
ที่ จังหวัด อําเภอ อปท. ช่ือ สกุล ตําแหนง หมายเหตุ
1 กระบี่ เมืองกระบี่ อบจ.กระบี่ นางเนาวรัตน บัวเพ็ชร นักบริหารงานคลัง
2 นางนันทา เงินแดง นักบริหารงานคลัง
3 นางสาววิภา มีลาม นักวิชาการพัสดุ
4 นางนลวรรณ แสวงผล นักบริหางานนโยบายและแผน
5 นางสาวสุชาดา สงคง จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
6 ทม.กระบี่ นางสาวอภิรดี สุวรรณฤกษ ผอ.กองคลัง
7 นางสาวรัตติกาล เครือหลี หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
8 นางวิไล กัลาณปทม จพง.การเงินและบัญชี
9 นางอมร เพชรทูล จนท.บริหารงานทั่วไป
10 นางสุภาภรณ รัตนโชติ จพง.จัดเก็บรายได
11 กระบี่ คลองทอม อบต.พรุดินนา นางภาวนา คงสุข หัวหนาสวนการคลัง
12 นางสาวนันทนภัส มากผล ผช.จนท.การเงินและบัญชี
13 นางสาวกาญจนา ชนะกุล ผช.จนท.จัดเก็บรายได
14 นางสาวศิริญญา โปนกแกว ผช.จนท.พัสดุ
15 นางสาวละออง บุญครบ นักวิชาการศึกษา
16 นางสาวจิรชยา สุดสาย
17 กระบี่ คลองทอม อบต.ทรายขาว นางสาวผุสดี ธรรมวณิช หัวหนาสวนการคลัง
18 นางสาวนงลักษณ แสงขาว จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
19 นางสาวชุติมา สืบสาย จพง.พัสดุ
20 นางสาวยุภาวดี แกวนอย จพง.การเงินและบัญชี
21 นางสาววาสนา คงทอง ผช.จนท.พัสดุ
22 กระบี่ คลองทอม ทต.คลองพน นางสาววนิดา ชุมทอง หัวหนากองคลัง
23 นางสาวสุพรรษา พงศาวลีกุล ผช.จนท.การเงินและบัญชี
24 นางสาวจุฑารัตน แกวละเอียด ผข.จนท.จัดเก็บรายได
25 กระบี่ คลองทอม อบต.คลองพน นางสาวรัตนา ผลเงาะ หัวหนาสวนการคลัง
26 นางสาวอาภรณ ส่ันสทาน จพง.การเงินและบัญชี
27 นางสาวธนวรรณ เหลนเพ็ชร นักวิชาการเงินและบัญชี
28 นางสาวพิไลวรรณ จงรักษ ผช.จนท.จัดเก็บรายได
29 นางสาวสุพัตรา เทียนงาม จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
30 กระบี่ คลองทอม อบต.คลองทอมเหนือนางสาวอาภาลักษณาบุญชวย หัวหนาสวนการคลัง
31 นางสาวเพชรนลิน ลือนาม จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
32 นางกรรณิการ ไชยโสม นักวิชาการพัสดุ
33 นางกฤติยา กงรัมย นักวิชาการเงินและบัญชี
34 นางสาวจิดารัตน สุขเกษม ผช.จนท.จัดเก็บรายได
35 กระบี่ คลองทอม อบต.คลองทอมใตนายสุเทพ ดวงสีมวง ปลัด อบต.
