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วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
พ.ศ. ๒๕๓๙  
 คณะกรรมมาธิการวิสามัญสภาผูแทนราษฎรไดแปรญัตติงบประมาณป  ๒๕๔๐  ในแผนงานจัดการศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมเติมในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯ  ใหม  ป  พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ่งเปนวิทยาลัยการอาชีพ
จํานวน  ๕๐  แหงระดับอําเภอ  ซึ่งกรมอาชีวศึกษาไดมอบหมายใหอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  โดยทาน
ผูอํานวยการธีรวัฒน    บุญเพ็ง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลงุ  ดําเนินการจัดหาที่ดินเปนสถานที่
กอสราง  ซึ่งไดเสนอที่ดินจํานวน  ๒  แปลง  คือ  ที่สาธารณะประโยชนทุงปาไพร  ตําบลโตนดดวน  และ
ที่สาธารณะประโยชนทุงบกหยวก  ตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง   ซึ่งจังหวัดพัทลุง   ได
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ดินโดยใหนายบัญชา  ถาวรานุรักษ  รองผูวาราชการจังหวัดพัทลุงเปน
ประธาน  และนายสุวพันธ    สุนทรวงค  ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง  เปนประธานกรรมการ
และเลขานุการ 

๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙ 
 คณะกรรมการมีมติเลือกที่สาธารณะประโยชนทุงบกหยวก  ตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  

เปนสถานที่จัดต้ัง 
๓๑  ธันวาคม  ๒๕๓๙   
 นายสุวิช    รัตนะรัตน  ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง  แจงผลการจัดใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาทราบ 
๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๔๐ 
 กรมอาชีวศึกษาตอบความเห็นชอบการขอใชที่ดินสาธารณะประโยชนทุงบกหยวกตามขอเสนอของ

จังหวัดพัทลุง  และนายอัมพร  ภักดีชาติ  ผูอํานวยการกองการศึกษาอาชีพ  ไดดําเนินการ 
 ขออนุญาตการใชที่ดินตอกรมท่ีดิน  กระทรวงมหาดไทย 
๖  มิถุนายน  ๒๕๔๐   
 กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย  ตอบอนุญาตการใชที่ดินแปลงดังกลาว  เพ่ือจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพควน

ขนุนในพ้ืนที่  ๑๐๓  ไร  ๒๕  ตารางวา 
๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๔๐   
 กรมอาชีวศึกษาแตงตั้ง  นายสิทธิพงษ    นกแอนหมาน  ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง  ทํา

หนาที่ผูประสานงานการจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  และแตงตั้งให 
 นายนุสิต    สุขประจันทร  อาจารย  ๒  วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  และนายสมชาย    นวลใย  อาจารย  

๒  วิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต  ทําหนาที่ผูชวยผูประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยฯ 
๑๘  มิถุนายน  ๒๕๔๐ 
 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
๓๐  กันยายน  ๒๕๔๐  
 กอสรางอาคารเรียนชั่วคราวดวยงบประมาณ 
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เกียรติประวัติ และความดีเดนของวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
ปการศึกษา  ๒๕๔๕ 
 ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน 
ปการศึกษา  ๒๕๔๙ 
 ผานการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายนอกโดย  สมศ. คร้ังที่  ๒ 
 ไดรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาประเภทวิชาชีพขนาดเล็ก  คร้ังที่  ๒ 
ปการศึกษา  ๒๕๕๐ 
 จัดต้ังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  (R-Radio  FM  ๑๐๕.๕๐  MHz) 
ปการศึกษา  ๒๕๕๑           
 ระดับจังหวัด  -  ไดรับรางวัลสถานศึกษาจัดและนําเสนอโครงการคุณธรรมนําความรูดีเดน  อันดับ  ๑ 

ระดับภาค  -  ไดรับรางวัลสถานศึกษาจัดและนําเสนอโครงการคุณธรรมนําความรูดีเดน  อันดับ  ๓ 
ระดับประเทศ-ไดรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาจัดการศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพไดอยางมี
คุณภาพดีเยี่ยม             

 -  ไดรับรางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๒       

ปการศึกษา  ๒๕๕๒           
 ระดับจังหวัด -  ไดรับรางวัลสถานศึกษาจัดและนําเสนอโครงการสงเสริมคุณธรรมดีเดนในสถานศึกษา  

อันดับ  ๑            
   -  ไดรับรางวัลสถานศึกษาจัดและนําเสนอโครงการจิตอาสา  วัยกลา  วัยใสใสใจคุณธรรม

ดีเดน  อันดับ  ๒  โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง     
  -  ไดรับรางวัลสถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการสรางอาชีพเพ่ือชุมชนดีเดนอันดับ  ๑
  -  ไดรับรางวัลสถานศึกษามีผลการดําเนินงานดีเดน ประเภทที่  ๑  ดานการยกระดับชาง
ชุมชน  โครงการ  Fix  It  Center        
       

 ระดับภาค  -ไดรับรางวัลสถานศึกษาจัดและนําเสนอโครงการสงเสริมคุณธรรมดีเดนในสถานศึกษา
อันดับ  ๒             
  -  ไดรับรางวัลสถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการสรางอาชีพเพ่ือชุมชนดีเดนอันดับ  ๒
  -  นายอัษฎาวุธ  เหมือนเส็น  ไดรับเหรียญเงิน  ในการแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ๕๓  
ประเภทกีฬากระโดดสูง         
  -  ไดรับรางวัล  ๑  วิทยาลัย  ๑  นวัตกรรม  ระดับเหรียญทอง  ชื่อ  "ชุดฝกการวิเคราะห
ปญหาการอุดตันในระบบปรับอากาศรถยนต"  โดยครูประเสริฐ  ทวีโชติ    

ปการศึกษา  ๒๕๕๓           
 ระดับจังหวัด  - ไดรับรางวัลสถานศึกษาจัดและนําเสนอโครงการคุณธรรมนําความรู  ภายใตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  ชนะเลิศระดับภาคใต       
  - การแขงขันทักษะการสรางภาพเคล่ือนไหว  (Annimation)  แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
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ชนะเลิศ  อันดับ  1          
     

   -  การแขงขันทักษะการออกแบบ  สราง  Web  Page  แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
 รองชนะเลิศ  อันดับ  ๑         
  -  การแขงขันทักษะ  การเขียนแผนธุรกิจ  แผนกวิชาการขาย  ชนะเลิศ  อันดับ  ๑ 
  -  การแขงขันทักษะเครื่องยนต  แผนกวิชาชางยนต  ชนะเลิศ  อันดับ  ๑  
 ระดับภาค -  ไดรับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาจัดและนําเสนอโครงการคุณธรรมนําความรู  ภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชนะเลิศระดับภาคใต      
  -  องคการวิชาชีพฯ หนวยวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ผานการประเมินฯระดับเหรียญทอง
  -  นายวสุรัตน  ทองปาน  ไดรับรางวัล  นักศึกษานําความรูไปใชและขยายผลดีเดน  อันดับ  
1โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  ประเภทที่  ๓      
  -  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  วิทยาลัยฯ  ดําเนินโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ประเภทที่  ๓         

 ระดับประเทศ -  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  สถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอน  และ
การ บริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา  ๓  D  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓   
  -  นายวสุรัตน  ทองปาน  ไดรับรางวัล  นักศึกษานําความรูไปใชและขยายผลดีเดน  อันดับ  
๓ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  ประเภทที่  ๓     
  -  ไดรับรางวัลชมเชย  วิทยาลัยฯ  ขยายผลโครงการชีววิถเีพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนสูชุมชน
ประเภทที่  ๓          
  -  ชุมชนไสตอตก  ตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน  ไดรับรางวัลชมเชย  โดยวิทยาลัยการ
อาชีพควนขนุน  ประเภทที่  ๕  ชุมชนท่ีไดรับความรูจากวิทยาลัยฯ  และใชผลดีเยี่ยม  ตามโครงการชีว
วิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนสูชุมชน  ประเภทท่ี  ๒      
  -  ไดรับรางวัล  ระดับเหรียญทอง  ในการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในงานวันครูโลกโดย  
ครูสุภาพ  คงจันทร  สาขาวิชาชางยนต        
 -  ไดรับรางวัล  ระดับเหรียญทองแดง  ในการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในงานวันครูโลก
 โดย  ครูเสฐียรพงษ  เอียดคง  สาขาวิชาชางยนต       

ปการศึกษา  ๒๕๕๔           
 ระดับจังหวัด -  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่  ๑  การแขงขันทักษะวิชาชีพเทคนิคยานยนต   
 ระดับภาค -  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒  ประเภทที่  ๒  วิทยาลัยขยายผลสูชุมชนดีเดน 

  -  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒  ประเภทที่  ๓  นักศึกษาปจจุบันของวิทยาลัย
นําไปใชและขยายผลดีเดน  (นายจีรวัฒน  เทพเกลี้ยง)      
  -  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒  ประเภทท่ี  ๕  ชุมชนท่ีไดรับความรูและใชไดผลดี
เยี่ยมชุมชนบานไสตอตก  หมู  ๑๖  ตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง   
  -  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่  ๑  การแขงขันทักษะวิชาชีพเทคนิคยานยนต  
ระดับประเทศ -  นายนฤเบศ  ทองศรีนุน  ผูเขาแขงขันทักษะ  งานเครื่องยนต  การประชุมทางวิชาการ  
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องคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย       
     

ปการศึกษา  ๒๕๕๕           
 ระดับจังหวัด  - ไดรับรางวัล  ระดับเหรียญเงิน  การแขงขันทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี  

ระดับ  ปวส.           
  - ไดรับรางวัล  ระดับเหรียญเงิน  การแขงขันทักษะวิชาชีพการบัญชีกับคอมพิวเตอร  ระดับ  
ปวช.           
  -  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  การแขงขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ  
  -  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  อันดับ  ๑    การแขงขันทักษะวิชาชีพพิมพดีดอังกฤษ 
  - ไดรับรางวัลสิ่งประดิษฐโพเดียมเอนกประสงค  รองชนะเลิศ  อันดับ  ๒  การประกวด
สิ่งประดิษฐคนรุนใหมและการแขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษา     
  -  ไดรับรางวัล  รองชนะเลิศ อันดับ  ๑  สิ่งประดิษฐรถจักรยานสามลอพลังงานแสงอาทิตย
  -  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐซอสพริกจากลูกฟกขาว    
  -  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  อันดับ  ๑  สิ่งประดิษฐฟกขาวกวน    
  -  ไดรับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  ๓  สิ่งประดิษฐเคร่ืองเตรียมดินเพื่อเพาะชําตนกลา 
  -  ไดรับรางวัล  ชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐถังเพาะถั่วงอก  รุน  ๒๐๑๒   
  -  ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง  สิ่งประดิษฐผลิตภัณฑผงชาสําเร็จรูปจากผลฟกขาว 
  -  ไดรับรางวัล  ชมเชย  สิ่งประดิษฐผลิตภัณฑทอปฟรสจี๊ดจาดจากผลฟกขาว  
  -  ไดรับรางวัล  ชมเชย  สิ่งประดิษฐขนมดอกจอกเยื่อเมล็ดฟกขาว   

