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1.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
รหัสสถานศึกษา 
 2000600423 
ชื่อสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (Pattani Vocational College) 
สังกัดกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา 

นางสาวพูลสุข  ธัชโอภาส 

1.1  ประวัติและสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
กว่าจะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีวันนี้  
แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพได้มีมาต้ังแต่ยุคสมัยท่ีประเทศไทยเริ่มมีอาชีพหัตกรรมมากขึ้น

นอกเหนือไปจากอาชีพกสิกรรม การอาชีวศึกษา เริ่มอย่างเป็นระบบเมื่อได้รับการบรรจุในโครงการศึกษา   
พ.ศ. 2441 เป็นการศึกษาพิเศษซึ่งหมายถึง การเรียนวิชาเฉพาะ เพื่อให้เกิดความช านาญ โดยในปี       
พ.ศ. 2452 การจัดการศึกษา ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โรงเรียนสามัญศึกษา สอนวิชาสามัญ และ
โรงเรียนวิสามัญศึกษา สอนวิชาชีพ เพื่อออกไปประกอบอาชีพ เช่น แพทย์ ผดุงครรภ์ ภาษาอังกฤษ 
พาณิชยการ ครู  

เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2453 ได้จัดต้ังโรงเรียนอาชีวศึกษา 2 แห่งแรก คือ โรงเรียนพาณิชยการท่ีวัด
มหาพฤฒาราม และ วัดราชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จัดต้ังโรงเรียนเพาะช่าง และปี พ.ศ. 2460 จัดต้ัง
โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแผนการศึกษาแห่งชาติ มีผลต่อการก าหนดการศึกษาอาชีพให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 ได้ก าหนดว่าโรงเรียนวิสามัญศึกษา ได้แก่ การศึกษา
วิชาชีพ ซึ่งจัดให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ เช่น กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้
ส าหรับประกอบการเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม ต่าง ๆ และในแผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2479 ได้ ปรากฏค าว่า “อาชีวศึกษา” เป็นครั้งแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดย
แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน คือ อาชีวศึกษา ช้ันต้น, อาชีวศึกษาช้ันกลาง และอาชีวศึกษาช้ันสูง รับนักเรียนจาก
โรงเรียนสามัญศึกษาของทุกระดับประโยค ปี พ.ศ. 2481 มีพระราช กฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการใน
สังกัดกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบัน) ให้จัดต้ังกรมใหม่ข้ึน 2 กรม คือ 

1) กรมสามัญศึกษา มีหน้าท่ีจัดการศึกษาสายสามัญ 
2) กรมวิชาการ มีหน้าท่ีจัดการศึกษาสายอาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 4 กอง คือ 

(1) ส านักงานเลขานุการกรม 
(2) กองต ารา  
(3) กองสอบไล่ 
(4) กองอาชีวศึกษา ซึ่งกองอาชีวศึกษา มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดโรงเรียน

อาชีวศึกษา 
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ปี พ.ศ. 2484 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 ซึ่งตราขึ้น
เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2484 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คือวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 กระทรวงธรรมการได้เปล่ียนช่ือเป็น กระทรวงศึกษาธิการ และ
ต้ังกรมอาชีวศึกษาขึ้นแทนกรมวิชาการ ส่วนกองวิชาการเป็นกอง ๆ หนึ่ งในกรมอาชีวศึกษา ดังนั้น กรม
อาชีวศึกษา จึงได้ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 

การแบ่งส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 3 กอง คือ 1. ส านักงานเลขานุการกรม 2. กองโรงเรียน       
ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการด าเนินการโรงเรียนอาชีวศึกษา 3. กองวิชาการ ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร
แบบเรียน ทะเบียน การสอบไล่ และการออกประกาศนียบัตร ช่วงระหว่างมหาสงครามเอเชียบูรพา การ
อาชีวศึกษาได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม ก่อให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ การสอน นักเรียนต้องหลบภัย 
จ านวนครูและนักเรียนน้อยลง จนกระท่ังภาวะสงครามสงบลง รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น โดยใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2494 

การอาชีวศึกษาได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและ 
มัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูง โดยในแต่ละระดับก าหนดเวลา เรียนไม่เกิน 3 ปี  

ปี พ.ศ. 2495 ได้มีพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบราชการในกรมอาชีวศึกษา แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 7 กอง คือ 

1) ส านักงานเลขานุการกรม  
2) กองโรงเรียนการช่าง  
3) กองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม  
4) กองโรงเรียนเกษตรกรรม  
5) กองวิทยาลัยเทคนิค  
6) กองส่งเสริมอาชีพ 
7) กองออกแบบและก่อสร้าง 

ปี พ.ศ. 2497 กรมอาชีวศึกษาจัดต้ังโรงเรียนช่างไม้ปัตตานี และโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี      
ท่ีบริเวณถนนสะบารัง ริมคลองสามัคคี ท้ังโรงเรียนช่างไม้ และโรงเรียนการช่างสตรี ใช้อาคารเก่าของ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี (โรงเรียนประจ าจังหวัดชาย บริเวณหอสมุดเฉลิมราชกุมารี ปัจจุบัน)     
พื้นท่ียาวตั้งแต่สะพานสามัคคีไปจรดหมู่บ้านสะบารัง ในปีนี้อธิบดีกรม 

อาชีวศึกษาช่ือ นายสนั่น สุมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีช่ือ นายสุชาติ บุญยรัตน์พันธ์  
ศึกษาธิการจังหวัดช่ือ นายเถียร พรหมภัตต์  การเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกจัดการรับสมัครโดยส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  ครูใหญ่โรงเรียนการช่างสตรีคนแรกคือ นางสาวไพจิตร  เศวตวรรณ  ย้ายมาจาก
โรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช มีครูท่ีท าการสอน 2 คน คือ คุณครูขนิษฐ์มโรหบุตร ย้ายมาจาก 
โรงเรียน การช่างสตรีสงขลา และคุณครูสมพร  ประสพศุกร์( หวานจิตต์) ได้รับการบรรจุใหม่ 

ปีการศึกษา  2497  ซึ่งเป็นปีแรกโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี  ได้เปิดสอนเย็บปักถักร้อย งาน
ฝีมือ ท าอาหาร ดอกไม้สด 

มีนักเรียน 60-70 คน ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จ้างเรียนคนละ 30 บาทต่อเดือน ครูประจ าช้ันเป็น
เจ้าหน้าท่ีจ่ายเงินให้ เปิดสอน 2 ระดับ คือ 

1) ระดับมัธยมต้น (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร 2 ปี (เทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
รับนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   

2) ระดับมัธยมศึกษา (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร 3 ปี (เทียบเท่าช้ันมัธยมปีท่ี 6) รับ
นักเรียนท่ีจบมัธยมปีท่ี 3 
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ครูใหญ่ไพจิตร  เศวตวรรณ อยู่ได้ 1 ปี ในปี พ.ศ. 2498 ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนการช่าง  
สตรีนครปฐม และเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2498 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ังนางขนิษฐ์ มะโรบุตร ครู
โรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่และได้ด ารงต าแหน่งจนกระท่ังเกษียณอายุราชการ 
เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2522 รวมเวลาท่ีด ารงต าแหน่งครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่ท้ังส้ิน 24 ปี 

ปี พ.ศ. 2499กรมอาชีวศึกษาให้จัดหาท่ีดิน เป็นท่ีจัดต้ังโรงเรียนการช่างชายปัตตานีและโรงเรียน
การช่างสตรีปัตตานี โรงเรียนการช่างชายปัตตานีได้ท่ีดินอยู่ตรงส่ีแยกวงเวียนหอนาฬิกา 
(ปัจจุบัน) เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ และโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ได้ท่ีราชพัสดุติดกับโรงเรียนสตรีประจ า
จังหวัด (โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูลปัจจุบัน) มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ กรมอาชีวศึกษาได้ต้ังงบประมาณเพื่อ
ซื้อท่ีดินสร้างโรงเรียน เป็นเงิน 351,220บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  

ปี พ.ศ. 2500 – 2502ได้รับงบประมาณเพื่อถมท่ีและสร้างอาคารเรียน ลักษณะอาคารเรียนท่ี
สร้างเป็นเรือนไม้ 2 ช้ัน1 หลัง และอาคารครัว 1 หลัง แล้วเสร็จในปี 2502 

ปี พ.ศ. 2502โรงเรียนได้ย้ายจากอาคารเรียนเดิมมายังสถานท่ีใหม่ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2502  
สถานท่ีใหม่ดังกล่าวตั้งอยู่ เลขท่ี 10 ถนนสะบารัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
มีเนื้อที่ท้ังหมด 32  ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ซึ่งเป็นท่ีต้ังของสถานศึกษาในปัจจุบัน  

ปีการศึกษา 2502ได้เปิดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูง และลดช้ันเรียนมัธยมศึกตอนต้นโดย
รับนักเรียนท่ีส าเร็จช้ัน ม.3และ ม.6  

ปี พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ใต้ถุนสูง 1หลัง  
ปีการศึกษา 2508 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในโครงการขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งมี

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปี ได้เปิดแผนกวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
1) แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ 
2) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
3) แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
4) แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม  3  สาขา  ได้แก่  

(1) ช่างเครื่องเคลือบดินเผา  
(2) ช่างหนัง  
(3) ช่างโลหะรูปพรรณ 

รวมเรียกว่า แผนกคหกรรมศาสตร์ เปิดสอนวิชาเลือก เสริมสวย การท าดอกไม้แห้ง เย็บ
ปักถักร้อยและอื่นๆ 
 ปี พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณสร้างโรงหัตถกรรม 1 หลัง ให้ใช้ในการเรียนหัตถกรรม  
 ปี พ.ศ. 2508 งดรับนักเรียนในช้ันมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูงปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และ ปีท่ี 3 ลงตามล าดับ  
 ปี พ.ศ. 2509 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นเรือนไม้  
 ปี พ.ศ. 2510 ได้สร้างอาคาร เรือนปฏิบัติการ 1 หลัง  
 ปีการศึกษา 2511 รับนักเรียนช้ัน ม.ศ.3 เข้าเรียนช้ัน ม.ศ.4 สายอาชีพเพียงอย่างเดียว  
 ปีการศึกษา 2516 ได้เปล่ียนช่ือจากโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี  เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา
ปัตตานี  เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2516 
 ปีการศึกษา 2518 เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 มีหลักสูตร2 ปี (ม.
ศ.4 และ ม.ศ.5)  
 ปีการศึกษา 2519 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปิดแผนกวิชาพาณิชยการอีก 1 แผนกวิชา และปีนี้
ได้ยุบแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม  
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 ปีการศึกษา 2520 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2520 หลักสูตร    
1 ปี  
 ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารตึก คหกรรมศาสตร์ เป็นอาคาร 2 ช้ัน เต็ม
ตามโครงการ 1 หลัง 
 ปี พ.ศ. 2521 กรมอาชีวศึกษามีโครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกวิชาชีพ โดยโครงการเงินกู้ของธนาคารโลก
ท่ีจังหวัดปัตตานีเป็นแห่งแรกของเขตการศึกษา 2  4จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนวิชาชีพ
ของโรงเรียนสายสามัญในจังหวัดปัตตานีและในจังหวัดใกล้เคียงท่ีอยู่ในระยะ 15 กิโลเมตร กรมอาชีวศึกษา
จึงได้ให้อาจารย์พิเชษฐ์ คงทน ผู้อ านวยการกองวิทยาลัยเทคนิคขณะนั้นและเจ้าหน้าท่ีมาส ารวจพื้นท่ีและใน
ท่ีสุดได้ด าเนินการปลูกสร้างตึกศูนย์ฝึกวิชาชีพแห่งนี้และแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2524 โดยใช้พื้นท่ีร่วมกับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

ปี พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ัง นางสาวรัตนา รัตนโกมล ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียน
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

ปีการศึกษา 2522กรมอาชีวศึกษาได้เปิดสาขาวิชาพาณิชยการ ภาคนอกเวลา 1ห้องเรียน  
ปีการศึกษา 2524กรมอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

พุทธศักราช 2524 เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 3ปี  
ปีการศึกษา 2525กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  

สาขาการเงินการธนาคาร เพิ่มอีก 1 สาขา และได้ยกฐานะจากโรงเรียนอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2525  

ปีการศึกษา 2526กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 2  
สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

ปี พ.ศ. 2526 วิทยาลัย ฯ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการซึ่งเป็นอาคาร 4  
ช้ัน 24ห้องเรียน  

ปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาให้เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม คือ 
1) ระดับ ปวช. เปิดสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ 
2) ระดับ ปวส. (พิเศษ) เปิดรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาโดยรับจากนักศึกษาท่ีส าเร็จ

มัธยมศึกษาปีท่ี  6 สายสามัญท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนวิชาชีพ 
3) ระดับ ปวท. เปิดสาขาวิชาการบัญชี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
4) ระดับ ปวส. เปิดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย 

ปี พ.ศ. 2529 กรมอาชีวศึกษาได้มีค าส่ังย้าย นางสาวรัตนา รัตนโกมล  ไปด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และแต่งต้ัง นางกันยา อเนกชัย จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  

ปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ เป็นอาคาร 4 ช้ัน คือ  
อาคารคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน  และได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร  และหอประชุมอีก 1 หลัง  

ปี พ.ศ. 2531 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ัง นางสมจิตต์ กะระณา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีต่อจาก นางกันยา อเนกชัย ซึ่งได้รับรับค าส่ังไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์
ฝึกวิชาชีพปัตตานี  

ปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยฯ ได้งบประมาณสร้างอาคารแสดงและจ าหน่ายผลผลิต 1หลัง  
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ปี พ.ศ. 2533กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ัง นางสินีนาฎศิลปาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต่อจาก นางสมจิตต์ กะระณา ซึ่งได้รับการแต่งต้ังไป
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  

ปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักศึกษาระดับ ปวท. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  

ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้ยุบ ปวท. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  และ
เปิด รับนักศึกษาในสาขาวิชาใหม่ดังนี้ 

1) ระดับ  ปวส.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยรับจากผู้จบ  ม.6 
2) ระดับ  ปวส.  สาขาวิชาการเลขานุการ 

ปีการศึกษา  2537  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้เปิดท าการสอน  3  หลักสูตร คือ 
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  
รายละเอียดการจัดการศึกษา มีดังต่อไปนี้  
1)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตร 3 ปี รับสมัครจากผู้ส าเร็จ

การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มี 3 ประเภทวิชา ดังนี้ 
(1) ประเภทวิชาคหกรรม มี 1 สาขาวิชา  

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แยกเป็น 3 กลุ่มวิชา  
- กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
- กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ  
- กลุ่มวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  

(2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี 1 สาขาวิชา  
สาขาวิชาพณิชยการ แยกออกเป็น 3 กลุ่มวิชา  
- กลุ่มวิชาการบัญชี  
- กลุ่มวิชาเลขานุการ  
- กลุ่มวิชาการขาย  

3) ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม มี 1 สาขาวิชา  
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม แยกออกเป็น 1 กลุ่มวิชา 
- กลุ่มวิชาศิลปะประยุกต์ 

2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตร 2 ปี รับสมัครจากผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามแผนกวิชาท่ีรับสมัครเข้าศึกษา มี 2 ประเภท
วิชาดังนี้  

(1) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์  มี  3  สาขาวิชา  
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
- สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย  
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

(2) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  มี  4  สาขาวิชา  
- สาขาวิชากรบัญชี  
- สาขาวิชาการตลาด  
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- สาขาวิชาเลขานุการ  
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (รับผู้จบ ม.6) 

(3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) เป็นหลักสูตร2 ปี รับสมัคร
จากผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือเทียบเท่า ปวช. หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
มี 3 ประเภทวิชา 

ปี พ.ศ. 2540 นางสินีนาฏ  ศิลปาจารย์ ได้รับแต่งต้ังให้ไปด ารงต าแหน่งผู้เช่ียวชาญกรม
อาชีวศึกษา และแต่งต้ัง นางโกสุม สุทธิสิงห์ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อยู่
เพียง 1 ปี เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ 2541 

ปี พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาแต่งต้ังนางสาวถนอมศรี รัฐบุตร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจนถึงปี พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษาปีค าส่ังให้
นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ช่วงนี้เป็นช่วงท่ีวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานีมีอาคารพร้อมในจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาภายใน
อาคารและการจัดภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ห้องประชุม ,ห้องปฏิบัติงาน, ห้องเรียนแผนกวิชา
เลขานุการ, ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(Self-access learning), ห้องอินเตอร์เน็ต, มีห้องหมอ
ภาษาทดสอบการฟัง,พูด,อ่าน,เขียนภาษาไทยและปรับปรุงพัฒนาให้สามารถฟัง,พูด,อ่าน,เขียนภาษาไทย ได้
ชัดเจนถูกต้อง,ปรับปรุงเพิ่มสถานท่ีพักผ่อนและเพิ่มบรรยากาศให้ร่มรื่นน่าอยู่ยิ่งขึ้น , เปิดร้านจ าหน่าย
อาหารกลางวันบุฟเฟ่ส์ ช่ือร้านเทียนทองบริการอาหารกลางวันแก่บุคคลภายนอก ราคาหัวละ 49 บาท 
เป็นท่ีฝึกงานของนักเรียนคหกรรม อาหาร และสาขาการโรงแรมและบริการ ,เริ่มส่งเสริมการท าโรตีกรอบ
และน้ าปรุงแกงส้มออกตลาด 

ปี พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามีค าส่ังให้นางสงบ พรหมจินดา จากวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจนถึงปี 

พ.ศ. 2550 กรมอาชีวศึกษาปีค าส่ังให้ นางสงบ พรหมจินดา ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสารพัดพัทลุง ในช่วงนี้ธุรกิจโรตีกรอบได้รับการส่งเสริมให้ศิษย์เก่ายึดเป็นอาชีพในโครงการส่งเสริม
ศิษย์เก่าประกอบอาชีพอิสระ ,ส่งเสริมให้มีการแสดงดิเกร์ฮูลูของนักศึกษาจนได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนไทยรับถ้วยรางวัลประทานจาก 

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์(การประกวดดิเกร์ฮูลู) ในปี 2548  ช่วงนี้การรับ
นักเรียนใหม่มีนโยบายอยากเรียนสาขาใดต้องได้เรียน ไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 

ปี พ.ศ. 2547 เกิดสถานการณ์ความไม่สงบใน3 จังหวัดชายแดนใต้วิทยาลัยต้องปรับลดรอบการ
สอนไม่มีรอบบ่าย ช่ัวโมงสุดท้ายแต่ละวันเลิกไม่เกิน 17.00 น.มีผลกระทบด้านปริมาณผู้เรียน นักเรียน
นอกพื้นท่ีปัตตานีเช่นนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ไม่กล้ามาเรียน ผู้ปกครองบางส่วนย้ายถ่ิน และส่งบุตร
หลานไปเรียนจังหวัดอื่น 

ปี พ.ศ. 2550 กรมอาชีวศึกษามีค าส่ังให้นางสาวพูลสุข ธัชโอภาส จากวิทยาลัยการอาชีพกันตัง 
จังหวัดตรัง มาด ารงต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจนถึงปีปัจจุบัน งานหลักยุคนี้สานต่อโครงการดีๆท่ีผ่านมา
เช่นพัฒนาธุรกิจโรตีกรอบสู่อุตสาหกรรมโดยปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุท าเป็นโรงงานในโรงเรียนผลิตจ าหน่าย
ตลอดปี ปรับปรุงร้านอาหารเทียนทองเป็นร้านอาหารฮาลาลต้นแบบ , เปิด R paradise Spa , พัฒนา
ห้องเรียนตามสภาวการณ์ ในสาขาการตลาดสาขาวิชา การโรงแรมและบริการ  

สนับสนุนส่ือ อุปกรณ์ในห้องเรียนทฤษฎี  เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุน
การสอน 
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1.2 คณะผู้บริหาร 
ท าเนียบผูบ้ริหาร ต้ังแต่อดีต - ปัจจุบัน 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
1 นางสาวไพจิตร เศวตวรรณ พ.ศ. 2497 - 2498 ครูใหญ่ 
2 นางขนิษฐ์ มะโรหบุตร พ.ศ.2498 - 2522 ครูใหญ่ 
3 นางสาวรัตนา รัตนโกมล พ.ศ.2522 - 2529 ผู้อ านวยการ 
4 นางกันยา เอนกชัย พ.ศ.2529 - 2532 ผู้อ านวยการ 
5 นางสมจิตต์ กะระณา พ.ศ.2532 - 2533 ผู้อ านวยการ 
6 นางสินีนาฏ ศิลปาจารย์ พ.ศ.2533 - 2540 ผู้อ านวยการ 
7 นางโกสุม สุทธิสิงห์ พ.ศ.2540 - 2541 ผู้อ านวยการ 
8 นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร พ.ศ.2541 - 2545 ผู้อ านวยการ 
9 นางสงบ พรหมจินดา พ.ศ.2545 - 2550 ผู้อ านวยการ 

10 นางสาวพูลสุข ธัชโอภาส พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ 

 1.3 สถานที่ติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  ต้ังอยู่  เลขท่ี๑๐ ถนนหนอจิก ต าบลสะบารัง  อ าเภอเมือง         

จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐โทรศัพท๐-๗๓๓๓-๓๐๐๐ ,๐-๗๓๓๓ -๖๑๘๕ โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๖๑๘๕
www.arpt.moe.go.th  E-mail: achiva_pn @ yahoo.com 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.4.1 ปรัชญา 

ทักษะเดน เนนคุณธรรม เลิศล้ าวิชา พัฒนาสังคม 
1.4.2 วิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เปนสถานศึกษาท่ีมุงเนน การจัดการศึกษาวิชาชีพ
บริการชุมชน เสริมสร้างผู้ประกอบการใหมอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน บนความหลากลายทางวัฒนธรรม 

1.4.3 พันธกิจ 
1. ผลิตนักเรียน นักศึกษาด้านพณิชยกรรมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวคหกรรม และ

ศิลปกรรม 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผลิตก าลังคน กับสถานประกอบการ องค์กร

วิชาชีพ ท้ังภาครัฐและเอกชน  
3. บริหารจัดการวิชาชีพสู่ความ มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 
5. ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการ

ประกอบอาชีพ 
1.4.4 ค าขวัญ 

เรียนเพื่อรู้ สู่ปฏิบัติ มีสมรรถนะ  อาชีวะบริการ สร้างมาตรฐานชีวิต เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ยึดมันหลักพอเพียง เคียงสังคมสมดุล สู่ทุกรุ่นท่ียั่งยืน 

1.4.5 อัตลักษณ์ 
สถาบันพัฒนาวิชาชีพเพื่ออาชีพ 

1.4.6 เอกลักษณ์ 
ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝ่ใจบริการตรงเวลา 

1.4.7 สีประจ าสถานศึกษา 

 
สีฟ้า 

 
สีขาว 
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1.4.7 ดอกไม้ประจ าสถานศึกษา 

 
 

 

  

แผนผังโครงสร้างการบรหิาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี
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2. 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
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2.  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
 2.1จ านวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษา ช้ันปี ประเภทวิชา และเพศ 

ระดับการศึกษา/ ประเภทวิชา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

รวม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)           
1.1 พาณิชยกรรม 15 65 80 3 61 64 10 64 74 218 

1.2 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 5 12 17 0 15 15 2 7 9 41 

1.3 คหกรรม 2 24 26 1 22 23 0 15 15 64 

1.4 ศิลปกรรม 12 6 18 7 11 18 7 4 11 47 

รวม 34 107 141 11 109 120 19 90 109 370 

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)           

2.1 บริหารธุรกิจ 27 227 254 16 17 190    444 

2.2 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3 16 19 4 20 24    43 

2.3 คหกรรม 6 65 62 4 19 23    85 

2.4 ศิลปกรรม 10 13 23 7 4 11    34 

รวม 46 312 358 31 217 248    606 

รวมทั้งสิ้น 80 419 499 42 326 368 19 90 109 976 

2.2 จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการจ าแนกตามระดับการศึกษา ช้ันปี ประเภทวิชา และเพศ 

ระดับการศึกษา/ ประเภทวิชา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

รวม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)           
1.1 พาณิชยกรรม           
1.2 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว           
1.3 คหกรรม           
1.4 ศิลปกรรม           

รวม           
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)           

2.1 บริหารธุรกิจ  1 1  1 1    2 

2.2 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว           

2.3 คหกรรม           

2.4 ศิลปกรรม           

รวม  1 1  1 1    2 

รวมทั้งสิ้น  1 1  1 1    2 
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2.3 จ านวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษา ช้ันปี เพศและอายุ 

ระดับการศึกษา/ช้ันปี/เพศ 
อายุ (ปี) รวม 

ทั้งสิ้น 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)           

 ช้ันปีท่ี 1 
ชาย  10 20 4      34 

หญิง  32 64 11      107 

 ช้ันปีท่ี 2 
ชาย   3 7 1     11 

หญิง   33 65 11     109 

 ช้ันปีท่ี 3 
ชาย    6 11 2    19 

หญิง    27 54 8 1   90 

รวม  42 120 120 77 10 1   370 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)           

 ช้ันปีท่ี 1 
ชาย     24 48 7 1  80 

หญิง     63 335 18 3  419 

 ช้ันปีท่ี 2 
ชาย      6 34 2  42 

หญิง      49 260 15 2 326 

รวม     87 438 319 21 2 867 

รวมทั้งสิ้น  42 120 120 164 448 320 21 2 1,237 

2.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษา ช้ันปี ประเภทวิชา และเพศ 

ระดับการศึกษา/ ประเภทวิชา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

รวม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)           
1.1 พาณิชยกรรม       8 52  60 

1.2 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว       1 6  7 

1.3 คหกรรม       0 11  11 

1.4 ศิลปกรรม       1 4  5 

รวม       10 73  83 

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)           

2.1 บริหารธุรกิจ    13 157     170 

2.2 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว    3 19     22 

2.3 คหกรรม    2 17     19 

2.4 ศิลปกรรม    2 3     6 

รวม    20 196     216 

รวมทั้งสิ้น    20 196  10 73  299 
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2.5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือได้งานท าจ าแนกตามระดับการศึกษาและเพศ 

ข้อมูลด้านการผลิตนักเรียน นักศึกษา/ เพศ 
จ านวน (คน) 

หมายเหตุ 
ปวช. ปวส. 

ศึกษาต่อ 
ชาย 11 5  
หญิง 68 88  

มีงานท า 
ชาย - 9  
หญิง 3 108  

รวมทั้งสิ้น 82 210  

2.6 จ านวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันทั้งหมด จ าแนกตามระดับการศึกษา ช้ันปี ประเภท
วิชา และเพศ 

ระดับการศึกษา/ ประเภทวิชา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

รวม 
ชา

ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)           
1.1 พาณิชยกรรม  3 3  4 4    7 

1.2 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  2 2  1 1    3 

1.3 คหกรรม  2 2  1 1    3 

1.4 ศิลปกรรม  1 1  1 1    2 

รวม  8 8  7 7    15 

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)           

2.1 บริหารธุรกิจ  7 7 1 2 3    10 

2.2 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว           

2.3 คหกรรม  1 1  1 1    2 

2.4 ศิลปกรรม  1 1 1  1    2 

รวม  9 9 2 3 5    14 

รวมท้ังส้ิน  17 17 2 10 12    29 
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2.7 จ านวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันจ าแนกตามระดับการศึกษา สาเหตุ ช้ันปี และเพศ 
  2.7.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาเหตุการออกกลางคัน 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 รวม 

ทั้งสิ้น 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

1. ฐานะยากจน     1 1    1 
2. มีปัญหาครอบครัว  1 1 2 1 3  1 1 5 
3. สมรสแล้ว  1 1  2 2  1 1 4 
4. มีปัญหาในการปรับตัว 4 2 6  1 1    7 
5. ต้องคดีถูกจับ           
6. เจ็บปุวยด้วยอุบัติเหตุ           
7. อพยพตามผู้ปกครอง           
8. หาเล้ียงครอบครัว           
9. อื่น ๆ 5 12 17 1 4 5  2 2 24 

รวม 9 16 25 3 9 12  4 4 41 

  2.7.2 จ านวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

สาเหตุการออกกลางคัน 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 รวม 

ทั้งสิ้น 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

1. ฐานะยากจน  5 5    5 
2. มีปัญหาครอบครัว  11 11    11 
3. สมรสแล้ว  6 6    6 
4. มีปัญหาในการปรับตัว 1 12 13  1 1 14 
5. ต้องคดีถูกจับ        
6. เจ็บปุวยด้วยอุบัติเหตุ        
7. อพยพตามผู้ปกครอง        
8. หาเล้ียงครอบครัว        
9. อื่น ๆ  18 18 1 3 4 22 

รวม 1 52 53 1 4 5 58 
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3. 

