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ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือ

ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรงำนทั้งภำยในและภำยนอก
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นักเรียน นักศึกษำ  3) ข้อมูลตลำดแรงงำน  4) ข้อมูลบุคลำกร  5) ข้อมูลงบประมำณและกำรเงิน  6)
ข้อมูลหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  7) ข้อมูลครุภัณฑ์  8) ข้อมูลอำคำรสถำนที่ และ 9) ข้อมูล
พ้ืนฐำนของจังหวัด 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ที่ให้ควำม
ร่วมมื อในกำรรวบรวมข้อมู ล เพ่ื อน ำมำจัดท ำเอกสำรฉบั บนี้  สำมำรถดำวน์ โหลดข้อมูล ได้ ที่ 
www.pnvc.ac.th และหำกท่ำนมีข้อเสนอแนะประกำรใด โปรดแจ้งให้งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศทรำบด้วย 
จักเป็นพระคุณยิ่ง 
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1.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
รหัสสถานศึกษา 
 2000600423 
ชื่อสถานศึกษา 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี (Pattani Vocational College) 
สังกัดกระทรวง 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
สังกัดส านักงาน 

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา 

นำงสำวพูลสุข  ธัชโอภำส 

1.1  ประวัติและสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
กว่าจะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีวันนี้  
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำอำชีพได้มีมำตั้งแต่ยุคสมัยที่ประเทศไทยเริ่มมีอำชีพหัตกรรมมำกข้ึน

นอกเหนือไปจำกอำชีพกสิกรรม กำรอำชีวศึกษำ เริ่มอย่ำงเป็นระบบเมื่อได้รับกำรบรรจุในโครงกำรศึกษำ   
พ.ศ. 2441 เป็นกำรศึกษำพิเศษซึ่งหมำยถึง กำรเรียนวิชำเฉพำะ เพื่อให้เกิดควำมช ำนำญ โดยในปี       
พ.ศ. 2452 กำรจัดกำรศึกษำ ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โรงเรียนสำมัญศึกษำ สอนวิชำสำมัญ และ
โรงเรียนวิสำมัญศึกษำ สอนวิชำชีพ เพื่อออกไปประกอบอำชีพ เช่น แพทย์ ผดุงครรภ์ ภำษำอังกฤษ 
พำณิชยกำร ครู  

เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2453 ได้จัดตั้งโรงเรียนอำชีวศึกษำ 2 แห่งแรก คือ โรงเรียนพำณิชยกำรที่วัด
มหำพฤฒำรำม และ วัดรำชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จัดตั้งโรงเรียนเพำะช่ำง และปี พ.ศ. 2460 จัดตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ มีผลต่อกำรก ำหนดกำรศึกษำอำชีพให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยในแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2475 ได้ก ำหนดว่ำโรงเรียนวิสำมัญศึกษำ ได้แก่ กำรศึกษำ
วิชำชีพ ซึ่งจัดให้เหมำะสมกับภูมิประเทศ เช่น กสิกรรม หัตถกรรม และพำณิชยกำร เพ่ือเป็นพื้นฐำนควำมรู้
ส ำหรับประกอบกำรเกษตรกรรมและ อุตสำหกรรม ต่ำง ๆ และในแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  

พ.ศ. 2479 ได้ ปรำกฏค ำว่ำ “อำชีวศึกษำ” เป็นครั้งแรกในระบบกำรศึกษำของประเทศไทย โดย
แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ อำชีวศึกษำ ชั้นต้น, อำชีวศึกษำชั้นกลำง และอำชีวศึกษำชั้นสูง รับนักเรียนจำก
โรงเรียนสำมัญศึกษำของทุกระดับประโยค ปี พ.ศ. 2481 มีพระรำช กฤษฎีกำจัดวำงระเบียบรำชกำรใน
สังกัดกระทรวงธรรมกำร (กระทรวงศึกษำธิกำร ในปัจจุบัน) ให้จัดตั้งกรมใหม่ข้ึน 2 กรม คือ 

1) กรมสำมัญศึกษำ มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำสำยสำมัญ 
2) กรมวิชำกำร มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำสำยอำชีพ โดยแบ่งออกเป็น 4 กอง คือ 

(1) ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
(2) กองต ำรำ  
(3) กองสอบไล่ 
(4) กองอำชีวศึกษำ ซึ่งกองอำชีวศึกษำ มีหน้ำที่ เกี่ยวกับกำรจัดโรงเรียน

อำชีวศึกษำ 
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ปี พ.ศ. 2484 ได้มีพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักรำช 2484 ซึ่งตรำขึ้น
เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ. 2484 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

คือวันที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. 2484 กระทรวงธรรมกำรได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงศึกษำธิกำร และ
ตั้งกรมอำชีวศึกษำขึ้นแทนกรมวิชำกำร ส่วนกองวิชำกำรเป็นกอง ๆ หนึ่งในกรมอำชีวศึกษำ ดังนั้น กรม
อำชีวศึกษำ จึงได้ตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. 2484 

กำรแบ่งส่วนรำชกำร แบ่งออกเป็น 3 กอง คือ 1. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 2. กองโรงเรียน       
ท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรโรงเรียนอำชีวศึกษำ 3. กองวิชำกำร ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับหลักสูตร
แบบเรียน ทะเบียน กำรสอบไล่ และกำรออกประกำศนียบัตร ช่วงระหว่ำงมหำสงครำมเอเชียบูรพำ กำร
อำชีวศึกษำได้รับผลกระทบจำกภัยสงครำม ก่อให้เกิดกำรขำดแคลนอุปกรณ์ กำรสอน นักเรียนต้องหลบภัย 
จ ำนวนครูและนักเรียนน้อยลง จนกระทั่งภำวะสงครำมสงบลง รัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณเพ่ิมขึ้น โดยใน
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2494 

กำรอำชีวศึกษำได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำยและ 
มัธยมอำชีวศึกษำชั้นสูง โดยในแต่ละระดับก ำหนดเวลำ เรียนไม่เกิน 3 ปี  

ปี พ.ศ. 2495 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำกำรจัดวำงระเบียบรำชกำรในกรมอำชีวศึกษำ แบ่งส่วน
รำชกำรออกเป็น 7 กอง คือ 

1) ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  
2) กองโรงเรียนกำรช่ำง  
3) กองโรงเรียนพำณิชย์และอุตสำหกรรม  
4) กองโรงเรียนเกษตรกรรม  
5) กองวิทยำลัยเทคนิค  
6) กองส่งเสริมอำชีพ 
7) กองออกแบบและก่อสร้ำง 

ปี พ.ศ. 2497 กรมอำชีวศึกษำจัดตั้งโรงเรียนช่ำงไม้ปัตตำนี และโรงเรียนกำรช่ำงสตรีปัตตำนี      
ที่บริเวณถนนสะบำรัง ริมคลองสำมัคคี ทั้งโรงเรียนช่ำงไม้ และโรงเรียนกำรช่ำงสตรี ใช้อำคำรเก่ำของ
โรงเรียนเบญจมรำชูทิศปัตตำนี (โรงเรียนประจ ำจังหวัดชำย บริเวณหอสมุดเฉลิมรำชกุมำรี ปัจจุบัน)     
พ้ืนที่ยำวตั้งแต่สะพำนสำมัคคีไปจรดหมู่บ้ำนสะบำรัง ในปีนี้อธิบดีกรม 

อำชีวศึกษำชื่อ นำยสนั่น สุมิตร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปัตตำนีชื่อ นำยสุชำติ บุญยรัตน์พันธ์  
ศึกษำธิกำรจังหวัดชื่อ นำยเถียร พรหมภัตต์ กำรเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกจัดกำรรับสมัครโดยส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด  ครูใหญ่โรงเรียนกำรช่ำงสตรีคนแรกคือ นำงสำวไพจิตร  เศวตวรรณ  ย้ำยมำจำก
โรงเรียนกำรช่ำงสตรีนครศรีธรรมรำช มีครูที่ท ำกำรสอน 2 คน คือ คุณครูขนิษฐ์มโรหบุตร ย้ำยมำจำก 
โรงเรียน กำรช่ำงสตรีสงขลำ และคุณครูสมพร  ประสพศุกร์( หวำนจิตต์) ได้รับกำรบรรจุใหม่ 

ปีกำรศึกษำ  2497  ซึ่งเป็นปีแรกโรงเรียนกำรช่ำงสตรีปัตตำนี  ได้เปิดสอนเย็บปักถักร้อย งำน
ฝีมือ ท ำอำหำร ดอกไม้สด 

มีนักเรียน 60-70 คน ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จ้ำงเรียนคนละ 30 บำทต่อเดือน ครูประจ ำชั้นเป็น
เจ้ำหน้ำที่จ่ำยเงินให้ เปิดสอน 2 ระดับ คือ 

1) ระดับมัธยมต้น (แผนกกำรช่ำงสตรี) หลักสูตร 2 ปี (เทียบเท่ำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3) 
รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 4   

2) ระดับมัธยมศึกษำ (แผนกกำรช่ำงสตรี) หลักสูตร 3 ปี (เทียบเท่ำชั้นมัธยมปีที่ 6) รับ
นักเรียนที่จบมัธยมปีที่ 3 
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ครูใหญ่ไพจิตร  เศวตวรรณ อยู่ได้ 1 ปี ในปี พ.ศ. 2498 ได้ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกำรช่ำง  
สตรีนครปฐม และเมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2498 กรมอำชีวศึกษำได้แต่งตั้งนำงขนิษฐ์ มะโรบุตร ครู
โรงเรียนกำรช่ำงสตรีปัตตำนี ให้ด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่และได้ด ำรงต ำแหน่งจนกระทั่งเกษียณอำยุรำชกำร 
เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2522 รวมเวลำที่ด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่และอำจำรย์ใหญ่ทั้งสิ้น 24 ปี 

ปี พ.ศ. 2499กรมอำชีวศึกษำให้จัดหำที่ดิน เป็นที่จัดตั้งโรงเรียนกำรช่ำงชำยปัตตำนีและโรงเรียน
กำรช่ำงสตรีปัตตำนี โรงเรียนกำรช่ำงชำยปัตตำนีได้ที่ดินอยู่ตรงสี่แยกวงเวียนหอนำฬิกำ 
(ปัจจุบัน) เนื้อที่ประมำณ 30 ไร่ และโรงเรียนกำรช่ำงสตรีปัตตำนี ได้ที่รำชพัสดุติดกับโรงเรียนสตรีประจ ำ
จังหวัด (โรงเรียนเดชะปัตนยำนุกูลปัจจุบัน) มีเนื้อที่ประมำณ 30 ไร่ กรมอำชีวศึกษำได้ตั้งงบประมำณเพ่ือ
ซื้อที่ดินสร้ำงโรงเรียน เป็นเงิน 351,220บำท (สำมแสนห้ำหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบำทถ้วน)  

ปี พ.ศ. 2500 – 2502ได้รับงบประมำณเพ่ือถมที่และสร้ำงอำคำรเรียน ลักษณะอำคำรเรียนที่
สร้ำงเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น1 หลัง และอำคำรครัว 1 หลัง แล้วเสร็จในปี 2502 

ปี พ.ศ. 2502โรงเรียนได้ย้ำยจำกอำคำรเรียนเดิมมำยังสถำนที่ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2502  
สถำนที่ใหม่ดังกล่ำวตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนสะบำรัง อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี  
มีเนื้อท่ีทั้งหมด 32  ไร่ 3 งำน 42 ตำรำงวำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถำนศึกษำในปัจจุบัน  

ปีกำรศึกษำ 2502ได้เปิดสอนระดับมัธยมอำชีวศึกษำชั้นสูง และลดชั้นเรียนมัธยมศึกตอนต้นโดย
รับนักเรียนที่ส ำเร็จชั้น ม.3และ ม.6  

ปี พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรเรียนเรือนไม้ใต้ถุนสูง 1หลัง  
ปีกำรศึกษำ 2508 โรงเรียนได้รับกำรปรับปรุงให้อยู่ ในโครงกำรขององค์กำรยูนิ เซฟ ซึ่งมี

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 5 ปี ได้เปิดแผนกวิชำต่ำง ๆ ดังนี้ 
1) แผนกวิชำผ้ำและกำรตัดเย็บ 
2) แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร 
3) แผนกวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป 
4) แผนกวิชำศิลปหัตถกรรม  3  สำขำ  ได้แก่  

(1) ช่ำงเครื่องเคลือบดินเผำ  
(2) ช่ำงหนัง  
(3) ช่ำงโลหะรูปพรรณ 

รวมเรียกว่ำ แผนกคหกรรมศำสตร์ เปิดสอนวิชำเลือก เสริมสวย กำรท ำดอกไม้แห้ง เย็บ
ปักถักร้อยและอ่ืนๆ 
 ปี พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมำณสร้ำงโรงหัตถกรรม 1 หลัง ให้ใช้ในกำรเรียนหัตถกรรม  
 ปี พ.ศ. 2508 งดรับนักเรียนในชั้นมัธยมอำชีวศึกษำชั้นสูงปีที่ 1 ปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ลงตำมล ำดับ  
 ปี พ.ศ. 2509 ได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรเรียน 1 หลัง เป็นเรือนไม้  
 ปี พ.ศ. 2510 ได้สร้ำงอำคำร เรือนปฏิบัติกำร 1 หลัง  
 ปีกำรศึกษำ 2511 รับนักเรียนชั้น ม.ศ.3 เข้ำเรียนชั้น ม.ศ.4 สำยอำชีพเพียงอย่ำงเดียว  
 ปีกำรศึกษำ 2516 ได้เปลี่ยนชื่อจำกโรงเรียนกำรช่ำงสตรีปัตตำนี  เป็นโรงเรียนอำชีวศึกษำ
ปัตตำนี  เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2516 
 ปีกำรศึกษำ 2518 เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย พุทธศักรำช 2518 มีหลักสูตร2 ปี (ม.
ศ.4 และ ม.ศ.5)  
 ปีกำรศึกษำ 2519 กรมอำชีวศึกษำอนุมัติให้เปิดแผนกวิชำพำณิชยกำรอีก 1 แผนกวิชำ และปีนี้
ได้ยุบแผนกวิชำศิลปหัตถกรรม  
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 ปีกำรศึกษำ 2520 เริ่มใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พุทธศักรำช 2520 หลักสูตร    
1 ปี  
 ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรตึก คหกรรมศำสตร์ เป็นอำคำร 2 ชั้น เต็ม
ตำมโครงกำร 1 หลัง 
 ปี พ.ศ. 2521 กรมอำชีวศึกษำมีโครงกำรจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชำชีพ โดยโครงกำรเงินกู้ของธนำคำรโลก
ที่จังหวัดปัตตำนีเป็นแห่งแรกของเขตกำรศึกษำ 2  4จังหวัดภำคใต้ เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรเรียนวิชำชีพ
ของโรงเรียนสำยสำมัญในจังหวัดปัตตำนีและในจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ในระยะ 15 กิโลเมตร กรมอำชีวศึกษำ
จึงได้ให้อำจำรย์พิเชษฐ์ คงทน ผู้อ ำนวยกำรกองวิทยำลัยเทคนิคขณะนั้นและเจ้ำหน้ำที่มำส ำรวจพื้นที่และใน
ที่สุดได้ด ำเนินกำรปลูกสร้ำงตึกศูนย์ฝึกวิชำชีพแห่งนี้และแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2524 โดยใช้พ้ืนที่ร่วมกับ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี 

ปี พ.ศ. 2522 กรมอำชีวศึกษำได้แต่งตั้ง นำงสำวรัตนำ รัตนโกมล ซึ่งย้ำยมำจำกโรงเรียน
อำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำชมำด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ใหญ่ 

ปีกำรศึกษำ 2522กรมอำชีวศึกษำได้เปิดสำขำวิชำพำณิชยกำร ภำคนอกเวลำ 1ห้องเรียน  
ปีกำรศึกษำ 2524กรมอำชีวศึกษำได้ก ำหนดให้ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  

พุทธศักรำช 2524 เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 3ปี  
ปีกำรศึกษำ 2525กรมอำชีวศึกษำอนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค  (ปวท.)  