 ระดับภาค - ไดรับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  และการแขงขันหุนยนตยุวชน
อาชีวศึกษา           
  -  ไดรับรางวัล  ชมเชย  ประเภทที่  ๒  สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ  ชื่อชื้นงานเครื่อง
เตรียมดนิเพื่อเพาะชําตนกลา         
 -  ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  อันดับที่  ๒  ประเภทท่ี  ๑ การ
ดําเนินงานในวิทยาลัยฯ         
  -  ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  อันดับที่  ๒  ประเภทท่ี  ๓ 
นักศึกษาปจจุบันของวิทยาลัยนําไปใชและขยายผลดีเดน  (นายสุทธิชัย  เพ็งดวง)   
  -  ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  อันดับที่  ๓  ประเภทท่ี  ๕  
ชุมชนท่ีไดรับความรูและใชไดผลดีเยี่ยม  ชุมชนบานไสตอตก  หมู  ๑๖  ตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน  
จังหวัดพัทลุง           
  -  ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  อันดับที่  ๒  ประเภทที่  ๗ 
การคิดคนสิ่งประดิษฐ  ถังเพาะถั่วงอก  รุน  ๒๐๑๒      
 -  ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  อันดับที่  ๒  ประเภทที่  ๘ งานวิจัย
และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  เรื่อง  ศึกษาการเพ่ิมผลผลิตถั่วงอกโดยใช
จุลินทรียอีเอ็มขยายผสมนํ้าหมักชีวภาพพลอยเพชรเปนฮอรโมนเรงการเจริญเติบโตของถั่วงอก  โดยใชถัง
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เพาะถั่วงอกแบบประหยัดน้ําและเวลารดน้ํา       
 -  ไดรับรางวัล  ระดับเหรียญทองแดง  (โพเดียมเอนกประสงค)  ประเภทที่  ๑  สิ่งประดิษฐเพ่ือ
 พัฒนาคุณภาพชีวิต  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม       
          

   -  ไดรับรางวัล  ชมเชย  (รถจักรยานยนตสามลอพลังงานแสงอาทิตย)  ประเภทท่ี  ๑  
สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม    
  -  ไดรับรางวัล  ชมเชย  (ฟกขาวกวน)  ประเภทที่  ๓  สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม        
  -  ไดรับรางวัล  ระดับเหรียญทองแดง  (ถังเพาะถ่ัวงอก  รุน  ๒๐๑๒)  ประเภทท่ี  ๕  
สิ่งประดิษฐ ประเภทภูมิปญญาสรางสรรคเศรษฐกิจการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  
ระดับประเทศ  - 

ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 ระดับจังหวัด 

- ไดรับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่  ๑  การแขงขันทักษะวิชาชีพเทคนิคยานยนต 
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐยาหมองสูตรไพล 
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  สิ่งประดิษฐน้ําปลาหวานกะปเลิศรส 
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  สิ่งประดิษฐน้ําพริกเผาฟกขาว 
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  สิ่งประดิษฐเตาชีวมวลประหยัดพลังงาน 
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  สิ่งประดิษฐอุปกรณผาเสนพลาสติก 
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  สิ่งประดิษฐเคร่ืองตากปลาดุกราอนามัย 
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  สิ่งประดิษฐรถจักรยานพลังงานแสงอาทิตย 

 ระดับภาค 
- ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  ประเภทท่ี  ๑ การ

ดําเนินงานในวิทยาลัยดีเดน 
- ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  ประเภท

ที่  ๒ ครู บุคลากรทางการศึกษา นําไปใชและขยายผลดีเดน 
- ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  ประเภท

ที่  ๓ นักศึกษาปจจุบันนําไปใชไดและขยายผลดีเดน 
- ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  ประเภท

ที่  ๔ ราษฏรท่ีไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน 
- ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน               ประเภท

ที่  ๕  ชุมชนท่ีไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน 
 ระดับประเทศ 

- ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  ประเภท
ที่  ๑ การดําเนินงานในวิทยาลัยดีเดน 
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- ไดรับรางวัล ชมเชย โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  ประเภทท่ี  ๒ คร ู
บุคลากรทางการศึกษา นําไปใชและขยายผลดีเดน ( นางปลื้มหทัย จิตเจตน) 

- ไดรับรางวัล ชมเชย โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน                ประเภทท่ี  ๓ 
นักศึกษาปจจุบันนําไปใชและขยายผลดีเดน (นายสมภัสสร ยอดราช) 

- ไดรับรางวัล ชมเชย โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน                ประเภทท่ี  ๔ 
ราษฏรที่ไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (นายบิด ชูดํา) 

- ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ประเภทที่  ๕ ชุมชนท่ีไดรับความรูจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเดน (บานไสตอตก ม.๑๖ 
ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

สถานที่ตั้ง 
 เลขท่ี  ๒๑๔  หมูที่  ๖,๗  ตําบลชะมวง    อําเภอควนขนุน    จังหวัดพัทลุง  หางจากศาลากลางจังหวัด
พัทลุง    ๒๒    กิโลเมตร  โทรศัพท.๐-๗๔๖๑-๗๑๘๗  , ๐-๗๔๖๑-๗๑๘๙    โทรสาร.  ๐-๗๔๖๑-๗๑๖๓ 
www.knicec.ac.th  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส : Phatthalung๐๔  R-Radio Network  FM.  ๑๐๕.๕๐ MHz. 
 

ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน    จังหวัดพัทลุง 
“วิชาการล้ําเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  กาวนําชุมชน” 

วิสัยทัศน 
เปนสถาบันการศึกษาที่มุงมั่นผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา ใหบริการวิชาชีพในระบบ นอกระบบและระบบ

ทวิภาคี แกประชาชนทุกระดับ อยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  กาวทันเทคโนโลยีเปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานในระดับสากล  ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในป ๒๕๕๙ 

พันธกิจ 
๑.  พัฒนาคุณภาพมุงมั่นความเปนเลิศทางวิชาชีพของผูเรียนใหเปนผูมีความรู ทักษะ ประสบการณ โดยยึด

หลักคุณธรรมนําความรู 
๒.  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบตอเนื่องโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารจัดการกิจการบานเมืองที่ดีภายใตแนวคิด

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาชีพและเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน  สังคม  และตลาดแรงงาน 
๕.  สรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการในการผลิตกําลังคนดานทักษะ  และเทคโนโลยี 
๖.  ใหบริการดานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม  ชุมชนอยูดีมีสุข 
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เปาประสงค 
๑.  นักศึกษา รอยละ ๘๐ ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 

 ๒.  นักศึกษา รอยละ ๘๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 ๓.  นักศึกษารอยละ ๘๐ มีคุณธรรม  จริยธรรมในระดับดีขึ้นไป   
 ๔.  นักศึกษารอยละ ๘๐ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในกําหนด 
 ๕.  นักศึกษาทุกคน และทุกระดับชั้นจะตองไดรับการเรียนรูและพัฒนาดานไอที อยางที่สุด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษา 
๑.  พัฒนาศักยภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
๒.  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ๓.  สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๔.  สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาชีพสูสังคม 
 ๕.  สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
 ๖.  พัฒนาคุณภาพภาวะผูนําและการจัดการ 
 ๗.  พัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ 

สีประจําวิทยาลัย  :   มวง  -  เหลือง 
สีมวง:  -   เปนสีประจําพระองค  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ที่บงบอกถึง

เอกลักษณไทย  วัฒนธรรมไทย  ความเปนไทย  เปนสีแหงความเขมแข็ง  อดทน  อุตสาหะ  เพื่อนําไปสูชัยชนะและ
ความสําเร็จ 

   -  เปนสีประจําจังหวัดพัทลุง  ซึ่งไดรับฉายาวาดินแดนแหงคนจริง  ถิ่นนักรบ  จึงเปนสีแหงความ
กลาแกรง  อดทน  ของบรรดาศิษย  เปรียบคลายโลหิตแหงองคพระวิษณุกรรม  ซึ่งเปนเทพเจาดุจพระบิดาของเหลา
ชางทั้งหลายท้ังปวง  เปนที่รวมจิตใจของเหลาศิษยใหเปนหนึ่งเดียว 

 สีเหลือง  : -   เหลืองหรือเหลืองทอง  เปนสีแหงความอุดมสมบูรณเปรียบเหมือนแผนดินธรรม  แผนดินทอง
ของไทย  สีเหลืองเปนสีของความอุดมสมบูรณแหงปญญา  สีแหงคุณธรรมของพระศาสนา  ที่สงผลใหเกิดความสุขสู
มวลมนุษย  สีเหลืองเปนเคร่ืองหมายที่บงบอกถึงศิษยที่มีคุณธรรม  หรือมีจรรยาบรรณ  หรือวิชาตามสาขาท่ีออกไป
ประกอบสัมมาอาชีพนั้น  ๆ  อยางมีความสุขในสังคม 

 
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
๒. สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๔. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
๕. จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ   
๖. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 
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แผนผังแสดงการเดินทางมาวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน



จํานวนนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2559

ชาย หญิง
ปวช.1 ยานยนต 23 0 23

ชางเช่ือม 9 0 9
ไฟฟากําลัง 16 2 18
การบัญชี 1 4 5
คอมพิวเตอรธุรกิจ 2 7 9
ธุรกิจคาปลีก 0 0 0

รวม 51 13 64
ปวช.2 ยานยนต 15 0 15

ชางเช่ือม 4 0 4
ไฟฟากําลัง 11 0 11
บัญชี 0 8 8
คอมพิวเตอรธุรกิจ 5 11 16
ธุรกิจคาปลีก 2 7 9

รวม 37 26 63
ปวช.3 ยานยนต 33 0 33

ยานยนต (เรือนจํา) 8 0 8
ชางเช่ือม 6 0 6
ไฟฟากําลัง 6 0 6
บัญชี 0 4 4
คอมพิวเตอรธุรกิจ 3 5 8
ธุรกิจคาปลีก 0 5 5

รวม 56 14 70
197

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
จํานวนนักเรียน  นักศึกษา ปการศึกษา 2559

ระดับชั้น สาขางาน
จํานวนนักเรียน นักศึกษา

รวมภาคเรียนที่  1/2559

รวมทั้งสิ้น



จํานวนนักเรียน  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2559

ชาย หญิง
ปวส.1 เทคนิคยานยนต 8 0 8

ไฟฟากําลัง 7 0 7
การบัญชี 1 7 8
คอมพิวเตอรธุรกิจ 3 4 7

19 11 30
ปวส.2 เทคนิคยานยนต 10 0 10

ไฟฟากําลัง 1 1 2
การบัญชี 0 7 7
คอมพิวเตอรธุรกิจ 4 4 8

15 12 27
57

รวม

รวม
รวมท้ังส้ิน

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ระดับชั้น สาขางาน
จํานวนนักเรียน นักศึกษา

รวมภาคเรียนท่ี  1/2559













   
 

15 
 

ประวัติศาสตรเมอืงพัทลุง 
 
 
 
 
 