36 นางพิณพร คําหาญพล หัวหนาสวนการคลัง
37 นางอรสา เหลี่ยมรุงฟา จนท.จัดเก็บรายได
38 นายภูมิศักดิ์ ชูชวย จพง.พัสดุ
39 นางสุดาทิพย ประวงษ ผช.จนท.การเงินและบัญชี
40 กระบี่ คลองทอม อบต.หวยน้ําขาว นางสาวบุษกร หนูสมแกว จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
41 นางนิสารัตน พงษศิริกุล จพง.จัดเก็บรายได
42 นางสาวศิริรัตน ดวงทับ จพง.การเงินและบัญชี
43 นางจิราพร ทองดวง นักวิชาการพัสดุ
44 กระบี่ อาวลึก อบต.คลองหิน นางสาวยุพิน ปญญาวงศ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
45 นางสาวจิตรา ปูเงิน บุคลากร
46 นางยอดขวัญ ถาวรไชย จพง.การเงินและบัญชี
47 นางฐิตาภรณ มาตรบุตร จพง.พัสดุ
48 กระบี่ อาวลึก อบต.อาวลึกใต นาวสาวชะอุม สุขโหตุ หัวหนาสวนการคลัง
49 นางนัญวิกา ขวัญทอง จพง.จัดเก็บรายได
50 นายโกวิท ทองมาก จพง.การเงินและบัญชี
51 นางดรุณี ยะลา จนท.การเงินและบัญชี
52 นางสาววิไลวรรณ ติดแดง ผช.จนท.จัดเก็บรายได
53 กระบี่ อาวลึก อบต.เขาใหญ นางสาวศรีวัฒนา อาจกิจ หัวหนาสวนการคลัง
54 นางอมรรัตน ยิ่งยวด นักวิชาการเงินและบัญชี
55 นางสาวจุฑามาศ จันทรอักษร จพง.จัดเก็บรายได
56 นางสาวเครือวัลย คงขํา จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
57 กระบี่ อาวลึก อบต.คลองยา นางสาววรัญญา กุลลิ่ม ผช.จนท.พัสดุ
58 นางสาวคนึงนิจ สุทิน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
59 นางสาวภัทรพร นิลรัตน จพง.พัสดุ
60 นางสุพิชชา สุขเกษม ผช.จนท.การเงินและบัญชี
61 นางสาวสุพัตรา บุญเกิด ผช.จนท.ธุรการ
62 กระบี่ อาวลึก อบต.นาเหนือ นางขวัญตา ปนเกตุ หัวหนาสวนการคลัง
63 นางสาวธัญญา ผิวดี จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
64 นางสาววิจิตรา อุยเอี้ยน นักวิชาการเงินและบัญชี
65 นางสาวอมราวดี ทันรส ผช.จนท.พัสดุ
66 นางสาวจิราพร วานิช ผช.จนท.จัดเก็บรายได
67 กระบี่ อาวลึก อบต.อาวลึกเหนือ นางสุมาลี ชัยสุวรรณ หัวหนาสวนการคลัง
68 นางศุภิสรา เมงชวย จพง.พัสดุ
69 นางสาวประกายดาว อินทระไชย นักวิชาการเงินและบัญชี
70 นางสาวพัชรี จันทรภูธร ผช.จนท.การเงินและบัญชี
71 นางสาวปยะวรรณ ภักตะไชย ผช.จนท.จัดเก็บรายได
72 กระบี่ อาวลึก ทต.อาวลึกใต นางจุฑา กาญจนานุกูล นักบริหารงานคลัง
73 นางไพรพรรณ ปริวัฒนนันทกุลนักบริหารงานคลัง
74 นางสาวนิสรา วงคเมือง ผช.จนท.ธุรการ
75 กระบี่ ปลายพระยาอบต.เขาเขน นางสาวสมศรี ผลสง หัวหนาสวนการคลัง
76 นายสมบัติ สมจันทร จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
77 นางสาวนภัสนันท จันทรเดช ผช.จนท.การเงินและบัญชี
78 นายธีรชัย ปากลาว ผช.จนท.จัดเก็บรายได
79 นางสาวเรณู อนชู ผช.จนท.พัสดุ
80 กระบี่ ปลายพระยาอบต.เขาตอ นางสาวจารุวรรณ ทองบอแสน หัวหนาสวนการคลัง
81 นางโสพิศ คงแกว จพง.ธุรการ
82 นางสาวชุติมา ทองเพ็ชร ผช.จนท.พัสดุ
83 นางสาวอาทิตยา กลับคง ผช.จนท.การเงินและบัญชี
84 กระบี่ ปลายพระยาทต.ปลายพระยา นางสมจิตร หมุกแกว ผอ.กองคลัง
85 นางสาวผกาวรรณ สิทธิสาร จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
86 นางจันทรา สูกี้ จพง.จัดเก็บรายได
87 นางสาวนัฐสิมา ทองเส็น นักวิชาการเงินและบัญชี
88 นางสาวสุภาพร อินทรเทียร ผช.จนท.พัสดุ
89 กระบี่ เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง นายสมนึก พราหมณนาค ปลัด อบต.