สำขำกำรเงินกำรธนำคำร เพ่ิมอีก 1 สำขำ และได้ยกฐำนะจำกโรงเรียนอำชีวศึกษำปัตตำนี เป็นวิทยำลัย
อำชีวศึกษำปัตตำนี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2525  

ปีกำรศึกษำ 2526กรมอำชีวศึกษำได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 2  
สำขำ คือ สำขำวิชำกำรบัญชี และสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป 

ปี พ.ศ. 2526 วิทยำลัย ฯ ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเรียนและปฏิบัติกำรซึ่งเป็นอำคำร 4  
ชั้น 24ห้องเรียน  

ปีกำรศึกษำ 2527 วิทยำลัยฯ ได้รับอนุมัติจำกกรมอำชีวศึกษำให้เปิดรับนักศึกษำเพ่ิมเติม คือ 
1) ระดับ ปวช. เปิดสำขำวิชำศิลปะประยุกต์ 
2) ระดับ ปวส. (พิเศษ) เปิดรับนักศึกษำทุกสำขำวิชำโดยรับจำกนักศึกษำที่ส ำเร็จ

มัธยมศึกษำปีที่  6 สำยสำมัญท่ีเลือกเรียนแผนกำรเรียนวิชำชีพ 
3) ระดับ ปวท. เปิดสำขำวิชำกำรบัญชี คหกรรมศำสตร์ทั่วไป ผ้ำและเครื่องแต่งกำย 
4) ระดับ ปวส. เปิดสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร ผ้ำและเครื่องแต่งกำย 

ปี พ.ศ. 2529 กรมอำชีวศึกษำได้มีค ำสั่งย้ำย นำงสำวรัตนำ รัตนโกมล  ไปด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี และแต่งตั้ง นำงกันยำ อเนกชัย จำกวิทยำลัยเทคนิคพัทลุง 
มำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี  

ปี พ.ศ. 2530 วิทยำลัยฯ ได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรเรียนและปฏิบัติกำร เป็นอำคำร 4 ชั้น คือ  
อำคำรคหกรรมศำสตร์ในปัจจุบัน  และได้รับงบประมำณสร้ำงโรงอำหำร  และหอประชุมอีก 1 หลัง  

ปี พ.ศ. 2531 กรมอำชีวศึกษำได้แต่งตั้ง นำงสมจิตต์ กะระณำ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนีต่อจำก นำงกันยำ อเนกชัย ซึ่งได้รับรับค ำสั่งไปด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรศูนย์
ฝึกวิชำชีพปัตตำนี  

ปี พ.ศ. 2531 วิทยำลัยฯ ได้งบประมำณสร้ำงอำคำรแสดงและจ ำหน่ำยผลผลิต 1หลัง  
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ปี พ.ศ. 2533กรมอำชีวศึกษำได้แต่งตั้ง นำงสินีนำฎศิลปำจำรย์จำกวิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ต 
ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี ต่อจำก นำงสมจิตต์ กะระณำ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งไป
ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสงขลำ  

ปี พ.ศ. 2533 วิทยำลัยฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักศึกษำระดับ ปวท. สำขำวิชำออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  

ปีกำรศึกษำ 2537 วิทยำลัยฯ ได้รับอนุมัติให้ยุบ ปวท. สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร  และ
เปิด รับนักศึกษำในสำขำวิชำใหม่ดังนี้ 

1) ระดับ  ปวส.  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยรับจำกผู้จบ  ม.6 
2) ระดับ  ปวส.  สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร 

ปีกำรศึกษำ  2537  วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนีได้เปิดท ำกำรสอน  3  หลักสูตร คือ 
1) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
2) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
3) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.)  
รำยละเอียดกำรจัดกำรศึกษำ มีดังต่อไปนี้  
1)หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตร 3 ปี รับสมัครจำกผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่ำ มี 3 ประเภทวิชำ ดังนี้ 
(1) ประเภทวิชำคหกรรม มี 1 สำขำวิชำ  

สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ แยกเป็น 3 กลุ่มวิชำ  
- กลุ่มวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป  
- กลุ่มวิชำอำหำรและโภชนำกำร  
- กลุ่มวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย  

(2) ประเภทวิชำพำณิชยกรรม มี 1 สำขำวิชำ  
สำขำวิชำพณิชยกำร แยกออกเป็น 3 กลุ่มวิชำ  
- กลุ่มวิชำกำรบัญชี  
- กลุ่มวิชำเลขำนุกำร  
- กลุ่มวิชำกำรขำย  

3) ประเภทวิชำศิลปหัตถกรรม มี 1 สำขำวิชำ  
สำขำวิชำศิลปหัตถกรรม แยกออกเป็น 1 กลุ่มวิชำ 
- กลุ่มวิชำศิลปะประยุกต์ 

2) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตร 2 ปี รับสมัครจำกผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ตำมแผนกวิชำที่รับสมัครเข้ำศึกษำ มี 2 ประเภท
วิชำดังนี้  

(1) ประเภทวิชำคหกรรมศำสตร์  มี  3  สำขำวิชำ  
- สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป  
- สำขำผ้ำและเครื่องแต่งกำย  
- สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร  

(2) ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ  มี  4  สำขำวิชำ  
- สำขำวิชำกรบัญชี  
- สำขำวิชำกำรตลำด  
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- สำขำวิชำเลขำนุกำร  
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (รับผู้จบ ม.6) 

(3) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) เป็นหลักสูตร2 ปี รับสมัคร
จำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  (ม.6)  หรือเทียบเท่ำ ปวช. หลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
มี 3 ประเภทวิชำ 

ปี พ.ศ. 2540 นำงสินีนำฏ  ศิลปำจำรย์ ได้รับแต่งตั้งให้ไปด ำรงต ำแหน่งผู้เชี่ยวชำญกรม
อำชีวศึกษำ และแต่งตั้ง นำงโกสุม สุทธิสิงห์ มำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี อยู่
เพียง 1 ปี เกษียณอำยุรำชกำร ในปี พ.ศ 2541 

ปี พ.ศ. 2541 กรมอำชีวศึกษำแต่งตั้งนำงสำวถนอมศรี รัฐบุตร จำกวิทยำลัยอำชีวศึกษำภูเก็ตมำ
ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนีจนถึงปี พ.ศ. 2545 กรมอำชีวศึกษำปีค ำสั่งให้
นำงสำวถนอมศรี รัฐบุตร ไปด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงภูเก็ต ช่วงนี้เป็นช่วงที่วิทยำลัย
อำชีวศึกษำปัตตำนีมีอำคำรพร้อมในจัดกำรเรียนกำรสอน วิทยำลัยจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำภำยใน
อำคำรและกำรจัดภูมิทัศน์ภำยในวิทยำลัย ซึ่งได้แก่ห้องประชุม ,ห้องปฏิบัติงำน, ห้องเรียนแผนกวิชำ
เลขำนุกำร, ห้องเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตนเอง(Self-access learning), ห้องอินเตอร์เน็ต, มีห้องหมอ
ภำษำทดสอบกำรฟัง,พูด,อ่ำน,เขียนภำษำไทยและปรับปรุงพัฒนำให้สำมำรถฟัง,พูด,อ่ำน,เขียนภำษำไทย ได้
ชัดเจนถูกต้อง,ปรับปรุงเพ่ิมสถำนที่พักผ่อนและเพ่ิมบรรยำกำศให้ร่มรื่นน่ำอยู่ยิ่งขึ้น , เปิดร้ำนจ ำหน่ำย
อำหำรกลำงวันบุฟเฟ่ส์ ชื่อร้ำนเทียนทองบริกำรอำหำรกลำงวันแก่บุคคลภำยนอก รำคำหัวละ 49 บำท 
เป็นที่ฝึกงำนของนักเรียนคหกรรม อำหำร และสำขำกำรโรงแรมและบริกำร ,เริ่มส่งเสริมกำรท ำโรตีกรอบ
และน้ ำปรุงแกงส้มออกตลำด 

ปี พ.ศ. 2545 กรมอำชีวศึกษำมีค ำสั่งให้นำงสงบ พรหมจินดำ จำกวิทยำลัยกำรอำชีพท้ำยเหมือง 
จังหวัดพังงำ มำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนีจนถึงปี 

พ.ศ. 2550 กรมอำชีวศึกษำปีค ำสั่งให้ นำงสงบ พรหมจินดำ ไปด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
วิทยำลัยสำรพัดพัทลุง ในช่วงนี้ธุรกิจโรตีกรอบได้รับกำรส่งเสริมให้ศิษย์เก่ำยึดเป็นอำชีพในโครงกำรส่งเสริม
ศิษย์เก่ำประกอบอำชีพอิสระ ,ส่งเสริมให้มีกำรแสดงดิเกร์ฮูลูของนักศึกษำจนได้รับรำงวัลชนะเลิศกำร
ประกวดโครงกำรกิจกรรมสร้ำงสรรค์เยำวชนไทยรับถ้วยรำงวัลประทำนจำก 

พระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำสิริวัณวลีนำรีรัตน์(กำรประกวดดิเกร์ฮูลู) ในปี 2548  ช่วงนี้กำรรับ
นักเรียนใหม่มีนโยบำยอยำกเรียนสำขำใดต้องได้เรียน ไม่มีกำรสอบคัดเลือกเข้ำเรียน 

ปี พ.ศ. 2547 เกิดสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบใน3 จังหวัดชำยแดนใต้วิทยำลัยต้องปรับลดรอบกำร
สอนไม่มีรอบบ่ำย ชั่วโมงสุดท้ำยแต่ละวันเลิกไม่เกิน 17.00 น.มีผลกระทบด้ำนปริมำณผู้เรียน นักเรียน
นอกพ้ืนที่ปัตตำนีเช่นนครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ไม่กล้ำมำเรียน ผู้ปกครองบำงส่วนย้ำยถิ่น และส่งบุตร
หลำนไปเรียนจังหวัดอ่ืน 
 ปี พุทธศักรำช ๒๕๕๐ กรมอำชีวศึกษำมีค ำสั่งให้นำงสำวพูลสุข  ธัชโอภำส จำกวิทยำลัยกำรอำชีพ
กันตัง จังหวัดตรัง มำด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี จนถึงปีปัจจุบัน งำนหลักยุคนี้
สำนต่อโครงกำรดี ๆ ที่ผ่ำนมำ เช่น พัฒนำธุรกิจโรตีกรอบสู่อุตสำหกรรมโดยปรับปรุงอำคำรเก็บพัสดุเปิด
โรงงำนในโรงเรียนผลิตจ ำหน่ำยตลอดปี ปรับปรุงร้ำนอำหำรเทียนทองเป็นร้ำนอำหำรฮำลำลต้นแบบเปิด
ธุรกิจR paradise Spa ร้ำนบริกำรตัดเย็บเสื้อสตรี  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ตรำ “ครัวอำชีวะ” เชิงธุรกิจ ปี
ละ 1-2 ผลิตภัณฑ์ พัฒนำห้องเรียนตำมสภำวกำรณ์ ในสำขำกำรตลำดสำขำวิชำกำรโรงแรมและบริกำร 
สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ในห้องเรียนทฤษฎีเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและงำนสนับสนุนกำรสอน
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ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขยำยห้องเรียนระบบทวิภำคี เปิดสอนระดับปริญญำตรี สำยปฏิบัติกำร สำขำเทคโนโลยี
อำหำรและโภชนำกำร ในปีกำรศึกษำ 2561 

1.2 คณะผู้บริหาร 
ท าเนียบผู้บริหาร ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
1 นำงสำวไพจิตร เศวตวรรณ พ.ศ. 2497 - 2498 ครูใหญ่ 
2 นำงขนิษฐ์ มะโรหบุตร พ.ศ.2498 - 2522 ครูใหญ่ 
3 นำงสำวรัตนำ รัตนโกมล พ.ศ.2522 - 2529 ผู้อ ำนวยกำร 
4 นำงกันยำ เอนกชัย พ.ศ.2529 - 2532 ผู้อ ำนวยกำร 
5 นำงสมจิตต์ กะระณำ พ.ศ.2532 - 2533 ผู้อ ำนวยกำร 
6 นำงสินีนำฏ ศิลปำจำรย์ พ.ศ.2533 - 2540 ผู้อ ำนวยกำร 
7 นำงโกสุม สุทธิสิงห์ พ.ศ.2540 - 2541 ผู้อ ำนวยกำร 
8 นำงสำวถนอมศรี รัฐบุตร พ.ศ.2541 - 2545 ผู้อ ำนวยกำร 
9 นำงสงบ พรหมจินดำ พ.ศ.2545 - 2550 ผู้อ ำนวยกำร 

10 นำงสำวพูลสุข ธัชโอภำส พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำร 

 1.3 สถานที่ติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษา 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี  ตั้ งอยู่  เลขที่ ๑๐ ถนนหนอจิก ต ำบลสะบำรัง อ ำเภอเมือง         

จังหวัดปัตตำนี ๙๔๐๐๐ 
โทรศัพท : 073 – 333 - 000  
โทรสำร  : ๐-๗๓๓๓-๖๑๘๕ 
เว็บไซต์  : www.arpt.moe.go.th   
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.4.1 ปรชัญำ 

ทักษะเดน เนนคุณธรรม เลิศล้ ำวิชำ พัฒนำสังคม 
1.4.2 วิสัยทัศน์ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำปตตำนี เปนสถำนศึกษำท่ีมุงเนน กำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพ
บริกำรชุมชน เสริมสร้ำงผู้ประกอบกำรใหมอยำงมีคุณภำพไดมำตรฐำน บนควำมหลำกลำยทำงวัฒนธรรม 

1.4.3 พันธกิจ 
1. ผลิตนักเรียน นักศึกษำด้ำนพณิชยกรรมอุตสำหกรรมท่องเที่ยวคหกรรม และ

ศิลปกรรม 
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ผลิตก ำลังคน กับสถำนประกอบกำร องค์กร

วิชำชีพ ทั้งภำครัฐและเอกชน  
3. บริหำรจัดกำรวิชำชีพสู่ควำม มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตำมปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. สร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงมีคุณภำพ 
5. ส่งเสริมกำรวิจัย สร้ำงนวัตกรรม พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อกำร

ประกอบอำชีพ 
 

1.4.4 ค ำขวัญ 

เรียนเพ่ือรู้ สู่ปฏิบัติ มีสมรรถนะ  อำชีวะบริกำร สร้ำงมำตรฐำนชีวิต เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ ยึดมันหลักพอเพียง เคียงสังคมสมดุล สู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน 

1.4.5 อัตลักษณ์ 
สถำบันพัฒนำวิชำชีพเพ่ืออำชีพ 

1.4.6 เอกลักษณ์ 
ทักษะอำชีพมำตรฐำน ใฝ่ใจบริกำรตรงเวลำ 

1.4.7 สีประจ ำสถำนศึกษำ 
 

 
สีฟ้า 

 
สีขาว 

 
1.4.7 ดอกไม้ประจ ำสถำนศึกษำ 
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1.4.8 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี พ.ศ. 2561 

 

 
  

นำงสำวพูสุข  ธัชโอภำส 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำน ี

นำงศศิธร  อ่อนโพธิ์เตี้ย 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ 

นำงประกำยแกว้  ศุภอักษร 
ฝ่ำยวิชำกำร 

นำงสำวปำริชำติ  ธีระเสฏฐกุล 
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมอื 

นำยประดับ  ชยัพำนิชย ์
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
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2. 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
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2.  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
 2.1 จ ำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ชั้นปี ประเภทวิชำ และเพศ 

ระดับการศึกษา/ ประเภทวิชา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

รวม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

1.  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)           
1.1 พำณิชยกรรม 6 79 85 9 72 81 4 50 54 220 

1.2 อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 3 16 19 2 10 12 - 17 17 48 

1.3 คหกรรม 3 20 23 3 33 36 7 28 35 94 

1.4 ศิลปกรรม 11 6 17 7 3 10 6 5 11 38 

รวม 23 
12
1 

14
4 

21 
11
8 

13
9 

17 
10
0 

11
7 

400 

2.  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)           
2.1 บริหำรธุรกิจ 49 

25
0 

29
9 

6 
23
7 

24
3 

   
542 

2.2 อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 5 11 16 3 11 14    30 

2.3 คหกรรม 7 62 69 8 63 71    140 

2.4 ศิลปกรรม 12 10 22 9 5 14    36 

รวม 73 
33
3 

40
6 

26 
31
6 

34
2 

   
748 

รวมทั้งสิ้น 96 
45
4 

55
0 

47 
43
4 

48
1 

17 
10
0 

11
7 

1,148 

2.2 จ ำนวนนักเรียน นักศึกษาพิการจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ชั้นปี ประเภทวิชำ และเพศ 

ระดับการศึกษา/ ประเภทวิชา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

รวม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

1. ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)           
1.1 พำณิชยกรรม - - - - - - - - - - 
1.2 อุตสำหกรรมท่องเที่ยว - - - - - - - - - - 
1.3 คหกรรม - - - - - - - - - - 
1.4 ศิลปกรรม - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 
2. ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)           

2.1 บริหำรธุรกิจ - - - - 2 -   - - 
2.2 อุตสำหกรรมท่องเที่ยว - - - - - -   - - 
2.3 คหกรรม - - - - - -   - - 
2.4 ศิลปกรรม - - - - - -   - - 

รวม - - - - 2 -   - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - 2 -   - - 
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2.3 จ ำนวนนักเรียน นักศึกษาด้อยโอกาสจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ชั้นปี และเพศ 
  2.3.1 นักเรียน นักศึกษำด้อยโอกำส ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

ประเภทนักเรียน นักศึกษาด้อยโอกาส 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 รวม 

