
ตำแหน่งงานว่าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี 
Web site ลงทะเบียนสมัคร/หาตำแหน่งงานว่าง https://thaimengaantam.doe.go.th และ https://www.doe.go.th/prd/pattani 

  

ลำดับ สถานประกอบการ/ที่ตั้ง 
ประเภท
กิจการ 

ตำแหน่ง
งาน 

จำนวน 
(คน) 

เพศ สัญชาติ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 

นายถนอมศักดิ์ เพียรแสวงบุญ             
โชคสราวุธ 10 156/34 ม.8 ต.บานา อ.เมือง  
จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0864881358 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
100 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
18-55 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

2 

นางฐิตาภรณ์ อินทอง                     
ศักดิ์สุวรรณ 555  286/416  ม.11  ซ.โชคสภาพร  
ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000               
โทร.0626251559 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
50 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
19-50 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

3 

นายประยูร ศิริพจนาวรรณ 
ลาภนิพนธ์ 286/43 ม.11ถ.นาเกลือ ต.บานา 
อ.เมือง  จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0844073365 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
15 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 

18 ปีขึ้น
ไป 

- 9,840 
1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

4 

นายคำปูน มีสัตย์ 
แสนชัยสมุทร3 286/91 ม.11 ต.บานา อ.เมือง  
จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0815996561 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
16 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 

18 ปีขึ้น
ไป 

- 9,840 
1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

5 

นายสมพร อุปชิตกุล 
ส.โชคสถาพร 1 286/416 ม.11 ซ.โชคสถาพร  
ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000         
โทร.0945846336 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
40 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
19-50 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

https://www.doe.go.th/prd/pattani


ลำดับ สถานประกอบการ/ที่ตั้ง 
ประเภท
กิจการ 

ตำแหน่ง
งาน 

จำนวน 
(คน) 

เพศ สัญชาติ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ 

6 

นายสมวุฒิ โชคสกุลมินิตร 
ชัยเจริญ 143 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 
94000  
โทร.0897373444  

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
100 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
18-50 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ 

7 

นายสุรัตน์ รัตนศิธร  
น.ลาภประเสริฐ 139/19ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0818961171  

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
144 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
20-35 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

8 

นายเชาวลิตร อิ่มเอม                   
วรพงษ์นาวี 2 286/28 ม.11 ถ.นาเกลือ       
ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000           
โทร.0898709241 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
35 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 

25-30 ปี - 9,840 
1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

9 

นายสมพงษ์ ชาติวงค์      
โชคสมพงษ์1 135/65 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0888352029 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
30 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
20-40 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

10 

นายสามารถ นิยมเดชา 
โชคอุดมทรัพย์ 135/54 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0937646655 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
10 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 

18-55 ปี - 9,840 
1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

11 

นายทวีศักดิ์ เพียรแสวงบุญ 
ถนอมศักดิช์ัยนาวี 21 156/34 ม.8 ต.บานา  
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000   
โทร.0818963045 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
100 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 

18 ปีขึ้น
ไป 

- 9,840 
1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 



ลำดับ สถานประกอบการ/ที่ตั้ง 
ประเภท
กิจการ 

ตำแหน่ง
งาน 

จำนวน 
(คน) 

เพศ สัญชาติ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ 

12 

นายจิรวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์                
ป.ปุณยทรัพย์ 39/69 ม.11 ซ.ส.เกื้อ ถ.นาเกลือ 
ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000           
โทร.0814792196 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
20 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 

20 ปีขึ้น
ไป 

- 9,840 
1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

13 

นางสาวอุไร สุขสวัสดิ์           
โชคอุดมรัชฏ์ 6 119/1 ม.8 ซ.นาเกลือ31     
ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทร.0944578888 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
30 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 

20-40 ปี - 9,840 
1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

14 

นายพัฒนะ ลีลาไพบูลย์                     
น.โชคไพบูลย์ 150 ม.11 ซ.นาเกลือ21 ต.บานา 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0817380445 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
50 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 

18 ปีขึ้น
ไป 

- 9,840 
1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

15 

นายพัฒนะ ลีลาไพบูลย์                     
น.โชคไพบูลย์ 150 ม.11 ซ.นาเกลือ21 ต.บานา 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0817380445 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
3 หญิง 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 

18 ปีขึ้น
ไป 

- 9,840 
1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

16 

นายพวงแก้ว เมืองสุข                       
ส.แก้วสมุทร 999 286/46 ม.11ต.บานา       
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0817668903 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
30 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 

20 ปีขึ้น
ไป 

- 9,840 
1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

17 

นายคงณัฐกาญจ์ ลาภเฉลิมพงษ์            
ชัยมงคล 17-19 ซ.1 ถ.ฤาดี ต.อาเนาะรู        
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0961451229 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
50 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
20-45 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.ยาบริโภค 