           เปนจังหวัดหนึ่งในภาคใตของประเทศไทย ท่ีมีประวตัิความเปนมาอันยาวนาน ตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร 
ดังปรากฏหลักฐานจากการคนพบขวานหินขัดในทองที่ท่ัวไปหลายอาํเภอในสมยัศรีวิชัย ( พุทธศตวรรษท่ี 13 –14 ) 
บริเวณเมืองพัทลุงเปนแหลงชุมชนที่ไดรับวัฒนธรรมอินเดียในดานพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มีหลักฐานคนพบ 
เชน 
พระพิมพดินดิบจํานวนมากเปนรปูพระโพธิสตัว รูปเทวดาโดยคนพบบริเวณถ้ําคูหาสวรรค และถ้ําเขาอกทะล ุ
 
           ตอมาในพุทธศตวรรษท่ี 19 เมืองพัทลุงไดตั้งข้ึนอยางมั่นคงภายใตการปกครองของกรุงศรีอยุธยา ในสมัย 
พระบรมไตรโลกนาถ ไดปรากฏชือ่เมืองพัทลุง ในกฎหมายพระอยัการนาทหารหัวเมือง พ.ศ.1998 ระบุวาเมือง
พัทลุง 
มีฐานะเปนเมืองช้ันตรี ซึ่งนับไดวาเปนหัวเมืองหน่ึงของพระราชอาณาจักรทางใต ท่ีตั้งเมืองพัทลุงในระยะเริม่แรกนั้น 
เชื่อกันวา ตั้งอยูท่ีเมืองสทิงพระ จงัหวัดสงขลาในปจจุบัน มักจะประสบปญหาโดนโจมตจีากกลุมโจรสลัดมาเลย 
อยูเสมอ โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมโจรสลัดราแจะอารูและอุยงคตนะ ไดเขาปลนสดมภโจมตีเผาทําลายเมืองอยูเนืองๆ 
 
           ในรัชสมัยพระเจาทรงธรรม ดะโตะโมกอล ชาวมสุลมิที่อพยพมาจากเมืองสาเลห บริเวณหมูเกาะชวา ซึ่ง
เปน 
ตนตระกูลของสลุตานสุไลมาน แหงเมืองสงขลาไดเขามาตั้งถ่ินฐานคาขาย ณ หัวเขาแดง แลวตั้งประชาคมมุสลิมขึ้น 
ตรงนั้นอยางสงบ ไมมีการขัดแยงกับชาวเมืองที่อยูมากอน ปกหลักอยูยาวนานจนมีผูคนอพยพมาอาศัยอยูมากขึ้น 
ในท่ีสุดก็พัฒนาข้ึนมาเปนเมืองทาปลอดภาษี มเีรือสําเภาแวะเขามาซื้อ 
 
           บทบาทของดะโตะโมกอลไดรับการสนับสนุนจากอาณาจักรศรีอยุธยาดวยดี พระเจาทรงธรรมโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งเปน "ขาหลวงใหญ" ผูดํารงตําแหนงน้ีตอมาคือทานสุไลมานบุตรชายคนโต มีหนาที่ปกครองดูแลรักษา 
ความสงบของพื้นที่ตั้งแตตอนลางของนครศรีธรรมราช มาจดเขตปตตานี ครอบคลุมครึ่งลางของเมืองตรัง ปะเหลยีน 
พัทลุง และสงขลา นอกจากน้ีกต็องเก็บสวยสาอากรสงถวายพระเจาแผนดินท่ีกรุงศรีอยุธยา ทานสไุลมานก็ไดทํา 
หนาท่ีนี้เรียบรอยดวยดีมาตลอด ตอมาไดยายเมืองสงขลาจากสทิงพระมายังหัวเขาแดงซ่ึงมีชัยภูมปิองกันตนเอง 
ไดดีกวา 
 
           ในสมัยสุลตานสุไลมาน บุตรของดะโตะโมกอล ไดสง ฟารซิีนองชายซ่ึงเปนปลัดเมืองมาสรางเมืองใหมท่ี 
เขาชัยบุรี เพื่อปองกันศัตรูที่จะมาโจมตเีมืองสงขลาทางบก ภายหลังไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนเจาเมืองพัทลุง และ 
ไดยายเมืองพัทลุงออกจากเมืองสงขลาตั้งแตนั้น และตั้งเมืองอยูท่ีเขาชัยบุรีตลอดมาจนกระทั่งสิ้นกรุงศรีอยุธยาเมื่อ 
ป พ.ศ.2310 
 
           ในสมัยธนบุรีและรตันโกสินทร ไดมีการยายสถานท่ีตั้งเมืองอีกหลายครั้งและไดยกขึ้นเปนเมอืงช้ันโทใน 
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ในชวงนี้เมืองพัทลุงมีผูนําท่ีมีความสําคัญในการสรางความ 



   
 

16 
 

เจริญและความมั่นคงใหกับบานเมอืงหลายทาน อาทิ พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) พระยาวิชิตเสนา (ทองขาว) 
พระยาอภยับริรักษ (จุย จันทรโรจนวงศ) สวนประชาชนชาวเมืองพัทลุงก็ไดมีบทบาทในการรวมมือกับผูนํา ตอสู 
ปองกันเอกราชของชาติมาหลายครั้ง เชน เมื่อสงครามเกาทัพ (พ.ศ. 2328 – 2329) พมาจัดกองทัพใหญ 9 ทัพ 
1 ใน 9 ทัพ มีเกงหวุนแมงยีเปนแมทัพ ยกลงมาตีทางใต ตไีดเมืองกระบุรี ระนอง ชุมพร ไชยา และนครศรีธรรมราช 
ตามลาํดับ 
           ขณะที่กําลังจัดไพรพลอยูท่ีนครศรีธรรมราช เพื่อจะยกมาตีเมืองพัทลุงและสงขลาน้ัน พระยาพัทลุงโดย
ความ 
รวมมือจากพระมหาชวยแหงวัดปาลิไลยก ไดรวบรวมชาวพัทลุงประมาณ 1,000 คน ยกออกไปตั้งขัดตาทัพที่คลอง 
ทาเสม็ด จนกระท่ังทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท วังหนาในรัชกาลที่ 1 ทรงยกกองทัพมาชวย 
หัวเมืองปกษใต ตีทัพพมาแตกหนไีป พระมหาชวยไดรับโปรดเกลาฯ ใหลาสิกขาแลวแตงต้ังเปนพระยาทุกขราษฎร 
ชวยราชการเมืองพัทลุง นอกจากสงครามกับพมาแลวชาวพัทลุงยังมีบทบาทสําคญัในการรักษาความมั่นคงปลอดภยั 
ของประเทศชาติในหัวเมืองภาคใต เพราะปรากฏอยูเสมอวาทางเมืองหลวงไดมีคาํสั่งใหเกณฑชาวพัทลงุ พรอมดวย 
เสบียงอาหารไปทําสงครามปราบปรามกบฏในหัวเมืองมลายูเชน กบฏไทรบรุี พ.ศ.2373 และพ.ศ.2381 ซึ่งบทบาท 
ดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นความสําคญัของเมืองพัทลุง ทางดานการเมือง การปกครองในอดีตเปนอยางดี  
 
           ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว ไดปฏิรูปการปกครองเปนแบบเทศาภบิาลใน พ.ศ.  
2437 และไดประกาศจัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2439 ประกอบดวยเมืองตางๆ คือ 
นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา และหัวเมืองทั้ง 7 ที่เปนเมืองปตตานเีดิม สําหรบัเมอืงพัทลุงแบงการปกครองออกเปน 3 อําเภอ คือ 
อําเภอกลางเมือง อําเภออุดร   อําเภอทักษิณ ขณะน้ันตัวเมืองต้ังอยูที่ตําบลลําปา จนกระทั่ง พ.ศ. 2467 พระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหยายเมืองพัทลุงมาอยูที่ตําบลคหูาสวรรคในปจจุบัน เพือ่จะไดอยูใกล 
เสนทางรถไฟ และสะดวกในดานติดตอกับเมืองตางๆ จากอดตีถึงปจจุบัน เมืองพัทลุงไดมีการยายเมืองหลายครั้ง 
สถานท่ีเคยเปนท่ีตั้งเมืองพัทลุงมาแลว ไดแก 
 
           โคกเมืองแกว ปจจุบัน หมูที่ 4 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน 
 
           บานควนแร ปจจุบัน หมูที่ 1 ตําบลควนมะพราว อําเภอเมอืงพัทลุง 
 
           เขาชัยบุรี(เขาเมือง) ปจจุบัน เขต 3 ตําบล คือตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองพัทลุง 
 
           ทาเสม็ด ปจจุบัน ตําบลทาเสม็ด อําเภอชะอวด จ.นครศรธีรรมราช 
 
           เมืองพระรถ ปจจุบัน หมูที่ 1 ตําบลควนมะพราว อ.เมืองพัทลุง 
 
           บานควนมะพราว ปจจุบัน หมูที่ 2 ตําบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง 
 
           บานมวง ปจจุบัน หมูที่ 2 ตําบลพญาขัน อ.เมืองพัทลงุ 
 
           บานโคกสูง ปจจุบัน หมูที่ 4 ตําบลลําปา อ.เมืองพัทลุง 
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           ตอมาในป พ.ศ. 2476 ไดมีการจัดระเบียบบริหารสวนภูมภิาคเปนจังหวัดและอําเภอ ไดยกเลิกการปกครอง 
แบบมณฑลเทศาภิบาล ทําใหเมืองพัทลุงมีฐานะเปนจังหวัดหนึ่ง ในปจจุบันจังหวัดพัทลุง แบงเขตการปกครองออก 
เปน 10 อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ คือ อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอควนขนุน อําเภอเขาชัยสน อําเภอปากพะยนู อําเภอกง
หรา 
อําเภอตะโหมด อําเภอปาบอน อําเภอศรีบรรพต อําเภอปาพะยอม อําเภอบางแกว และกิ่งอําเภอศรีนครินทร  
 
           นอกจากดานการเมืองการปกครองแลว สิ่งท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่งคือ ดานศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 
เมืองพัทลุงเคยมีชื่อเสียงในการละเลนพ้ืนเมือง คือหนังตะลุง มโนราห ลิเกปา สวนดานศาสนา ไดมีการทะนุบํารุง 
พระพุทธศาสนามาตั้งแตอดตี มีการพระราชทานพ้ืนที่พระกัลปานา วัดเขียนบางแกว วัดสทัง วัดพะโคะ เพื่อ
บํารุงรักษา 
วัดใหเจรญิรุงเรืองเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนา  
 