ทั้งสิ้น 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

1. เด็กท่ีถูกบังคับให้ขำยแรงงำน - - - - - - - - - - 
2. เด็กเร่ร่อน - - - - - - - - - - 
3. เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจบริกำรทำงเพศ - - - - - - - - - - 
4. เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง - - - - - - - - - - 
5. เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ - - - - - - - - - - 
6. เด็กยำกจนพิเศษ 1 12 13 5 8 13 11 3 14 40 
7. เด็กในชนบทกลุ่มน้อย - - - - - - - - - - 
8. เด็กท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด - - - - - - - - - - 
9. เด็กที่ได้รับผลกระทบจำกโรค AIDS - - - - - - - - - - 
10.เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก - - - - - - - - - - 
11. นักเรียนพิกำรเรียนร่วม - - - - - - - - - - 

รวม 1 12 13 5 8 13 11 3 14 40 

  2.3.2 นักเรียน นักศึกษำด้อยโอกำส ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทนักเรียน นักศึกษาด้อยโอกาส 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 รวม 

ทั้งสิ้น 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

1. เด็กท่ีถูกบังคับให้ขำยแรงงำน - - - - - - - 

2. เด็กเร่ร่อน - - - - - - - 

3. เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจบริกำรทำงเพศ - - - - - - - 

4. เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง - - - - - - - 

5. เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ 10 68 78 3 54 67 135 
6. เด็กยำกจนพิเศษ - - - - - - - 

7. เด็กในชนบทกลุ่มน้อย - - - - - - - 

8. เด็กท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด - - - - - - - 

9. เด็กที่ได้รับผลกระทบจำกโรค AIDS - - - - - - - 

10.เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก - - - - - - - 

11. นักเรียนพิกำรเรียนร่วม - - - - - - - 

รวม 10 68 78 3 54 67 135 
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2.4 จ ำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ชั้นปี เพศและอำยุ 

ระดับการศึกษา/ชั้นปี/เพศ 
อายุ (ปี) รวม 

ทั้งสิ้น 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)           

 ชั้นปีที่ 1 
ชำย  10 11  1    1 23 

หญิง  60 55  4 1 1   121 

 ชั้นปีที่ 2 
ชำย    11 10     21 

หญิง    48 60 5 3  2 118 

 ชั้นปีที่ 3 
ชำย     10 7    17 

หญิง     27 72 1   100 

รวม  70 66 59 
11
2 

85 5  3 400 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)           

 ชั้นปีที่ 1 
ชำย      3 86 5 2 96 

หญิง      87 
25
8 

10
4 

5 454 

 ชั้นปีที่ 2 
ชำย       6 38 3 47 

หญิง       
11
7 

31
2 

5 434 

รวม      90 
46
7 

45
9 

15 748 

รวมทั้งสิ้น  70 66 59 
11
2 

17
5 

47
2 

45
9 

18 1,148 

 
2.5 จ ำนวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือได้งานท าจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำและเพศ 

ข้อมูลด้านการผลิตนักเรียน นักศึกษา/ เพศ 
จ านวน (คน) 

หมายเหตุ 
ปวช. ปวส. 

ศึกษำต่อ 
ชำย 9 4  
หญิง 78 95  

มีงำนท ำ 
ชำย 1 24  
หญิง 9 163  

รวมทั้งสิ้น 97 286  
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2.6 จ ำนวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ สำเหตุ ชั้นปี และเพศ 
  2.6.1 จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำออกกลำงคัน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

สาเหตุการออกกลางคัน 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 รวม 

ทั้งสิ้น 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

1. ฐำนะยำกจน  1 1  1 1    2 
2. มีปัญหำครอบครัว  1 1     2 2 3 
3. สมรสแล้ว  1 1  3 3  1 1 5 
4. มีปัญหำในกำรปรับตัว           
5. ต้องคดีถูกจับ           
6. เจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุ           
7. อพยพตำมผู้ปกครอง           
8. หำเลี้ยงครอบครัว  2 2 1 2 3 1 2 3 8 
9. อื่น ๆ 2 3 5  5 5  7 7 17 

รวม 2 8 10 1 11 12 1 12 13 35 

  2.6.2 จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำออกกลำงคัน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาเหตุการออกกลางคัน 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 รวม 

ทั้งสิ้น 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

1. ฐำนะยำกจน  2 2    2 
2. มีปัญหำครอบครัว    1 1 2 2 
3. สมรสแล้ว  3 3  1 1 4 
4. มีปัญหำในกำรปรับตัว        
5. ต้องคดีถูกจับ        
6. เจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุ 2 1 3    3 
7. อพยพตำมผู้ปกครอง        
8. หำเลี้ยงครอบครัว 2 11 13    13 
9. อื่น ๆ 2 13 15 2 3 5 20 

รวม 6 30 36 3 5 8 44 

 

 

 

 

 



~ 17 ~ 
 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

2.6.3 จ ำนวนนักเรียน นักศกึษาออกกลางคันทั้งหมด จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ชั้นปี  
ประเภทวิชำ และเพศ 

ระดับกำรศึกษำ/ ประเภทวิชำ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

รวม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

1.  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)           
1.1 พำณิชยกรรม 2 6 8  6 6  5 5 19 
1.2 อุตสำหกรรมท่องเที่ยว  1 1     3 3 4 
1.3 คหกรรม  1 1  5 5  2 2 8 
1.4 ศิลปกรรม    1  1 1 2 3 4 

รวม 2 8 10 1 11 12 1 12 13 35 
2.  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง     
      (ปวส.) 

 
         

2.1 บริหำรธุรกิจ 6 16 22  2 2    24 
2.2 อุตสำหกรรมท่องเที่ยว    1 1 2    2 
2.3 คหกรรม  11 11  2 2    13 
2.4 ศิลปกรรม 2 1 3 2  2    5 

รวม 8 28 36 3 5 8    44 
รวมทั้งสิ้น 10 36 46 4 16 20    79 
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3. 

ข้อมูลตลาดแรงงาน 
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3.  ข้อมูลตลาดแรงงาน 
 3.1 ข้อมูลตลำดแรงงำนเครือข่ำยของสถำนศึกษำ 
  3.1.1 รำยชื่อสถำนประกอบกำร สำขำวิชำกำรบัญชี 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่  สำขำตำกใบ 

ที่อยู่ ต. เจ๊ะเห  อ.ตำกใบ  จ.นรำธิวำส  96110 

โทรศัพท์ 073-581396 
โทรสำร 073-581195 

2 ชื่อสถำนประกอบกำร เทศบำลต ำบลบำเจำะ 
ที่อยู่ ถ.เพชรเกษม  ต.บำเจำะ   อ.บำเจำะ  จ.นรำธิวำส  96170 
โทรศัพท์ 073-599044 
โทรสำร 073-599597 

3 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงพยำบำลยะหริ่ง 

ที่อยู่ 183  ม.2  ถ.เพชรเกษม  ต.ยำมู  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตำนี  94150 
โทรศัพท์ 073-491316   
โทรสำร 073-491317 

4 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท อริยะมอเตอร์ จ ำกัด  โชว์รูมสิโรรส 
ที่อยู่ ถ.สิโรรส  ต.สะเตง   อ.เมือง  จ.ยะลำ   95000   
โทรศัพท์ 073-241526 
โทรสำร   

5 ชื่อสถำนประกอบกำร ที่ว่ำกำรอ ำเภอสำยบุรี 

ที่อยู่ ถ.ลูกเสือ  ต.ตะลุบัน อ.สำยบุรี  จ.ปัตตำนี  94110 
โทรศัพท์ 073-411286 
โทรสำร   

6 ชื่อสถำนประกอบกำร ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  สำขำปำลัส 

ที่อยู่ 
122/11-12  ม.5  ถ.เพชรเกษม  ต.ลำงำ  อ.มำยอ  จ.ปัตตำนี  
94190 

โทรศัพท์ 081-9194103 

โทรสำร   
7 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท วิสซำจ  อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ที่อยู่ 240  ม.14  ต.ท่ำช้ำง  อ.บำงกล่ ำ  จ.สงขลำ  90110 
โทรศัพท์ 074-894232-3    
โทรสำร 074-894234 
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ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
8 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ แม๊กซิมั่มเทรดดิ้ง จ ำกัด 

ที่อยู่ 97/7  ถ.รำษฎร์ยินดี   ต.หำดใหญ่  อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ  90110 
โทรศัพท์ 074-357604-5     
โทรสำร 074-247266 

9 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท เวโลโฟน จ ำกัด 
ที่อยู่ 8  ถ.รำษฎร์ยินดี   ต.หำดใหญ่  อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ  90110 
โทรศัพท์ 074-802184 
โทรสำร   

10 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอโคกโพธิ์ 
ที่อยู่ ต.โคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตำนี  94120 
โทรศัพท์ 073-431038 
โทรสำร 073-431038 

11 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงพยำบำลค่ำยอิงคยุทธบริหำร 

ที่อยู่ ต.บ่อทอง  อ.หนองจิก   จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์   
โทรสำร   

12 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท คูโบต้ำปัตตำนีจักรกล จ ำกัด 
ที่อยู่ 175/4   ม.8  ต.บ่อทอง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตำนี  94170 
โทรศัพท์ 073-357544 
โทรสำร   

13 ชื่อสถำนประกอบกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  สำขำอ ำเภอหนองจิก 

ที่อยู่ 1/1  ม.2  ต.ตุยง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตำนี  94170 
โทรศัพท์ 073-437328 (08-41945508) 

โทรสำร   
14 ชื่อสถำนประกอบกำร ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ สำขำหนองจิก 

ที่อยู่ 43/6-8  ม.2  ต.ตุยง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตำนี  94170 
โทรศัพท์ 073-359021  
โทรสำร 073-359021  ต่อ 14 

15 ชื่อสถำนประกอบกำร เทศบำลต ำบลหนองจิก 

ที่อยู่ ถ.เพชรเกษม  ต.ตุยง   อ.หนองจิก  จ.ปัตตำนี  94170 

โทรศัพท์ 073-437423  

โทรสำร 073-437196 
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ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
16 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท สยำมนิสสัน ปัตตำนี (2000) จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 

ที่อยู่ 159/1  ม.1  ถ.เพชรเกษม  ต.ดอนรัก  อ.หนองจิก  จ.ปัตตำนี 

โทรศัพท์ 94170    โทร. 073-450730  โทรสำร  073-450733 

โทรสำร   
17 ชื่อสถำนประกอบกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปัตตำนีคอมเมอร์เชียล 

ที่อยู่ 52  ม.4  ถ.เพชรเกษม  ต.ดอนรัก  อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี 94170 

โทรศัพท์ 073-319172   

โทรสำร 073-319174 
18 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท  มิตซูทักษิณ จ ำกัด 

ที่อยู่ 57  ม.4  ถ.เพชรเกษม  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 
โทรศัพท์ 073-319210-3   073-450778 

โทรสำร   
19 ชื่อสถำนประกอบกำร ธนำคำรออมสิน  สำขำถนนหนองจิก 

ที่อยู่ 300/22-23  ม.4 ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-333206-7 
โทรสำร   

20 ชื่อสถำนประกอบกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตำนี 

ที่อยู่ 31/4  ม.4  ถ.หนองจิก  ต.รสูะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-313243   

โทรสำร 073-313085 
21 ชื่อสถำนประกอบกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจปัตตำนี 

ที่อยู่ 112/44-45   ม.5  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-310495 

โทรสำร   
22 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนสอบบ้ำนบัญชี 

ที่อยู่ 148/349  ม.6  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 081-3282408 
โทรสำร   

23 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท อริยะมอเตอร์ (ปัตตำนี) จ ำกัด โชว์รูมรูสะมิแล 
ที่อยู่ 136-140 ถ.หนองจิก ต.สะบำรัง อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 
โทรศัพท์ 0-7333-2270 

โทรสำร   
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งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
24 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนสมำนกำรบัญชี 

ที่อยู่ 12/55 ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 

โทรศัพท์ โทร.  073-332185 (08-19637977)  โทรสำร.  

โทรสำร   
25 ชื่อสถำนประกอบกำร ที่ท ำกำรไปรษณีย์รูสะมิแล  

ที่อยู่ 181/377 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตำนี 

โทรศัพท์ 073-336816  

โทรสำร 073-336816 
26 ชื่อสถำนประกอบกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตปัตตำน ี 

ที่อยู่ 181 ม.6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-313173  
โทรสำร 073-313128 

27 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 197/2 ถ.สวนสมเด็จ ต.รสูะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 

โทรศัพท์ 073-460276   

โทรสำร 073-460281 
28 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลรูสะมิแล 

ที่อยู่ 188/141 ถ.สวนสมเด็จฯ ต.รูสมิแล อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000  
โทรศัพท์ 073-460190-1   
โทรสำร 073-460173 

29 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 188 ถ.หน้ำสงเครำะห์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 0-7346-0140   

โทรสำร 0-7346-0145 
30 ชื่อสถำนประกอบกำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 188/9  ถ.โรงเหล้ำสำย ข  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี 

โทรศัพท์ 073-460292-5   

โทรสำร 073-460111 
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งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
31 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 
215/8-9  ม.6 ถ.หน้ำสงเครำะห์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตำนี 
94000  

โทรศัพท์ 073-460330  
โทรสำร 073-460331 

32 ชื่อสถำนประกอบกำร สถำนพินิจคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 
169/53 ม.6 ถ.ปำกน้ ำ-มอ.ปน   ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  
94000 

โทรศัพท์ 073-460385-9   

โทรสำร 073-460-388 
33 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 187/31 ม.6 ถ.ปำกน้ ำ ต.รสูะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 

โทรศัพท์ 073-460075 

โทรสำร 073-460075 
34 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

ที่อยู่ ถ.ปำกน้ ำ  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 0-7346-0079  

โทรสำร 0-7346-0080 
35 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักอ ำนวยกำรประจ ำศำลจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ ถ.ปำกน้ ำ  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี   94000 

โทรศัพท์ 0-7335-0399   

โทรสำร 0-7345-0386 
36 ชื่อสถำนประกอบกำร ต ำรวจภูธรจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 147  ถ.เกษมส ำรำญ  ต.บำนำ อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 
โทรศัพท์ 073-313719719    

โทรสำร 073-414650 
37 ชื่อสถำนประกอบกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำนำ 

ที่อยู่ 374  ถ.นำเกลือ  ต.บำนำ  อ.เมือง จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-414291    

โทรสำร 073-414291 
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งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
38 ชื่อสถำนประกอบกำร ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  สำขำปัตตำนี 

ที่อยู่ 20,22,24  ถ.นำเกลือ  ต.อำเนำะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-323465-8    

โทรสำร 073-323469 
39 ชื่อสถำนประกอบกำร ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ สำขำปัตตำนี 

ที่อยู่ 74  ถ.ยะรัง  ต.อำเนำะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-335952  
โทรสำร 073-335952 

40 ชื่อสถำนประกอบกำร ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ปัตตำนี 
ที่อยู่ 60/1-2  ถ.ยะรัง  ต.อำเนำะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-334095-6   
โทรสำร 073-334532 

41 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท แกรนด์ออโต้เทรดดิ้ง จ ำกัด 
ที่อยู่ 99,99/1-7  ถ.ยะรัง  ต.จะบังติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-332606-9   
โทรสำร 073-311600 

42 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท อริยะมอเตอร์ (ปัตตำนี) จ ำกัด 
ที่อยู่ 100/4-5-6  ถ.ยะรัง  ต.จะบังติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000   
โทรศัพท์ 073-334890 
โทรสำร 073-310913 

43 ชื่อสถำนประกอบกำร สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 

ที่อยู่ 6  ถ.ยะรัง ซ.8  ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-337646 

โทรสำร   
44 ชื่อสถำนประกอบกำร สหกรณ์อิสลำมปัตตำนี จ ำกัด 

ที่อยู่ 72  ม.7 ถ.ยะรัง  ต.ตะลุโบะ  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-348541  
โทรสำร 073-339160 

45 ชื่อสถำนประกอบกำร สหกรณ์ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง อุตสำหกรรมปัตตำนี 

ที่อยู่ 7/6  ถ.เพชรเกษม  ต.ตะลุโบ๊ะ  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-451536    
โทรสำร   
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งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
46 ชื่อสถำนประกอบกำร กำรยำงแห่งประเทศไทย  จังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 7/6  ถ.เพชรเกษม  ต.ตะลุโบ๊ะ  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-451547   
โทรสำร 073-451553 

47 ชื่อสถำนประกอบกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะลุโบ๊ะ 

ที่อยู่ ม.3  ต.ตะลุโบ๊ะ  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-333482 (089-8762722) 
โทรสำร   

48 ชื่อสถำนประกอบกำร ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  สำขำจะบังติกอ 

ที่อยู่ 49/9-12  ถ.กะลำพอ ต.จะบังติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-311821-23  