ลำดับ สถานประกอบการ/ที่ตั้ง 
ประเภท
กิจการ 

ตำแหน่ง
งาน 

จำนวน 
(คน) 

เพศ สัญชาติ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ 

18 

นายพงศพัศ เล่าตง 
โชคพัชรี 2/14 ซ.ประชาสรร ถ.ปากน้ำ        
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000              
โทร.0996966564 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
15 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
18-55 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

19 

นางสาวเสาวณี ทองนาโพธิ์                 
ต.โชคสำเนา 286/232 ม.11 ต.บานา อ.เมือง          
จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0824313192 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
30 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
20-55 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

20 

นางสาวจิรัญยา ขจรมหาลาภ             
ขจรมหาลาภ 9 43/1 ถ.ปะนาเระ ต.อาเนาะรู 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0814781563 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
25 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
18-55 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

21 

นางสาวบุปผาพร ขจรมหาลาภ            
จ.ขจรมหาลาภ 39 87 ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู    
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0814781563 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
30 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
18-55 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

22 

นางเพ็ญศรี ชมภูแสน                       
ป.ปิยโชค 106/4 ม.10  ซ.6 ถ.นาเกลือ        
ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0819590565 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
15 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
18-55 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

23 

นางอุบล จันทร์งาม                      
ทรัพย์พรวิมล 286/91 ม.11 ซ.ธินพงศ ์       
ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0841275872 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
2 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
20-30 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 



ลำดับ สถานประกอบการ/ที่ตั้ง 
ประเภท
กิจการ 

ตำแหน่ง
งาน 

จำนวน 
(คน) 

เพศ สัญชาติ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ 

24 

นางสร้อยแก้ว ปิ่แก้ว                        
อ้ึงเจริญชัย 5 71/154 ม.11 ซ.6 ถ.นาเกลือ  
ต.บานา  อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทร.0819693055 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
10 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
20-30 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

25 

นายสุนันท์ ภูซงศ์                           
พ.ขจรมหาลาภ 1 61/10 ซ.ศรัญญา ถ.ปากน้ำ         
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทร.0824298549 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
3 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
19-50 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

26 

นายภูเบศ จันทร์นิมิ                        
ส.ศักดิ์ชัยมงคล 27 48 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0816864422 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
20 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 

20 ปีขึ้น
ไป 

- 9,840 
1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

27 

นางจิรารัตน์ หนูคล้าย                      
โชคจิระประดิษฐ์ 146/12 ม.11 ถ.นาเกลือ   
ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000           
โทร.0862951319 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
15 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 

20 ปีขึ้น
ไป 

- 9,840 
1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

28 

นางสาวนพมาศ สรเกตุ                   
ศักดิ์โสธร 2 137/4 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู    
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0937159933 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
20 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 

20 ปีขึ้น
ไป 

- 9,840 
1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

29 

นางชลชญา ยิ่งเสมอ                        
สิริธนาชัย 115/3 ม.10 ซ.6 ถ.นาเกลือ        
ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0914019559 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
60 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
18-55 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 



ลำดับ สถานประกอบการ/ที่ตั้ง 
ประเภท
กิจการ 

ตำแหน่ง
งาน 

จำนวน 
(คน) 

เพศ สัญชาติ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ 

30 

นางวรรณดา แย้มสอาด                    
ลาภสุริยัน 15 146/88 ม.11 ถ.นาเกลือ       
ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000           
โทร.0887636476 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
40 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 

20 ปีขึ้น
ไป 

- 9,840 
1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

31 

นางสาวกัญญามาศ พศุตม์ธัญญามาศ      
ศิริพงษ์ 19 115/10 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู   
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0936365154 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
40 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
18-55 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

32 

นางภัทรภร อัมพุกานน                    
วัฒนพล 139/16 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู      
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  
โทร.0936965154 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
40 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
18-55 ปี - 9,840 

1.ทีพั่กฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

33 

นางอันน์ดกตุ ลีลาไพบูลย์                  
อ.โชคไพบูลย์ 150 ม.11 ซ.21 ถ.นาเกลือ     
ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000   
โทร.0818968159 

ประมงทะเล 
กรรมกร

เรือประมง 
15 ชาย 

 
ไทย,ชนกลุ่มน้อย
พ้ืนทีสู่งหรือบุคคล

ไร้สัญชาติ 
20-30 ปี - 9,840 

1.ที่พักฟรี  
2.อาหาร 3 มื้อ  
3.กองทุนทดแทนเนื่องจากไม่ทำงาน 

 


