุทยานแห่งชาติ พื้นที่กรมป่าไม้กำหนดให้จดัเป็นอุทยานแห่งชาติในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร มี 2 แห่ง 
4. วนอุทยาน จังหวัดชุมพรมีวนอุทยานจำนวน 1 แห่ง 
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ทรัพยากรดิน และที่ดิน 

เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีลักษณะที่หลากหลาย อันประกอบไปด้วย ภูเขา 
แหล่งน้ำ ชายฝั่งทะเล และฝั่งทะเลที่มีน้ำท่วมถึง จึงก่อให้เกิดลักษณะดินประเภทต่างๆ โดยทั่วไปประเภทดิน 
ในภาคใต้ตอนบนมักเป็นดินประเภทดินทรายและดินตะกอนที่ค่อนข้างเป็นกรด ซึ่ งมีความอุดมสมบูรณ์ปาน 
กลางถึงค่อนข้างต่ำ ส่วนดินบริเวณชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากการผุพัง สลายตัวอยู่ที่ของวัสดุตกค้างและ
ดินดาน และบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่สม่ำเสมอ เน้ือดินจะเป็นประเภทดินเลนซ่ึงมีการระบายน้ำเร็วถึงเร็ว
มาก 

ลักษณะ ดินที่พบของจังหวัดชุมพร แบ่งออกเป็นหน่วยใหญ่ๆได้ 29 หน่วยดิน โดยปะปนกันไปในแต่ละ
พื้นที่จากลักษณะของดินทั้งหมด สามารถแบ่งตามประเภทของดินได้ 6 กลุ่มดังนี้ คือ 

เมื่อพิจารณาลักษณะสภาพดินของจังหวัดชุมพรโดยรวมแล้ว บริเวณด้านตะวันตกของจังหวัด ลักษณะดิน 
จะเป็นพื ้นที ่ภูเขา บริเวณตอนกลางของจังหวัดลักษณะดินจะเป็นดินตื ้นและดินนา ซึ ่งเหมาะแก่การ
เกษตรกรรม ส่วนด้านตะวันออกของจังหวัด ลักษณะดินจะเป็นดินทราย ดินเค็ม ชายฝั่งทะเล และดินภูเขา
รวมทั้งดินพื้นที่ภูเขาเป็นบางส่วนด้วย 

1. กลุม่พื้นที่ดินเค็มชายฝั่งทะเล ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจงัหวัด 
2. กลุม่ดินตื้น ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด 
3. กลุม่ดินทราย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจงัหวัด 
4. กลุม่ดินภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด 
5. พื้นท่ีภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด 
6. กลุม่ดินนา ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด 
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จากการสำรวจโดยภาพถ่ายจากดาวเทียม พื้นที่ทั้งจังหวัด 3,756,778 ไร่ จำแนกพื้นที่ทางการเกษตร 
2,039,816 ไร่ (ร้อยละ 45.9) พื้นที่ป่าไม้ 658,125 ไร่ (ร้อยละ 20.4) และพื้นที่ไม่ได้จำแนก 1,058,837 ไร่ 
(ร้อยละ 30.6) 

ทรัพยากรน้ำ 

สภาพทางอุทกวิทยาของจังหวัดชุมพร รวมเรียกว่าลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 
แม่น้ำลำคลองสายสั้นๆ ไหลจากเทือกเขาฝั่งตะวันตกของจังหวัด คือ เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ 
ลงสู่อ่าวไทย ประกอบด้วยลุ่มน้ำสาขาและลุ่มน้ำย่อย ดังนี้ 

ลุ่มน้ำสายหลัก 

ลุ่มน้ำสาขาคลองทา่ตะเภา 

เป็นแม่น้ำสายสั้นๆมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาด้านทิศตะวันตกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไหลผ่านอำเภอท่า
แซะ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และออกสู่อ่าวไทยบริเวณปากน้ำชุมพรมีความยาวของแม่น้ำสายหลัก 
หลักและลำน้ำสาขาเท่ากับ 867 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 1,440 ล้านลูกบาศก์เมตร คุณภาพน้ำใน
แม่น้ำนี้โดยรวมจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ใน
หลายบริเวณตรวจพบโลหะหนักบางชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท โครเมี่ยม และแคทเมี่ยม แต่มีปริมาณไม่มากนัก 
สำหรับปริมาณโคลิฟอร์มแบคที่เรียมีค่อนข้างสูงเนื่องจากลำน้ำไหลผ่านชุมชน ทำให้เกิดการปนเปื้อนจากน้ำ
ทิ้ง การใช้ประโยชน์ลำน้ำโดยส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีการใช้เพื่อบริโภคและสันทนา
การ บ้างในช่วงที่ไหลผ่านชุมชนลุ่มน้ำสาขาคลองชุมพร 

เกิดจากเทือกเขาในตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไหลไปทางตะวันออกถึงบ้านดอนสมอ 
แล้วไหลผ่านตำบลวังไผ่ บ้านขุนกระทิง ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร ไหลออกทะเลบริเวณตอนเหนือของ
อ่าวสวี ที่ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร มีความยาว 50 กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปีลุ่มน้ำสาขาคลองสวี-ตะโก 

เกิดจากเขาในตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ไหลไปทางเหนือแล้ววกไปทาง
ตะวันออกเข้าเขตอำเภอสวี ผ่านตำบลเขาทะลุ นาสัก ทุ่งระยะ สวี นาโพธิ์ ปากแพรก ท่าหิน ไปออกทะเลที่
ตำบลด่านสวี อำเภอสวี มีความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปีลุ่มน้ำสาขาคลองหลังสวน 

มีต้นกำเนิดในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีไหลผ่านอำเภอพะโต๊ะ และ อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร แล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่ปากน้ำหลังสวน มีความยาวของแม่น้ำหลังสวนและลำน้ำสาขา
ประมาณ 497 กิโลเมตร คุณภาพน้ำในแม่น้ำนี้โดยรวมจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3 ซึ่งยัง
เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ บริเวณที่ไหลผ่านชุมชนจะมีคุณภาพต่ำลงเล็กน้อย ได้แก่ บริเวณ
สุขาภิบาลพะโต๊ะ และสุขาภิบาลหลังสวน มีค่าความสกปรก ปริมาณสังกะสี และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
สูงกว่าบริเวณอื่นๆ เน่ืองจากการปนเป้ือนของน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆในชุมชน การใช้ประโยชน์ลำน้ำโดยส่วน
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ใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรมในส่วนของบริเวณต้นน้ำและท้ายน้ำมีการใช้ประโยชน์เพื่อการประมงและเพาะเลี้ยง 
รวมถึงการสันทนาการและการสัญจรทางน้ำด้วยลุ่มน้ำสาขาคลองละแม 

ต้นน้ำอยู่ที่ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะไหลไปทางตะวันออกลงทะเลในตำบลละแม อำเภอละแม ความ
ยาวประมาณ 36 กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปี 

ลุ่มน้ำสาขารอง 

ลำน้ำรับร่อ 

เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณเขตชายแดนไทยกับพม่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปะทิว ผ่าน
หุบเขาต่างๆลงมาทางใต้เข้าอำเภอท่าแซะไหลผ่านไปทางตะวันออก ผ่านตำบลรับร่อ ท่าข้าม ไปรวมกับ        
ลำน้ำท่าแซะ ทีตำบลนากระตามเป็นแม่น้ำท่าตะเภา มีความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปีลำน้ำ  
ท่าแซะ เกิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไหลผ่านตำบลสลุย คุริง ท่ าแซะ       
นากระตาม อำเภอท่าแซะ มาพบกับลำน้ำรับร่อเป็นแม่น้ำท่าตะเภา ความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร มีน้ำ
ตลอดปีคลองสวีเฒ่า เกิดจากเขาในตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี ไหลทางตะวันออกผ่านตำบลนาโพธิ์ แล้ววกไป
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านตำบลปากแพรก ออกทะเลที่ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี ความยาวประมาณ 30 
กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปีคลองตะโก เกิดจากเขาในอำเภอหลังสวน ไหลผ่านทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร ปากตะโก     
ลงทะเลที่ตำบลปากตะโก มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปี 

แผนที่จังหวัดชุมพร 
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สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานจังหวัดชุมพร  
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (มกราคม - มีนาคม) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