โทรสำร 073-311879 
49 ชื่อสถำนประกอบกำร ธนำคำรออมสิน สำขำปัตตำนี 

ที่อยู่ 88  ถ.อุดมวิถ ี ต.อำเนำะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-334720  
โทรสำร 073-335107 

50 ชื่อสถำนประกอบกำร ที่ท ำกำรไปรษณีย์จังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 52  ถ.ปัตตำนีภิรมย์  ต.อำเนำะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-335047  

โทรสำร 073-335047 
51 ชื่อสถำนประกอบกำร สถำนีต ำรวจภูธรเมืองปัตตำนี 

ที่อยู่ 62  ถ.ปัตตำนีภิรมย์  ต.อำเนำะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-333017 

โทรสำร   
52 ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน  99  มีเนียม - ก่อสร้ำง 

ที่อยู่ 189  ถ.ปัตตำนีภิรมย์  ต.อำเนำะรู อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 084-8560009 

โทรสำร   
53 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนเทศบำลเมือง ปัตตำนี 

ที่อยู่ 7 ถ.เดชำ  ต.สะบำรัง  อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 

โทรศัพท์ 0-73-335920 

โทรสำร 073-335919 
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งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
54 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท พิธำนพำณิชย์ จ ำกัด  - โชวร์ูมพิธำนสแคว 

ที่อยู่ 
24/1-8  24/12-14  ถ.เดชำ  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  
94000 

โทรศัพท์ 073-313500-2  

โทรสำร 073-313502 
55 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนคลังจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ ถ.เดชำ  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี   94000 
โทรศัพท์ 073-349592  

โทรสำร 073-348799 
56 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ ศำลำกลำง  ถ.เดชำ  ต.สะบำรัง อ.เมือง  จ.ปัตตำนี   94000 
โทรศัพท์ โทร. 073-336334  โทรสำร 073-349328 
โทรสำร   

57 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 
ศำลำกลำงจังหวัดปัตตำนี ชั้น 5 ถ. เดชำ ต.สะบำรัง อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  
94000   

โทรศัพท์ 073-349002  

โทรสำร 073-349002 
58 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 
ศำลำกลำงจังหวัดปัตตำนี ชั้น 3 ถ.เดชำ ต.สะบำรัง อ.เมือง จ.ปัตตำนี 
94000  

โทรศัพท์ 0-7334-9519 ต่อ 115   

โทรสำร 073-349519 
59 ชื่อสถำนประกอบกำร ศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ ถ.เดชำ ต.สะบำรัง อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 

โทรศัพท์ 073-337933  

โทรสำร 073-323395 
60 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ ศำลำกลำง   ถ.เดชำ  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-336104   
โทรสำร 073-336104 
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งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
61 ชื่อสถำนประกอบกำร ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ ศำลำกลำงจังหวัดปัตตำนี  ถ. เดชำ ต.สะบำรัง อ.เมือง  

โทรศัพท์ 073-349002 

โทรสำร   
62 ชื่อสถำนประกอบกำร ที่ท ำกำรอ ำเภอเมืองปัตตำนี 

ที่อยู่ 
ศำลำกลำงจังหวัดปัตตำนี  ถ. เดชำ ต.สะบำรัง อ.เมือง จ.ปัตตำนี  
94000  

โทรศัพท์ 073-349709 

โทรสำร   
63 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ปัตตำนี 

ที่อยู่ 27  ถ.สฤษดิ์  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 0-7333-2075   
โทรสำร 0-7334-9980 

64 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนปัตตำนี 
ที่อยู่ 21  ถ.สฤษดิ์  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-332760 
โทรสำร   

65 ชื่อสถำนประกอบกำร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ ถ.เดชำ ต.สะบำรัง อ.เมือง จ.ปัตตำนี   94000 

โทรศัพท์ 0-7334-9789 

โทรสำร   
66 

ชื่อสถำนประกอบกำร 
ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำร
บังคับคดี จังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 1  ถ.หนองจิก  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ. ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-349143 
โทรสำร   

67 ชื่อสถำนประกอบกำร แขวงทำงหลวงปัตตำนี 
ที่อยู่ 6  ถ.หนองจิก  ต.สะบำรัง  อ.เมือง จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-336051  
โทรสำร 073-331884 
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งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
68 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท พินิตมอเตอร์ 2555 จ ำกัด (สำขำถนนหนองจิก) 

ที่อยู่ 15/34  ม.5  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-331188 
โทรสำร 073-337444 

69 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

ที่อยู่ 
297/139-140  ม.4 ถ.หนองจิก  ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตำนี 
94000 

โทรศัพท์ 073-350236-9  
โทรสำร 073-350240 

70 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท อำคเนย์ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

ที่อยู่ 
297/136-138  ม.4  ถ.หนองจิก  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  
94000   

โทรศัพท์ 073-331649 
โทรสำร 073-331648 

71 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงเรียนวรคำมินอนุสรณ์ ปัตตำนี 

ที่อยู่ 5   ถ.วรคำมิน  ต.สะบำรัง   อ.เมือง จ.ปัตตำนี   94000 

โทรศัพท์ 089-2944713   

โทรสำร 073-312247 
72 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 69  ถ.มะกรูด  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 0-7333-6134   
โทรสำร 0-7333-3013 
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งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

3.1.2  รำยชื่อสถำนประกอบกำร  สำขำวิชำกำรตลำด 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท แกรนด์ออโต้เทรดดิ้ง จ ำกัด 

ที่อยู่ 99,99/1-7  ถ.ยะรัง  ต.จะบังติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-332606-8  
โทรสำร 073-311600 

2 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท ชนันต์มอเตอร์ จ ำกัด 
ที่อยู่ 127  ถ.พิพิธ  ต.อำเนำะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-348682   
โทรสำร 073-349344 

3 ชื่อสถำนประกอบกำร ซูปเปอร์ดีพำร์ทเมนท์สโตร์ยะลำ (สำขำปัตตำนี) 
ที่อยู่ 48/1  ถ.พิพิธ  ต.อำเนำะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์   
โทรสำร   

4 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท พินิตมอเตอร์ 2555 จ ำกัด (สำขำปัตตำนี) 

ที่อยู่ 
6/35,36,37  ถ.หนองจิก (ข้ำงโรงเรียนเดชะฯ) ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.
ปัตตำนี  94000  

โทรศัพท์ 073-323100,  073-313100 
โทรสำร   

5 ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน แอดไวซ์ปัตตำนี  จ ำกัด 
ที่อยู่ 23/51  ถ.หนองจิก  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-333596 ,  086-4806510 
โทรสำร   

6 

ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำน เอ ไอ เอ จ ำกัด 
ที่อยู่ 28/24   ถ.ปำกน้ ำ  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี 94000 
โทรศัพท์ 073-332463   
โทรสำร 073-313597 

7 ชื่อสถำนประกอบกำร ที่ท ำกำรไปรษณีย์ อ.เทพำ 

ที่อยู่ 407  ถ.เกษตรขันธ์  ม.1 ต.เทพำ  อ.เทพำ  จ.สงขลำ  90150 
โทรศัพท์ 074-373758 
โทรสำร   
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งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
8 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท เอ ไอ เอ จ ำกัด 

ที่อยู่ 1-1/1   ถ.เดชำ  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-332159 

โทรสำร   
9 ชื่อสถำนประกอบกำร ที่ท ำกำรไปรษณีย์โคกโพธิ์ 

ที่อยู่ 26/5  ม.7  ถ.เพชรเกษม  ต.โคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตำนี 94120 
โทรศัพท์ 073-431343 
โทรสำร   

10 ชื่อสถำนประกอบกำร บจก. ปัตตำนีค้ำเหล็ก 
ที่อยู่ 99   ถ.ปำกน้ ำ  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-323600 
โทรสำร 073-710950 

11 

ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)  สำขำปัตตำนี 
ที่อยู่ 45   ถ.เพชรเกษม  ต.ปะกำฮะรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 0-7333-2777   
โทรสำร 073-332788 

12 

ชื่อสถำนประกอบกำร งำนกำรค้ำฯ - สหกำร 
ที่อยู่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี 

โทรศัพท์ 073-333000 
โทรสำร 073-336185 
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งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

3.1.3  รำยชื่อสถำนประกอบกำร  สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ชื่อสถำนประกอบกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะลุโบ๊ะ 

ที่อยู่ ม.3  ต.ตะลุโบ๊ะ  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-333482 (089-8762722) 
โทรสำร   

2 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดปัตตำนี 
ที่อยู่ 49/7  ถ.กะลำพอ  ต.จะบังติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-334031    
โทรสำร 073-334032 

3 
ชื่อสถำนประกอบกำร 

ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำร
บังคับคดี จังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 1  ถ.หนองจิก  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ. ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-349143   
โทรสำร 073-332042 

4 ชื่อสถำนประกอบกำร ที่ท ำกำรไปรษณีย์จังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 52  ถ.ปัตตำนีภิรมย์  ต.อำเนำะรู  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-336815   

โทรสำร 073-336815 
5 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 
ศำลำกลำงจังหวัดปัตตำนี ชั้น 5 ถ. เดชำ ต.สะบำรัง อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  
94000   

โทรศัพท์ 073-349002  

โทรสำร 073-349002 

6 

ชื่อสถำนประกอบกำร ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 
ศำลำกลำงจังหวัดปัตตำนี  ถ. เดชำ ต.สะบำรัง อ.เมือง จ.ปัตตำนี  
94000  

โทรศัพท์ 073-336910 
โทรสำร   

7 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักวัฒนธรรมจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ ถ.เดชำ  ต.สะบำรัง อ.เมือง จ.ปัตตำนี   94000 

โทรศัพท์ 0-73-323197  

โทรสำร   
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งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
8 ชื่อสถำนประกอบกำร ที่ท ำกำรอ ำเภอเมืองปัตตำนี 

ที่อยู่ 2  ถ.เดชำ  ต.สะบำรัง อ.เมือง  จ.ปัตตำนี   94000 
โทรศัพท์ 073-349121  
โทรสำร 073-349709 

9 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนปัตตำนี 
ที่อยู่ 21  ถ.สฤษดิ์  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-332760 
โทรสำร   

10 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงเรียนเดชะปัตตนยำนุกุล 

ที่อยู่ 8   ถ.หนองจิก  ต.สะบำรัง   อ.เมือง จ.ปัตตำนี   94000 

โทรศัพท์ 073-336182    

โทรสำร 073-336627-8 
11 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท อริยะมอเตอร์ (ปัตตำนี) จ ำกัด โชว์รูมรูสะมิแล 

ที่อยู่ 136-140 ถ.หนองจิก ต.สะบำรัง อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 
โทรศัพท์ 0-7333-2270 

โทรสำร   

12 

ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนพำณิชจังหวัดปัตตำนี 
ที่อยู่ 12  ถ.เจริญประดิษฐ์ ซอย 5  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 0-7334-9605    
โทรสำร 073-331882 

13 

ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี 
ที่อยู่ ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี 94000 

โทรศัพท์ 073-460234   
โทรสำร 073-460235 

14 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลรูสะมิแล 
ที่อยู่ 188/141 ถ.สวนสมเด็จฯ ต.รูสมิแล อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000  
โทรศัพท์ 073-460190-1   
โทรสำร 073-460173 

15 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 197 ถ.สวนสมเด็จ ต.รสูะมิแล อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-460126  

โทรสำร 073-460126 
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งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
16 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 188 ถ.หน้ำสงเครำะห์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี 94000 

โทรศัพท์ 0-7346-0140   

โทรสำร 0-7346-0145 
17 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ ม.8  ถ.นำเกลือ ต.บำนำ อ.เมือง จ.ปัตตำนี   94000 

โทรศัพท์ 073-414295  

18 

ชื่อสถำนประกอบกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำนำ 

ที่อยู่ 374  ถ.นำเกลือ  ต.บำนำ  อ.เมือง จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-414291 

โทรสำร   
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งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

3.1.4  รำยชื่อสถำนประกอบกำร  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จ ำกัด 

ที่อยู่ 31  ถ.โชตวิิทยุกุล   ต.หำดใหญ่  อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ  90110 

โทรศัพท์ 074-559530-1 (081-5414877)   

โทรสำร 074-559530 
2 ชื่อสถำนประกอบกำร หจก.เกรท เกน เอนเตอร์ไพรส์ 

ที่อยู่ 38/27  ถ.รำษฎร์อุทิศ  ต.หำดใหญ่  อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ 90110  

โทรศัพท์ 074-800388 ,  087-7968858 

โทรสำร   
3 ชื่อสถำนประกอบกำร ศูนย์ซอ่มโน๊ตบุ๊ค หมอเดย์ เมนบอร์ด 

ที่อยู่ 
90/18  ม.10 ถ.กำญจนวนชิ  ต.เขำรูปช้ำง  อ.เมือง  จ.สงขลำ  
90000 

โทรศัพท์ 089-9777577 

โทรสำร   
4 ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน แอร์ซำยน์ โน๊ตบุ๊ค เซอร์วิส 

ที่อยู่ 118  ถ.โชติวิทยุกุล 3  ต.หำดใหญ่  อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ  90110 

โทรศัพท์ 074-559536 (081-9694694) 

โทรสำร   
5 ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน ไซเบอร์ คอมพิวเตอร์ 

ที่อยู่ 76/2   ถ.ไทรบุรี  ต.บ่อยำง  อ.เมือง  จ.สงขลำ  90000 

โทรศัพท์ 074-312347 

โทรสำร   

6 

ชื่อสถำนประกอบกำร บำนำน่ำไอที  สำขำเทสโก้โลตัส สงขลำ 
ที่อยู่ 64  ม.2  ต.เขำรูปช้ำง  อ.เมือง  จ.สงขลำ  90000 

โทรศัพท์ 091-7708909 
โทรสำร   

7 ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน ธนำเมศฐ์  คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

ที่อยู่ 
75/109  ถ.นิพัทธ์สงเครำะห์ 4  ต.หำดใหญ่  อ.เมือง  จ.สงขลำ  
90110  

โทรศัพท์ 074-367119  (095-2516496) 

โทรสำร   
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ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
8 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัทวิชชุสิน  มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด 

ที่อยู่ 
อำคำรวิชชุสิน 359 ถ.เพชรเกษม  ต.หำดใหญ่  อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ 
90110  

โทรศัพท์ 074-340340  

โทรสำร 074-340200 
9 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัทเต่ำเพชรซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 

ที่อยู่ 209/1  ถ.เพชรเกษม  ต.หำดใหญ่  อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ  90110 

โทรศัพท์ 074-231526 

โทรสำร   
10 ชื่อสถำนประกอบกำร บำนำนำโคลีเซียม ยะลำ  (สำขำ 1) 

ที่อยู่ 505   ถ.สโิรรส  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ   95000 

โทรศัพท์ 073-228267 (083-9890832)   

โทรสำร 073-228268 
11 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) ชั้น G ชั้น 4,5  

ที่อยู่ 505   ถ.สโิรรส  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ   95000 

โทรศัพท์ 081-9261015 

โทรสำร   
12 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัทจ ำกัด  ยะลำแอดวำนซ์เทคโนโลยี 

ที่อยู่ 37  ถ.ผังเมือง 4  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ   95000 

โทรศัพท์ 073-257710 

โทรสำร   

13 

ชื่อสถำนประกอบกำร หจก.อัพเกรดคอมพิวเตอร์ 
ที่อยู่ 35/8  ถ.จงรักษ์ 2  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ   95000 

โทรศัพท์ 073-244898   
โทรสำร 073-228819 

14 ชื่อสถำนประกอบกำร ยะลำคอมพิวเตอร์ 

ที่อยู่ 104/12  ถ.สโิรรส  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ   95000 

โทรศัพท์ 073-361000 

โทรสำร   
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ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
15 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท ไมโครเน็ต ซัพพลำย จ ำกัด 

ที่อยู่ 114, 116  ถ.ดูมำชีพ   ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ   95000 

โทรศัพท์ 073-224433   

โทรสำร 073-224436 
16 ชื่อสถำนประกอบกำร พี.ซี.เวิลด์ แอนด์ เซอร์วิส 

ที่อยู่ 612   ถ.ผังเมือง 4  (ห้ำแยก)   ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ   95000 

โทรศัพท์ 073-243100    

โทรสำร 073-221541 
17 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงพยำบำลยะหริ่ง 

ที่อยู่ 183  ม.2  ถ.เพชรเกษม  ต.ยำมู  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตำนี  94150 
โทรศัพท์ 073-491316    
โทรสำร 073-491317 

18 ชื่อสถำนประกอบกำร สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟำน จ ำกัด 

ที่อยู่ 6  ถ.ยะรัง ซ.8  ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-337646   

โทรสำร 073-334764 
19 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนปัตตำนี 

ที่อยู่ 21  ถ.สฤษดิ์  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-332760 
โทรสำร   

20 

ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 
ศำลำกลำงจังหวัดปัตตำนี ชั้น 2 (อำคำรหลังเก่ำ) ถ.เดชำ  ต.สะบำรัง อ.
เมือง จ.ปัตตำนี 94000  