ชื่อเมืองพัทลุง 
           ในสมัยกอนช่ือเมืองพัทลุง ไมไดเขียนอยางที่ปรากฏใหเห็นจากหลักฐานพบวาบนเหรียญอีแปะพัทลุง 
พ.ศ. 2426 เขียนวา พัททะลุง และพัตลุง ในเอกสารของไทย ใชตางกันมากมายไดแก พัตะลุง พัดทลุง พัทธลุง 
พัตทลุง พัฒลุง พัทลุง ในเอกสารเบอรนีของอังกฤษสมัยรัชกาลท่ี 3 เขียนวา Bondelunและ Merdelongของ 
นายลามาร วิศวกรชาวฝร่ังเศส สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เขียนวา Bourdelunความหมายของช่ือเมือง 
หมายถึงเมืองชางหรือเมืองเก่ียวเนื่องดวยชางซึ่งตรงกับขอเท็จจริงหลายประการ คาํวา “พัต-พัท-พัทธ” ยังไมอาจ 
ทราบไดวาคําเดมิเขียนอยางไร คําไหน ทราบเพียงวาใชเปนคําขึ้นตน สวนคําพ้ืนเมืองที่เรียกวา“ตะลุง”แปลวาเสา 
ลามชางหรือไมหลักผูกชางช่ือบานนามเมืองของพัทลุงท่ีเกี่ยวกับชางมีมากหรือจะเรยีกวาเปน“เมืองชาง”ก็ได 
โดยเฉพาะทางฝงตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบชะรดัซ่ึงอยูตดิกับเทือกเขาบรรทัด มีชางปาชุกชุม และใน 
ตํานานนางเลือดขาวตํานานเมืองพัทลุงกลาววา ตาสามโม ยายเพชรเปนหมอสดําหมอเฒานายกองชาง เลี้ยงชาง 
สงเจาพระยากรุงทองทุกป ตอมาพระกุมารกับนางเลือดขาวกไ็ดรับมรดกเปนนายกองเลี้ยงชางสงสวย 
ซึ่งในปจจุบันชาวบานบางสวนยังคงนับถือ “ตาหมอชาง” 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
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ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอชะอวด อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอควนเนียง อําเภอรัตภมูิ จังหวัดสงขลาและอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสิงหนคร อําเภอสทิงพระ อําเภอกระแสสินธุ และอาํเภอระโนด จังหวัดสงขลา อําเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอควนกาหลง และกิง่อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล อําเภอปะเหลยีน อําเภอยานตาขาว อําเภอนา
โยง อําเภอเมืองตรัง อําเภอหวยยอด และอําเภอรัษฎา จังหวดัตรัง 

ชื่ออําเภอ ตําบล 

อําเภอเมือง 

ตําบลคูหาสวรรค 
ตําบลเขาเจียก 
ตําบลทามิหรํา 
ตําบลโคกชะงาย 
ตําบลนาทอม 
ตําบลปรางหมู 
ตําบลทาแค 
ตําบลลําปา 
ตําบลตํานาน 
ตําบลควนมะพราว 
ตําบลรมเมือง 
ตําบลชัยบุรี 
ตําบลนาโหนด 
ตําบลพญาขัน 

อําเภอกงหรา 

ตําบลกงหรา 
ตําบลชะรัด 
ตําบลคลองเฉลิม 
ตําบลคลองทรายขาว 
ตําบลสมหวัง 

อําเภอเขาชัยสน 
ตําบลเขาชัยสน 
ตําบลควนขนนุ 
ตําบลจองถนน 

           จังหวัดพัทลุงตั้งอยูบริเวณชายฝงตะวันออกของแหลมมลายู หรือ แหลมทอง (Golden Khersonese) ซึ่งตั้งอยูทางภาคใต
ของประเทศไทยหรือฝงตะวันตกของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (Songkhla Lake Basin) โดยตั้งอยูบริเวณเสนรุง (latitude) ที่ 7 องศา 
5 ลิปดา ถึง 7 องศา 55 ลิปดา เหนือ และเสนแวง (longtitude) ที่ 99 องศา 44 ลิปดา ถึง 100 องศา 25 ลิปดา ตะวันออก อยูหาง
จากกรุงเทพมหานครตามเสนทางรถไฟ สายใตประมาณ 846 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 ประมาณ 856 กิโลเมตร 
หรือตามทางหลวง แผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 1,200 กิโลเมตร มรีูปรางลักษณะคลายสี่เหลี่ยมผืนผา โดยมีสวน 
กวางที่สุดตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 56 กิโลเมตร และสวนยาวท่ีสุดตามแนวทิศเหนอื-ใต ประมาณ 83 กิโลเมตร มี
เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,295.60 ไร เปนพื้นดิน 1,919,446 ไร และเปนพ้ืนนํ้า 220,850 ไร 
(กรมแผนที่ทหาร 2534 ; กรมการปกครอง, 2541) นับเปนจังหวัด ที่มเีนื้อท่ีมากเปนอันดับท่ี 10 ของภาคใตและเปนอันดับที่ 58 
ของประเทศไทย 
มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง ดังนี ้
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ตําบลหานโพธิ์ 
ตําบลโคกมวง 

อําเภอตะโหมด 
ตําบลแมขรี 
ตําบลตะโหมด 
ตําบลคลองใหญ 

อําเภอควนขนุน 

ตําบลควนขนนุ 
ตําบลทะเลนอย 
ตําบลนาขยาด 
ตําบลพนมวังก 
ตําบลแหลมโตนด 
ตําบลปนแต 
ตําบลโตนดดวน 
ตําบลดอนทราย 
ตําบลมะกอกเหนือ 
ตําบลพนางตุง 
ตําบลชะมวง 
ตําบลแพรกหา 

อําเภอปากพะยูน 

ตําบลปากพะยูน 
ตําบลดอนประดู 
ตําบลเกาะนางคํา 
ตําบลเกาะหมาก 
ตําบลฝาละมี 
ตําบลหารเทา 
ตําบลดอนทราย 

อําเภอศรีบรรพต 
ตําบลเขายา 
ตําบลเขาปู 
ตําบลตะแพน 

อําเภอปาบอน 

ตําบลปาบอน 
ตําบลโคกทราย 
ตําบลหนองธง 
ตําบลทุงนารี 
ตําบลวังใหม 

อําเภอบางแกว 
ตําบลทามะเด่ือ 
ตําบลนาปะขอ 
ตําบลโคกสัก 

อําเภอปาพะยอม 

ตําบลปาพะยอม 
ตําบลลานขอย 
ตําบลเกาะเตา 
ตําบลบานพราว 

อําเภอศรีนครินทร ตําบลชุมพล 
ตําบลบานนา 
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ตําบลอางทอง 
ตําบลสําสินธุ 
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สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิประเทศ 

      สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนภูเขาและที่ราบสูง ทางดานตะวันตกอันประกอบดวย เทือกเขาบรรทัด มีระดบัสูงจาก 
น้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 50 - 1,000 เมตร สวนใหญเปนปาไม เชน สวนยางพารา สวนไมผลและไมยืนตน  
ถัดลงมาทางดานตะวันออกเปนทีร่าบสลับท่ีดอน มีความสูงจากระดบัน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย 0 - 15 เมตร บริเวณนี ้
สวนใหญปลูกขาว ยางพารา มะพราว พืชผัก และพืชไรชนดิตางๆ โดยมีอัตราความลาดชัน 1: 1,000 จากทิศ 
ตะวันตกมาสูทิศตะวันออกของจังหวัด 

 สภาพภูมิอากาศ 

      สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูรอน และฤดูฝนไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุม 
ตะวันตกเฉยีงใต ปริมาณน้ําฝนโดยเฉล่ีย 1,853.5 มิลลเิมตรตอป จาํนวนวันฝนตกเฉลี่ย 154 วันตอป อุณหภูม ิ
สูงสุดเฉล่ีย 29.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอณุหภมูิต่ําสดุเฉลีย่ 26.7 องศาเซลเซียส ในเดอืนธันวาคม อุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดป 28.14 องศาเซลเซยีส ความช้ืนสัมพัทธอยูระหวาง 75 – 83 เปอรเซ็นต โดยเฉลี่ย 78.7 เปอรเซ็นต และ
ความเร็วลมประมาณ 1-2 เมตรตอวินาที ปริมาณการระเหยของน้ําประมาณ 3.3- 5.5 มิลลิเมตรตอวัน 

  

 

เทือกเขาบรรทัด แหลงกําเนิดตนน้ําลําธารและชีวิต เมืองอูขาวอูน้ําแดนใตแหงสยาม จากอดีตถึงปจจุบัน  

  

 

ผืนดินจรดทะเลสาบสงขลา หลอหลอมวิถีชีวิตคนเมืองลุง ผืนแผนดินและผืนนํ้าอันอุดมสมบรูณ หลอเลีย้งสรรพชีวิต  
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ทําเนียบผูวาราชการจังหวัดพัทลุง 
 

รายพระนาม รายนาม พุทธศักราช 
   1. พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) 2315 - 2332 
   2. พระศรไีกรลาศ 2332 - 2333 
   3. พระยาวิจติเสนา (ทองขาว) 2334 - 2360 
   4. พระยาพัทลุง (เผือก) 2360 - 2369 
   5. พระยาอุทัยธรรม (นอยใหญ) 2369 - 2382 
   6. พระยาอภยับริรักษ (จุย จันทรโรจนวงศ) 2382 - 2393 
   7. พระยาอภยับริรักษ (ทับ) 2394 - 2410 
   8. พระยาอภยับริรักษ (นอย) 2410 - 2431 
   9. พระยาอภยับริรักษ (เนตร) 2431 - 2446 
   10.พระสรุฤทธ์ิภักด ี(คอยุตี่  ณ ระนอง) 2446 - 2447 
   11.พระศิริธรรมบริรักษ (เย็น  สุวรรณปตมะ) 2447 - 2449 
   12.พระแกวโกรพ (หมี ณ ถลาง) 2449 - 2450 
   13.พระกาญจนดิษฐมณ ี(อวบ  ณ ถลาง) 2450 - 2451 
   14.พระยาอุดรกิจพิจารณ (สุด  สารสุทธิ) 2452 - 2454 
   15.พระยาวุฒิภาคภักด ี(ชาง  ชางเผือก) 2455 - 2456 
   16.หมอมเจาพระสพประสงค (ชุมพล) 2456 - 2456 
   17.หลวงวิชิตเสร ี(หงวน ศตะรตัน) 2457 - 2458 
   18.พระวิชิตสรไกร (ทองสุก ผลพันธิน) 2458 - 2464 
   19.พระคณาศัยสุนทร  (สา สุวรรณสาร) 2464 - 2475 
   20.พระสาครบุรานุรักษ (ปริก  สุวรรณนานนท) 2475 - 2476 
   21.พ.อ.พระยาสรุเดชรณชิต (ชิต  ยุวณเตมีย) 2476 - 2477 
   22.ขุนประสงคสุขการ ี(สมบุญ ลาภเจริญ) 2477 - 2479 
   23.หลวงปราณีประชาชน (ลาภ  หงษเวศ) 2479 - 2485 
   24.ขุนพิเศษนครกิจ  (ชุบ กล่ินสุคนธ) 2485 - 2486 
   25.หลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ (กังวาน  วงษสกุล) 2486 - 2487 
   26.ร.อ.ขุนสุรจิตจตรุงค (สุรจิต  อินทรกําแหง) 2488 - 2489 
   27.นายสุวรรณ รื่นยศ 2489 - 2490 
   28.หลวงอรรถวิภัชพจนกร (กรุง  อรรถวิภัชน) 2491 - 2493 
   29.นายลิขิต สัตยายุทย 2493 - 2495 
   30.นายจันทร สมบูรณกุล 2495 - 2497 
   31.นายชูสงา ไชยพันธ 2497 - 2498 
   32.ขุนวัฒนานุรักษ  (ประจักษ วงษรัตน) 2498 - 2499 
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   33.พ.ต.อ.บุญนรงค วัฑฒนายนต 2499 - 2500 
   34.นายพันธุ สายตระกลู 2500 - 2501 
   35.นายวิชาญ บรรณโสภิฐ 2501 - 2503 
   36.นายสวัสดิ ์มีเพียร 2503 - 2508 
   37.นายนิรุต  ไชยกูล 2508 - 2509 
   38.นายสมัค  ปทุมานนท 2509 - 2512 
   39.นายมนัส เจริญประสิทธ์ิ 2512 - 2514 
   40.พลตรีสุวรรณ อินทุลักษณ 2514 - 2517 
   41.นายจําลอง  พลเดช 2517 - 2518 
   42.นายบํารุง สุขบุษย 2518 - 2519 
   43.นายดิเรก ดิเรกวัฒนะ 2519 - 2521 
   44.รอยตรีกติต ิประทุมแกว 2521 - 2523 
   45.นายนิพนธ บุญญภัทโร 2523 - 2526 
   46.เรือตรีสุกรี รักษศรีทอง 2526 - 2529 
   47.รอยตรีอนุกลู สุภาไชยกิจ 2529 - 2531 
   48.พันตรีชอบ มงคลรตัน 2531 - 2533 
   49.นายสมพงศ ศรียะพันธุ 2533 - 2535 
   50.นายไพโรจน พรหมสาสน 2535 - 2537 
   51.นายประสิทธ์ิ พรรณพิสุทธ์ิ 2537 - 2539 
   52.นายสุวิช  รัตนะรัต 2539 - 2540 
   53.นายนิรันดรชัย เพชรสิงห 2540 - 2542 
   54.นายไพศาล แกวประสม 2543 - 2544 
   55.นายอํานวย สงวนนาม 2544 - 2546 
   56.นายประจักษ สุวรรณภักด ี 2546 - 2549 
   57.นายสุเทพ โกมลภมร  2549 - 2552 
   58.นายวิญู ทองสกุล           2552 - 2552 
   59.นายวินัย ครุวรรณพัฒน           2552 - 2553 
   60.นายพิสิษฐ บุญชวง           2553 - 2554 
   61.นายวิญ ู ทองสกุล 
   62.นายเสรี  ศรีหะไตร 
   63.ดร.วินัย  บัวประดิษฐ 