90 นายนิรุตต มีมะแม จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
91 นางสาวสมใจ เทพปรีชา นักวิชาการเงินและบัญชี
92 นางสาวสุธางรัตน ญาติพิทักษ จพง.พัสดุ
93 นางวิภาภรณ เบิกนา จนท.บริหารทั่วไป
94 กระบี่ เกาะลันตา อบต.เกาะลันตานอยนายนิวัติ สายแกว ปลัด อบต.
95 นางสาวอําภา ดํากุล หัวหนาสวนการคลัง
96 นางสาวกัลยา ตอติด นักวิชาการพัสดุ
97 นางสาววิราศิณี หาหวา ผช.จนท.จัดเก็บรายได
98 นางสาวจิราภรณ หมั่นเพียร ผช.จนท.การเงินและบัญชี
99 กระบี่ เกาะลันตา อบต.คลองยาง นายชัยรัตน สงฆรักษ นักบริหารงานคลัง
100 นายบัญชา มาลา จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
101 นางกาญจนา เจะพร นักวิชาการเงินและบัญชี
102 นางสุรียพร มโนรัตน นักวิชาการพัสดุ
103 นางสาววิลาวัลณ ใจบุญ ผช.จนท.จัดเก็บรายได
104 กระบี่ เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญนายหิรัญ ดินแดง ปลัด อบต.
105 นายกัณฑพล อองสัน หัวหนาสํานักปลัด
106 ทต.เกาะลันตาใหญนางสาวสโรชา จิตรแปน ผช.จนท.การเงินและบัญชี
107 นางสาวดรุณี มุดา นักวิชาการพัสดุ
108 นางอภิสรา เอกพิชัย จพง.จัดเก็บรายได
109 นางจุไรรัตน ประพฤติดี ผช.จนท.การเงินและบัญชี
110 นางกุลรภัส ออนหวาน ผช.จนท.พัสดุ
111 นางสาวปรีดา บุญรอด จพง.ธุรการ
112 นายสุชาติ สูงใหญ ผช.จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร
113 กระบี่ เกาะลันตา อบต.ศาลาดาน นางจรวยพร หาหวา หัวหนาสวนการคลัง
114 นางสาวรัชนี กสิคุณ จพง.พัสดุ
115 นางสาวนิตศิตา หาญกลา ผช.จนท.การเงินและบัญชี
116 นางสาวอัมภา เสดราหมาน ผช.จนท.จัดเก็บรายได
117 นาวงสาวไหมสุกรี พูนเส็ม ผช.จนท.จัดเก็บรายได
118 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.เขาทอง นางวารุณี ดินแดง หัวหนาสวนการคลัง
119 นางสุภาภรณ ชูเทพ จพง.การเงินและบัญชี
120 นางสาวสุปราณี มวลทอง จพง.จัดเก็บรายได
121 นางสุลินญา ใจตรง ผช.จนท.พัสดุ
122 นางสาวปรียา ทองแปน ผช.จนท.การเงินและบัญชี
123 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.คลองประสงคสิบเอกศราวุธ ผิวดี หัวหนาสวนการคลัง
124 นายธนัท สังขคต จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
125 นางชนัญธิดา สายกลับ นักวิชาการเงินและบัญชี
126 นางสาวกรนกร เกลี้ยงชวย จพง.จัดเก็บรายได
127 นางสาวกฤตยา สนธรัตน จนท.พัสดุ
128 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.ทบปริก นางสายใจ คงสุข หัวหนาสวนการคลัง
129 นางสาวนพพร นาคแสง จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
130 นางศุภวรรณ เกิดสุข นักวิชาการพัสดุ
131 นายศานิตย คลองร้ัว จพง.จัดเก็บรายได
132 นางณาตยา มากสิน จพง.พัสดุ
133 นางบุญศรี สังคํา จพง.พัสดุ
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