โทรศัพท์ 073-336730-1  
โทรสำร 073-336730-1 

21 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงพยำบำลปัตตำนี 

ที่อยู่ 2 ถ.หนองจิก  ต.สะบำรัง  อ.เมือง จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-335134-8    

โทรสำร 073- 331021 
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ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
22 ชื่อสถำนประกอบกำร ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงพยำบำลปัตตำนี 

ที่อยู่ 2 ถ.หนองจิก  ต.สะบำรัง  อ.เมือง จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-335134     

โทรสำร 073- 331021 
23 ชื่อสถำนประกอบกำร ส ำนักงำนอัยกำร จังหวัดปัตตำนี 

ที่อยู่ 1  ถ.หนองจิก  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-349143 
โทรสำร   

24 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จ ำกัด 
ที่อยู่ 109 ม.5  ถ.หนองจิก  ต.รูสะมิแล อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-349000   
โทรสำร 073-337447 

25 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท อีซี่เทค กรุ๊ป 
ที่อยู่ 28-30  ถ.หนองจิก  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-332811   
โทรสำร   

26 ชื่อสถำนประกอบกำร หจก. พี.ซี.เวิลด์ แอนด์ เซอร์วิส 

ที่อยู่ 35 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.สะบำรัง อ.เมือง จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-341111  348703   

โทรสำร 073-313765 

27 

ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท อีซี่เทค กรุ๊ป จ ำกัด - สำขำ 2 
ที่อยู่ 2/32  ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-331311 
โทรสำร   

28 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท ปัตตำนีเอ็นเตอร์ จ ำกัด 

ที่อยู่ 
1/172-173  ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี 
94000 

โทรศัพท์ 073-336224   
โทรสำร 073-335910 

29 ชื่อสถำนประกอบกำร ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ปัตตำนี 

ที่อยู่ 2/34  ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  

โทรศัพท์ 073-312222  
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โทรสำร 073-331888 
ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 

30 ชื่อสถำนประกอบกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แนคส์ เน็ตเวิร์ค 

ที่อยู่ 2/81  ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 
โทรศัพท์ 0-7333-7009   
โทรสำร 0-7333-8123 

31 ชื่อสถำนประกอบกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตปัตตำน ี 

ที่อยู่ 181 ม.6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 073-335165    
โทรสำร 073-348627 

32 ชื่อสถำนประกอบกำร หจก.ดับเบิ้ลคลิ๊ก  คอมพิวเตอร์ 
ที่อยู่ 143  ถนนสำมัคคี ข  ต.สะบำรัง อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-337003    
โทรสำร 073-334019 
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3.1.5  รำยชื่อสถำนประกอบกำร  สำขำวิชำกำรโรงแรม 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงแรม ลีกำร์เดนส์พลำซ่ำ 

ที่อยู่ 29 ถ.ประชำธิปัตย์ ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 

โทรศัพท์ 074-261111  
โทรสำร 074-351665 

2 ชื่อสถำนประกอบกำร The Sahid Rich Jogia Hotel 
ที่อยู่ เมืองยอร์คยำกำร์ตำ  ประเทศอินโดนีเซีย 
โทรศัพท์   

โทรสำร   
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3.1.6  รำยชื่อสถำนประกอบกำร  สำขำวิชำแฟชั่นและสิ่งทอ 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท บำยศรี ศรีเอชั่น จ ำกัด 

ที่อยู่ 124/5  ม.1 ถ.ทุ่งโฮ่ง-ป่ำแดง ต.เหมืองหม้อ  อ.เมือง  จ.แพร่  54000    
โทรศัพท์ 054-506720-2  
โทรสำร 054-506720-2 

2 ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน ศรียะลำบำติก 
ที่อยู่ 24 ถ.สิโรรส  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ  95000 
โทรศัพท์   

โทรสำร   
3 ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำนริสวำน่ำ 

ที่อยู่ 52/3  ถ.สิโรรส  ซ.10  ต. สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ  95000 
โทรศัพท์   

โทรสำร   
4 ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน R-watee 

ที่อยู่ 33/1  ม.6   ต.ปุยุด อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์   
โทรสำร   

5 ชื่อสถำนประกอบกำร ห้องเสื้ออำดีน่ำ ยะลำ 
ที่อยู่ 912   ถ.สโิรรส  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลำ  95000 
โทรศัพท์   

โทรสำร   

6 

ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำนวำนีตำ 
ที่อยู่ 125/1  ม.1  ต.ตะบิ้ง  อ.สำยบุรี  จ.ปัตตำนี  94110 
โทรศัพท์   
โทรสำร   

7 ชื่อสถำนประกอบกำร ห้องเสื้อ Fadelliarose 
ที่อยู่ 10  หนองจิก  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์   

โทรสำร   
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ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
8 ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำนดินนำวำดีไซน์ 

ที่อยู่ 60  ถ.พิชิตบ ำรุง  ต. บำงนำค  อ.เมือง  จ.นรำธิวำส  96000 
โทรศัพท์   

โทรสำร   
9 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงงำน Hand in Hand  นำเกตุกำร์เม้นท์ 

ที่อยู่ 172 ม.1  ต.นำเกตุ  อ.โคกโพธิ์  จ. ปัตตำนี  94120 
โทรศัพท์ 073-330636  (080-8755101) 
โทรสำร   
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3.1.7  รำยชื่อสถำนประกอบกำร  สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงแรม ซี เอส ปัตตำนี 

ที่อยู่ 99/9  ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี 94000 
โทรศัพท์ 073-336090, 073-335093  
โทรสำร 073-331620 

2 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงแรม ซำกุระแกรนด์วิว 

ที่อยู่ 186  ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3   อ.เมือง  จ.สงขลำ  90110 

โทรศัพท์ 0 7435 5700-15  

โทรสำร 0 7435 5720 
3 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงแรม เซ็นทำร่ำ หำดใหญ่ 

ที่อยู่ 3 ถ.เสน่หำนุสรณ์  ต.หำดใหญ่  อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ  90110 

โทรศัพท์ 074-352222   

โทรสำร 074-352238 
4 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงแรม หำดแก้ว รีสอร์ท 

ที่อยู่ 163 หมู่ 1  ต.ชิงโค  อ.สิงหนคร  จ.สงขลำ  90280 

โทรศัพท์ 074-331059-60    
โทรสำร 074-331220 

5 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงแรม เคปเซียนน่ำ ภูเก็ต โฮเทล แอนด์วิลล่ำ 
ที่อยู่ 18/40  ม.6  ต.กมลำ  อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต  83150  
โทรศัพท์ 076-337300  
โทรสำร 076-337399 

6 ชื่อสถำนประกอบกำร  โรงแรม พีชฮิลล์ โฮเต็ล แอนด์  รีสอร์ท 

ที่อยู่ 2 ถ.แหลมไทร ต.กะรน  เมืองภูเก็ต  จ.ภูเก็ต 83100 

โทรศัพท์ 0-7637-1600 
โทรสำร   

7 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงแรม กะตะปำล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปำ 
ที่อยู่ 60  ถนนกะตะ  ต.กะรน  อ. เมือง  จ. ภูเก็ต  83100 
โทรศัพท์ 0-76 333389, 076-284334-8   
โทรสำร 076-333394 
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ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
8 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงแรม  แน็บ ป่ำตอง 

ที่อยู่ 5/55  ถ.หำดป่ำตอง  ต.ป่ำตอง  อ.กระทู้  จ.ภูเก็ต 83150 
โทรศัพท์  0-7634-3111   
โทรสำร 076-341850 

9 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงแรมเซ็นทำร่ำ ซีวิว รีสอร์ท เขำหลัก 
ที่อยู่ 18/1 ถ.เพชรเกษม  ต.คึกคัก   อ.ตะกั่วป่ำ  จ.พังงำ   82220 

โทรศัพท์ 076-429800 
โทรสำร   

10 ชื่อสถำนประกอบกำร โรงแรมถำวรปำล์ม บีช รีสอร์ท 
ที่อยู่ 311 ถ.ปฏัก ต.กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100 
โทรศัพท์ 076-396090-3    
โทรสำร 076-396555 

11 

ชื่อสถำนประกอบกำร โรงแรมเกำะยำวใหญ่วิลเล็จ 
ที่อยู่ 78   ต.เกำะยำวใหญ่  อ.เกำะยำว  จ.พังงำ   82160 
โทรศัพท์ 076-584500   
โทรสำร 076-584555 

12 

ชื่อสถำนประกอบกำร The Sahid Rich Jogia Hotel 
ที่อยู่ เมืองยอร์คยำกำร์ตำ  ประเทศอินโดนีเซีย 
โทรศัพท์   
โทรสำร   

13 

ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำนอำหำรเทียนทอง 
ที่อยู่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำปัตตำนี 
โทรศัพท์   
โทรสำร   
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3.1.9  รำยชื่อสถำนประกอบกำร  สำขำวิชำวิจิตรศิลป์ 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
1 ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน  อำร์ตโฮม 

ที่อยู่ 4  ถ.ยะหริ่ง  ต.จะบังติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 086-9660102 
โทรสำร   

2 ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน อิสติกลัล  ดีไซน์  แอนด์ ปริ้น 
ที่อยู่ 1/13  ถ.สันติสุข  ต.จะบังติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 081-9900773 

โทรสำร 073-710791 
3 ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน ดีไซน์ ปริ้น 

ที่อยู่ 109/7  ม.7  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 093-6502634,  088-7621130 

โทรสำร   

4 

ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน  C.G DESIGN 
ที่อยู่ 10  ถ.หนองจิก  ต.สะบำรัง  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 093-5798014 
โทรสำร   

5 

ชื่อสถำนประกอบกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกรทเตอร์ มัลติมีเดีย 
ที่อยู่ 300/35  ต.รสูะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 073-336336    
โทรสำร 073-377333 

6 

ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน มี ดีไซน์ 
ที่อยู่ 91/10  ม.5  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 
โทรศัพท์ 086-7474656 
โทรสำร   

7 ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน ไอเดีย ปริ้นท์ 
ที่อยู่ 54/1  ม.5  ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  94000 

โทรศัพท์ 084-9998595 

โทรสำร   
 

 

 



~ 45 ~ 
 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

ที ่ รายละเอียดสถานประกอบการ 
8 ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน พี อำร์  มีเดีย 

ที่อยู่ 
259  ถ.คลองเรียน 1  (หลัง รพ.กรุงเทพ)  ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่   จ.
สงขลำ  90110 

โทรศัพท์ 085-0791115 
โทรสำร   

9 ชื่อสถำนประกอบกำร บริษัท นีโอพอยด์ (1995) จ ำกัด 
ที่อยู่ 1/59  ถ.รำษฎร์อุทิศ  ต.หำดใหญ่  อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ  90110 
โทรศัพท์ 074-425561-2 
โทรสำร   

10 ชื่อสถำนประกอบกำร Pixel Design & Print 

ที่อยู่ 
92 ซ.สำมมิตร ถ.ธรรมนูญวิถี  ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ  
90110 

โทรศัพท์ 074-223595 (081-5414768)  
โทรสำร 074-891057 

11 

ชื่อสถำนประกอบกำร ศูนย์ศิลปำชีพเครื่องปั้นดินเผำ 
ที่อยู่ พระต ำหนักทักษิณรำชนิเวศน์  ถ.นรำธิวำส-ตำกใบ   ต.กะลุวอเหนือ อ.

เมือง  จ.นรำธิวำส  96000  
โทรศัพท์ 073-535116  (089-4646002) 
โทรสำร   

12 

ชื่อสถำนประกอบกำร ร้ำน Maxx  Saphli  สกรีน เฟล็ก ปัก 
ที่อยู่ 118  ม.5 ต.สะพลี  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร  96230 
โทรศัพท์ 089-5954394 
โทรสำร   

13 ชื่อสถำนประกอบกำร หจก. 99 กรุ๊ป  

ที่อยู่ 
61/166  ซ.8  ถ.กำญจนำภิเษก  ต.เสำธงหิน  อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี  
11140  

โทรศัพท์ 02-5950358 , 086-1769915 
โทรสำร   

14 ชื่อสถำนประกอบกำร  ร้ำนชัยบำติก 

ที่อยู่ 
16/3-4  ม.3 ถ.เจ้ำฟ้ำ   ต ำบลวิชิต  อ ำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  
93000 

โทรศัพท์ 076-375754 

โทรสำร   
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4.  ข้อมูลบุคลากร 
 4.1 จ ำนวนบุคลำกรท ำหน้ำที่สอน จ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร และเพศ 

ประเภทบุคลากร/ เพศ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

ข้ำรำชกำร 
ชำย 11  
หญิง 28  

พนักงำนรำชกำร 
ชำย 3  
หญิง 12  

ครูอัตรำจ้ำง 
ชำย 2  
หญิง 5  

รวมทั้งสิ้น 61  
 4.2 จ ำนวนบุคลำกรท ำหน้ำที่สนับสนุนจ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร และเพศ 

ประเภทบุคลากร/ เพศ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ชำย -  
หญิง -  

พนักงำนรำชกำร 
ชำย 5  
หญิง 16  

ลูกจ้ำงประจ ำ 
ชำย 3  
หญิง 2  

ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ชำย 8  
หญิง 8  

รวมทั้งสิ้น 42  
 4.3 จ ำนวนบุคลำกรท ำหน้ำที่บริหำร จ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร และเพศ 

ประเภทบุคลากร/ เพศ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

ข้ำรำชกำร 
ชำย 1  
หญิง 4  

รวมทั้งสิ้น 5  
 4.4 บุคลำกรที่ไม่มีวิทยฐำนะหรือต ำแหน่งทำงวิชำกำรจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ และเพศ 

วุฒิการศึกษา/ เพศ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
ชำย 14  
หญิง 9  

ปริญญำตรี 
ชำย 7  
หญิง 34  

ปริญญำโท 
ชำย -  
หญิง -  

ปริญญำเอก 
ชำย -  
หญิง -  

รวมทั้งสิ้น 64  
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 4.5 จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำจ ำแนกตำมวิทยฐำนะวุฒิกำรศึกษำ และเพศ 

วุฒิการศึกษา/ เพศ 

จ านวน (คน) 

หมายเหตุ 

ช ำ
นำ

ญก
ำร

 

ช ำ
นำ

ญก
ำร

พิเ
ศษ

 

เช
ี่ยว

ชำ
ญ 

เช
ี่ยว

ชำ
ญพิ

เศ
ษ 

รวม 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
ชำย - - - - -  
หญิง - - - - -  

ปริญญำตรี 
ชำย 6    6  
หญิง 7 2   9  

ปริญญำโท 
ชำย 3 1   4  
หญิง 12 5   17  

ปริญญำเอก 
ชำย       
หญิง   1  1  

รวมทั้งสิ้น 28 8 1  37  
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5. ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. งบบุคลากร  
     - เงินเดือนข้าราชการ 8,596,847.12 
 - เงินประจ าต าแหน่ง - 
 - เงินวิทยฐานะ 703,838.71 
 - เงินค่าตอบแทนผู้ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน 447,688.72 
 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 878,050.00 
 - เงินเพิ่มค่าครองชีพ 288,028.99 
 - เงินเดือนพนักงานราชการ 5,997,994.36 
2. งบด าเนินงาน  
      - งบด าเนนิงาน 8,691,970.18 
      - ค่าสาธารณูปโภค 1,256,005.37 
3. ค่าเสื่อมราคา  
 - สิ่งปลูกสร้าง - 
 - ครุภัณฑ์ 383,990.10 
4. งบเรียนฟรี 15 ปี ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพ้ืนฐาน)  
 - ค่าจัดการเรียนการสอน 2,074,350.00 
 - ค่าหนังสือ 760,130.60 
 - ค่าเครื่องแบบ 333,900.00 
 - ค่าอุปกรณ์ 165,600.00 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา 518,274.00 
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (โครงการพิเศษต่างๆ)  
 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 237,000.00 
 - โครงการจัดหาบุคลากรสนบัสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 117,600.00 
 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 195,000.00 
 - โครงการเตรียมอาชีวศึกษาเพือ่คนพิการ 20,000.00 
 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 95,000.00 
 - โครงการจัดอาชีวะสูงวัยอาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. 30,000.00 
 - โครงการยกระดับการจัดการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี 20,000.00 
 - โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวชิาชพี 650,000.00 
 - โครงการความร่วมมือในการฝกึงานนักเรียน นักศึกษาอาชวีศึกษาในต่างประเทศ 100,000.00 
 - โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชพีในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชพีประชาชน 318,400.00 

รวมงบด าเนินงานทั้งสิ้น 32,879,668.15 
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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มุ่งเน้นการจัดการเรียนด้านวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จริง 
(knowledge Skill) ท าได้ (Practice Skill) และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (Life Skill)       
เป็นคนเก่ง คนดีของสังคมและเมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ 
 
การจัดเรียนการสอน 2 ระบบ 
ระบบปกติ เปิดสอน 2 ระดับ 
 - ระดับปวช. รับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า 
 - ระดับปวส. รับนักเรียนที่จบชั้น ปวช. 3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า 
 
» ระบบทวิภาค ี
 จัดการเรียนการสอนด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบกรโดยนักศึกษา จะ
เรียนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานประกอบการโดยเปิดสอน 2 สาขาวิชา 1 ระดับ 
 - ระดับปวส. รับนักเรียนที่จบชั้น ปวช. 3 ม.6 หรือเทียบเท่า 
 
ประเภทวิชาที่เปิดสอน »  

»ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  • สาขาวิชาการบัญชี  - สาขางานการบัญชี 
  • สาขาวิชาการตลาด  - สาขางานการตลาด 
  • สาขาวิชาการเลขานุการ  - สาขางานการเลขานุการ 
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

»ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  • สาขาวิชาการการโรงแรม - สาขางานการโรงแรม 
 »ประเภทวิชาคหกรรม 
  • สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ - สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น 
  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 

»ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  • สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  - สาขางานวิจิตรศิลป์ 
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 
 
 »ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

ข้อมูลหลักสูตร 
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  • สาขาวิชาการบัญชี 
  • สาขาวิชาการตลาด 
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี) 
  • สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 »ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  • สาขาวิชาการโรงแรม  (ทวิภาคี)  

- สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 
   - สาขางานแม่บ้านโรงแรม 
   - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
   - สาขางานครัวโรงแรม 
 »ประเภทวิชาคหกรรม 
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   

- สาขางานอาหารและโภชนาการ  
- สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 

  • สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์  
- สาขางานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม (ทวิภาคี) 

 »ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
   - สาขางานสื่อสิ่งพิมพ์ 
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7. 