          2554 - 2556 
          2556 - 2557 
          2557 – ปจจุบัน 
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เอกลักษณและสัญลักษณเมืองพัทลุง 

 

ตราสัญลักษณประจําจังหวัด 

      จังหวัดพัทลุง ไดยายที่ตั้งเมืองมาแลว 12 ครั้ง ครั้งสุดทายในป พุทธศักราช 2467 ยายจากตําบลลาํปา มาอยูที่ตาํบลคูหาสวรรค ใกลกบั
ภูเขาอกทะลุซึ่งสูงเดน อยูบนที่ราบ มองเห็นจากท่ีไกลไดทุกทิศ บนยอดเขา มีเจดียเกาสรางเอาไวองคหนึ่ง ซ่ึงในปจจุบันนี้ยังเหลือแตฐาน ตั้งแต
นั้นชาวพัทลุงก็ไมตองระเหเรรอนอีกตอไป ชาวเมืองจึงถือเอาภูเขาอกทะลุเปนสญัลักษณ และหลกัเมืองของจังหวัด 

 

ศาลาจตุรมุข ประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนฯ เห็นภเูขาอกทะลุเปนฉากหลัง 

 

พระพุทธนิรโรคันตรายฯ พระคูบานคูเมืองแหงแดนทักษิณ 
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พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ 

      พระสี่มมุเมืองหรือเรียกช่ือเตม็ๆวา "พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ" เปนพระพุทธรูปประจําภาคใต และพระ
คูบานคูเมืองของพัทลุง ประดิษฐานอยูภายในศาลาจัตรุมุขหลอดวยสําริด ปางสมาธิ ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ ภูมิ
พลอดุลยเดช โปรดเกลาฯ พระราชทานไวท่ีจังหวัดพัทลุง เมื่อ พ.ศ.2511 ตั้งอยูระหวางศาลากลางกับศาลจังหวัดพัทลุง 

คําขวัญประจําจังหวัด 

 

 
"เมืองหนังโนรา อูนาขาว พราวน้ําตก แหลงนกนํ้า ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ําพุรอน" 

ดอกไมประจังหวัด ธงประจําจังหวัด 

 

 

ดอกพะยอม ดอกไมประจําจังหวัดพัทลุง พื้นธงสีมวง มีตราจังหวัดคือภูเขาอกทะลุ แถบสีเหลือง 
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คณะผูบริหารจังหวัดพัทลุง 

 
ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 วุฒิการศึกษา 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตรการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 ประวัติการดํารงตําแหนง 

- พ.ศ. 2537 ผูอํานวยการวิทยาลัยมหาดไทย  
- พ.ศ. 2543 รองผูวาราชการจังหวัดระนอง  
- พ.ศ. 2544 รองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต  
- พ.ศ. 2548 ผูวาราชการจังหวัดพังงา  
- พ.ศ. 2550 ผูวาราชการจังหวัดสุราษฏรธานี  
- พ.ศ. 2551 ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท  
- พ.ศ. 2552 ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
- พ.ศ. 2553 ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู  
- พ.ศ. 2554 ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี  
- พ.ศ. 2555 ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 
 

าวิทยาลัยรามคําแหง
สังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏน

ัยมหาดไทย
หวัดระนอง
หวัดภูเก็ต
พังงา
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 รองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง 
 นายสรุินทร เพชรสังข 
 ศาสนา    พุทธ 

 ภูมิลําเนา    พัทลุง 

 วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- หลักสูตรผูบังคับบัญชา (หน.ฝ.ปผ.) รุนท่ี 11 ณ วิทยาลัยการปกครอง 
- หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 16 ณ วิทยาลัยการปกครอง 

 ประวัติการดํารงตําแหนง 

- 15 มกราคม พ.ศ. 2522 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 3) อ.สะบายอย จ.สงขลา  
- 25 มกราคม พ.ศ. 2523 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 3) อ.สะเดา จ.สงขลา  
- 25 เมษายน พ.ศ. 2528 ปลดัอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 4) อ.สะเดา จ.สงขลา  
- 10 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 5) กิ่ง อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา  
- 21 มกราคม พ.ศ. 2534 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 6) กิ่ง อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา  
- 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 7) อ.ระโนด จ.สงขลา  
- 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 7) อ.สิงหนคร จ.สงขลา  
- 31 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 7) อ.ควนกาหลง จ.สตูล  
- 3 เมษายน พ.ศ. 2538 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 7) อ.จะนะ จ.สงขลา  
- 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 7) อ.ปานาเระ จ.ปตตานี  
- 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 7) อ.สายบุรี จ.ปตตานี  
- 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 7) อ.สิงหนคร จ.สงขลา  
- 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 8) อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  
- 14 มิถุนายน พ.ศ. 2542 นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 8) อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง  
- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 8) อ.กระบุรี จ.ระนอง  
- 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548 นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 8) อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช  
- 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 9) อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  
- 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ปลัดจังหวัดยะลา (ผูอํานวยการสูง)  
- 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โอนดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง (นักปกครองระดับตน) 
สํานักงานปลัดกระทรวงหมาดไทย  
- 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 รองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง (นักปกครองระดับตน) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 

ย จ.สงขลา
.สงขลา
สงขลา
สสินธุ จ.สงขลา
แสสินธุ จ.สงขลา
 จ.สงขลา
นคร จ.สงขลา
ง จ สตล
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 รองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง 
 

 
 

 ศาสนา    พุทธ 

 ภูมิลําเนา    จังหวัดแพร 

 วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาตรี จาก Jamia Millia Islamia, New Delhi , India B.A.S.W.[Politics] พ.ศ. 2518 
- ปริญญาโท จาก University of Poona ,Poona .India M.A. [Politics] พ.ศ. 2520  
- อบรม นอ. รุนที่ 31 ป พ.ศ. 2534  
- อบรม นปส. รุนที่ 33 ป พ.ศ. 2538  
- อบรม เสธ.อส. รุนที่ 14 ป พ.ศ. 2542  
- อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ของสํานักงาน ก.พ. ป พ.ศ.2550  
- อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะนายอําเภอ (ระดับ 9) ป พ.ศ.2550 

 ประวัติการดํารงตําแหนง 

- นายอําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย 
- นายอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย  
- นายอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน  
- นายอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย  
- นายอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
- นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 วิทยาลัยการปกครอง  
- นายอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
- นายอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
- นายอําเภอแมสอด (จพง.ปค.9) จังหวัดตาก  
- นายอําเภอบานหม่ี (จพง.ปค.9) จังหวัดลพบุรี  
- ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช (อํานวยการสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
- ปลัดจังหวัดยะลา (อํานวยการสูง) จังหวัดยะลา  
- รองผูวาราชการ จังหวัดพัทลุง (ปจจุบัน) 

 
 
 
 
 

wwwwwwwwwwwwwww DDDDDeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllhhhiii ,,,,,,,,,,,,,,,,,  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB..AAAAAAAAA..SSSSSSSSSSSSSS.....WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW..[[[[[PPPPooolllllllllliiiiiiiiiiittttttiiiiicccccssss]]]]]]]]]]]
ooooooooooonnnaaa ..IIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaa MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...........AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. [[[[PPPPoooolllllliiiittttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccccccccccccccccccccccccccccsssssssssss]]]]]]]]]]]]]] พพ.ศศ. 225555

นักงาน ก.พ. ป พ.ศ.2550
ระดับ 9) ป พ.ศ.2550
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ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 
1.งานประเพณีแขงโพนลากพระ (ชักพระ) 

     นิยมทํากันท่ัวไปในภาคใต ในชวงเดือน 11 (แรม 1 ค่ํา เดือน 11) การลากพระมีอยู 2 ลักษณะ ตามความเหมาะสมของภูมิ
ประเทศ คือ ลากพระทางบกและลากพระทางน้ํา สาํหรับจังหวดัพัทลุงเปนการลากพระทางบก ซึ่งจะมีการตีโพน (กลอง) เพื่อ
ควบคุมจังหวะในการลากพระ ขบวนพระลากของแตละวัดก็จะมผีูตโีพนอยูบนขบวน และเมื่อผานวัดตางๆ ก็จะมีการตโีพนทา
ทายกัน ทําใหมีการแขงขันตีโพนเกิดขึ้น และทางจังหวัดพัทลุงก็ไดจดัใหมีการแขงขันตีโพนขึ้นเปนประจําทุกป ในเทศกาลลาก
พระเดือน 11 

  

โพน หรือท่ีรูจักกันดีวา กลอง น่ันเอง การแขงขันตีโพน 

  

ชาวบานตางรวมใจกันลากพระในงานประเพณลีากพระ ประเพณีลากพระ หรือชักพระ สงเสรมิความสามัคค ี