ข้อมูลตลาดแรงงาน 
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3.  ข้อมูลตลาดแรงงาน 
 3.1 ข้อมูลตลาดแรงงานเครือข่ายของสถานศึกษา 
  3.1.1 รายช่ือสถานประกอบการ สาขาวิชาการบัญชี 
ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ช่ือสถานประกอบการ นิติบุคคลอาคารชุด  หาดใหญ่ คันทรี่ โฮม  

ท่ีอยู่ 59  ซอย 17/2  ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  
90110 

โทรศัพท์ 074-253060 
โทรสาร - 

2 ช่ือสถานประกอบการ นิติบุคคลอาคารชุด  ดิเอ็จท์ คอนโดมีเนียม 
ท่ีอยู่ 38  ซอย 17/3  ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 
โทรศัพท์ 074-257777 
โทรสาร - 

3 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ช้ัน 5 ถ. เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง   จ.ปัตตานี  

94000 
โทรศัพท์ 073-349002 
โทรสาร - 

4 ช่ือสถานประกอบการ ท่ีท าการปกครองจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถ. เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-349002 
โทรสาร - 

5 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท อริยะมอเตอร์ (ปัตตานี) จ ากัด โชว์รูมรูสะมิแล 
ท่ีอยู่ 136-140 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 0-7333-2270 
โทรสาร - 

6 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท พินิตมอเตอร์ 2555 จ ากัด (สาขาถนนหนองจิก) 
ท่ีอยู่ 15/34  ม.5  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-337444 
โทรสาร - 

7 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท ชูเกียรติคาร์ (1998) จ ากัด 
ท่ีอยู่ 51/8  ม.4  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-450830-1  (081-9639771) 
โทรสาร - 

 8 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
ท่ีอยู่ ม.6 ถ.ปากน้ า  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 0-7346-0079 
โทรสาร - 
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ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
9 ช่ือสถานประกอบการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี 

ท่ีอยู่ ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-337933 
โทรสาร - 

10 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานประกันสังคมปัตตานี 
ท่ีอยู่ 14  ถ.เจริญประดิษฐ์ ซอย 5  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-323191-4 ต่อ 102   
โทรสาร - 

11 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานเทศบาลเมือง ปัตตานี 
ท่ีอยู่ 7 ถ.เดชา  ต.สะบารัง  อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-335920 
โทรสาร - 

12 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี สาขาเมืองปัตตานี 
ท่ีอยู่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ช้ัน 1  ถ.เดชา  ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี  

94000   
โทรศัพท์ 073-332853 
โทรสาร - 

13 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีปัตตานี 
ท่ีอยู่ 27  ถ.สฤษด์ิ  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 0-7333-2075 
โทรสาร - 

14 ช่ือสถานประกอบการ ท่ีท าการไปรษณีย์ อ.เทพา 
ท่ีอยู่ 33  ถ.เกษตรขันธ์  ต.เทพา  อ.เทพา  จ.สงขลา  90150 
โทรศัพท์ 074-376298 
โทรสาร - 

14 ช่ือสถานประกอบการ ท่ีท าการไปรษณีย์ อ.เทพา 
ท่ีอยู่ 407  ต.เทพา  อ.เทพา  จ.สงขลา  90150 
โทรศัพท์ 074-376298 
โทรสาร - 

15 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท พิธานพาณิชย์ สาขาโคกโพธิ์ 
ท่ีอยู่ 245  ม.4  ต.โคกโพธิ์   อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี  94120 
โทรศัพท์ 073-432246 
โทรสาร - 

16 ช่ือสถานประกอบการ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ 188/9  ถ.โรงเหล้าสาย ข  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 
โทรศัพท์ 073-460292-5 
โทรสาร - 
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ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
17 ช่ือสถานประกอบการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาปัตตานี 

ท่ีอยู่ 74  ถ.ยะรัง  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-335952 
โทรสาร - 

18 ช่ือสถานประกอบการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาประดู่ 
ท่ีอยู่ 1  ถ.เพชรเกษม ม. 6  ต.นาประดู่  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี  94180 
โทรศัพท์ 073-415103 
โทรสาร - 

19 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
ท่ีอยู่ 14   ถ.นาเกลือ  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-11550-4 
โทรสาร - 

20 ช่ือสถานประกอบการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  สาขาจะบังติกอ 
ท่ีอยู่ 49/9-12  ถ.กะลาพอ ต.จะบังติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-311820   
โทรสาร - 

21 ช่ือสถานประกอบการ ท่ีท าการอ าเภอเมืองปัตตานี 
ท่ีอยู่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถ. เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000   
โทรศัพท์ 073-349709 
โทรสาร - 

22 ช่ือสถานประกอบการ ท่ีท าการไปรษณีย์รูสะมิแล 
ท่ีอยู่ 181/377 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี 
โทรศัพท์ 073-336816 
โทรสาร - 

23 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท แกรนด์ออโต้เทรดด้ิง จ ากัด 
ท่ีอยู่ 99,99/1-7  ถ.ยะรัง  ต.จะบังติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ - 
โทรสาร - 

24 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานเทศบาลต าบลรูสะมิแล 
ท่ีอยู่ 188/141 ถ.สวนสมเด็จฯ ต.รูสมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-460199 
โทรสาร - 

25 ช่ือสถานประกอบการ องค์การบริหารส่วนต าบลปะกาฮารัง 
ท่ีอยู่ 10/5  ม.4  ต.ปะกาฮะรงั  อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-719760 
โทรสาร - 
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ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
26 ช่ือสถานประกอบการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรัก 

ท่ีอยู่ 1  ต.ดอนรัก   อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  94170 
โทรศัพท์ 073-319053 
โทรสาร - 

27 ช่ือสถานประกอบการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
ท่ีอยู่ ม.3 ต.ท่าม่วง   อ.เทพา  จ.สงขลา   90260 
โทรศัพท์ 074-478032 
โทรสาร - 

28 ช่ือสถานประกอบการ หจก.ทักษิณออโต้ไทร์ 
ท่ีอยู่ 118 ม.4  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง   จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-337162 
โทรสาร - 

29 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ ถ.เดชา  ต.สะบารัง อ.เมือง  จ.ปัตตานี   94000 
โทรศัพท์ 073-336334 
โทรสาร - 

30 ช่ือสถานประกอบการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ 
ท่ีอยู่ 3/1  ม.2  ต.ตาแกะ   อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี   94150 
โทรศัพท์ 073-462053 
โทรสาร - 

31 ช่ือสถานประกอบการ สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จ ากัด 
ท่ีอยู่ 6  ถ.ยะรัง ซ.8  ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-337646 
โทรสาร - 

32 ช่ือสถานประกอบการ ท่ีว่าการอ าเภอหนองจิก 
ท่ีอยู่ 1  ถ.เพชรเกษม  ม.1  ต.ตุยง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 94170 
โทรศัพท์ 073-437032 
โทรสาร - 

33 ช่ือสถานประกอบการ ธนาคารออมสิน สาขาถนนหนองจิก 
ท่ีอยู่ 300/22-23  ม.4 ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-333206-7 
โทรสาร - 

34 ช่ือสถานประกอบการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี   94000 
โทรศัพท์ 0-7334-9789 
โทรสาร - 
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ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
35 ช่ือสถานประกอบการ ต ารวจภูธรจังหวัดปัตตานี 

ท่ีอยู่ 147  ถ.เกษมส าราญ  ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-414719 
โทรสาร 073-414650 

36 ช่ือสถานประกอบการ หจก. ส.กมลวัฒนา 
ท่ีอยู่ 162  ถ.นาเกลือ  ต.บานา  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-3333983 
โทรสาร - 

37 ช่ือสถานประกอบการ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี 
ท่ีอยู่ 46 ถ.สุวรรณมงคล  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-310200 
โทรสาร 073-332077 

38 ช่ือสถานประกอบการ แขวงทางหลวงปัตตานี 
ท่ีอยู่ 6  ถ.หนองจิก  ต.สะบารัง  อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-336051 
โทรสาร 073-331884 

39 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ 69  ถ.มะกรูด  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 0-7333-6134 
โทรสาร 0-7333-3013 

40 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ 7/6  ถ.เพชรเกษม  ต.ตะลุโบ๊ะ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-451547   
โทรสาร 073-451553 

41 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ 188 ถ.หน้าสงเคราะห์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 
โทรศัพท์ 0-7346-0140 
โทรสาร 0-7346-0145 

42 ช่ือสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
ท่ีอยู่ 181 ม.6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ - 
โทรสาร - 

43 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี 
ท่ีอยู่ 299  ถ.หนองจิก  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ. ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-336090-6    
โทรสาร 073-331620 
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ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
44 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท ปาร์มพัฒนาชายแดนใต้ จ ากัด 

ท่ีอยู่ 3/2 ม.4 ถ.เพชรเกษม  ต.บางเขา  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  94170 
โทรศัพท์ 073-330887 
โทรสาร - 

45 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานการศึกษาเอกชนปัตตานี 
ท่ีอยู่ 21  ถ.สฤษด์ิ  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-332760 
โทรสาร - 

46 ช่ือสถานประกอบการ ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีปัตตานี 
ท่ีอยู่ 301  ถ.หนองจิก  ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-312554 
โทรสาร - 

47 ช่ือสถานประกอบการ ท่ีท าการไปรษณีย์จังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ 52  ถ.ปัตตานีภิรมย์  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-336815   
โทรสาร - 

48 ช่ือสถานประกอบการ ธนาคารออมสิน สาขาโคกโพธิ์ 
ท่ีอยู่ 120  ม.4 ถ.เพชรเกษม  ต.โคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี 94120   
โทรศัพท์ 073-431048 
โทรสาร - 

49 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท อริยะมอเตอร์ (ปัตตานี) จ ากัด 
ท่ีอยู่ 100/4-5-6  ถ.ยะหริ่ง  ต.จะบังติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000   
โทรศัพท์ 073-334890 
โทรสาร 073-310913 

50 ช่ือสถานประกอบการ องค์การบริหารส่วนต าบลบานา 
ท่ีอยู่ 374  ถ.นาเกลือ  ต.บานา  อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-414291 
โทรสาร 073-414291 

51 ช่ือสถานประกอบการ สหกรณ์อิสลามปัตตานี จ ากัด 
ท่ีอยู่ 72  ม.7  ต.ตะลุโบะ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-348541 
โทรสาร 073-331960 

52 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม ปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี 
ท่ีอยู่ 91-92  ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-335100 
โทรสาร 073-335105 
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ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
53 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานเทศบาลต าบลบางปู 

ท่ีอยู่ 400  ถ.เพชรเกษม ต.บางปู  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-491315 
โทรสาร 073-491415 ต่อ 114 

54 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ ศาลากลาง  ถ.เดชา ต.สะบารัง  อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-333762-3 
โทรสาร   073349145 

55 ช่ือสถานประกอบการ ส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ ถ.เดชา  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี   94000 
โทรศัพท์ 0-7334-9112   
โทรสาร 0-7333-6702 

56 ช่ือสถานประกอบการ องค์การบริหารส่วนต าบลปากบาง 
ท่ีอยู่ ต.ปากบาง   อ.เทพา  จ.สงขลา   90150 
โทรศัพท์ 074-260176 
โทรสาร - 

57 ช่ือสถานประกอบการ องค์การบริหารส่วนต าบลปิยามุมัง 
ท่ีอยู่ ต.ปิยามุมัง   อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี   94150 
โทรศัพท์ - 
โทรสาร - 
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3.1.2 รายช่ือสถานประกอบการ สาขาวิชาการตลาด 
ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท อริยะมอเตอร์ จ ากัด  สาขาล าไพล 

ท่ีอยู่ 334   ม.1  ต.ล าไพล  อ.เทพา  จ.สงขลา  90260 
โทรศัพท์ 074-478498-9 
โทรสาร - 

2 ช่ือสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ วอเตอร์ซีสเต็ม แอนด์ ซัพพลาย 
ท่ีอยู่ 4  ถ.ประชานุกูล  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  94000 
โทรศัพท์ 086-0641553 
โทรสาร - 

3 ช่ือสถานประกอบการ ท่ีท าการไปรษณีย์ยะรัง 
ท่ีอยู่ 1/22  ม.1 ถ.สิโรรส  ต.ปิตูมุดี  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี  94160 
โทรศัพท์ 073-439094 
โทรสาร - 

4 ช่ือสถานประกอบการ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค  สาขาอ าเภอหนองจิก 
ท่ีอยู่ 1/1  ม.2  ต.ตุยง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  94170 
โทรศัพท์ 073-437328 
โทรสาร - 

5 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงาน เอ ไอ เอ จ ากัด 
ท่ีอยู่ 28/24 -25 ถ.ปากน้ า  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-332463   
โทรสาร 073-313597 