ข้อมูลครุภัณฑ์ 
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7.  ข้อมูลครุภัณฑ์ 

 7.1 แผนกวิชาการบัญชี 

ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครภุณัฑ ์

ช่ือพัสดุ หน่วยนับ วิธีที่ได้มา 
ประเภท

เงิน 
อัตรา 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

หมายเหต ุ

6/8/58 4120-001-001-582-0063-0064 เครื่องปรับอากาศ STAR-AIRE ขนาด 25,000 BTU เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 2 33,000 66,000  
17/03/59 - เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอและ เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 1 29,400 29,400  

 - กระดานไวท์บอร์ด ชุด ตกลงราคา รายได ้ 1 18,000 18,000  

 7.2 แผนกวิชาการเลขานุการ 

ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครภุณัฑ ์

ช่ือพัสดุ หน่วยนับ วิธีที่ได้มา 
ประเภท

เงิน 
อัตรา 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

หมายเหต ุ

21/8/58 4120-001-001-582-0067-0068 เครื่องปรับอากาศ STAR-AIRE ขนาด 25,000 BTU เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 2 33,000 66,000  
9/09/59 - เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง ตกลงคารา รายได ้ 1 50,000 50,000  
20/03/60 4120-001-602-0090-0092 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู เครื่อง ตกลงคารา รายได ้ 3 31000 93000  

 7.3 แผนกวิชาการตลาด 

ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครภุณัฑ ์

ช่ือพัสดุ หน่วยนับ วิธีที่ได้มา 
ประเภท

เงิน 
อัตรา 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

หมายเหต ุ

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

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

เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 1 17,000 17,000 
 

 7440-001-008-582-0021 เครื่องโปรเจคเตอร์ Epson    NBB-X18 เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 1 29,000 29,000  



~ 56 ~ 
 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

14/12/58 4170-001-001-592-0085 เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 1 33,000 33,000  

 7.4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครภุณัฑ ์

ช่ือพัสดุ หน่วยนับ วิธีที่ได้มา 
ประเภท

เงิน 
อัตรา 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

หมายเหต ุ

16-6-58 7440-001-008-582-0024-0075 เครื่องโปรเจคเตอร์ Epson    NBB-X18 เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 2 32,000 64,000  
21/8/58 4120-001-001-582-0069-0071-0073 เครื่องปรับอากาศ STAR-AIRE ขนาด 25,000 BTU เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 3 33,000 99,000  

30/12/58 
7440-001-001-591-0451-0490 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง

ส าหรับงานกราฟิก 
เครื่อง พิเศษ งบประมาณ 40 34,890 1,395,600 

 

 7.5 แผนกวิชาอาหาร 

ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครภุณัฑ ์

ช่ือพัสดุ หน่วยนับ 
วิธีที่
ได้มา 

ประเภทเงิน อัตรา ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงินท้ังสิ้น หมายเหต ุ

22/7/58 
5835-001-003-582-
0026 

เครื่องขยายเสียงมาสเตอร์+ไมค์คู ่
เครื่อง 

ตกลง
ราคา 

รายได ้ 1 20,000 20,000 
 

 
- ตู้ระบบสอนพร้อมไมค ์

ชุด 
ตกลง
ราคา 

รายได ้ 2 35,000 7,000 
 

6/8/58 
7440-001-001-582-
0450 

เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป 
เครื่อง 

ตกลง
ราคา 

รายได ้ 1 18,980 18,980 
 

 7440-001-008-582-
0026 

เครื่องโปรเจคเตอร ์
เครื่อง 

ตกลง
ราคา 

รายได ้ 1 28,900 28,900 
 

 - จอรับภาพขนาด 100 น้ิว 
จอ 

ตกลง
ราคา 

รายได ้ 1 3,590 3,590 
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 - โต๊ะวางคอมพิวเตอร ์
ตัว 

ตกลง
ราคา 

รายได ้ 1 1,300 1,300 
 

 - เก้าอี้คอมพิวเตอร ์
ตัว 

ตกลง
ราคา 

รายได ้ 1 800 800 
 

 - เครื่องส ารองไฟฟ้า 
เครื่อง 

ตกลง
ราคา 

รายได ้ 1 1,590 1,590 
 

17/02/59 - ผ้าม่านขนาด 4.20 x 2.2 เมตร 
ชุด 

ตกลง 
ราคา 

รายได ้ 4 6,000 24,000 
 

3/08/60 7440-001-008-602-
0034 

เครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON 
เครื่อง 

ตกลง 
ราคา 

รายได ้ 1 27400 27400 
 

6/07/60 7440-001-001-602-
0601 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER 
เครื่อง 

ตกลง 
ราคา 

รายได ้ 1 18500 18500 
 

6 มี.ค. 60 7110-007-008-601-
0135-0138 

โต๊ะปฏิบัติงานสแตนเลส  4  ตัว 
ตัว 

ตกลง 
ราคา 

งปม. 
 

4 25,000.- 100,000.- 
 

 7125-004-001-601-
0003 

ช้ันวางอุปกรณ์   
ตัว 

ตกลง 
ราคา 

งปม. 
 

1 35,000.- 35,000.- 
 

 5210-016-001-601-
0003- 

เครื่องวัดค่าสี    
เครื่อง 

ตกลง 
ราคา 

งปม. 
 

1 120,000.- 120,000.- 
 

 4110-001-002-601-
0015 

ตู้เย็นยืน  4  ประตู   
ตู้ 

ตกลง 
ราคา 

งปม. 
 

1 185,000.- 185,000.- 
 

 7440-01-008-601-
0040 

โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Benq  
เครื่อง 

ตกลง 
ราคา 

งปม. 
 

1 22,000.- 22,000.- 
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 6730-002-601-0014 จอรับภาพ ยี่ห้อ VERTEX 
ตัว 

ตกลง 
ราคา 

งปม. 
 

1 8,000.- 8,000.- 
 

 7440-001-002-601-
0069 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยีห่้อ 
Lenovo i6jo 310 

 
เครื่อง 

ตกลง 
ราคา 

งปม. 
 

1 27,000.- 27,000.- 
 

 7440-010-002-601-
0111 

เครื่องพิมพ์ EPSON L 360  
เครื่อง 

ตกลง 
ราคา 

งปม. 
 

1 7,000.- 7,000.- 
 

 7.6 แผนกวิชาศิลปกรรม 

ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครภุณัฑ ์

ช่ือพัสดุ หน่วยนับ วิธีที่ได้มา 
ประเภท

เงิน 
อัตรา 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

หมายเหต ุ

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 รายได ้ 1 17,490 17,490  
21/8/58 4125-001-001-582-0065-0066 เครื่องปรับอากาศ STAR-AIRE ขนาด 25296 BTU เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 2 33,000 66,000  

 7.7 แผนกวิชาคหกรรม 

ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครภุณัฑ ์

ช่ือพัสดุ หน่วยนับ วิธีที่ได้มา 
ประเภท

เงิน 
อัตรา 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

หมายเหต ุ

18/6/58 7440-001-008-582-0023 เครื่องโปรเจคเตอร์ EPSOW BB-X2y เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 1 32,000 32,000  
 7440-010-002-582-0101 เครื่องพิมพ์ ALL-IN-ONEM เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 1 4,990 4,990  
 - จอรับภาพ ขนาด 100 น้ิว จอ ตกลงราคา รายได ้ 1 3,590 3,590  
 4110-001-002-582-0012 ตู้เย็น ขนาด 12 คิว ตู้ ตกลงราคา รายได ้ 1 42,500 42,500  

26/11/59 - ตู้แช่ดอกไมส้ด ขนาด 56 คิว รุ่น APM-1503 ตู้ พิเศษ งปม. 1 40,500 40,500  
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 7.8 แผนกวิชาโรงแรม 

ว.ด.ป. 
ที่ซื้อมา 

หมายเลขพัสดุ  
เลขล าดับครภุณัฑ ์

ช่ือพัสดุ หน่วยนับ วิธีที่ได้มา 
ประเภท

เงิน 
อัตรา 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

หมายเหต ุ

26/5/58 7440-001-008-582-0027 เครื่องโปรเจคเตอร์ EPSON BB-X2y เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 1 32,000 32,000  
 7440-001-001-582-0449 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม UPS เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 1 21,590 21,590  
 7440-010-020-582-0100 เครื่องปริ้นเตอร์ ALLEN ONE L 210 เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 1 4,550 4,550  

14/06/59 - ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องนอน ขนาด 6.60 x 2.40 เมตร ตู้ ตกลงราคา รายได ้ 1 39,200 39,200  
 - บอร์ด ขนาด 1.20 x 4.30 เมตร ชุด ตกลงราคา รายได ้ 1 9,800 9,800  
 - เตียงนอน ขนาด 5 ฟุต พร้อมท่ีนอน หลัง ตกลงราคา รายได ้ 1 11,570 11,570  
 - เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมท่ีนอน หลัง ตกลงราคา รายได ้ 1 7,970 7,970  

18/6/58 4110-001-002-582-0411 ตู้เย็น พานาโซนคิ เครื่อง ตกลงราคา รายได ้ 1 7,450 7,450  
9/9/59 - รถเข็น คัน ตกลงราคา รายได ้ 1 11,500 11,500  
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8. 

ข้อมูลอาคารเรียน 
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8.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 8.1จ านวนห้องเรียนสายอาชีพจ าแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปีและประเภทวิชา 

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 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 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 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 4  5  
2.3 คหกรรม 4 4  8  
2.4 ศิลปกรรม 1 2  3  

รวม 14 18  32  
รวมทั้งสิ้น 25 29 11 65  
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8.2 ข้อมูลอาคารเรียน 

 
ลักษณะ อำคำร   อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนำดอำคำร   กว้ำง 13 เมตร  (รวมระเบียงทำงเดิน)  ยำว  78  เมตร 
เนื้อท่ี    624  ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงเมื่อ   พ.ศ. 2540 
รำคำก่อสร้ำง   13,440,000 บำท 
สภำพอำคำรในปัจจุบัน  ใช้งำนได้ดี 

 

 
ลักษณะอำคำร  อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนำดอำคำร  กว้ำง 9.50 เมตร (รวมระเบียงทำงเดิน) ยำว 54.4  เมตร  สูง 15 เมตร 
เนื้อท่ี   513  ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงเมื่อ  พ.ศ. 2526 
รำคำก่อสร้ำง  6,120,000 บำท (เงิน งปม. 5,200,000 +  บ.ก.ศ. 920,000) 
สภำพอำคำรในปัจจุบัน ใช้งำนได้ดี 

 

 

อาคารเรียน 1   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน) 

อาคารเรียน 2   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน) 
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ลักษณะอำคำร  อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนำดอำคำร  กว้ำง  10 เมตร (รวมระเบียงทำงเดิน) ยำว 58.5  เมตร  สูง 16.55 เมตร 
เนื้อท่ี   1,782  ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงเมื่อ  พ.ศ. 2530 
รำคำก่อสร้ำง  6,995,264 บำท (เงินงปม. 5,497,632 +  บ.ก.ศ. 1,497,632) 
สภำพอำคำรในปัจจุบัน ใช้งำนได้ดี 

 

 
ลักษณะอำคำร   อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
ขนำดอำคำร   กว้ำง  10.6   เมตร  (รวมระเบียงทำงเดิน) 

ยำว  52   เมตร   สูง  7.22  เมตร 
เนื้อท่ี    513  ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงเมื่อ   พ.ศ. 2520 
รำคำก่อสร้ำง   918,050  บำท (เงินงปม.) 
สภำพอำคำรในปัจจุบัน  ใช้งำนได้ดี 

 

อาคารเรียน 3   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน) 

อาคารเรียน 4   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น) 
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ตึกอ านวยการ 
ลักษณะอำคำร   อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนำดอำคำร   กว้ำง  12   เมตร  (รวมระเบียงทำงเดิน) 

ยำว  40.50   เมตร    
เนื้อท่ี    1,844 ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงเมื่อ   พ.ศ. 2533 
รำคำก่อสร้ำง   8,600,000  บำท  
สภำพอำคำรในปัจจุบัน  ใช้งำนได้ดี 

 

 
ลักษณะอำคำร   ตึก/ผนังก่ออิฐ/ซีเมนต์บล็อก มุงกระเบื้อง 
ขนำดอำคำร   กว้ำง 28  เมตร ยำว  43.35  เมตร  สูง  9.10  เมตร 
เนื้อท่ี    1,213.80   ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงเมื่อ   พ.ศ. 2530 
รำคำก่อสร้ำง   2,656,000  บำท  
สภำพอำคำรในปัจจุบัน  ใช้งำนได้ดี 

 

อาคารเรียน 5   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) 

หอประชุม และโรงอาหาร   (อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น) 
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ลักษณะอำคำร   อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนำดอำคำร    กว้ำง  12   เมตร  ยำว  32  เมตร    
เนื้อท่ี    384 ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงเมื่อ   พ.ศ. 2531 
รำคำก่อสร้ำง   1,349,607  บำท  
สภำพอำคำรในปัจจุบัน  ใช้งำนได้ดี 

 

 
ลักษณะอำคำร   อำคำรไม้ ชั้นเดี่ยว/หลังคำมุงกระเบื้อง 
ขนำดอำคำร   กว้ำง  7.50  เมตร   ยำว  27  เมตร    
เนื้อท่ี    -  ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงเมื่อ   พ.ศ. 2530 
รำคำก่อสร้ำง   -  บำท  
สภำพอำคำรในปัจจุบัน  ใช้งำนได้ดี 

 

 

อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ 

อาคารชั่วคราว (อาคารละหมาด) 
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ลักษณะอำคำร   อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก  1 ชั้น 
ขนำดอำคำร   กว้ำง - เมตร   ยำว - เมตร 
เนื้อท่ี    -  ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงเมื่อ   พ.ศ.  2544 
รำคำก่อสร้ำง   -    บำท  
สภำพอำคำรในปัจจุบัน  ใช้งำนได้ดี 

 

 
ลักษณะอำคำร   หลังคำมุง 
ขนำดอำคำร   กว้ำง - เมตร   ยำว - เมตร 
เนื้อท่ี    -  ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงเมื่อ   พ.ศ. 2553 
รำคำก่อสร้ำง   - บำท 
สภำพอำคำรในปัจจุบัน  ใช้งำนได้ดี 

 
 
 

อาคารป้อมยาม /ธนาคารโรงเรียน 

โรงจอดรถหลังอาคารเรียน 5  (หน้าอาคารเรียน 4) 
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ลักษณะอาคาร  หลังคามุง 
เนื้อท่ี   - 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2561 
ราคาก่อสร้าง  - 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 
 

 

 

 

 

 

 
ลักษณะอำคำร   รถไฟจ ำลอง 
ขนำดอำคำร   กว้ำง - เมตร   ยำว - เมตร 
เนื้อท่ี    -  ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงเมื่อ   พ.ศ. 2551 
รำคำก่อสร้ำง   -  บำท 
สภำพอำคำรในปัจจุบัน  ใช้งำนได้ดี 

 

                 โรงจอดรถหน้าอาคารเรียน 3   
 

แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 



~ 68 ~ 
 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

 
ลักษณะอำคำร   อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนำดอำคำร   กว้ำง - เมตร   ยำว - เมตร 
เนื้อท่ี    70  ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงเมื่อ   พ.ศ. 2552 
รำคำก่อสร้ำง   550,000.- บำท  (เงินบริจำค) 
สภำพอำคำรในปัจจุบัน  ใช้งำนได้ดี 