2.การละเลนซัดตม 

      ประเพณซีัดตมมีที่มาอันเก่ียวของกับประเพณลีากพระกลาวคอื ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจา เสด็จกลับจากจาํพรรษา 
ณ สวรรคชั้นดาวดีงส ลงมายังโลกมนุษยซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 จะมีพุทธศาสนิกชนรอ เขาเฝาเพื่อถวายภตัตาหารแด
พระพุทธองค แตเนื่องจากพุทธศาสนิกชนมีเปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถถวายภัตตาหาร ไดอยางใกลชิด จึงไดมีการนําใบไม
มาหอหุมภตัตาหาร ซึ่งเรยีกกันวา "ขาวตม" หรือ "ตม" และพยายามโยนตมเหลานั้นใหลงบาตร แตการโยนทําใหตมพลาดไปถูก
เหลาพุทธศาสนิกชนดวยกันเอง ตอมาจึงกลายเปนการละเลนซัดตม และพัฒนาเปนการแขงขันดานไหวพริบ และความรวดเร็ว
วองไวในการซัดและหลบหลีกตมซึ่งจัดทําอยางพิเศษ (ใชขาวตากผสมกับทรายหอดวยใบตาลเปนรูปตะกรอสี่เหลี่ยม) การละเลน
ซัดตมตองอาศัยความกลาหาญเปนอยางมาก เพราะถาไมสามารถหลบหลีกตมของคูตอสู อาจจะเปนอันตรายได ปจจุบันการซัด
ตมหาดไูดคอนขางยาก ทางจังหวัดพัทลุงจึงไดจดัใหมีการแขงขันซดัตมรวมอยูในงานประเพณีแขงโพนลากพระใน เดือน 11 ดวย 

3.ประเพณีชิงเปรต 

     เปนงานประเพณีซึ่งจัดขึ้นในเทศกาลสารทไทย ปหนึ่งจะมีการจัดงานชิงเปรตขึ้น 2 ครั้ง คือในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 10 และวัน
แรม 15 ค่ํา เดือน 10 อีกคร้ังหนึ่ง ตามคตโิบราณที่เช่ือกันมาวา ผูตายไปแลวนั้นมีจํานวนไมนอย ไปตกนรกหมกไหม เพราะเมื่อ
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ครั้งมีชีวิตอยูไดทําบาปไวมาก ผูทีต่กนรกนี้ชาวพัทลุงเรียกวา "เปรต" ครั้นพอถึงวันแรม 1 ค่ํา เดือน 10 ยมบาลจะปลอยตัวเปรต
เหลานี้ออกจากนรกมาบนโลกมนุษย เพื่อรับเซนสังเวยจากญาติพี่นองของตนเอง และจะอยูไดจนถึงวันแรม 15 ค่ําเดือน 10 
เทานั้น จะตองกลับลงนรกในวันน้ี ดวยคตินี้เอง ชาวเมืองพัทลุงจึงจะพากันไปทํา บุญอุทิศสวนกุศลใหญาติพี่นองของตน โดยจดั
สํารับเครื่องคาวหวานใสสํารบัไปถวายพระ พรอมกับนําขนมและอาหารคาว หวานอีกสวนหนึ่งต้ังไวตรงปากทางเขาวัดเรยีกวา 
"ตั้งเปรต" พอทําบุญเสร็จก็มีการชิงเปรต คือมีการแยงอาหารคาวหวานและขนมที่ตั้งไว โดยถือวาการแยงหรือชิงเครื่องเซนสังเวย
เปรตบรรพบุรุษนั้นกินแลวจะโชคดี พิธีชิงเปรตนี้จึงทํากันครั้งแรก ในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 10 ถือเปนวันตอนรับเปรตท่ีข้ึนมาจาก
นรก และทําอีกครั้งในวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 ถือเปนการสงเปรตกลับสูนรก 

 
4.งานวันอนุรักษมรดกไทยและงานมหกรรมชิงแชมปหนังตะลุง [ อานเรื่องหนังตะลุงเพิ่มเติม ] 

      เปนงานท่ีจัดข้ึนในชวงตนเดือนเมษายนของทุกป กิจกรรมภายในงานจะเปนการจดันิทรรศการการละเลนพ้ืนบานปกษใต 
และการประกวดหนังตะลุงซึ่งไดรบัความสนใจจากศิลปนพ้ืนบานเขารวมการประกวดมากมาย งานดังกลาวนี้จะจดัข้ึน ณ บรเิวณ
สนามหนาศาลากลางจังหวัดพัทลงุ 

  

การแกะตัวหนัง การเชิดหนังตะลุง 

5.โนรา นาฏศิลปเมืองใต 

     เปนการละเลนพ้ืนเมืองภาคใตที่มีมาแตโบราณ ประมาณอายุตามที่หลาย ๆ ทานสันนิษฐานไว ตกสมัยศรีวิชัย หรือไมก็ราว
พุทธศตวรรษที่ 19 เปนอยางนอย ดวยกาลเวลาผานมานานเชนนี้ ทาํใหประวัติความเปนมาของโนราเลาผดิเพี้ยนกันจนกลายเปน
ตํานานหลายกระแสเลาโดย  
 
ขุนอุปถัมภนรากร( โนราพุมเทวา) อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ความวา พระยาสายฟาฟาดเปนกษัตริยครองเมือง ๆ หนึ่ง มี
ชายาช่ือนางศรีมาลา มีธดิาชื่อนวลทองสําลี วันหนึ่ง นางนวลทองสาํลีสุบินวามีเทพธิดามารายรําใหดู ทารํามี 12 ทา มีดนตรี
ประโคมไดแก กลอง ทับ โหมง ฉิ่ง ป และแตระ นางใหทําเครื่องดนตรี และหัดรําตามท่ีสุบินเปนท่ีครกึครื้นในปราสาท 

กระแสที่ 2 เลาโดยโนราวัด จันทรเรือง ตําบลพังยาง อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ความวา เมืองปญจา เจาเมือง ช่ือทาว
แสงอาทิตย ชายาช่ือ กฤษณา มีโอรสช่ือ ศรีสุธน มีชายาช่ือกาหนม มีพรานปนหน่ึงคน ช่ือบุญสิทธ์ิ พรานออกปาลาเนื้อมาสงสวย
ทุก 7 วัน ครั้งหนึ่งหาเน้ือไมได แตไดพบนาง 7 คน มาอาบน้ําท่ีสระอโนตัด ครั้นกลับมาเฝาพระราชาและทูลวาหาเนื้อไมได จึงถูก
ภาคทัณฑวาถาหาเนื้อไมไดอีกครั้งเดียว จะถูกตดัหัว พรานจึงคดิจะไปจับนางทั้ง 7 มาถวายแทนสัก 1 คน ครั้งหนึ่ง ขณะนางท้ัง 
7 คนอาบนํ้าท่ีสระอโนตัด พรานบญุลักปกหางนางโนรา แลวไปขอรองพญานาคเกลอมาชวยจับ พญานาคนี้เดิมเคยถูกครฑุเฉี่ยว 
พรานบุญไดชวย 
ชีวิตไว ครั้นพรานขอรองจึงใหการชวยเหลือ พรานนํานางโนราไปถวายพระศรีสุธน พระศรสีุธนรับไวเปนชายา ตอมาขาศึกเมือง
พระยาจันทรยกมาตีปนจา พระศรีสุธนออกศึก แลวตามไปปราบถึง เมืองพระยาจันทรอยูขางหลัง นางกาหนมหาอุบายจะฆานาง
โนรา โดยจางโหรใหทํานายวา พระศรีสุธนมี พระเคราะหจะไมไดกลบัเมือง ถาไมไดทําพิธีบูชายัญ การบูชายัญนี้ใหเอานางโนรา
เผาไฟ นางโนราจึงอุบาย ขอปกหางสวมใสเพื่อราํไหแมผัวดูกอนตาย และใหเปดจาก 7 ตับเพื่อรําถวายเทวดา นางรําจนเพลิน



   
 

31 
 

แลวบินหนีไปเมืองไกรลาศ พระสธุนตามไปจนไดรับกลบัเมือง  
กระแสที่ 3 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอางถึงหลักฐานอันเปนตํานานที่ไดไปจาก
นครศรีธรรมราช ดังปรากฎในหนังสือตํานานละครอิเหนาวา”ในคําใหวครูของโนรามคีํากลาวถึงครเูดิมของโนราท่ีช่ือขุนศรัทธาอยู
ในกรุงศรีอยุธยา มีความผิดตองราชทัณฑ ถูกลอยแพไปเสียจากพระนคร แพลอยไปติดอยูท่ีเกาะสีชัง พวกชาวเรือทะเลมาพบเขา 
จึงรับไปสงขึ้นท่ีเมืองนครศรีธรรมราช ขุนศรัทธาจึงไดเปนครฝูกโนรา ใหมีขึ้นท่ีเมืองนครเปนตนมา” 

  

โนรารุนเยาว สืบสานนาฏศิลปแดนใต การแสดงมโนราหที่นับวันจะหาดูไดยาก 
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ขอมูลการเดินทางสูจังหวัดพัทลุง   

  

 
รถยนต 
จากกรุงเทพฯ สามารถไปได 3 เสนทาง คือ 

เสนทางที่ 1 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ถึงชุมพร (สี่แยกปฐมพร) แยกเขาระนอง พังงา กระบ่ี ตรัง จนถึง 
พัทลุง ระยะทางประมาณ 1,140 กิโลเมตร 

เสนทางที่ 2 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ถึงชุมพร ใหเขาทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงจังหวัดพัทลุง 
ระยะทาง 840 กิโลเมตร 

เสนทางที่ 3 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ผานชุมพร สรุาษฎรธานี นครศรีธรรมราช แลวเขาทางหลวง 
หมายเลข 403 จากนั้นจึงเขาทางหลวงหมายเลข 41 ที่ชุมทางเขาชุมทอง จนถึงพัทลุง 
 

รถไฟ 
การรถไฟแหงประเทศไทย มีรถไฟผานอําเภอเมือง อําเภอควนขนุน อําเภอเขาชัยสน อําเภอปากพะยนู 
อําเภอปาบอน อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง รายละเอียดสอบถาม โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 
7020 สถานีรถไฟพัทลุง โทร. 0 7461 3106 www.railway.co.th 
 

รถโดยสารประจําทาง 
บริษัท ขนสง จํากัด มีบริการเดินรถกรุงเทพฯ – พัทลุง ทุกวัน มีรถออกที่สถานีขนสงสายใต ถนนบรมราช
ชนนี สอบถามรายละเอียดไดท่ี โทร. 0 2434 5557-8, 0 2435 1199, 0 2435 
1200www.transport.co.th 
 

เคร่ืองบิน 
จังหวัดพัทลุงไมมสีนามบิน นักทองเที่ยวสามารถใชบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ตรังหรือ กรุงเทพฯ-หาดใหญ 
จังหวัดสงขลาและ ตอรถโดยสารไปพัทลุง 
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แหลงทองเท่ียวในเมืองลุง 
  

 
  

  

 

  ทะเลนอย พื้นท่ีชุมนํ้าแหงแรกของประเทศไทย  วังเจาเมืองพัทลุง (วังเกา-วังใหม)  
  

  

 

  ศาลาจตุรมุข ท่ีประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายฯ วัดคูหาสวรรค  
  

  

 

  วัดเขียนบางแกว วัดวัง  
  

  

 

  วัดถ้ําสุมะโน อนุสาวรียพระยาทุกขราษฎร (ชวย)  
  

  

 