6 ช่ือสถานประกอบการ มีสเตอร์โฟน 
ท่ีอยู่ 1/176   ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 089-8921147 
โทรสาร - 

7 ช่ือสถานประกอบการ B.H.R.  Shop 
ท่ีอยู่ 1/117  ม.1  ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 
โทรศัพท์ 073-330730 
โทรสาร - 

 8 ช่ือสถานประกอบการ บมจ. อาคเนย์ประกันภัย 
ท่ีอยู่ 297/136-138  ม.4  ถ.หนองจิก  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-331649 
โทรสาร - 

9 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท  คลีนิกเซฟต้ี 
ท่ีอยู่ 400/32  ม.4  ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-379118 
โทรสาร - 
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ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
10 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท พินิตมอเตอร์ 2555 จ ากัด (สาขาปัตตานี) 

ท่ีอยู่ 6/35,36,37  ถ.หนองจิก ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-323100,  073-313100 
โทรสาร - 

11 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท ชนันต์มอเตอร์ จ ากัด 
ท่ีอยู่ 127  ถ.พิพิธ  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-348682 
โทรสาร - 

12 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
ท่ีอยู่ 90, 92 ถ.อุดมวิถี  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-349612 
โทรสาร - 

13 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท ปัตตานีอินโฟกัส  จ ากัด 
ท่ีอยู่ 77/4-6  ถ.ยะรัง  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 0-7333-2200   
โทรสาร 0-7333-3522 

14 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท อริยะมอเตอร์ (ปัตตานี) จ ากัด 
ท่ีอยู่ 100/4-5-6  ถ.ยะหริ่ง  ต.จะบังติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000   
โทรศัพท์ 073-334890 
โทรสาร 073-310913 

15 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด 
ท่ีอยู่ 14   ถ.นาเกลือ  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-11550-4 
โทรสาร - 

16 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท เอ ไอ เอ จ ากัด 
ท่ีอยู่ 118/39-40  ถ.นาเกลือ  ต.บานา  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-414879 
โทรสาร - 

 17 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท อีซี่เทค กรุ๊ป จ ากัด 
ท่ีอยู่ 28-30  ถ.หนองจิก  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-332811   
โทรสาร - 

18 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท แกรนด์ออโต้เทรดด้ิง จ ากัด 
ท่ีอยู่ 99,99/1-7  ถ.ยะรัง  ต.จะบังติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-332606-8   
โทรสาร 073-311600 
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ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
19 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาปัตตานี 

ท่ีอยู่ 301 ม.4  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-350000-9 
โทรสาร - 

20 ช่ือสถานประกอบการ บมจ.อยุธยา  อลิอัสซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต 
ท่ีอยู่ 400/18   ม.4  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-450659   
โทรสาร 073-450659 
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3.1.3 รายช่ือสถานประกอบการ สาขาวิชาการเลขานุการ 
ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ช่ือสถานประกอบการ ด่านศุลกากรปัตตานี 

ท่ีอยู่ 344  ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-460203 
โทรสาร 073-460200 

2 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานเทศบาลเมืองปัตตานี 
ท่ีอยู่ 7  ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี   94000 
โทรศัพท์ 0-73-335920 
โทรสาร 073-349722 

3 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
ท่ีอยู่ ถ.ปากน้ า  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 0-7346-0079 
โทรสาร 0-7346-0080 

4 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ ม.8  ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี   94000 
โทรศัพท์ 073-414295   
โทรสาร 073-414296 

5 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ 188 ถ.หน้าสงเคราะห์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 
โทรศัพท์ 0-7346-0140 
โทรสาร 0-7346-0145 

6 ช่ือสถานประกอบการ ท่ีท าการไปรษณีย์จังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ 52  ถ.ปัตตานีภิรมย์  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-336815 
โทรสาร - 

7 ช่ือสถานประกอบการ กองสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม 
ท่ีอยู่ 71  ถ.กะลาพอ  ต.จะบังติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 0-7333-6057, 073-349446 
โทรสาร 0-7333-8127 

 8 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีปัตตานี 
ท่ีอยู่ 27  ถ.สฤษด์ิ  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 0-7333-2075   
โทรสาร 0-7334-9980 

9 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ 12/6  ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 0-7334-8633 
โทรสาร - 
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ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
10 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานพัฒนาธรุกิจการค้าจังหวัดปัตตานี 

ท่ีอยู่ 12  ถ.เจริญประดิษฐ์ ซอย 5 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 0-7333-3603 
โทรสาร 0-73-333606 

11 ช่ือสถานประกอบการ องค์การบริหารส่วนต าบลบานา 
ท่ีอยู่ 374  ถ.นาเกลือ  ต.บานา  อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-414291 
โทรสาร - 

12 ช่ือสถานประกอบการ องค์การบริหารส่วนต าบลตะลุโบ๊ะ 
ท่ีอยู่ ม.3  ต.ตะลุโบ๊ะ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-333482 (089-8762722) 
โทรสาร - 

13 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ 197 ถ.สวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-460126 
โทรสาร 073-460126 

14 ช่ือสถานประกอบการ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ 188/9  ถ.โรงเหล้าสาย ข  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 
โทรศัพท์ 073-460292-5 
โทรสาร 073-460111 

15 ช่ือสถานประกอบการ ท่ีท าการอ าเภอเมืองปัตตานี 
ท่ีอยู่ 2  ถ.เดชา  ต.สะบารัง อ.เมือง  จ.ปัตตานี   94000 
โทรศัพท์ 073-349709 
โทรสาร - 

16 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานการศึกษาเอกชนปัตตานี 
ท่ีอยู่ ถ.สฤษด์ิ  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-332760 
โทรสาร - 
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3.1.4รายช่ือสถานประกอบการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ช่ือสถานประกอบการ บานาน่าไอที  สาขาเทสโก้โลตัส สงขลา 

ท่ีอยู่ 46 ม.2  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 
โทรศัพท์ 091-7708909 
โทรสาร - 

2 ช่ือสถานประกอบการ ร้าน ธนาเบศฐ์  คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
ท่ีอยู่ 75/109  ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 4  ต.หาดใหญ่  อ.เมือง  จ.สงขลา  90110   
โทรศัพท์ 074-367119  (091-7708909) 
โทรสาร - 

3 ช่ือสถานประกอบการ โรงพยาบาลปัตตานี 
ท่ีอยู่ 2 ถ.หนองจิก  ต.สะบารัง  อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-335134-8   
โทรสาร 073- 331021 

4 ช่ือสถานประกอบการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ปัตตานี 
ท่ีอยู่ 2/34  ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 
โทรศัพท์ 073-312222 
โทรสาร 073-331888 

5 ช่ือสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  
(คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ท่ีอยู่ 181 ม.6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-331304 
โทรสาร 073-312232 

6 ช่ือสถานประกอบการ ร้าน เป็นไทย 
ท่ีอยู่ 146/54  ถ.หลัง มอ.  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 086-9687699 
โทรสาร - 

7 ช่ือสถานประกอบการ ร้านไซเบอร์เซอร์วิส 
ท่ีอยู่ 2/35 ถนนเจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 086-6936855 
โทรสาร - 

 8 ช่ือสถานประกอบการ ร้าน พี.ซี.เวิร์ด แอนด์ เซอร์วิส 
ท่ีอยู่ 35 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-341111 
โทรสาร 073-313765 
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ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
9 ช่ือสถานประกอบการ ร้าน Hi-com   

ท่ีอยู่ 73 ถ.จะบังติกอ ต.จะบังติกอ อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 0073-313800 
โทรสาร 073-313800 

10 ช่ือสถานประกอบการ สงขลา เอสพี ช๊อป 
ท่ีอยู่ 8-10  สงขลาบุรี  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 
โทรศัพท์ 074-324588 
โทรสาร - 

11 ช่ือสถานประกอบการ หจก.เกรท เกน เอนเตอร์ไพรส์ 
ท่ีอยู่ 38/27  ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 074-800388 ,  087-7968858 
โทรสาร - 

12 ช่ือสถานประกอบการ เนอฟว์ พีซี (NERVE.PC) 
ท่ีอยู่ 38  ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000 
โทรศัพท์ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด 
โทรสาร - 

13 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ ากัด 
ท่ีอยู่ 220/28  ถ.พิพิธภักดี (ตรงข้ามเทคนิค)  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  95000   
โทรศัพท์ 073-212140 
โทรสาร - 

14 ช่ือสถานประกอบการ ร้าน ไอทีคอมเซอร์วิส (พงสตา) 
ท่ีอยู่ 82/2  ม.5 ต.ยะรัง  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี  94160 
โทรศัพท์ 086-4881966 
โทรสาร - 

15 ช่ือสถานประกอบการ โรงพยาบาลยะรัง 
ท่ีอยู่ 106  ม.1  ถ.สิโรรส  ต.ปิตูมุดี  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี  94160 
โทรศัพท์ 073-439018 
โทรสาร - 

16 ช่ือสถานประกอบการ ร้านคอมพิวเตอร์ อินเทรน 
ท่ีอยู่ 45/23   ม.5  ต.โคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี   94120 
โทรศัพท์ 073-315533 
โทรสาร - 

 17 ช่ือสถานประกอบการ หจก.ดับเบ้ิลคล๊ิก  คอมพิวเตอร์ 
ท่ีอยู่ 143  ถนนโรงเหล้า สาย ข  ต.สะบารัง อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-337003 
โทรสาร - 
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ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
18 ช่ือสถานประกอบการ ร้าน สตาร์คอมพิวเตอร์ 

ท่ีอยู่ 75/1  ถ.มะกรูด  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 080-5880313 
โทรสาร - 

19 ช่ือสถานประกอบการ ร้าน แอดไวซ์ปัตตานี  จ ากัด 
ท่ีอยู่ 23/51  ถ.หนองจิก  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-333596 ,  086-4806510 
โทรสาร - 

20 ช่ือสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แนคส์ เน็ตเวิร์ค 
ท่ีอยู่ 2/81  ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 0-7333-7009   
โทรสาร 0-7333-8123 

21 ช่ือสถานประกอบการ ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี 
ท่ีอยู่ 147  ถ.พิพิธ  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 0-7333-3024-6   
โทรสาร 0-7333-1036 

22 ช่ือสถานประกอบการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะดาวา 
ท่ีอยู่ ม.4  ต.สะดาวา  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี  94160 
โทรศัพท์ 073-461756 
โทรสาร - 

23 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1  (ผู้อ านวยการ
ส านักงานฯ) 

ท่ีอยู่ ถ.ปากน้ า  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 0-7346-0079 
โทรสาร 0-7346-0080 

24 ช่ือสถานประกอบการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
ท่ีอยู่ 2  ถ.สฤชด์  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-336026 
โทรสาร 073-336027 
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3.1.5รายช่ือสถานประกอบการ สาขาวิชาการโรงแรม 
ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม ลีการ์เดนส์พลาซ่า 

ท่ีอยู่ 29 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 074-261111 
โทรสาร 074-351665 

2 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ 
ท่ีอยู่ 62  ถ.นิพัทธุ์อุทิศ 3  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
โทรศัพท์ 074-230130 
โทรสาร 074-239824 

3 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี 
ท่ีอยู่ 99/9  ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-336090, 073-335093 
โทรสาร - 
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3.1.6รายช่ือสถานประกอบการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี 

ท่ีอยู่ 99/9  ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-336090, 073-335093 
โทรสาร - 

2 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาปัตตานี 
ท่ีอยู่ 301 ม.4  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-350000-9 
โทรสาร - 

3 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม โกลเด้นคราวน์ แกรนด์ 
ท่ีอยู่ 42-44  ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3   อ.เมือง  จ.สงขลา  90110 
โทรศัพท์ 074-262909 
โทรสาร 074-262908 

4 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม ซากุระแกรนด์วิว 
ท่ีอยู่ 186  ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3   อ.เมือง  จ.สงขลา  90110 
โทรศัพท์ 0 7435 5700-15 
โทรสาร 0 7435 5720 

5 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม หาดแก้ว รีสอร์ท 
ท่ีอยู่ 163 หมู่ 1  ต.ชิงโค  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา  90280 
โทรศัพท์ 074-331059-60 
โทรสาร 074-331220 

6 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม ไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 
ท่ีอยู่ 83/27 ถ.ศรีวิชัย หมู่ 2 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง  จ.สุราษฎร์  84000 
โทรศัพท์ 077-277299 
โทรสาร 077-277288 

7 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรมเอเชียน หาดใหญ่ 
ท่ีอยู่ 55  ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3   อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา  90110 
โทรศัพท์ - 
โทรสาร - 

 8 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม เคปเซียนน่า ภูเก็ต โฮเทล แอนด์วิลล่า 
ท่ีอยู่ 18/40  ม.6  ต.กมลา  อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต  83150 
โทรศัพท์ 076-337300 
โทรสาร 076-337399 

9 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม หม่อมตรี วิลล่า รอแยล 
ท่ีอยู่ 12 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100 
โทรศัพท์ 0-7633-3568 
โทรสาร 076-333001 
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ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
10 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม กะตะปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ท่ีอยู่ 60  ถนนกะตะ  ต.กะรน  อ. เมือง  จ. ภูเก็ต  83100 
โทรศัพท์ 0-76 284334-8    
โทรสาร 076-284342 

11 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรมเขาหลักแอมเมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ท่ีอยู่ 7/10 หมู่ 2 บ้านเขาหลัก ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82210 
โทรศัพท์ 076-428700 
โทรสาร 076-428729 

12 ช่ือสถานประกอบการ Inna  Garuda  Hotel 
ท่ีอยู่ เมืองยอร์คยาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย 
โทรศัพท์ - 
โทรสาร - 
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3.1.7รายช่ือสถานประกอบการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ช่ือสถานประกอบการ โรงแรม ลีการ์เดนส์พลาซ่า 

ท่ีอยู่ 29 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 074-261111 
โทรสาร 074-351665 