 

 

 
ลักษณะอำคำร   หลังคำมุงกระเบื้อง 
ขนำดอำคำร   กว้ำง - เมตร   ยำว - เมตร 
เนื้อท่ี    -  ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงเมื่อ   พ.ศ. 2553 
รำคำก่อสร้ำง   - บำท 
สภำพอำคำรในปัจจุบัน  ใช้งำนได้ดี 

 

อาคารผลิตภัณฑ์อาหาร 

ทางเดินหน้าอาคารเรียน 5 
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ลักษณะอำคำร   อำคำรคอนกรีต 
ขนำดอำคำร   กว้ำง - เมตร   ยำว - เมตร 
เนื้อท่ี    -  ตำรำงเมตร 
ปรับปรุงเป็นอำคำรโรงงำน   พ.ศ. 2551 
รำคำก่อสร้ำง   - บำท 
สภำพอำคำรในปัจจุบัน  ใช้งำนได้ดี 

 
 
  

อาคารโรงงานในโรงเรียน (โรงงานโรตีกรอบ) 
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9. 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดปัตตานี 
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9.  ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดปัตตานี 
 9.1  ตราประจ าจังหวัดปัตตานี   
 
 
 
 
 

 9.2  ค าขวัญประจ าจังหวัดปัตตานี 
"เมืองงำมสำมวัฒนธรรม ศูนย์ฮำลำลเลิศล้ ำ ชนน้อมน ำศรัทธำ 

ถิ่นธรรมชำติงำมตำ ปัตตำนีสันติสุขแดนใต้" 

 9.3  ประวัติจังหวัดปัตตานี 
  จำกหลัก ฐำนเอกสำรโบรำณของจีน อำหรับ ชวำ มลำยู และจำรึกของชำวอินเดีย        
ที่ปรำกฎ นำมเมืองของรัฐส ำคัญแห่งหนึ่งบนแหลมมลำยู ซึ่งออกเสียงตำมส ำเนียงในแต่ละภำษำ เช่น    
หลังยำซูว ,หลังยำซีเจีย (ภำษำจีน พุทธศตวรรษที่ 11 -12 และ 16-18) ,ลังคำโศกะ ,อิลังกำโศกะ       
(ภำษำสันสกฤต ภำษำทมิฬ พุทธศตวรรษที่  9 และพุทธศตวรรษที่  16) ,เล็งกะสุกะ (ภำษำชวำ           
พุทธศตวรรษที่ 20) ,ลังคะศุกำ (ภำษำอำหรับ พุทธศตวรรษที่ 21) ,ลังกะสุกะ ,ลังกำสุกะ (ภำษำมลำยู   
พุทธศตวรรษที่ 24) (wheatly 1961 Sklling 1992:131 ; อมรำ ศรีสุชำติ 2540 ;กรมศิลปำกร 
2540:10)  
  ชื่อที่ปรำกฏนี้ นักวิชำกำรสันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นชื่อเมืองเดียวกัน ที่เคยตั้งอยู่ในรัฐเคดะห์ 
ประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย และจังหวัดปัตตำนีในประเทศไทย แต่ในสมัยหลังศูนย์กลำงของเมืองแห่งนี้
น่ำจะอยู่ในจังหวัดปัตตำนี เนื่องจำกชำวพ้ืนเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 25       
ยังกล่ำวว่ำเมืองปัตตำนี พัฒนำขึ้นมำจำกเมืองลังกำสุกะสอดคล้องกับต ำนำนเมืองไทรบุรีที่กล่ำวว่ำ      
รำชำมะโรงมหำวงค์ทรงสร้ำงลังกำสุกะบนฝั่งตะวันตกที่เคดะห์และพระรำชนัดดำของพระองค์ได้มำสร้ำง
ลังกำสุกะที่ปัตตำนี ชำวพ้ืนเมืองปัตตำนีเรียกบริเวณแถบนี้ว่ำลังกำสุกะมำ จนกระทั่งแม่น้ ำปัตตำนีเปลี่ยน
ทำงเดิน (หม่อมเจ้ำจันทร์จิรำยุ รัชนี,2539:107)  
  รำวพุทธศตวรรษที่ 19 ชุมชนลังกำสุกะเริ่มเสื่อมลงไปเนื่องจำกข้อจ ำกัดทำงภูมิศำสตร์
และศำสนำวัฒนธรรมของชำวเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป นักวิชำกำรทำงประวัติศำสตร์และโบรำณคดีเชื่อว่ำ 
ปัตตำนีเป็นที่แวะพักจอดเรือเพ่ือแลกเปลี่ยนซื้อขำยสินค้ำระหว่ำงพ่อค้ำชำว อินเดียทำงตะวันตกกับพ่อค้ำ
ชำวจีนทำงตะวันออก และชนพ้ืนเมืองบนแผ่นดินและตำมหมู่เกำะใกล้เคียงต่ำงๆ นอกจำกนั้นยังเชื่อมั่นอีก
ด้วยว่ำปัตตำนีเดิมเป็นอำณำจักรที่เก่ำแก่ตำมที่ ปรำกฏในเอกสำรโบรำณที่กล่ำวมำ (ภัคพดี อยู่คง
ดี,มปป:2) 
  หลักฐำนทำงโบรำณคดีที่แสดงร่องรอยของควำมเจริญรุ่งเรืองในอดีตของปัตตำนีที่ บริเวณ
อ ำเภอยะรังเป็นซำกร่องรอยของเมืองโบรำณขนำดใหญ่ซ้อนทับกันถึง 3 เมือง มีซำกเป็นโบรำณสถำน
ปรำกฏอยู่ไม่น้อยกว่ำ 40 แห่ง ซำกเนินโบรำณสถำนบำงแห่งได้รับกำรขุดแต่งและอนุรักษ์ไว้ เช่น 
โบรำณสถำนบ้ำนจำเละ 3 แห่ง ซึ่งเป็นซำกอำคำรศำสนสถำนก่ออิฐที่มีกำรขัดแต่งประดับฐำนชั้นล่ำงๆ 
และยังค้นพบโบรำณวัตถุจ ำนวนมำก เช่น สถูปจ ำลองดินเผ่ำ พระพิมพ์ดินดิบ และดินเผำบำงชิ้นมีตัวอักษร
ซึ่งนักภำษำโบรำณอ่ำนและแปลว่ำเป็นอักษรปัลลวะ (อินเดียใต้) ภำษำสันสกฤตเขียนเป็นคำถำเนื่องในพุทธ
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ศำสนำลัทธิมหำยำน พระโพธิสัตว์สัมฤทธิ์และเศษภำชนะดินเผำประเภทต่ำงๆ โบรำณวัตถุเหล่ำนี้มีอำยุอยู่
ในรำวพุทธศตวรรษที่ 12-13 (กรมศิลปำกร, 2535)  
  สอดคล้องกับจดหมำยเหตุจีนที่ได้กล่ำวถึงไว้ นอกจำกนั้นหลักฐำนที่ได้ขุดค้นพบยังแสดง
ให้เห็นด้วยว่ำบริเวณที่ เป็นที่ตั้ง อ ำเภอยะรังในปัจจุบัน เป็นชุมชนที่มีควำมเจริญทำงวัฒนธรรมสูง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งศำสนำพุทธที่ได้รับอิทธิพลจำกอินเดียไว้อย่ำงเต็มที่ มีควำมสัมพันธ์กับดินแดนใกล้เคีย ง 
เช่น บริเวณดินแดนภำคกลำงของประเทศไทย และบริเวณคำบสมุทรอินโดจีนด้วย และคงจะเป็นชุมชนที่มี
กิจกรรมสืบต่อเรื่อยมำจนถึงรำวพุทธศตวรรษที่ 15 ก่อนที่อำณำจักรศรีวิชัยจะมีอ ำนำจรุ่งเรืองครอบคลุม
คำบสมุทรมลำยูในที่สุด (ภัคพดี อยู่คงดี,มปป.:2)  
  นักภูมิศำสตร์เชื่อว่ำ เมืองโบรำณขนำดใหญ่ที่บริเวณอ ำเภอยะรังนั้นหมดควำมส ำคัญลง
น่ำจะมีเหตุผล ประกำรหนึ่งมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของระดับน้ ำทะเลช่วงระยะเวลำ 1 ,000 ปีที่ผ่ำนมำ 
โดยลดลงไประดับหนึ่งมีผลท ำให้ชำยฝั่งทะเลถอยห่ำงออกไปจำกเดิม ดังนั้น ที่ตั้งของชุมชนจึงไม่เหมำะสมที่
จะเป็นท ำเลของกำรเป็นเมืองท่ำค้ำขำยอีกต่อ ไป และน ำมำซึ่งกำรย้ำยที่ตั้งของเมืองในระยะเวลำต่อมำ ซึ่ง
สัมพันธ์กับต ำนำนกำรสร้ำงเมืองปัตตำนีที่กล่ำวไว้ในหนังสือหลำยเล่ม เช่น Hikayat Patani:Story of 
Patani ของ A.Teeuw และ D.K.Wyatt:Sajaraj Kerajaan Melaya Patani หรือต ำนำนเมืองปัตตำนีของ 
lbrahim Syukri เป็นต้น แม้ว่ำจะไม่สำมำรถระบุระยะเวลำก ำเนิดของเมืองปัตตำนีได้อย่ำงแน่ชัด แต่เมือง
ปัตตำนีก็ได้ปรำกฏชื่อและเจริญรุ่งเรืองข้ึนมำเป็นล ำดับ  
  ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นอย่ำงน้อย เมืองปัตตำนี ได้ชื่อว่ำเป็นหัวเมืองฝ่ำยใต้ปลำย
แหลมมำลำยู มีฐำนะเป็นเมืองประเทศรำชของกรุงศรีอยุธยำมำตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรม ไตรโลกนำถ 
(พ.ศ.1991-2031) และอยู่ภำยใต้อ ำนำจของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยำเรื่อยมำ ในปี พ.ศ.2054 โปรตุเกส
สำมำรถยึดครองมะละกำได้ส ำเร็จ และพยำยำมขยำยอิทธิพลทำงกำรค้ำข้ึนมำทำงตอนเหนือของคำบสมุทร
มำลำยู ประกอบกับพระรำชำธิบดีที่ 2 (พ.ศ.2034-2072) ทรงยินยอมให้โปรตุเกสเข้ำมำตั้งสถำนีกำรค้ำ
ในเมืองชำยฝั่งทะเล เช่น นครศรีธรรมรำช มะริด ตะนำวศรี รวมทั้งปัตตำนีด้วย ท ำให้ปัตตำนีกลำยเป็น
เมืองท่ำหลักเมืองหนึ่ง เป็นที่ตั้งของสถำนีกำรค้ำของพ่อค้ำทั้งชำวตะวันตกและชำวตะวันออก ทั้งชำว
อินเดีย จีน และญี่ปุ่น สินค้ำที่ส ำคัญของเมืองปัตตำนียุคนั้น ได้แก่ ไม้กฤษณำ ไม้ฝำง เครื่องเทศ ของป่ำ 
งำช้ำง และ  นอแรด นอกจำกนี้ปัตตำนียังเป็นจุดรับส่งสินค้ำของนำนำชำติ เช่น เครื่องถ้วยชำม อำวุธ ดิน
ปืน ดีบุก และผ้ำไหม (สถำบันทักษิณคดีศึกษำ: 2529) 

แม้ว่ำปัตตำนีเป็นเมืองประเทศรำชของกรุงศรีอยุธยำก็ตำม แต่ด้วยเหตุเมืองที่ปัตตำนีมี
ควำมเจริญมั่นคงทำงเศรษฐกิจเป็นอย่ำงดี ท ำให้เจ้ำเมืองปัตตำนีต้องกำรเป็นอิสละหลำยครั้ง ดังเช่น ในปี 
พ.ศ.2092 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหำจักรพรรดิ พม่ำยกทัพมำตีกรุงศรีอยุธยำ พระยำตำนีศรีสุลต่ำนได้น ำ
กองทัพเรือประกอบด้วยเรือหย่ำหยับ 200 ล ำ ไปช่วยรำชกำรสงครำม แต่เมื่อเห็นว่ำกองทัพกรุงศรีอยุธยำ
เสียทีพม่ำ จึงถือโอกำสท ำกำรขบถยกก ำลังบุกเข้ำไปในพระบรมมหำรำชวัง สมเด็จพระมหำจักรพรรดิหนี
ข้ำมฝำกไปประทับบนเกำะมหำพรำหมณ์ จนเมื่อกองทัพไทยรวบรวมก ำลังได้แล้ว จึงยกกองทัพเข้ำโอบล้อม
ตีกองทหำรเมืองตำนีจนแตกพ่ำยไป  

ต่อมำในปี พ.ศ.2146 สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช มีรับสั่งให้ออกญำเดโชยกทัพไปตีเมือง
ปัตตำนี เพ่ือยึดเข้ำไว้ในพระรำชอ ำนำจ แต่ไม่ส ำเร็จ  เนื่องจำกปัตตำนีได้รับกำรช่วยเหลือจำกพ่อค้ำ      
ชำวยุโรป ทั้งอำวุธปืนใหญ่และทรัพย์สินเงินทอง  

ในสมัยพระเพทรำชำ (พ.ศ.2231-2245) เมืองปัตตำนีไม่พอใจในกำรสถำปนำขึ้นใหม่
ของกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยำ ประกำศไม่ยอมขึ้นกับกรุงศรีอยุธยำอีกครั้ง ท ำให้ปัตตำนีเป็นอิสระต่อเนื่อง
มำ  
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จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยำเสียแก่พม่ำใน พ.ศ.2301 ตลอดมำจนสิ้นสมัยกรุงศรีอยุธยำและ
กรุงธนบุรี เมืองปัตตำนีตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมำ ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำมจำก
หลักฐำนทำงโบรำณคดีท่ีพบที่เมืองโบรำณ ยะรังแสดงว่ำประชำชนโดยทั่วไปก่อนหน้ำนั้นนับถือศำสนำพุทธ
และพรำหมณ์ และเปลี่ยนมำนับถือศำสนำอิสลำม หลังจำกที่อำณำจักรศรีวิชัยเสื่อมอ ำนำจลง อิทธิพลของ
ศำสนำอิสลำมจำกรำชวงค์มัชปำหิตในชวำได้แผ่อ ำนำจเข้ำมำสู่แหลม  มลำยูก่อตัวขึ้นเป็นอำณำจักร        
มะละกำ  

ในรำวพุทธศตวรรษที่ 19 แผ่อิทธิพลไปสู่เมืองต่ำง ๆ ท ำให้เจ้ำเมืองเปลี่ยนกำรนับถือ
ศำสนำเดิมมำเป็นศำสนำอิสลำมทั้งหมด ก่อให้เกิดควำมร่วมมือด้ำนกำรเมือง และกำรเศรษฐกิจกำรค้ำใน
ภูมิภำคนี้อย่ำงเข้มแข็ง ศำสนำอิสลำมได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นควบคู่ไปกับกำรค้ำ มีกำรก่อสร้ำงมัสยิดขึ้นเพ่ือใช้
เป็นที่ประกอบศำสนกิจ มัสยิดที่ส ำคัญคือ มัสยิดกรือเซะ ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่ประจ ำเมือง และมัสยิดบ้ำนดำ
โต๊ะ บริเวณที่เป็นท่ำเรือทำงตอนเหนือของอ่ำวปัตตำนี  นอกจำกนั้นยังมีมัสยิดและสุเหร่ำในเขตชุมชน
อิสลำมถูกสร้ำงขึ้นอีกหลำยแห่ง 
  ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  (พ.ศ.2325-
2352) ทรงโปรดฯ ให้สมเด็จกรมพระรำชวังบวรมหำสุรสิงหนำท ยกทัพหลวงลงมำปรำบปรำมพม่ำที่มำตี
หัวเมืองทำงแหลมมลำยูจนเรียบร้อย และในปี พ.ศ.2328 กรมพระรำชวังบวรฯ เสด็จลงไปประทับที่เมือง
สงขลำให้ข้ำหลวงเชิญกระแสรับสั่งออกไปยังหัวเมือง ที่เหลือ คือ เมืองปัตตำนี เมืองไทรบุรี และเมืองตรัง
กำนู ให้มำยอมเป็นเมืองขึ้นเช่นเดิม แต่สุลต่ำนมูฮัมหมัดพระยำปัตตำนีในขณะนั้นขัดขืน กรมพระรำชวัง
บวรฯ จึงมีรับสั่งให้พระยำกลำโหมยกกองทัพไทยลงไปตีเมืองปัตตำนีได้ในปี  พ.ศ.2329 กวำดต้อน
ครอบครัวและศำสตรำวุธมำเป็นอันมำก รวมทั้งปืนใหญ่ 2 กระบอก แต่สำมำรถน ำไปได้เพียงกระบอกเดียว 
แล้วจึงน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ ถวำยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก  ทรงโปรดฯ ให้จำรึกชื่อเป็น ”พญำตำนี”       
ซึ่งนับว่ำเป็นปืนใหญ่กระบอกใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณหน้ำกระทรวงกลำโหม 
กรุงเทพมหำนคร 
  ในปี พ.ศ.2332 ตนกูลำมิดดินเจ้ำเมืองปัตตำนีมีหนังสือไปชวนองค์เชียงสือเจ้ำอนัมก๊ก   
ให้ร่วมกันตีหัวเมืองในพระรำชอำณำจักร เมื่อพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกทรงทรำบ จึงโปรดฯ 
ให้ยกทัพไปตีเมืองปัตตำนีอีกครั้งหนึ่ง ต่อมำในปี พ.ศ. 2351 ดำตะปังกำลันได้ก่อควำมไม่สงบขึ้น     
รัชกำลที่ 1 โปรดให้เจ้ำพระยำพลเทพ (บุนนำค) ยกทัพหลวงออกไปสมทบกับเมืองสงขลำ พัทลุง จะนะ    
ตีเมืองปัตตำนีได้ส ำเร็จ 
  ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย (พ.ศ.2352-2367) เกิดควำมไม่สงบ
บ่อยครั้ง ดังนั้นจึงโปรดเกล้ำฯ ให้พระยำอภัยสงครำมและพระยำสงขลำ (เถี่ยนจ๋อง) ผู้ก ำกับดูแลหัวเมือง
มลำยูแบ่งเมืองตำนีออกเป็น 7 หัวเมือง และแต่งตั้งให้พระยำเมืองเป็นผู้ปกครอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2359    
เป็นต้นมำ ได้แก่  