  เขาอกทะลุ สัญลักษณเมืองพัทลุง น้ําตก พัทลุงมีน้ําตกใหเท่ียวชม
มากมาย 

 

  

 

   

  หาดแสนสุขลําปา     
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ขอมูลสถานที่พักแรมในจังหวัดพัทลุง 
  กาสะลองรีสอรท 

ที่อยู : 222 ม.15 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
โทรศัพท:08-6955-2593,08-7391-5892 
เว็บไซต : - 
จํานวนหองพัก : ราคา : 200 - 350 บาท/คืน 

  

  อุทยานแหงชาติเขาปู - เขายา 
ที่พักในอุทยานแหงชาติเขาปู - เขายา 
ที่อยู : 60 หมู 9 ตําบลเขาปู-เขายา อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190 
โทรศัพท:0-2568-0760,0-7461-9654-5 
เว็บไซต : http://www.dnp.go.th 
จํานวนหองพัก : 14 หอง , ราคา : 500 - 3,000 บาท 

  

  พี.เค2  
ที่อย ู : 173 - 174 ถ.เพชรเกษม ต.ทามิหราํ อ.เมือง จ.พัทลุง 
โทรศัพท : 0-7461-7560 
จํานวนหองพัก : 22 หอง , ราคา : 200 - 300 บาท 

  

  พี.เค  
ที่อยู : ถ.วีรศักดิร์าชพัฒนา ต.คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทรศัพท : 0-7461-6064 
จํานวนหองพัก : 35 หอง , ราคา : 200 - 400 บาท 

  

  โทนีวิลเลจ  
ที่อยู : ต.ปรางหมู ถ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทร : 0-7461-3699  
จํานวน 32 หอง 
ราคา 300 - 300 บาท 

  

  ตะวันดาว รีสอรท  
ที่อยู : ถ.ชัยบุรี ต.คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทร : โทร. 0-7461-3029 
จํานวน 24 หอง  
ราคา 550 - 600 บาท 

  

  ซันไซน รีสอรท 
หองพักหรู สะอาด ประหยดับรรยากาศรมรื่น  
ทีอ่ยู : 89 หมู 7 ถ.เพชรเกษม ต.ทาแค อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทร : 08-1093-3780,08-9739-1720 
เว็บไซต : http://www.sunshineresort.th.gs 
Email : kamonsunshine@hotmail.com  
จํานวน 20 หอง 
ราคา 400 - 500 บาท 
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  ริเวอร 
ที่อยู : ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทร : 0-7461-5760  
จํานวน 24หอง 
ราคา 150 - 300 บาท 

  

  ฮอลิเดย พัทลุง  
โรงแรมฮอลิเดย ใหบริการหองพัก 24 ชม. หองสะอาด สบาย ราคาประหยัด  
ที่อยู : ถ.ผดุงดอนยอ อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทร : 0-7461-2555 
เว็บไซต : http://www.holidayptt.com  
จํานวน 13 หอง 
ราคา 450 - 650 บาท 

  

  ลิตเติลแกรนด  
ที่อยู : ถ.พัทลุง - ตรัง ต.ทาแค อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทร : 08-1691-3333,08-4312-6579 
จํานวน 70 หอง 
ราคา 300 - 500 บาท 

  

  ทัวทัศน  
ที่อยู : 201 หมู 1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  
โทร : 0-7467-5537,08-9876-1822,08-1898-4238 แฟกซ : 0-7465-5536  
จํานวน 7 หอง 
ราคา 300 - 400 บาท 

  

  ทะเลทอง รีสอรท  
ที่อยู : 89 หมู 1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  
โทร : 08-1478-6269,08-1679-3233 
จํานวน 6 หอง 
ราคา 200 - 200 บาท 

  

  บานลานบัว  
ที่อยู : ริมฝงทะเลนอย ต.ทะเลนอย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
โทร : 0-7461-2924  
จํานวน 25 หอง 
ราคา 150 - 300 บาท 

  

  แกรนดแมนชัน่  
ที่อยู : 64/12 ถ. ประชาบํารุง ต. คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง  
โทร : 08-1368-3081 
จํานวน 10 หอง  
ราคา 500 - 700 บาท 
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ขอมูลรานอาหารในจังหวัดพัทลุง   

  

 
ทะเลทอง 
ที่อยู : 89 ม.1 ต.จองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
โทร : 0-1478-6269, 0-1679-3233 

  

 

  

ครัวบัวหลวง  
ที่อยู : ทะเลนอยรีสอรท309 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน อําเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
โทร : 0-1189-6193 

  

 

  
ทิวทัศน  
ที่อยู : 201 ม.1 ต.จองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
โทร : 0-9876-1822, 0-1898-4238 

  

 

  

คูหู  
ที่อยู : 9/10 ถ.ประชาบํารุง ต.คูหาสวรรค อําเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 
โทร : 0-7461-1938 

  

 

  
อิมหยก  
ที่อยู : 393 ถ.ราเมศวร อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง  
โทร : 0-7461-3393 

  

 

  
สวนอาหารสวนไผ 
ที่อยู : ถ.เอเชีย อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  
โทร : 0-7461-2930 

  

 

  

ลําปาซีฟูด 
ที่อยู : ลําปารีสอรท ถ.อภยับริรักษ อําเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง  
โทร : 0-7461-1486 
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ควนมะพราว  
ที่อยู : 5 หมู 9 ต.ควนมะพราว อาํเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  
โทร : 0-7461-2895 

  

 

  
หลานตาช ู
ที่อยู : ถ.เอเชีย อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  
โทร : 0-7468-1658 

  

 
  
  
  
  

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผลิตภัณฑ รายละเอียด สถานที่ติดตอ 

 

สบูบํารุงผิวสมุนไพรสามราศี  
สบูบํารุงผิวสมุนไพรสามราศี (3150) 

บริษัทสามราศี สยามเอเชีย จํากัด 
18 หมูที่ 3 ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดตอ : นายประเสรฐิ ชํานาญ
เวทย โทร : 08 6598 6204, 08 
6507 0905 โทรสาร : 074 
613604 Email: 
gate2526@yahoo.com 

 

การบูรชงโค (5 ดาว ป 2553)  
การบูรชงโค (รหัสโอทอป
930101825301)(OPC53 PU5Stars)53E,535E 

การบูรชงโค 56 ซอย10 ถนนเสนห
เจรญิ ตําบลคูหาสวรรค อําเภอ
เมือง จังหวัดพทัลุง 93000 โทร 
:087-2981910 

 

ผลิตภัณฑโองผาไหม  
ผลิตภัณฑโองผาไหม (รหัสโอทอป
930101955202)(OPC52 PU4Stars)52D,524D 

กลุมงานประดิษฐ 27 ประชาบาล 
ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 93000 ติดตอ : นาง
อวยพร ไทยกลาง โทร : 08-1479-
3834 
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น้ําพรกิแมงดา  
น้ําพรกิแมงดา สากลน้ําพริกตรานายพราน 
(180855)(S) 

สากลน้ําพริกตรานายพราน 1/7 
บานขุมทรัพย ถ.เพียรพิบูลย ต.
คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พทัลุง 
93000 ติดตอ : นายกฤตนน ชวย
แทน โทร : 081 6089302, 074 
611891 

 

น้ําพรกิแมงดา (4 ดาว ป 2552)  
น้ําพรกิแมงดา (รหัสโอทอป
930100934902)(OPC52 PU4Stars)52A,524A 

น้ําพรกิแมงดาสุณีย129 ปากหวะ 
หมู 10 ตําบลคูหาสวรรค อําเภอ
เมือง จังหวัดพทัลุง 93000 ติดตอ : 
นางสุณีย สุวรรณโณ โทร : 08-
9879-4975 

 
กระเชากระดาษสา  กระเชากระดาษสา (รหัสโอทอป

930101925301)(OPC53 PU3Stars)53D,533D 
สุคนธกระเชากระดาษสา 55 ตําบล
คูหาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง ติดตอ : นางสุคนธ เพช็ร
กาฬ โทร :0 7461 2165 

    

 
เรือสาํเภาไทยมาเลย  เรือสาํเภาไทยมาเลย (รหัสโอทอป

930101875201)(OPC53 PU2Stars)53D,532D 
วัลลภเรอืสําเภาจําลอง 48/1 หมูที่ 
99 ซอย 2 ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง ติดตอ : 
นายวัลลภ วังจังหวัด โทร :08 
9877 2898 

 

น้ําพรกินรก (4 ดาว ป 2553)  
น้ําพรกินรก (รหัสโอทอป930100934906)(OPC53 
PU4Stars) 

น้ําพรกิแมงดาสุณีย129 ปากหวะ 
หมู 10 ตําบลคูหาสวรรค อําเภอ
เมือง จังหวัดพทัลุง 93000 ติดตอ : 
นางสุณีย สุวรรณโณ โทร : 08-
9879-4975 
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แชมพูพรประเสริฐ 2 in 1  
แชมพูพรประเสริฐ 2 in 1(180855)(S) 

บริษัทสามราศี สยามเอเชีย จํากัด 
18 หมูที่ 3 ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดตอ : นายประเสรฐิ ชํานาญ
เวทย โทร : 08 6598 6204, 08 
6507 0905 โทรสาร : 074 
613604 Email: 
gate2526@yahoo.com 

 

เปยะไสถั่วชาเขียว-ไขเค็ม  
เปยะไสถั่วชาเขียว-ไขเค็ม (3150) 

เคกจนิตนา เลขที่ 103 ชุมชนวัด
โคกคีร ี- ตํานานนิเวศน หมู 5 
ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 93000 ติดตอ : นาง
จินตนา ตันติเมธาวี โทร :0-7462-
0099 

 

แชมพูสมนุไพรสูตรพิเศษ (4 ดาว ป 2552)  
แชมพูสมนุไพรสูตรพิเศษ (รหัสโอทอป
930100035201)(OPC52 PU4Stars)52E,524E 

บริษัทสามราศี สยามเอเชีย จํากัด 
18 หมูที่ 3 ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดตอ : นายประเสรฐิ ชํานาญ
เวทย โทร : 08 6598 6204, 08 
6507 0905 โทรสาร : 074 
613604 Email: 
gate2526@yahoo.com 
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โลชั่นบํารุงผวิพรประเสริฐ (2 ดาว ป 2552)  
โลชั่นบํารุงผวิพรประเสริฐ (รหัสโอทอป
930101715202) 

บริษัทสามราศี สยามเอเชีย จํากัด 
18 หมูที่ 3 ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดตอ : นายประเสรฐิ ชํานาญ
เวทย โทร : 08 6598 6204, 08 
6507 0905 โทรสาร : 074 
613604 Email: 
gate2526@yahoo.com 

 

แชมพูสมนุไพรสูตรพิเศษ (4 ดาว ป 2553)  
แชมพูสมนุไพรสูตรพิเศษ (รหัสโอทอป
930100035202)(OPC53 PU4Stars) 

บริษัทสามราศี สยามเอเชีย จํากัด 
18 หมูที่ 3 ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดตอ : นายประเสรฐิ ชํานาญ
เวทย โทร : 08 6598 6204, 08 
6507 0905 โทรสาร : 074 
613604 Email: 
gate2526@yahoo.com 