2 ช่ือสถานประกอบการ ร้านคาลล่า  ลิลล่ี ปัตตานี 
ท่ีอยู่ 6/46  ถ.หนองจิก  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-349325 
โทรสาร 073-332064 

3 ช่ือสถานประกอบการ ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลาวเวอร์ 
ท่ีอยู่ 274  ถ.ศุภสารรังสรรค์  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 074-220300 
โทรสาร 074-220800 
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3.1.7รายช่ือสถานประกอบการ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท บายศรี ศรีเอช่ัน จ ากัด 

ท่ีอยู่ 124/5  ม.1 ถ.ทุ่งโฮ่ง-ปุาแดง ต.เหมืองหม้อ  อ.เมือง  จ.แพร่  54000    
โทรศัพท์ 054-506720-2 
โทรสาร 054-506720-2 

2 ช่ือสถานประกอบการ ร้านมาสนีแฟช่ัน 
ท่ีอยู่ 133/165  ม.10  ต. สะเตงนอก  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 
โทรศัพท์ 087-8855334 
โทรสาร - 

3 ช่ือสถานประกอบการ ร้านอาลา  อิมรอน 
ท่ีอยู่ 11/1   ถนนยะรัง  ต.จะบังติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 
โทรศัพท์ - 
โทรสาร - 
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3.1.6รายช่ือสถานประกอบการ สาขาวิชาศิลปะกรรมศาสตร์ 
ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ช่ือสถานประกอบการ Pixel Design & Print 

ท่ีอยู่ 92 ซ.สามมิตร ถ.ธรรมนูญวิถี  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
โทรศัพท์ 081-5414768 
โทรสาร - 

2 ช่ือสถานประกอบการ ร้าน บุญส่งคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก 
ท่ีอยู่ 4 ซอย 23 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 074-800685 
โทรสาร - 

3 ช่ือสถานประกอบการ ร้าน พี อาร์  มีเดีย 
ท่ีอยู่ 259  ถ.คลองเรียน 1  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
โทรศัพท์ 074-365190 
โทรสาร - 

4 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท เอ.พี.ไอ. แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง 
ท่ีอยู่ 82   ถ.ศุภสารรังสรรค์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
โทรศัพท์ 074-244350 
โทรสาร - 

5 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท หาดใหญ่ แบนเนอร์ 
ท่ีอยู่ 30/2/1  ถ.ราษฎร์ยินดี  ซอย 2  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110 
โทรศัพท์ 074-239882 
โทรสาร - 

6 ช่ือสถานประกอบการ ร้าน  เอกอุดม  พริ้นติง 
ท่ีอยู่ 22 ถ.ศรีนิล 2  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
โทรศัพท์ 093-6465624 
โทรสาร - 

7 ช่ือสถานประกอบการ บริษัท จอยปริ้นท์ จ ากัด 
ท่ีอยู่ 275  ถ.คลองเรียน 1  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา  90110 
โทรศัพท์ 074-365393 
โทรสาร - 

 8 ช่ือสถานประกอบการ ร้าน แกลเลอรี่ อาร์ต แอนด์ โฟโต้ 
ท่ีอยู่ 297  ถ.กาญจวนิช  ต. บ้านพลุ  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90250 
โทรศัพท์ 081-7388124 
โทรสาร - 

9 ช่ือสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนแน็คช่ันวัน 
ท่ีอยู่ 807  ถนน รัถการ  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 093-6874903,  061-1832274 
โทรสาร - 
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ท่ี รายละเอียดสถานประกอบการ 
10 ช่ือสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกรทเตอร์ มัลติมีเดีย 

ท่ีอยู่ 300/35  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-336336 
โทรสาร 073-377333 

11 ช่ือสถานประกอบการ หสม.กราฟิคมีเดียโฆษณา 
ท่ีอยู่ 20-22 ถ.เทศบาล 1 ซอย 2  ต. สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 
โทรศัพท์ 073-223370 (081-3884629) 
โทรสาร - 

12 ช่ือสถานประกอบการ โรงพิมพ์มิตรภาพ 
ท่ีอยู่ ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ 073-331429,  086-4606072 
โทรสาร - 

13 ช่ือสถานประกอบการ ร้านตานีสติกเกอร์ 
ท่ีอยู่ ถ.นาเกลือ  ต.อาเนาะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ - 
โทรสาร - 

14 ช่ือสถานประกอบการ ร้าน ทีแปรง โฆษณา 
ท่ีอยู่ ถ.วรคามิน  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 
โทรศัพท์ - 
โทรสาร - 

15 ช่ือสถานประกอบการ จูนแกลลอรี่ 
ท่ีอยู่ 21 ซอยอัสสัมชัญ 13  หมู่บ้านเศรษฐกิจ  ต.บางไผ่  เขตบางแค  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ - 
โทรสาร - 

16 ช่ือสถานประกอบการ ร้าน MS  media 
ท่ีอยู่ 1198/3   ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
โทรศัพท์ 093-7191459 
โทรสาร - 

 17 ช่ือสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซาโพซี่เทค 
ท่ีอยู่ 126/41  ม.8  โครงการสุธาทิพย์โคกเมา 2  ถ.ลพบุรีราเมศวร์  ต.ท่าช้าง 

อ.บางกล่ า  จ.สงขลา  90110 
โทรศัพท์ 074-536811 (082-3489234) 
โทรสาร - 
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3.2 ข้อมูลตลาดแรงงานภายในจังหวัดปัตตานี 

ล าดับ
ที ่

ชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียน 
ที่ตั้งส านกังานใหญ ่

ประเภทธุรกิจ 
อ าเภอ จังหวัด 

1 บจ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ 551 เมือง ปัตตานี  
ค้าน้ ามันเชื้อเพลิง 

2 บจ.ไฟฟ้าปัตตานี 1(ปน.1) เมือง ปัตตานี 
 

ต้ังโรงไฟฟ้าจ าหน่ายไฟฟ้า 
3 บจ.พิธานพาณิชย์ 15 (ปน.2) เมือง ปัตตานี ซ้ือ-ขายรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 

4 บจ.เคียนอัน 16(ปน.3) หนองจิก ปัตตานี 
รับเซ้ือและจ าหน่ายยางพาราและกิจการ

เหมืองแร่ 
5 บจ.สิมเคี่ยนไก่ 17(ปน.4) เมือง ปัตตานี รับซื้อจ าหน่ายยางพารา 
6 บจ.ธ ารงวัฒนา 2(ปน.5) เมือง ปัตตานี อุตสาหกรรมยางพารา – เหมืองแร่ 
7 บจ.ซิมฮับเซ็ง 10(ปน.12)   ค้าน้ ามันเชื้อเพลิง 

8 บจ.พิชาแร่ 20(ปน.16)   
 

ท าการขนส่งสินค้าและคนโดยสาร 
9 บจ.พงศ์ธนากรพาณิชย์ ปน.24 เมือง ปัตตานี  

10 
 

บจ.ไทยเซอร์วิส 
59(ปน.37) เมือง ปัตตานี  

11 บจ.ปัตตานีเซ็นทรัล ปน.40 เมือง ปัตตานี ค้าเคร่ืองไฟฟ้าและเคร่ืองจักรต่างๆ 

12 บจ.ปัตตานีขนส่ง ปน.41 เมือง ปัตตานี 
 

บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 
13 บจ.มุสลิมทักษิณ (ปน.42) มายอ ปัตตานี รับเหมาก่อสร้าง 
14 บจ.ไม้นครใต้ (ปน.43) เมือง ปัตตานี รับขายไม้แปรรูป 
15 บจ.ศูนย์สาส้น (ปน.45) เมือง ปัตตานี จ าหน่ายเคร่ืองขียนแบบเรียน 
16 บจ.สหปัตตานีขนส่ง (ปน.46) เมือง ปัตตานี ขนส่งสินค้า 
17 บจ.ซิมกิมซุ่นจั่น(1966) (ปน.47) เมือง ปัตตานี ขายยางพาราและน้ ามันเชื้อเพลิง 
18 บจ.โพธิ์ฟ้า (ปน.48) เมือง ปัตตานี โรงงานปลาป่น 

19 
บจ.อุตสาหกรรมการประมง

ปัตตานี 
(ปน.49) เมือง ปัตตานี โรงน้ าแข็งขนส่งทางบก/น้ า 

20 บจ.ปัตตานีสมัตคีขนส่ง (ปน.50) ยะหร่ิง ปัตตานี ขนส่ง 
21 บจ.ปัตตานีสหประมง (ปน.51) เมือง ปัตตานี ค้าน้ าแข็ง โรงสขี้าว ขนส่ง 
22 บจ.ไทยทักษิณลานนา บอจ.ปน.1  ปัตตานี  
23 บจ.ปัตตานีอุตสาหกรรม(1971) บอจ.ปน.2 เมือง ปัตตานี โรงงานผลิตยางธรรมชาติและสังเคราะห์ 
24 บจ.ร่วมพัฒนาเศษฐกิจ ภาคใต้ บอจ.ปน.3 เมือง ปัตตานี เหมืองแร่ 
25 บจ.ปัตตานีก้าวหน้า บอจ.ปน.4 เมือง ปัตตานี รับเหมาก่อสร้าง 

26 
บจ.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง 

(1972) 
บอจ.ปน.5 เมือง ปัตตานี ซ้ือ-ขายรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 

27 บจ.แหลมทองการประมงปัตตานี บอจ.ปน.7 เมือง ปัตตานี การประมง 

28 
บจ.เจาะกือแย 

 
บอจ.ปน.8 สายบุรี ปัตตานี ท าอิฐ-โรงงานน้ าแข็ง-แพปลา-อาหาร 

29 บจ.เซ้าท์อีสเอเซียปัตตานี บอจ.ปน.9 เมือง ปัตตานี ค้าอาหารแหง้และสด 
30 บจ.เทพพิทักษ์ซีฟูดส ์ บอจ.ปน.10 เมือง ปัตตานี ค้าอาหารทะเลแช่แขง็  
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4. 

ข้อมูลบุคลากร 
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4.  ข้อมูลบุคลากร 
 4.1 จ านวนบุคลากรท าหน้าท่ีสอน จ าแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ 

ประเภทบุคลากร/ เพศ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

ข้าราชการ 
ชาย 12  
หญิง 32  

พนักงานราชการ 
ชาย 1  
หญิง 9  

ครูอัตราจ้าง 
ชาย 3  
หญิง 7  

รวมทั้งสิ้น 64  
 4.2 จ านวนบุคลากรท าหน้าท่ีสนับสนุนจ าแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ 

ประเภทบุคลากร/ เพศ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

ข้าราชการพลเรือน 
ชาย -  
หญิง -  

พนักงานราชการ 
ชาย 5  
หญิง 16  

ลูกจ้างประจ า 
ชาย 5  
หญิง 4  

ลูกจ้างช่ัวคราว 
ชาย 8  
หญิง 4  

รวมทั้งสิ้น 42  
 4.3 จ านวนบุคลากรท าหน้าท่ีบริหาร จ าแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ 

ประเภทบุคลากร/ เพศ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

ข้าราชการ 
ชาย -  
หญิง 3  

รวมทั้งสิ้น 3  
 4.4 บุคลากรท่ีไม่มีวิทยฐานะหรือต าแหน่งทางวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ 

วุฒิการศึกษา/ เพศ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ชาย 16  
หญิง 8  

ปริญญาตร ี
ชาย 9  
หญิง 34  

ปริญญาโท 
ชาย -  
หญิง 1  

ปริญญาเอก 
ชาย -  
หญิง -  

รวมทั้งสิ้น 68  
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 4.5 จ านวนบุคลากรในสถานศึกษาจ าแนกตามวิทยฐานะวุฒิการศึกษา และเพศ 

วุฒิการศึกษา/ เพศ 

จ านวน (คน) 

หมายเหตุ 

ช า
นา

ญก
าร

 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

เชี่
ยว

ชา
ญ 

เชี่
ยว

ชา
ญพ

ิเศ
ษ 

รวม 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ชาย - - - - -  
หญิง - - - - -  

ปริญญาตร ี
ชาย 8 - - - 8  
หญิง 14 2 - - 16  

ปริญญาโท 
ชาย 1 - - - 4  
หญิง 10 5 - - 15  

ปริญญาเอก 
ชาย - - - - -  
หญิง - 1 - - 1  

รวมทั้งสิ้น 33 8 - - 41  
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5. 

ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 
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5.  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบบุคลากร  
 - เงินเดือนข้าราชการ 21,002,659.66 
 - เงินประจ าต าแหน่ง - 
 - เงินวิทยฐานะ 1,926,964.42 
 - เงินค่าตอบแทนผู้ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน 848,666.95 
 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 2,175,940 
 - เงินเพิ่มค่าครองชีพ 260,048.77 
 - เงินเดือนพนักงานราชการ 6,587,324.08 
2. งบด าเนินงาน  
 - งบด าเนินงาน 12,552,692.77 
 - ค่าสาธารณูปโภค 1,952,129.98 
3. ค่าเส่ือมราคา  
 - ส่ิงปลูกสร้าง - 
 - ครุภัณฑ์ 682,909.44 
4. งบเรียนฟรี 15 ปี ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)  
 - ค่าจัดการเรียนการสอน 927,300 
 - ค่าหนังสือ 636,100.12 
 - ค่าเครื่องแบบ 308,700 
 - ค่าอุปกรณ์ 147,890 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา 331,442 
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (โครงการพิเศษต่าง ๆ)  
 - โครงการ...  
 - โครงการ...  
 - โครงการ...  

รวมงบด าเนินงานทั้งสิ้น 50,340,768.19 
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6. 