1. โครงสร้างประชากรจังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดชุมพรแบ่งเขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล 736 หมู่บ้าน 
25 เทศบาล เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 23 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 53 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  ข้อมูลที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร พบว่าปี 2564 จังหวัดชุมพร มีประชากรโดย
เฉลี่ยจำนวน 509,632 คน เป็นเพศชาย จำนวน 251,576 คน (ร้อยละ 49.36) เพศหญิง จำนวน258,056 คน
(ร้อยละ 50.63) อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แกํ อำเภอเมืองชุมพร มีประชากรจำนวน149,636 คน     
(ร้อยละ 29.36) รองลงมา ได้แกํ อำเภอท่าแซะ จำนวน86,601 คน (ร้อยละ 16.99) อำเภอหลังสวน จำนวน
73,553 คน (ร้อยละ 14.43) อำเภอสวี จำนวน72,943 คน (ร้อยละ 14.31) อำเภอปะทิว จำนวน47,290 คน 
(ร้อยละ 9.28) อำเภอละแม จำนวน29,402 คน (ร้อยละ 5.77) อำเภอทุ่งตะโก จำนวน25,566 คน          
(ร้อยละ 5.02) และอำเภอพะโต๊ะจำนวน 24,641 คน (ร้อยละ 4.83) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร 
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แสดงจำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพและเพศ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 จังหวดัชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * เนื่องจากสeนักงานสถิติแหjงชาติยังไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลฯไตรมาสท่ี 1 ปี 2565จึงขอใช้ขอ้มูลไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
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แสดงโครงสรา้งประชากรและกำลังแรงงานจังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร 
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2. ผู้มีงานทำ 

 2.1 ผู้มีงานทำจำแนกตามเพศ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564*  

  จำนวนผู้มีงานทำจังหวัดชุมพร ข้อมูล ณ ไตรมาส 4 ปี 2564 จำนวน 281,482 คน จำแนก

เป็นเพศชาย จำนวน 167,380 คน และเพศหญิง จำนวน 114,102 คน 

 

 

 

 

 

2.2. ผู้มีงานทำจังหวัดชุมพรจำแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาสที่ 4 ปี 2564*  

 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู้มีงานทำในจังหวัดชุมพร โดยจำแนกตามระดับการศึกษา ที่สำเร็จ 

จำนวน 281,482 คน พบว่า ผู้มีงานทำส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 59,876 คน (ร้อยละ 

21.3) รองลงมา ระดับประถมศึกษา จำนวน 57,827 คน (ร้อยละ 20.5) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 

57,283 คน (ร้อยละ 20.4) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 55,774 คน (ร้อยละ 19.8) และระดับต่ำกว่า

ประถมศึกษา จำนวน 37,036 คน (ร้อยละ 13.2) ตามลำดับ 
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 2.3 ผู้มีงานทำจังหวัดชุมพรจำแนกตามอาชีพ* ไตรมาส 4 ปี 2564 เมื่อพจิารณาผู้มีงานทำ จำแนก

ตามอาชีพและเพศ พบวา่ อาชีพที่มีผูท้ำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก ่ 

1) ผูป้ฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรปา่ไม้และการประมง จำนวน 135,608 คน (ร้อยละ 48.2) 

2) พนักงานบริการและผูจ้ำหน่ายสินค้า จำนวน 48,885 คน (ร้อยละ 17.4) 

3) ผูป้ระกอบอาชีพงานพื้นฐาน จำนวน 31,196 คน (ร้อยละ 11.0) 

4) ผูป้ฏิบัติงานด้านชํางฝมีือ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จำนวน 19,064 คน (ร้อยละ 6.8) 

5) ผูป้ระกอบวิชาดา้นตา่ง ๆ จำนวน 11,183 คน (ร้อยละ 4.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 จำนวนผู้มีงานทำจำแนกตามสถานภาพการทำงาน  

ผู้มีงานทำจำแนกตามสถานภาพการทำงานจังหวัดชุมพร ไตรมาส 4 ปี 2564 จำนวน 

281,482 คนจำแนกเป็น ทำงานส่วนตัว 120,249 คน (ร้อยละ 42.7) ลูกจ้างเอกชน จำนวน 75,929 

คน (ร้อยละ 27.0) ช่วยธุรกิจครัวเรือน จำนวน 53,027 คน (ร้อยละ 18.8) ลูกจ้างรัฐบาล จำนวน 