 

แผนมาสกหนา (5 ดาว ป 2553)  
แผนมาสกหนา (รหัสโอทอป
930101684901)(OPC53 PU5Stars)53E,535E 

บริษัท ไทยนาโนเซลลโูลส จํากัด 
68 หมู 99 ถนนราเมศวรตําบลคูหา
สวรรค อําเภอเมือง จังหวัดพทัลุง 
93000 โทร : 074-613367 

 

ผาบาติก  
ผาบาติก (รหัสโอทอป930100134701)(OPC52 
PU4Stars)52C,524C 

รานเสนเทียน บาตกิ1 หมู 18 
ชุมชนบานควนมะพราว ถนนอภัย
บริรักษ ตําบลคูหาสวรรค อําเภอ
เมือง จังหวัดพทัลุง 93000 ติดตอ : 
คุณศศิกร จิตรภกัดี โทร : 0-7461-
7007, 0-7462-7249 
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เสื้อผาบาติก  
เสื้อผาบาติก (รหัสโอทอป
930100124701)(OPC52 PU4Stars)52C,524C 

กลุมศตวรรษบาติก19/25 ถนน
ผดุงดอนยอ ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดตอ : คุณศตวรรษ ชวยนุม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 074 
612230 

 

เสื้อบาตกิ  
เสื้อเชิตผาฝายลายบาติก (181247) 

กลุมศตวรรษบาติก19/25 ถนน
ผดุงดอนยอ ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดตอ : คุณศตวรรษ ชวยนุม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 074 
612230 

 

เสื้อบาตกิ  
เสื้อเชิตผาฝายลายบาติก (181247) 

กลุมศตวรรษบาติก19/25 ถนน
ผดุงดอนยอ ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดตอ : คุณศตวรรษ ชวยนุม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 074 
612230 

 

เสื้อบาตกิ  
เสื้อเชิตผาฝายลายบาติก (181247) 

กลุมศตวรรษบาติก19/25 ถนน
ผดุงดอนยอ ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดตอ : คุณศตวรรษ ชวยนุม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 074 
612230 
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เสื้อบาตกิ  
เสื้อเชิตผาฝายลายบาติก (181247) 

กลุมศตวรรษบาติก19/25 ถนน
ผดุงดอนยอ ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดตอ : คุณศตวรรษ ชวยนุม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 074 
612230 

 

เสื้อบาตกิ  
เสื้อเชิตผาฝายลายบาติก (181247) 

กลุมศตวรรษบาติก19/25 ถนน
ผดุงดอนยอ ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดตอ : คุณศตวรรษ ชวยนุม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 074 
612230 

 

เสื้อเชิ้ตบาติก  
เสื้อเชิตผาฝายลายบาติก ม ีsize L , M, S, SS 
สีสันจะไมซ้ํากัน และสีไมตก (161249) 

กลุมศตวรรษบาติก19/25 ถนน
ผดุงดอนยอ ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดตอ : คุณศตวรรษ ชวยนุม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 074 
612230 

 

เสื้อเชิ้ตบาติก  
เสื้อเชิตผาฝายลายบาติก ม ีsize L , M, S, SS 
สีสันจะไมซ้ํากัน และสีไมตก (161249) 

กลุมศตวรรษบาติก19/25 ถนน
ผดุงดอนยอ ตําบลคูหาสวรรค 
อําเภอเมอืง จังหวัดพัทลุง 93000 
ติดตอ : คุณศตวรรษ ชวยนุม โทร : 
074 612230 โทรสาร : 074 
612230 

 

กาละแมแมประคอง  
กาละแมแมประคอง (3150) 

กาละแมแมประคอง 388 ชุมชน
บานนางลาด หมู 6 ตําบลคูหา
สวรรค อําเภอเมือง จังหวัดพทัลุง 
93000 ติดตอ : นางประคอง เดช
ปรารมย โทร : 0-7461-1874 



ข้อมูลสถานประกอบการ 
ประจําปีการศึกษา  2559 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ที่ ข้อมูล 
สถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ โทรศัพท ์

สถานประกอบการ 
1 อู่บุญเสริม ช่างยนต์ 220 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ 

อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
089-7371161 

2 บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด (สาขาควนขนุน) 234 ม.10  ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง 93110 

074-622339 

3 อู่ใสยวนเซอร์วิส 113 ม.7  ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน 
จ.พัทลุง 93110 

099-145590 

4 บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด  
(สาขาตลาดควนขนุน) 

544-545 ม.9 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน 
จ.พัทลุง 93110 

074-622343 

5 ร้าน วินเนอร์ เรซซิ่ง ช็อป 215/18 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเทีย่ง     
อ.เมือง   จ.ตรัง 92000 

087-4696885 

6 ร้านนาขยาดออโต้แอร์ 330 ม.1 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน   
จ.พัทลุง 93110 

089-2961529 

7 ธรรมราชแอร์ 183/1 ม.9 ต.นาขยาด  อ.ควนขนุน 
จ.พัทลุง  93110 

081-6084079 

8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค      สาขาอําเภอควน
ขนุน 

188 ม.5 ถ.ควนขนุน-ทะเลน้อย    
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 

074-681458 

9 บริษัท พันพา แอคเคาน์ต้ิง จํากัด  377 ม.1 ต.บ้าน-พร้าว อ.ป่าพะยอม  
จ.พัทลุง 93210 

074-624378 



ข้อมูลสถานประกอบการ 
ประจําปีการศึกษา  2559 

 

ที่ ข้อมูล 
สถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ โทรศัพท ์

สถานประกอบการ 

1 สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านพร้าว 565 ม.9 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม  
จ.พัทลุง 93210 074-841089 

2 ที่ทําการไปรษณีย์ปากคลอง 93150 
621 ม.1 ถ.ควนขนุน-ทะเลน้อย  
ต.มะกอก-เหนือ อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง 93150  

074-672214 

3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาอําเภอควนขนุน 

188 ม.5 ถ.ควนขนุน-ทะเลน้อย  
ต.ควนขนุน 
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110  

074-682268 

4 ป่าพะยอม ซุปเปอร์ ไอที 44 ม.7 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม  
จ.พัทลุง 93210 

084-4583582 

5 องค์การบริหารส่วนตําบลชัยบุรี 36 ม.8 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง  074-840997 

6 บริษัท พันพา แอคเคาน์ต้ิง 377 ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม  
จ.พัทลุง 93210 074-624578 
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ขอมูลครุภัณฑ 
รายการครุภัณฑวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน งบประมาณป 2544 - 2559 

ลําดับที่ วดป.ที่ไดมา รายการ จํานวน ราคาตอหนวย 
1 26 มกราคม 2544 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

- รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตับ แบบดับเบิลแคช (กข 
2057 พท) 

1 คัน 490,000.00 

2 26 ธันวาคม 2548 รถตู (นก 650 พัทลุง) 1 คัน 200,000.00 
3 25 สิงหาคม 2551 รถยนตชนิดเชื้อเพลิงดีเซล หกลอ (40.0091 พท) 1 คัน 355,998.00 
4 29 กันยายน 2552 รถฟารมแทรกเตอรพรอมอุปกรณตอพวง (ตค551 

พท) 
1 คัน 367,800.00 

5 24 กุมภาพันธ 2555 ตูแช 3 บาน ยี่หอ Sanyo 1 ตู 39,800.00 
6 24 กุมภาพันธ 2555 เครื่องโทรสาร ยี่หอ Brather 1 เครื่อง 30,000.00 
7 24 กุมภาพันธ 2555 จอรับภาพไฟฟา ยี่หอ RAZR 1 จอ 42,800.00 
8 24 กุมภาพันธ 2555 เครื่องมัลติมีเดีย (โปรเจ็คเตอร)ยี่หอ เอปสัน 2 เครื่อง 29,980.00 
9 15 มีนาคม 2555 รถตู (ฮบ 7024 กทม) 1 คัน 1,190,000.00 
10 5 เมษายน  2555 เครื่องเล่ือยกล ขนาด 450มม. 1 เครื่อง 149,600.00 
11 5 เมษายน  2555 เครื่องเจียระไนแบบต้ังพ้ืน 1 เครื่อง 34,700.00 
12 5 เมษายน  2555 เครื่องเจาะแบบต้ังโตะ ขนาด 13 มม.พรอมอุปกรณ 3 เครื่อง 9,900.00 
13 11 กรกฎาคม 2555 เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป ยี่หอ Levove 10  เครื่อง 32,965.86 
14 25 กรกฎาคม 2555 เครื่องไมโครคอมพิวเตอรชนิดพกพา ยี่หอ HP 5 ชุด 29,897.37 
15 15 มีนาคม 2555 รถตู 1 คัน 1.190,000.00 
16 12 ธันวาคม 2555 รถจักรยานยนต 1 คัน 22,500.00 
17 28 กุมภาพันธ 2556 รถจักรยานยนต 1 คัน 48,500.00 
18 7 มีนาคม 2556 รถเกง 1 คัน 499,800.00 
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ลําดับที่ วดป.ที่ไดมา รายการ จํานวน ราคาตอหนวย 
19 9 เมษายน 2556 ครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรพรอมระบบ

เครือขาย 
- เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป ยี่หอ Lenovo 
- เครื่องสํารองไฟ (UPS) 
- โตะวางเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี 
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอรแบบสี ยี่หอ Samsung 
CLP-680ND 
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร Sony VPL-EX241 
- จอรับภาพชนิดแขวน 
- ระบบไฟฟาและระบบเครือขาย 
- เครื่องปรับอากาศ ยี่หอ Sta-Aire AD255,FCR5-
804 
- คอมพิวเตอรแมขาย (Server IBM X3250 M4) 
- เครื่องสํารองไฟฟา 
- เควีเอ็มสวิทช (KVM Switch) 

1 หอง 
 

35 เครื่อง 
35 เครื่อง 
35 ชุด 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
1 จอ 

1 ระบบ 
2 เครื่อง 

 
3 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

1,449,000.00 

20 11 มิถุนายน 2557 เครือ่งกลึงขนาดยันคูนยเหนือแทน 150 มิลลิเมตร 
พรอมอุปกรณ 

1 เครื่อง 240,108.00 

21 24 มิถุนายน 2557 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร XGA ขนาดไมนอยกวา 
3000 ANSI Lumens 

1 เครื่อง 21,900.00 
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ขอมูลหลักสูตร 
 ในปการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ไดเปดสอนในหลักสูตรตอไปน้ี 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ สําหรับ
นักศึกษาระดับ ปวช.๑ และ ปวช.๒ ใชหลักสูตรประกาศนียบัตร พ.ศ.๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖ ) 
สําหรับนักศึกษา ระดับ ปวช.๓ มีสาขาวิชาดังนี้ 

 ๑. สาขางานยานยนต 

 ๒. สาขางานไฟฟากําลัง 

 ๓. สาขางานโครงสราง 

 ๔. สาขางานการบัญชี 

 ๕. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 ๖. สาขาธุรกิจคาปลีก ( ทวิภาคี ) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๑. สาขางานเทคนิคยานยนต 

 ๒. สาขางานติดตั้งไฟฟา 

 ๓. สาขางานการบัญชี 

 ๔. สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
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