ข้อมูลหลักสูตร 
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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มุ่งเน้นการจัดการเรียนด้านวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จริง 
(knowledge Skill) ท าได้ (Practice Skill) และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (Life Skill)       
เป็นคนเก่ง คนดีของสังคมและเมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ 

การจัดเรียนการสอน 2 ระบบ 
ระบบปกติ เปิดสอน 2 ระดับ 

  - ระดับ ปวช. รับนักเรียนท่ีจบช้ัน ม. 3 หรือเทียบเท่า 
  - ระดับ ปวส. รับนักเรียนท่ีจบช้ัน ปวช. 3 และ ม. 6 หรือเทียบเท่า 
» ระบบทวิภาคี 
 จัดการเรียนการสอนด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบกรโดยนักศึกษา     
จะเรียนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานประกอบแบบการโดยเปิดสอน 2 สาขาวิชา 1 ระดับ 
  - ระดับปวส. รับนักเรียนท่ีจบช้ัน ปวช. 3 ม.6 หรือเทียบเท่า 
 
» ประเภทวิชาที่เปิดสอน  

» ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  » สาขาวิชาพาณิชการ 
   • การบัญชี 
   • การขาย 
   • การเลขานุการ 
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 » ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  • สาขาวิชาการบัญชี 
  • สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
  • สาขาวิชาการตลาด 
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี) 
 » ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
  • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
  • สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ระบบทวิภาคี) 
 » ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  • สาขาวิชาวิจิตรศิลป ์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 » ประเภทวิชาคหกรรม 
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  • สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  

ข้อมูลหลักสูตร 
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7. 

ข้อมูลครุภัณฑ ์
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7.  ข้อมูลครุภัณฑ์ 
 7.1 แผนกวิชาการบัญชี 

ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครุภัณฑ์ 

ชื่อพัสดุ หน่วยนับ วิธีที่ได้มา ประเภทเงิน อัตรา ราคาต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ 

6/8/58 
4120-001-001-582-0063-0064 เครื่องปรับอากาศ STAR-AIRE 

ขนาด 25,000 BTU 
เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 2 33,000 66,000 

 

 7.2 แผนกวิชาการเลขานุการ 
ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครุภัณฑ์ 

ชื่อพัสดุ หน่วยนับ วิธีที่ได้มา ประเภทเงิน อัตรา ราคาต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ 

21/8/58 4120-001-001-582-0067-0068 
เครื่องปรับอากาศ STAR-AIRE 
ขนาด 25,000 BTU 

เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 2 33,000 66,000 
 

 7.3 แผนกวิชาการตลาด 

ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครุภัณฑ์ 

ชื่อพัสดุ หน่วยนับ วิธีที่ได้มา ประเภทเงิน อัตรา ราคาต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ 

12/2/58 4120-001-001-58200060-0061 เครื่องปรับอากาศ STAR-AIRE เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 2 27,000 54,000  

12/2/58 4120-001-001-582-0062 
เครื่องปรับอากาศ รุ่น HE 125 A 
ขนาด 12,099 BTU 

เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 1 17,000 17,000 
 

12/2/58 7440-001-008-582-0021 
เครื่องโปรเจคเตอร์ Epson    
NBB-X18 

เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 1 29,000 29,000 
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 7.4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครุภัณฑ์ 

ชื่อพัสดุ หน่วยนับ วิธีที่ได้มา ประเภทเงิน อัตรา ราคาต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ 

16-6-58 7440-001-008-582-0024-0075 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ Epson    NBB-X18 เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 2 32,000 64,000  

21/8/58 4120-001-001-582-0069-0071-
0073 

เคร่ืองปรับอากาศ STAR-AIRE ขนาด 
25,000 BTU เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 3 33,000 99,000  

 7.5 แผนกวิชาอาหาร 
ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครุภัณฑ์ 

ชื่อพัสดุ หน่วยนับ วิธีที่ได้มา ประเภทเงิน อัตรา ราคาต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ 

22/7/58 5835-001-003-582-0026 เครื่องขยายเสียงมาสเตอร์+ไมค์คู ่ เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 1 20,000 20,000  
  ตู้ระบบสอนพร้อมไมค ์ ชุด ตกลงราคา รายได้ 2 35,000 7,000  

6/8/58 7440-001-001-582-0450 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 1 18,980 18,980  
 7440-001-008-582-0026 เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 1 28,900 28,900  
  จอรับภาพขนาด 100 น้ิว จอ ตกลงราคา รายได้ 1 3,590 3,590  
  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว ตกลงราคา รายได้ 1 1,300 1,300  
  เก้าอี้คอมพิวเตอร์ ตัว ตกลงราคา รายได้ 1 800 800  
  เครื่องส ารองไฟฟูา เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 1 1,590 1,590  
 7.6 แผนกวิชาศิลปกรรม 

ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครุภัณฑ์ 

ชื่อพัสดุ หน่วยนับ วิธีที่ได้มา ประเภทเงิน อัตรา ราคาต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ 

10/2/58 
7440-001-001-581 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 

กราฟิก 
เครื่อง ตกลงราคา งปม. 40 60,000 2,400,000 

 

26/6/58 7730-003-001-582-0038 โทรทัศน์ สี LCD เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 1 17,490 17,490  

21/8/58 
4125-001-001-582-0065-0066 เครื่องปรับอากาศ STAR-AIRE 

ขนาด 25296 BTU 
เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 2 33,000 66,000 
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 7.7 แผนกวิชาคหกรรม 
ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครุภัณฑ์ 

ชื่อพัสดุ หน่วยนับ วิธีที่ได้มา ประเภทเงิน อัตรา ราคาต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ 

18/6/58 
7440-001-008-582-0023 เครื่องโปรเจคเตอร์ EPSOW BB-

X2y 
เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 1 32,000 32,000 

 

18/6/58 7440-010-002-582-0101 เครื่องพิมพ์ ALL-IN-ONEM เครื่อง ตกลงราคา รายได้ 1 4,990 4,990  
18/6/58  จอรับภาพ ขนาด 100 น้ิว จอ ตกลงราคา รายได้ 1 3,590 3,590  
18/6/58 4110-001-002-582-0012 ตู้เย็น ขนาด 12 คิว ตู้ ตกลงราคา รายได้ 1 42,500 42,500  

 
 7.8 แผนกวิชาโรงแรม 

ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครุภัณฑ์ 

ชื่อพัสดุ หน่วยนับ 
วิธีที่
ได้มา 

ประเภทเงิน อัตรา ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ 

26/5/58 7440-001-008-582-
0027 

เครื่องโปรเจคเตอร์ EPSON BB-
X2y 

เครื่อง ตกลง
ราคา 

รายได้ 1 32,000 32,000  

26/5/58 7440-001-001-582-
0449 

เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม UPS เครื่อง ตกลง
ราคา 

รายได้ 1 21,590 21,590  

26/5/58 7440-010-020-582-
0100 

เครื่องปริ้นเตอร์ ALLEN ONE L 
210 

เครื่อง ตกลง
ราคา 

รายได้ 1 4,550 4,550  

18/6/58 4110-001-002-582-
0411 

ตู้เย็น พานาโซนิค เครื่อง ตกลง
ราคา 

รายได้ 1 7,450 7,450  
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8. 

ข้อมูลอาคารเรียน 



~ 53 ~ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี – 073 333 000 

8.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 8.1จ านวนห้องเรียนสายอาชีพจ าแนกตามระดับการศึกษา ช้ันปีและประเภทวิชา 

ระดับการศึกษา/ ประเภทวิชา 

จ านวนห้องเรียน 

หมายเหตุ 

ชั้น
ปีท

ี่ 1
 

ชั้น
ปีท

ี่ 2
 

ชั้น
ปีท

ี่ 3
 

รวม 

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      
1.1 พาณิชยกรรม 5 5 5 15  
1.2 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 1 3  
1.3 คหกรรม 3 3 3 9  
1.4 ศิลปกรรม 2 2 2 6  

รวม 11 11 11 33  
2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      

2.1 บริหารธุรกิจ 8 8  16  
2.2 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 4  5  
2.3 คหกรรม 4 4  8  
2.4 ศิลปกรรม 1 2  3  

รวม 14 18  32  
รวมทั้งสิ้น 25 29 11 65  

 8.2 ข้อมูลอาคารเรียน 

 
ลักษณะ อาคาร   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 
ขนาดอาคาร   กว้าง 13 เมตร  (รวมระเบียงทางเดิน)  ยาว  78  เมตร 
เนื้อที ่    624  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   พ.ศ. 2540 
ราคาก่อสร้าง   13,440,000 บาท 
สภาพอาคารในปัจจุบัน  ใช้งานได้ดี 

 

อาคารเรียน 1   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) 
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ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 
ขนาดอาคาร  กว้าง 9.50 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน) ยาว 54.4  เมตร  สูง 15 เมตร 
เนื้อที ่   513  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2526 
ราคาก่อสร้าง  6,120,000 บาท (เงิน งปม. 5,200,000 +  บ.ก.ศ. 920,000) 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 

 

 
ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 
ขนาดอาคาร  กว้าง  10 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน) ยาว 58.5  เมตร  สูง 16.55 เมตร 
เนื้อที ่   1,782  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2530 
ราคาก่อสร้าง  6,995,264 บาท (เงินงปม. 5,497,632 +  บ.ก.ศ. 1,497,632) 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 

อาคารเรียน 2   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) 

อาคารเรียน 3   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) 
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ลักษณะอาคาร   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน 
ขนาดอาคาร   กว้าง  10.6   เมตร  (รวมระเบียงทางเดิน) 

ยาว  52   เมตร   สูง  7.22  เมตร 
เนื้อที ่    513  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   พ.ศ. 2520 
ราคาก่อสร้าง   918,050  บาท (เงินงปม.) 
สภาพอาคารในปัจจุบัน  ใช้งานได้ดี 

 

 
ตึกอ านวยการ 
ลักษณะอาคาร   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 
ขนาดอาคาร   กว้าง  12   เมตร  (รวมระเบียงทางเดิน) 

ยาว  40.50   เมตร    
เนื้อที ่    1,844 ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   พ.ศ. 2533 
ราคาก่อสร้าง   8,600,000  บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน  ใช้งานได้ดี 

 

อาคารเรียน 4   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น) 

อาคารเรียน 5   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) 
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ลักษณะอาคาร   ตึก/ผนังก่ออิฐ/ซีเมนต์บล็อก มุงกระเบ้ือง 
ขนาดอาคาร   กว้าง 28  เมตร ยาว  43.35  เมตร  สูง  9.10  เมตร 
เนื้อที ่    1,213.80   ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   พ.ศ. 2530 
ราคาก่อสร้าง   2,656,000  บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน  ใช้งานได้ดี 

 

 

 
ลักษณะอาคาร   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 
ขนาดอาคาร    กว้าง  12   เมตร  ยาว  32  เมตร    
เนื้อที ่    384 ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   พ.ศ. 2531 
ราคาก่อสร้าง   1,349,607  บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน  ใช้งานได้ดี 

 

หอประชุม และโรงอาหาร   (อาคารปฏิบัติการ 1 ช้ัน) 

อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ 
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ลักษณะอาคาร   อาคารไม้ ช้ันเด่ียว/หลังคามุงกระเบ้ือง 
ขนาดอาคาร   กว้าง  7.50  เมตร   ยาว  27  เมตร    
เนื้อที ่    -  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   พ.ศ. 2530 
ราคาก่อสร้าง   -  บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน  ใช้งานได้ดี 

 

 

 
ลักษณะอาคาร   อาคารไม้ ช้ันเด่ียว/หลังคามุงกระเบ้ือง 
ขนาดอาคาร   กว้าง  7.50  เมตร   ยาว  27  เมตร    
เนื้อที ่    -  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   พ.ศ. 2530 
ราคาก่อสร้าง   -  บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน  ใช้งานได้ดี 

 

อาคารชั่วคราว (อาคารละหมาด) 

อาคารชั่วคราว (ห้ององค์การวิชาชีพ) 
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ลักษณะอาคาร   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  1 ช้ัน 
ขนาดอาคาร   กว้าง - เมตร   ยาว - เมตร 
เนื้อที ่    -  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   พ.ศ.  2544 
ราคาก่อสร้าง   -    บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน  ใช้งานได้ดี 

 

 

 
ลักษณะอาคาร   หลังคามุงสังกะสี 
ขนาดอาคาร   กว้าง - เมตร   ยาว - เมตร 
เนื้อที ่    -  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   พ.ศ. 
ราคาก่อสร้าง   -  บาท 
สภาพอาคารในปัจจุบัน  ใช้งานได้ดี 

 

อาคารป้อมยาม /ธนาคารโรงเรียน 

โรงจอดรถ ข้างอาคารเรียน 2 
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ลักษณะอาคาร   หลังคามุง 
ขนาดอาคาร   กว้าง - เมตร   ยาว - เมตร 
เนื้อที ่    -  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   พ.ศ. 2553 
ราคาก่อสร้าง   - บาท 
สภาพอาคารในปัจจุบัน  ใช้งานได้ดี 

 
 

 
ลักษณะอาคาร   รถไฟจ าลอง 
ขนาดอาคาร   กว้าง - เมตร   ยาว - เมตร 
เนื้อที ่    -  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   พ.ศ. 2551 
ราคาก่อสร้าง   -  บาท 
สภาพอาคารในปัจจุบัน  ใช้งานได้ดี 

 

โรงจอดรถหลังอาคารเรียน 5  (หน้าอาคารเรียน 4) 

แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
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ลักษณะอาคาร   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 
ขนาดอาคาร   กว้าง - เมตร   ยาว - เมตร 
เนื้อที ่    70  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   พ.ศ. 2552 
ราคาก่อสร้าง   550,000.- บาท  (เงินบริจาค) 
สภาพอาคารในปัจจุบัน  ใช้งานได้ดี 

 

 

 
ลักษณะอาคาร   หลังคามุงกระเบ้ือง 
ขนาดอาคาร   กว้าง - เมตร   ยาว - เมตร 
เนื้อที ่    -  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   พ.ศ. 2553 
ราคาก่อสร้าง   - บาท 
สภาพอาคารในปัจจุบัน  ใช้งานได้ดี 

 

อาคารผลิตภัณฑ์อาหาร 

ทางเดินหน้าอาคารเรียน 5 
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ลักษณะอาคาร   อาคารคอนกรีต 
ขนาดอาคาร   กว้าง - เมตร   ยาว - เมตร 
เนื้อที ่    -  ตารางเมตร 
ปรับปรุงเป็นอาคารโรงงาน   พ.ศ. 2551 
ราคาก่อสร้าง   - บาท 
สภาพอาคารในปัจจุบัน  ใช้งานได้ดี 

 
 
  

อาคารโรงงานในโรงเรียน (โรงงานโรตีกรอบ) 
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9. 