1. เมืองปัตตำนี ต่วนสุหลง เป็นเจ้ำเมือง 
2. เมืองยะหริ่ง นำยพ่ำย เป็นเจ้ำเมือง 
3. เมืองสำย นิเดะห์ เป็นเจ้ำเมือง 
4. เมืองหนองจิก ต่วนนิ เป็นเจ้ำเมือง 
5. เมืองระแงะ นิดะห์ เป็นเจ้ำเมือง 
6. เมืองรำมันห์ ต่วนมันโซร์ เป็นเจ้ำเมือง 
7. เมืองยะลำ ต่วนยำลอร์ เป็นเจ้ำเมือง 
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  ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 โปรดเกล้ำฯ ให้ยกเลิก
วิธีกำรปกครองบ้ำนเมืองแบบจตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นำ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 เป็นต้นมำ จัดกำรปกครอง
เป็นแบบ 12 กระทรวง มีกระทรวงมหำดไทยเป็นกระทรวงกำรแผ่นดิน โดยให้จัดกำรปกครองเป็นระบบ
เทศำภิบำล  ทรงใช้นโยบำยประนีประนอมและทรงด ำเนินกำรทีละขั้นตอนโดยไม่ก่ อ่ให้ เกิดกำร 
กระทบกระเทือนต่อกำรปกครองของเจ้ำเมือง ทั้ง 7 หัวเมือง ในภำคใต้ทรงโปรดฯ ให้จัดแบ่งเป็น 4 มณฑล 
ได้แก่  

๑. มณฑลภูเก็ต จัดตั้งในปี พ.ศ. 2437 
๒. มณฑลชุมพร จัดตั้งในปี พ.ศ. 2439 
๓. มณฑลนครศรีธรรมรำช จัดตั้งในปี พ.ศ. 2439 
๔. มณฑลไทรบุรี จัดตั้งในปี พ.ศ. 2440 

มณฑลนครศรีธรรมรำช ประกอบด้วยเมือง 10 เมือง โดยรวมเอำบริเวณ 7 หัวเมืองเข้ำ
ไว้ด้วย คือ เมืองนครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ตำนี ยะหริ่ง สำยบุรี หนองจิก ยะลำ ระแงะ และรำมัน มี
ผู้ว่ำรำชกำรเมืองดูแล อยู่ในกำรปกครองของข้ำหลวงเทศำภิบำลมณฑล  ปี พ.ศ. 2447 ทรงพระกรุณำ
โปรดให้แยกหัวเมืองทั้ง 7 ออกจำกมณฑลนครศรีธรรมรำช มำตั้งเป็นมณฑลปัตตำนี พร้อมทั้งเปลี่ยนฐำนะ
เมืองเป็นอ ำเภอ และจังหวัด ได้แก่  

จังหวัดปัตตำนี รวมเมืองหนองจิกและเมืองยะหริ่ง 
จังหวัดสำยบุรี รวมเมืองระแงะ 
จังหวัดยะลำ รวมเมืองรำมัน 

นอกจำกนี้ยังแยกท้องที่อ ำเภอหนองจิกยกฐำนะข้ึนเป็นอ ำเภอเมืองเก่ำ ซึ่งต่อมำเปลี่ยนชื่อ
เป็นอ ำเภอมะกรูดและ อ ำเภอโคกโพธิ์ตำมล ำดับ  เมืองปัตตำนีเดิมเปลี่ยนชื่อเป็นอ ำเภอปะกำฮะรังและ
จัดตั้งอ ำเภอขึ้นใหม่อีก 2 อ ำเภอ คือ อ ำเภอยะรัง และอ ำเภอปะนำเระข้ึนกับจังหวัดปัตตำนี 
  ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เกิดภำวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ ำ
ภำยหลังจำกเปลี่ยนแปลงกำรปกครองในปี พ.ศ. 2475 รัฐบำลจึงต้องตัดทอนรำยจ่ำยให้น้อยลงเพ่ือรักษำ
เสถียรภำพทำงกำรคลังของ ประเทศ จึงยุบเลิกมณฑลปัตตำนี คงสภำพเป็นจังหวัด ยุบจังหวัดสำยบุรีเป็น
อ ำเภอตะลุบัน และแบ่งพ้ืนที่บำงส่วนของสำยบุรี คือระแงะ และบำเจำะ ไปขึ้นกับจังหวัดนรำธิวำส ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2476 เป็นต้นมำ จังหวัดปัตตำนีมีกำรปกครองโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด พระยำรัตนภัคดี (แจ้ง สุวรรณ
จินดำ) เป็นผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปัตตำนีคนแรก  ภำยใต้กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย  โดย
กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศใช้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแห่งรำช  อำณำจักรสยำม        
พ.ศ. 2476 จัดระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคออกเป็นจังหวัดและอ ำเภอ  หลังจำกนั้นได้มีกำร
ปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติดังกล่ำวในปี พ.ศ. 2499 และ พ.ศ. 2505 และใช้บริหำรรำชกำรแผ่นดินมำ
จนทุกวันนี้ 
 9.4 สภาพทั่วไปจังหวัดปัตตานี 
  9.4.1 ลักษณะที่ตั้ง 
   จังหวัดปัตตำนี ตั้งอยู่ในภำคใต้ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ 1,055 กิโลเมตร ตั้งอยู่ติดกับอ่ำวไทย พ้ืนที่โดยทั่วไป เป็นที่รำบต่ ำ เหมำะ
แก่กำรเพำะปลูก  
  9.4.2 เนื้อท่ี 
   มีเนื้อท่ี 2,109ตำรำงกิโลเมตร เป็นอันดับที ่13 ของภำคใต้ 
  9.4.3 อำณำเขตติดต่อ 
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   ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสงขลำ 
   ทิศใต ้ติดต่อกับจังหวัดนรำธิวำส 
   ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดทะเลอ่ำวไทย 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดยะลำ 
  9.4.4  สภำพภูมิประเทศ 

จังหวัดปัตตำนี มีลักษณะพ้ืนที่แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 
1) บริเวณพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเล ได้แก่ พ้ืนที่ทำงตอนเหนือและทำงตะวันออกของ

จังหวัด มีหำดทรำยยำวลักษณะชำยฝั่งทะเล มีกำรทับถมอยู่ตลอดเวลำ พ้ืนที่ติดชำยฝั่งทะเลเข้ำไปเป็นที่
รำบชำยฝั่งกว้ำงประมำณ 10-30 กิโลเมตร ระดับควำมลำดชันร้อยละ 2 

2) พ้ืนที่รำบลุ่ม เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด อยู่บริเวณส่วนกลำงและตอนใต้
ของจังหวัด ที่ดินมีควำมเหมำะสมทำงกำรเกษตรกรรมรวมทั้งมีแม่น้ ำปัตตำนีไหลผ่ำน 

3) พ้ืนที่ภูเขำเป็นพ้ืนที่ส่วนน้อยอยู่ทำงตอนใต้ของอ ำเภอโคกโพธิ์  ทำงทิศ
ตะวันออกของอ ำเภอสำยบุรีและทำงตอนใต้ของอ ำเภอกะพ้อ ซึ่งเทือกเขำนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขำ 
สันกำลำคีร ี
  9.4.5  สภำพภูมิอำกำศ 

ฤดูกำลของจังหวัดปัตตำนีแบ่งตำมลักษณะของลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทย
ออกได้เป็น 3 ฤด ูคือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม 
ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ 

9.5  เขตการปกครอง 
  จังหวัดปัตตำนีได้แบ่งหน่วยกำรปกครองออกเป็น 12 อ ำเภอ 115 ต ำบล 642 หมู่บ้ำน 
โดยมีหน่วยกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำล 12 แห่ง 
(เทศบำลเมือง 1 แห่ง ) และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 101 แห่ง ซึ่งเป็น อบต. ชั้นเล็ก 99 แห่ง และ 
อบต.ชั้นกลำง 2 แห่ง คือ อบต.รูสะมิแล และอบต.บำนำ โดยไมมี อบต.ชั้นใหญ่ 

ขนำดพ้ืนที่และหน่วยกำรปกครองจังหวัดปัตตำนี จ ำแนกรำยต ำบล 

อ าเภอ 
เนื้อที่ 

(ตร.กม.) 
ต าบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ชุมชน 

ร้อยละของ
พื้นที่จังหวัด 

ระยะทางหา่งจาก
จังหวัด(กม.) 

1.เมือง
ปัตตำนี 

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.โคกโพธิ ์ 339.414 12 82 12 2 - 17.49 26 
5.ยะหริ่ง 196.829 18 81 15 3 - 10.14 14 
6.ปะนำเระ 144.058 10 53 9 1 - 7.42 43 
7.มำยอ 216.136 13 59 10 1 - 11.14 29 
8.สำยบุร ี 178.424 11 64 9 1 20 9.20 50 
9.ทุ่งยำงแดง 114.970 4 23 4 - - 5.93 45 
10.กะพ้อ 93.815 3 27 3 - - 4.83 68 
11.แม่ลำน 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 - 

9.6  จ านวนประชากร 



~ 76 ~ 
 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ วิทยำลัยอำชวีศึกษำปัตตำนี – 073 333 000 

9.6  จ านวนประชากร 
  ข้อมูลประชากรและครัวเรือนจังหวัดปัตตานี  

ครัวเรือน 174,480 ครัวเรือน 

อ าเภอ 
ประชากร ณ 1 มค. 2557 ประชากร ณ 1 มค. 2558 ประชากร ณ 1 มค. 2561 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เมืองปัตตานี 62,016 64,647 126,663 62,540 65,035 127,575 63,406 65,910 129,316 

โคกโพธิ์ 32,521 34,147 66,668 32,606 34,258 66,864 32,843 34,484 67,327 

หนองจิก 38,375 36,532 74,907 39,754 36,990 76,744 39,676 37,477 77,153 

ปะนาเระ 22,298 22,974 45,272 22,425 23,109 45,534 22,498 23,206 45,704 

มายอ 28,344 29,304 57,648 28,650 29,597 58,247 29,111 30,021 59,132 

ทุ่งยางแดง 11,008 11,496 22,504 11,159 11,656 22,815 11,369 11,800 23,169 

สายบุรี 32,939 34,269 67,208 33,303 34,582 67,885 33,641 34,914 68,555 

ไม้แก่น 5,974 6,165 12,139 6,026 6,239 12,265 6,101 6,330 12,431 

ยะหริ่ง 41,654 42,304 83,958 42,075 42,664 84,739 42,587 43,179 85,766 

ยะรัง 44,425 44,681 89,106 44,966 45,248 90,214 45,664 45,754 91,418 

กะพ้อ 8,693 8,789 17,482 8,794 8,914 17,708 8,897 9,065 17,962 

แม่ลาน 7,835 8,137 15,972 7,938 8,242 16,180 8,095 8,423 16,518 

รวม 336,082 343,445 679,527 340,236 346,534 686,770 343,888 350,563 694,451 

หมายเหตุ :: ที่มาจาก ส านักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 
 9.7  สภาพเศรษฐกิจ 
  มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปัตตำนี  ปี 2550 มีมูลค่ำ 39,534 ล้ำนบำท       
รำยได้ เฉลี่ ย  (Per capita GPP) 59,618 บำท/หัว/ปี  สูงเป็น อันดับ 9 ของภำคและอันดับที่  26                   
ของประเทศ รำยได้เฉลี่ยต่อคนเพ่ิมขึ้นจำกปี 2549โดยมีรำยได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2,695 บำท อัตรำกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ในปี 2550 p1 ได้เพ่ิมขึ้นจำกปี 2549p คิดเป็นร้อยละ 7.3 ส ำหรับสำขำกำร
ผลิตที่ส ำคัญของจังหวัด คือ สำขำประมง มีมูลค่ำ 11,424 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมำเป็น
สำขำเกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์ และกำรป่ำไม้ มีมูลค่ำ 6,795 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17.19 ส่วนสำขำที่
มีมูลค่ำน้อยที่สุด คือ กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน และลูกจ้ำงในครัวเรือนส่วนบุคคลมีมูลค่ำ  34 และ 
38 ล้ำนบำท ซึ่งมีสัดส่วนเท่ำกันคิดเป็นร้อยละ 0.08 และ 0.1 ตำมล ำดับ 

 9.8  สถานที่ท่องเที่ยว 

 

หาดแฆแฆ  
       หำดแฆแฆ อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดประมำณ 43 กิโลเมตร ค ำว่ำ “แฆแฆ” เป็น
ภำษำมลำยูท้องถิ่น (ภำษำยำวี) มีควำมหมำยว่ำ อึกทึกครึกโครม อยู่ในท้อง  
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หาดตะโละกาโปร์  
       หำดตะโละกำโปร์ ตั้งอยู่ห่ำงจำกตัวเมืองปัตตำนีตำมทำงหลวงหมำยเลข 42 
(ปัตตำนี-นรำธิวำส) เลี้ยวซ้ำยเข้ำอ ำเภอยะหริ่ง ข้ำมคลองยำมูตำมสะพำนคอนกรีต 

  
 

 

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  
       ศำลเจ้ำแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศำลเจ้ำเล่งจูเกียง ตั้งอยู่เลขที่ 63 ถนนอำเนำะรู 
ต ำบล อำเนำะรู เป็นศำลที่ประดิษฐำนรูปแกะสลักของเจ้ำแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พ  

  
 

 

วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม  
       วัดช้ำงให้รำษฎร์บูรณำรำม ตั้งอยู่ที่บ้ำนป่ำไร่ ต ำบลทุ่งพลำ ริมทำงรถไฟสำย
หำดใหญ่-สุไหงโก-ลก ระหว่ำงสถำนีนำประดู่กับสถำนีป่ำไร่ ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 
31  

  
 

 

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี  
       มัสยิดกลำงจังหวัดปัตตำนี  ตั้งอยู่ที่ถนนยะรัง เส้นทำงยะรัง-ปัตตำนี ในเขต
เทศบำลเมืองปัตตำนี ซึ่งสร้ำงในปี พ.ศ. 2497 ใช้เวลำด ำเนินกำรสร้ำงประมำณ 9 ปี 
และ  

  
 

 

มัสยิดกรือเซะ  
       มัสยิดกรือเซะ ตั้งอยู่ริมถนนสำยปัตตำนี-นรำธิวำสหรือทำงหลวงแผ่นดินสำย 42 
บริเวณบ้ำนกรือเซะ ห่ำงจำกตัวเมืองปัตตำนีประมำณ 7 กิโลเมตร ลักษณะกำรก่อสร้ำง
มัส  

  
 

 

พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7  
       พลับพลำที่ประทับของรัชกำลที่  7 ห่ำงจำกตัวเมืองปัตตำนีประมำณ 26 
กิโลเมตร ตำมทำงหลวงหมำยเลข 42 ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่ำกำรอ ำเภอโคกโพธิ์ เป็นศำลำ
ทรงไทย 

  
 

 

บ้านปะเสยะวอ  
       บ้ำนปะเสยะวอ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้ำนปะเสยะวอ เป็นหมู่บ้ำนที่มีชื่อเสียงในกำรต่อเรือ 
กอและ ซึ่งเป็นเรือประมงของชำวปัตตำนีและนรำธิวำส มีลักษณะเป็นเรือหัวแหล  

 