23,727 คน (ร้อยละ 8.4) นายจ้าง จำนวน 8,322 คน (ร้อยละ 3.0) 
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3. ผู้ว่างงาน 

 ผูว้า่งงานจังหวัดชุมพร* จำแนกตามเพศ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564(ตุลาคม - ธันวาคม) จำนวน 2,472 คน 

จำแนกเป็น เพศชาย จำนวน 777 คน (ร้อยละ 31.4) เพศหญิง จำนวน 1,695 คน (ร้อยละ 68.5)  อัตราการ

ว่างงานร้อยละ 0.9 

 

 

 

 

4. แรงงานนอกระบบ 

 สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ* (ปีละ 1 ครั้ง) ปี 2564 พบว่า ผู้มีงานทำ

ที ่เป็นแรงงานนอกระบบ (นอกระบบประกันสังคม) จำแนกตามอาชีพ เพศ ของจังหวัดชุมพร จำนวน  

179,089 คน จำแนกเป็นเพศชาย จำนวน 108,218 (ร้อยละ 60.4) และเพศหญิง จำนวน 70,871 คน      

(ร้อยละ 39.5) แรงงานนอกระบบที่มีงานทำส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม โดยเป็นแรงงานสาขา

เกษตรกรรม และประมง จำนวน 122,210 คน (ร้อยละ 68.2) สำหรับแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม พบว่า 

สาขาที่มีจำนวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ด้านการเกษตรและประมง จำนวน 112,967 คน 

(ร้อยละ 63.0) รองลงมา สาขาอาชีพพนักงานบริการ จำนวน 36,577คน (ร้อยละ 20.4) อาชีพพื้นฐานต่าง ๆ 
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จำนวน 14,193 คน (ร้อยละ7.9) ด้านความสามารถทางฝีมือ จำนวน 9,042 คน (ร้อยละ 5.0) และสาขา

ผูป้ฏิบัติงานโรงงาน เครื่องจักร จำนวน 3,072 คน (ร้อยละ 1.7) ตามลำดับ 

4.1 จำนวนแรงงานนอกระบบ จำแนกตามช่วงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2  จำนวนแรงงานนอกระบบ จำแนกตามระดบัการศึกษา 
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 4.3 จำนวนแรงงานนอกระบบ จำแนกตามอาชีพ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. แรงงานไทยในต่างประเทศ 

1. การแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานตํางประเทศผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรแรงงาน
ไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานตํางประเทศ จำแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 
(มกราคม - มีนาคม) พบว่า มีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานตํางประเทศ จำนวน 5 คน 

2. แรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติไปทำงานตํางประเทศ 
 1) แรงงานไทยที่เดินทางไปท างานตํางประเทศ จำแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาสที่ 1 ปี

2565(มกราคม - มีนาคม) พบว่า มีผู้ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปทำงานตํางประเทศโดยวิธี Re-Entry 
จำนวน 5 คน  

 2) ภูมิภาคที่แรงงานไทยเดินทางไปท างาน ไตรมาสที่ 5 ปี 2565 (มกราคม - มีนาคม) 
พบว่ามีแรงงานไทยที่เดินทางไปท างานภูมิภาคเอเชีย จำนวน 4 คน และภูมิภาคอื่นๆ จำนวน 1 คน 
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คณะผู้จัดทำ 

นายประทีป แป้นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ที่ปรึกษา 
นายพัฒนกิจ วงค์ลาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา 
นายจิรพงษ์ โลพิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ที่ปรึกษา 
นางเมธาวดี มณีนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ที่ปรึกษา 
นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ที่ปรึกษา 
นายสุวิทย์ เสวรันต์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คณะผู้จัดทำ 
นางเสาวลักษณ์  บุญชื่น ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คณะผู้จัดทำ 
นางสิรีพร  เส็นติหยะ ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คณะผู้จัดทำ 
นายพงค์ยุทธ  อุดมศักดิ ์ ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คณะผู้จัดทำ 
นายอรรถนันท์  บัวจีน ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คณะผู้จัดทำ 
นายอาทิตย์  เกิดเขาทะลุ ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คณะผู้จัดทำ 
นางสาวเพ่ือนฤดี ส่งท่ามะพลา เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คณะผู้จัดทำ 
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