ข้อมูลพื้นฐานของจงัหวดัปัตตานี 
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9.  ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดปัตตานี 
 9.1  ตราประจ าจังหวัดปัตตานี   
 
 
 
 
 

 9.2  ค าขวัญประจ าจังหวัดปัตตานี 
"เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ า ชนน้อมน าศรัทธา 

ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้" 

 9.3  ประวัติจังหวัดปัตตานี 
  จากหลัก ฐานเอกสารโบราณของจีน อาหรับ ชวา มลายู และจารึกของชาวอินเดีย        
ท่ีปรากฎ นามเมืองของรัฐส าคัญแห่งหนึ่งบนแหลมมลายู ซึ่งออกเสียงตามส าเนียงในแต่ละภาษา เช่น    
หลังยาซูว ,หลังยาซีเจีย (ภาษาจีน พุทธศตวรรษท่ี 11 -12 และ 16-18) ,ลังคาโศกะ ,อิลังกาโศกะ       
(ภาษาสันสกฤต ภาษาทมิฬ พุทธศตวรรษท่ี 9 และพุทธศตวรรษท่ี 16) ,เล็งกะสุกะ (ภาษาชวา           
พุทธศตวรรษท่ี 20) ,ลังคะศุกา (ภาษาอาหรับ พุทธศตวรรษท่ี 21) ,ลังกะสุกะ ,ลังกาสุกะ (ภาษามลายู   
พุทธศตวรรษที่ 24) (wheatly 1961 Sklling 1992:131; อมรา ศรีสุชาติ 2540;กรมศิลปากร 2540:10)  
  ช่ือท่ีปรากฏนี้ นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช่ือเมืองเดียวกัน ท่ีเคยต้ังอยู่ในรัฐเคดะห์ 
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และจังหวัดปัตตานีในประเทศไทย แต่ในสมัยหลังศูนย์กลางของเมืองแห่งนี้
น่าจะอยู่ในจังหวัดปัตตานี เนื่องจากชาวพื้นเมืองในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25       
ยังกล่าวว่าเมืองปัตตานี พัฒนาขึ้นมาจากเมืองลังกาสุกะสอดคล้องกับต านานเมืองไทรบุรีท่ีกล่าวว่า      
ราชามะโรงมหาวงค์ทรงสร้างลังกาสุกะบนฝ่ังตะวันตกท่ีเคดะห์และพระราชนัดดาของพระองค์ได้มาสร้าง
ลังกาสุกะท่ีปัตตานี ชาวพื้นเมืองปัตตานีเรียกบริเวณแถบนี้ว่าลังกาสุกะมา จนกระท่ังแม่น้ าปัตตานีเปล่ียน
ทางเดิน (หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ รัชนี,2539:107)  
  ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ชุมชนลังกาสุกะเริ่มเส่ือมลงไปเนื่องจากข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์
และศาสนาวัฒนธรรมของชาวเมืองได้เปล่ียนแปลงไป นักวิชาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเช่ือว่า 
ปัตตานีเป็นท่ีแวะพักจอดเรือเพื่อแลกเปล่ียนซื้อขายสินค้าระหว่างพ่อค้าชาว อินเดียทางตะวันตกกับพ่อค้า
ชาวจีนทางตะวันออก และชนพื้นเมืองบนแผ่นดินและตามหมู่เกาะใกล้เคียงต่างๆ นอกจากนั้นยังเช่ือมั่นอีก
ด้วยว่าปัตตานีเดิมเป็นอาณาจักรท่ีเก่าแก่ตามท่ี ปรากฏในเอกสารโบราณท่ีกล่าวมา (ภัคพดี อยู่คงดี,มปป:2) 
  หลักฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของปัตตานีท่ี บริเวณ
อ าเภอยะรังเป็นซากร่องรอยของเมืองโบราณขนาดใหญ่ซ้อนทับกันถึง 3 เมือง มีซากเป็นโบราณสถาน
ปรากฏอยู่ไม่น้อยกว่า 40 แห่ง ซากเนินโบราณสถานบางแห่งได้รับการขุดแต่งและอนุรักษ์ไว้ เช่น 
โบราณสถานบ้านจาเละ 3 แห่ง ซึ่งเป็นซากอาคารศาสนสถานก่ออิฐท่ีมีการขัดแต่งประดับฐานช้ันล่างๆ 
และยังค้นพบโบราณวัตถุจ านวนมาก เช่น สถูปจ าลองดินเผ่า พระพิมพ์ดินดิบ และดินเผาบางช้ินมีตัวอักษร
ซึ่งนักภาษาโบราณอ่านและแปลว่าเป็นอักษรปัลลวะ (อินเดียใต้) ภาษาสันสกฤตเขียนเป็นคาถาเนื่องในพุทธ
ศาสนาลัทธิมหายาน พระโพธิสัตว์สัมฤทธิ์และเศษภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ โบราณวัตถุเหล่านี้มีอายุอยู่
ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 (กรมศิลปากร, 2535)  
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  สอดคล้องกับจดหมายเหตุจีนท่ีได้กล่าวถึงไว้ นอกจากนั้นหลักฐานท่ีได้ขุดค้นพบยังแสดง
ให้เห็นด้วยว่าบริเวณท่ีเป็นท่ีต้ัง อ าเภอยะรังในปัจจุบัน เป็นชุมชนท่ีมีความเจริญทางวัฒนธรรมสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธท่ีได้รับอิทธิพลจากอินเดียไว้อย่างเต็มท่ี มีความสัมพันธ์กับดินแดนใกล้เคียง 
เช่น บริเวณดินแดนภาคกลางของประเทศไทย และบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนด้วย และคงจะเป็นชุมชนท่ีมี
กิจกรรมสืบต่อเรื่อยมาจนถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 15 ก่อนท่ีอาณาจักรศรีวิชัยจะมีอ านาจรุ่งเรืองครอบคลุม
คาบสมุทรมลายูในท่ีสุด (ภัคพดี อยู่คงดี,มปป.:2)  
  นักภูมิศาสตร์เช่ือว่า เมืองโบราณขนาดใหญ่ท่ีบริเวณอ าเภอยะรังนั้นหมดความส าคัญลง
น่าจะมีเหตุผล ประการหนึ่งมาจากการเปล่ียนแปลงของระดับน้ าทะเลช่วงระยะเวลา 1 ,000 ปีท่ีผ่านมา 
โดยลดลงไประดับหนึ่งมีผลท าให้ชายฝ่ังทะเลถอยห่างออกไปจากเดิม ดังนั้น ท่ีต้ังของชุมชนจึงไม่เหมาะสมท่ี
จะเป็นท าเลของการเป็นเมืองท่าค้าขายอีกต่อ ไป และน ามาซึ่งการย้ายท่ีต้ังของเมืองในระยะเวลาต่อมา ซึ่ง
สัมพันธ์กับต านานการสร้างเมืองปัตตานีท่ีกล่าวไว้ในหนังสือหลายเล่ม เช่น Hikayat Patani:Story of 
Patani ของ A.Teeuw และ D.K.Wyatt:Sajaraj Kerajaan Melaya Patani หรือต านานเมืองปัตตานีของ 
lbrahim Syukri เป็นต้น แม้ว่าจะไม่สามารถระบุระยะเวลาก าเนิดของเมืองปัตตานีได้อย่างแน่ชัด แต่เมือง
ปัตตานีก็ได้ปรากฏช่ือและเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นล าดับ  
  ต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นอย่างน้อย เมืองปัตตานี ได้ช่ือว่าเป็นหัวเมืองฝุายใต้ปลาย
แหลมมาลายู มีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยามาต้ังแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรม ไตรโลกนาถ 
(พ.ศ.1991-2031) และอยู่ภายใต้อ านาจของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมา ในปี พ.ศ.2054 โปรตุเกส
สามารถยึดครองมะละกาได้ส าเร็จ และพยายามขยายอิทธิพลทางการค้าขึ้นมาทางตอนเหนือของคาบสมุทร
มาลายู ประกอบกับพระราชาธิบดีท่ี 2 (พ.ศ.2034-2072) ทรงยินยอมให้โปรตุเกสเข้ามาต้ังสถานีการค้าใน
เมืองชายฝ่ังทะเล เช่น นครศรีธรรมราช มะริด ตะนาวศรี รวมท้ังปัตตานีด้วย ท าให้ปัตตานีกลายเป็นเมือง
ท่าหลักเมืองหนึ่ง เป็นท่ีต้ังของสถานีการค้าของพ่อค้าท้ังชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ท้ังชาวอินเดีย จีน 
และญี่ปุุน สินค้าท่ีส าคัญของเมืองปัตตานียุคนั้น ได้แก่ ไม้กฤษณา ไม้ฝาง เครื่องเทศ ของปุา งาช้าง และ  
นอแรด นอกจากนี้ปัตตานียังเป็นจุดรับส่งสินค้าของนานาชาติ เช่น เครื่องถ้วยชาม อาวุธ ดินปืน ดีบุก และ
ผ้าไหม (สถาบันทักษิณคดีศึกษา: 2529) 

แม้ว่าปัตตานีเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาก็ตาม แต่ด้วยเหตุเมืองท่ีปัตตานีมี
ความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดี ท าให้เจ้าเมืองปัตตานีต้องการเป็นอิสละหลายครั้ง ดังเช่น ในป ี
พ.ศ.2092 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา พระยาตานีศรีสุลต่านได้น า
กองทัพเรือประกอบด้วยเรือหย่าหยับ 200 ล า ไปช่วยราชการสงคราม แต่เมื่อเห็นว่ากองทัพกรุงศรีอยุธยา
เสียทีพม่า จึงถือโอกาสท าการขบถยกก าลังบุกเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิหนี
ข้ามฝากไปประทับบนเกาะมหาพราหมณ์ จนเมื่อกองทัพไทยรวบรวมก าลังได้แล้ว จึงยกกองทัพเข้าโอบล้อม
ตีกองทหารเมืองตานีจนแตกพ่ายไป  

ต่อมาในปี พ.ศ.2146 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีรับส่ังให้ออกญาเดโชยกทัพไปตีเมือง
ปัตตานี เพื่อยึดเข้าไว้ในพระราชอ านาจ แต่ไม่ส าเร็จ เนื่องจากปัตตานีได้รับการช่วยเหลือจากพ่อค้า      
ชาวยุโรป ท้ังอาวุธปืนใหญ่และทรัพย์สินเงินทอง  

ในสมัยพระเพทราชา (พ.ศ.2231-2245) เมืองปัตตานีไม่พอใจในการสถาปนาขึ้นใหม่ของ
กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ประกาศไม่ยอมขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง ท าให้ปัตตานีเป็นอิสระต่อเนื่องมา  

จนกระท่ังกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ.2301 ตลอดมาจนส้ินสมัยกรุงศรีอยุธยาและ
กรุงธนบุรี เมืองปัตตานีต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจาก
หลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบท่ีเมืองโบราณ ยะรังแสดงว่าประชาชนโดยท่ัวไปก่อนหน้านั้นนับถือศาสนาพุทธ
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และพราหมณ์ และเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม หลังจากท่ีอาณาจักรศรีวิชัยเส่ือมอ านาจลง อิทธิพลของ
ศาสนาอิสลามจากราชวงค์มัชปาหิตในชวาได้แผ่อ านาจเข้ามาสู่แหลม  มลายูก่อตัวขึ้นเป็นอาณาจักร        
มะละกา  

ในราวพุทธศตวรรษท่ี 19 แผ่อิทธิพลไปสู่เมืองต่าง ๆ ท าให้เจ้าเมืองเปล่ียนการนับถือ
ศาสนาเดิมมาเป็นศาสนาอิสลามท้ังหมด ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการเมือง และการเศรษฐกิจการค้าใน
ภูมิภาคนี้อย่างเข้มแข็ง ศาสนาอิสลามได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นควบคู่ไปกับการค้า มีการก่อสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อใช้
เป็นท่ีประกอบศาสนกิจ มัสยิดท่ีส าคัญคือ มัสยิดกรือเซะ ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่ประจ าเมือง และมัสยิดบ้านดา
โต๊ะ บริเวณท่ีเป็นท่าเรือทางตอนเหนือของอ่าวปัตตานี นอกจากนั้นยังมีมัสยิดและสุเหร่าในเขตชุมชน
อิสลามถูกสร้างขึ้นอีกหลายแห่ง 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  (พ.ศ.2325-
2352) ทรงโปรดฯ ให้สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ยกทัพหลวงลงมาปราบปรามพม่าท่ีมาตี
หัวเมอืงทางแหลมมลายูจนเรียบร้อย และในปี พ.ศ.2328 กรมพระราชวังบวรฯ เสด็จลงไปประทับท่ีเมือง
สงขลาให้ข้าหลวงเชิญกระแสรับส่ังออกไปยังหัวเมือง ท่ีเหลือ คือ เมืองปัตตานี เมืองไทรบุรี และเมืองตรัง
กานู ให้มายอมเป็นเมืองขึ้นเช่นเดิม แต่สุลต่านมูฮัมหมัดพระยาปัตตานีในขณะนั้นขัดขืน กรมพระราชวัง
บวรฯ จึงมีรับส่ังให้พระยากลาโหมยกกองทัพไทยลงไปตีเมืองปัตตานีได้ในปี  พ.ศ.2329 กวาดต้อน
ครอบครัวและศาสตราวุธมาเป็นอันมาก รวมท้ังปืนใหญ่ 2 กระบอก แต่สามารถน าไปได้เพียงกระบอกเดียว 
แล้วจึงน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก  ทรงโปรดฯ ให้จารึกช่ือเป็น ”พญาตานี”       
ซึ่งนับว่าเป็นปืนใหญ่กระบอกใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย  ปัจจุบันต้ังอยู่บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม 
กรุงเทพมหานคร 
  ในปี พ.ศ.2332 ตนกูลามิดดินเจ้าเมืองปัตตานีมีหนังสือไปชวนองค์เชียงสือเจ้าอนัมก๊ก   
ให้ร่วมกันตีหัวเมืองในพระราชอาณาจักร เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกทรงทราบ จึงโปรดฯ 
ให้ยกทัพไปตีเมืองปัตตานีอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2351 ดาตะปังกาลันได้ก่อความไม่สงบขึ้น     
รัชกาลท่ี 1 โปรดให้เจ้าพระยาพลเทพ (บุนนาค) ยกทัพหลวงออกไปสมทบกับเมืองสงขลา พัทลุง จะนะ    
ตีเมืองปัตตานีได้ส าเร็จ 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ.2352-2367) เกิดความไม่สงบ
บ่อยครั้ง ดังนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาอภัยสงครามและพระยาสงขลา (เถี่ยนจ๋อง) ผู้ก ากับดูแลหัวเมือง
มลายูแบ่งเมืองตานีออกเป็น 7 หัวเมือง และแต่งต้ังให้พระยาเมืองเป็นผู้ปกครอง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2359    
เป็นต้นมา ได้แก่  

1. เมืองปัตตานี ต่วนสุหลง เป็นเจ้าเมือง 
2. เมืองยะหริ่ง นายพ่าย เป็นเจ้าเมือง 
3. เมืองสาย นิเดะห์ เป็นเจ้าเมือง 
4. เมืองหนองจิก ต่วนนิ เป็นเจ้าเมือง 
5. เมืองระแงะ นิดะห์ เป็นเจ้าเมือง 
6. เมืองรามันห์ ต่วนมันโซร์ เป็นเจ้าเมือง 
7. เมืองยะลา ต่วนยาลอร์ เป็นเจ้าเมือง 

  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิก
วิธีการปกครองบ้านเมืองแบบจตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2435 เป็นต้นมา จัดการปกครอง
เป็นแบบ 12 กระทรวง มีกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงการแผ่นดิน โดยให้จัดการปกครองเป็นระบบ
เทศาภิบาล ทรงใช้นโยบายประนีประนอมและทรงด าเนินการทีละขั้นตอนโดยไม่ก่อ่ให้เกิดการ  



~ 66 ~ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี – 073 333 000 

กระทบกระเทือนต่อการปกครองของเจ้าเมือง ท้ัง 7 หัวเมือง ในภาคใต้ทรงโปรดฯ ให้จัดแบ่งเป็น 4 มณฑล 
ได้แก่  

๑. มณฑลภูเก็ต จัดต้ังในปี พ.ศ. 2437 
๒. มณฑลชุมพร จัดต้ังในปี พ.ศ. 2439 
๓. มณฑลนครศรีธรรมราช จัดต้ังในปี พ.ศ. 2439 
๔. มณฑลไทรบุรี จัดต้ังในปี พ.ศ. 2440 

มณฑลนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยเมือง 10 เมือง โดยรวมเอาบริเวณ 7 หัวเมืองเข้าไว้
ด้วย คือ เมืองนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตานี ยะหริ่ง สายบุรี หนองจิก ยะลา ระแงะ และรามัน มีผู้ว่า
ราชการเมืองดูแล อยู่ในการปกครองของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล ปี พ.ศ. 2447 ทรงพระกรุณาโปรดให้
แยกหัวเมืองท้ัง 7 ออกจากมณฑลนครศรีธรรมราช มาต้ังเป็นมณฑลปัตตานี พร้อมท้ังเปล่ียนฐานะเมืองเป็น
อ าเภอ และจังหวัด ได้แก่  

จังหวัดปัตตานี รวมเมืองหนองจิกและเมืองยะหริ่ง 
จังหวัดสายบุรี รวมเมืองระแงะ 
จังหวัดยะลา รวมเมืองรามัน 

นอกจากนี้ยังแยกท้องท่ีอ าเภอหนองจิกยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอเมืองเก่า ซึ่งต่อมาเปล่ียนช่ือ
เป็นอ าเภอมะกรูดและ อ าเภอโคกโพธิ์ตามล าดับ เมืองปัตตานีเดิมเปล่ียนช่ือเป็นอ าเภอปะกาฮะรังและ
จัดต้ังอ าเภอขึ้นใหม่อีก 2 อ าเภอ คือ อ าเภอยะรัง และอ าเภอปะนาเระขึ้นกับจังหวัดปัตตานี 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ า
ภายหลังจากเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลจึงต้องตัดทอนรายจ่ายให้น้อยลงเพื่อรักษา
เสถียรภาพทางการคลังของ ประเทศ จึงยุบเลิกมณฑลปัตตานี คงสภาพเป็นจังหวัด ยุบจังหวัดสายบุรีเป็น
อ าเภอตะลุบัน และแบ่งพื้นท่ีบางส่วนของสายบุรี คือระแงะ และบาเจาะ ไปข้ึนกับจังหวัดนราธิวาส ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2476 เป็นต้นมา จังหวัดปัตตานีมีการปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด พระยารัตนภัคดี (แจ้ง สุวรรณ
จินดา) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนแรก ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  โดย
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแห่งราช  อาณาจักรสยาม        
พ.ศ. 2476 จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัดและอ าเภอ หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวในปี พ.ศ. 2499 และ พ.ศ. 2505 และใช้บริหารราชการแผ่นดินมาจนทุกวันนี้ 
 9.4 สภาพทั่วไปจังหวัดปัตตานี 
  9.4.1 ลักษณะท่ีต้ัง 
   จังหวัดปัตตานี ต้ังอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย  เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 1,055 กิโลเมตร ต้ังอยู่ติดกับอ่าวไทย พื้นท่ีโดยท่ัวไป เป็นท่ีราบต่ า เหมาะแก่
การเพาะปลูก  
  9.4.2 เนื้อที ่
   มีเนื้อที ่2,109ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับท่ี 13 ของภาคใต้ 
  9.4.3 อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสงขลา 
   ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส 
   ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดทะเลอ่าวไทย 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดยะลา 
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  9.4.4  สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดปัตตานี มีลักษณะพื้นท่ีแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 
1) บริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ได้แก่ พื้นท่ีทางตอนเหนือและทางตะวันออกของ

จังหวัด มีหาดทรายยาวลักษณะชายฝ่ังทะเล มีการทับถมอยู่ตลอดเวลา พื้นท่ีติดชายฝ่ังทะเลเข้าไปเป็นท่ี
ราบชายฝ่ังกว้างประมาณ 10-30 กิโลเมตร ระดับความลาดชันร้อยละ 2 

2) พื้นท่ีราบลุ่ม เป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัด อยู่บริเวณส่วนกลางและตอนใต้
ของจังหวัด ท่ีดินมีความเหมาะสมทางการเกษตรกรรมรวมทั้งมีแม่น้ าปัตตานีไหลผ่าน 

3) พื้นท่ีภูเขาเป็นพื้นท่ีส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของอ าเภอโคกโพธิ์  ทางทิศ
ตะวันออกของอ าเภอสายบุรีและทางตอนใต้ของอ าเภอกะพ้อ  ซึ่งเทือกเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา 
สันกาลาคีรี 
  9.4.5  สภาพภูมิอากาศ 

ฤดูกาลของจังหวัดปัตตานีแบ่งตามลักษณะของลมฟูาอากาศของประเทศไทย
ออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

9.5  เขตการปกครอง 
  จังหวัดปัตตานีได้แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 12 อ าเภอ 115 ต าบล 642 หมู่บ้าน 
โดยมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 12 แห่ง 
(เทศบาลเมือง 1 แห่ง ) และองค์การบริหารส่วนต าบล 101 แห่ง ซึ่งเป็น อบต. ช้ันเล็ก 99 แห่ง และ อบต.
ช้ันกลาง 2 แห่ง คือ อบต.รูสะมิแล และอบต.บานา โดยไมมี อบต.ช้ันใหญ่ 

ขนาดพื้นท่ีและหน่วยการปกครองจังหวัดปัตตานี จ าแนกรายต าบล 
อ าเภอ 

เนื้อที ่
(ตร.กม.) 

ต าบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ชุมชน 
ร้อยละของ
พื้นที่จังหวดั 

ระยะทางห่างจาก
จังหวัด(กม.) 

1.เมือง
ปัตตานี 

96.837 13 66 10 1 18 4.99 0.05 

2.ยะรัง  183.952 12 72 12 1 - 9.48 15 
3.หนองจิก 231.526 12 76 11 2 - 11.93 8 
4.โคกโพธิ์  339.414 12 82 12 2 - 17.49 26 
5.ยะหร่ิง 196.829 18 81 15 3 - 10.14 14 
6.ปะนาเระ 144.058 10 53 9 1 - 7.42 43 
7.มายอ 216.136 13 59 10 1 - 11.14 29 
8.สายบุรี 178.424 11 64 9 1 20 9.20 50 
9.ทุ่งยางแดง 114.970 4 23 4 - - 5.93 45 
10.กะพ้อ 93.815 3 27 3 - - 4.83 68 
11.แม่ลาน 89.194 3 22 3 - - 4.60 30 
12.ไม้แก่น 155.20 4 17 3 - - 2.84 65 

รวม 1940.356 115 642 101 - - 100 - 
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9.6  จ านวนประชากร 
  ข้อมูลประชากรและครัวเรือนจังหวัดปัตตานี (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557) 

ครัวเรือน 174,480 ครัวเรือน 
จังหวัดปัตตานี 339,872 346,314 686,186 
อ าเภอเมืองปัตตานี 62,509 65,022 127,531 
อ าเภอโคกโพธิ์ 32,597 34,243 66,840 
อ าเภอหนองจิก 39,640 36,990 76,630 
อ าเภอปะนาเระ 22,411 23,092 45,503 
อ าเภอมายอ 28,635 29,565 58,200 
อ าเภอทุ่งยางแดง 11,147 11,647 22,794 
อ าเภอสายบุรี 33,269 34,553 67,822 
อ าเภอไม้แก่น 6,015 6,237 12,252 
อ าเภอยะหริ่ง 42,041 42,614 84,655 
อ าเภอยะรัง 44,901 45,219 90,120 
อ าเภอกะพ้อ 8,784 8,906 17,690 
อ าเภอแม่ลาน 7,923 8,226 16,149 

 
 9.7  สภาพเศรษฐกิจ 
  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปัตตานี  ปี 2550 มีมูลค่า 39,534 ล้านบาท       
รายได้เฉล่ีย (Per capita GPP) 59,618 บาท/หัว/ปี สูงเป็นอันดับ 9 ของภาคและอันดับท่ี 26                   
ของประเทศ รายได้เฉล่ียต่อคนเพิ่มข้ึนจากปี 2549โดยมีรายได้เฉล่ียเพิ่มขึ้น 2,695 บาท อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ในป ี2550 p1 ได้เพิ่มข้ึนจากปี 2549p คิดเป็นร้อยละ 7.3 ส าหรับสาขาการผลิตท่ีส าคัญของ
จังหวัด  คือ  สาขาประมง  มีมู ลค่า  11,424 ล้ านบาท  คิดเป็นร้อยละ  28.9 รองลงมา เป็นสาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการปุาไม้ มีมูลค่า 6,795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.19 ส่วนสาขาท่ีมีมูลค่า
น้อยท่ีสุด คือ การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน และลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคลมีมูลค่า  34 และ 38 ล้าน
บาท ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 0.08 และ 0.1 ตามล าดับ 

 9.8  สถานที่ท่องเที่ยว 
  

 

หาดแฆแฆ  
       หาดแฆแฆ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 43 กิโลเมตร ค าว่า “แฆแฆ” เป็น
ภาษามลายูท้องถิ่น (ภาษายาวี) มีความหมายว่า อึกทึกครึกโครม อยู่ในท้อง  

  
 

 

หาดตะโละกาโปร ์ 
       หาดตะโละกาโปร์ ต้ังอยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีตามทางหลวงหมายเลข 42 
(ปัตตานี-นราธิวาส) เล้ียวซ้ายเข้าอ าเภอยะหริ่ง ข้ามคลองยามูตามสะพานคอนกรีต 
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ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  
       ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ต้ังอยู่เลขท่ี 63 ถนนอาเนาะรู 
ต าบล อาเนาะรู เป็นศาลท่ีประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ล้ิมกอเหนี่ยว พ  

  
 

 

วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม  
       วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม ต้ังอยู่ท่ีบ้านปุาไร่ ต าบลทุ่งพลา ริมทางรถไฟสาย
หาดใหญ่-สุไหงโก-ลก ระหว่างสถานีนาประดู่กับสถานีปุาไร่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 
31  

  
 

 

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี  
       มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ต้ังอยู่ท่ีถนนยะรัง เส้นทางยะรัง-ปัตตานี ในเขต
เทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2497 ใช้เวลาด าเนินการสร้างประมาณ 9 ปี 
และ  

  
 

 

มัสยิดกรือเซะ  
       มัสยิดกรือเซะ ต้ังอยู่ริมถนนสายปัตตานี-นราธิวาสหรือทางหลวงแผ่นดินสาย 42 
บริเวณบ้านกรือเซะ ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 7 กิโลเมตร ลักษณะการก่อสร้าง
มัส  

  
 

 

พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7  
       พลับพลาท่ีประทับของรัชกาลท่ี 7 ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 26 กิโลเมตร 
ตามทางหลวงหมายเลข 42 ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีว่าการอ าเภอโคกโพธิ์ เป็นศาลาทรงไทย 

  
 

 

บ้านปะเสยะวอ  
       บ้านปะเสยะวอ ต้ังอยู่ท่ีหมู่บ้านปะเสยะวอ เป็นหมู่บ้านท่ีมีช่ือเสียงในการต่อเรือ 
กอและ ซึ่งเป็นเรือประมงของชาวปัตตานีและนราธิวาส มีลักษณะเป็นเรือหัวแหล  

 
 


