
ที่ จังหวัด อําเภอ อปท. ช่ือ สกุล ตําแหนง หมายเหตุ
1 ยะลา บันนังสตา อบต.ตาเนาะปูเตะ นางเอกจิตรา เมืองสง ปลัดอบต.
2 นางพัชรี ปานทอง หัวหนาสวนการคลัง
3 นางวรรณยุดา ช้ันบัณฑิต จพ.การเงินและบัญฃี
4 นางสาวรอฮานา สาลํา จพง.จัดเก็บรายได
5 นายมูฮําหมัดสุกรี กอเดร จพง.พัสดุ
6 นางสาววันทิวา แวมามุ บุคลากร
7 นางอัสมา หะดีมอ พนักงานธุรการ
8 ยะลา บันนังสตา ทต.บันนังสตา นางสาวสุเพียงพิศ ลอยเมฆ ผอ.กองคลัง
9 นายฮัมเซาะ สาแล จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
10 นางสาววรรณทิพา สุคนธวดี จพง.จัดเก็บรายได
11 นางสาวสุภาวดี วิริโยทัย ผช.จนท.การเงินและบัญชี
12 นางสาวสุกัญญา มลสุขราช ผช.จนท.พัสดุ
13 ยะลา บันนังสตา ทต.เขื่อนบางลาง นางสาวหทัยชนก วูนา จพง.การเงินและบัญชี
14 นางสมฤดี อรุณสวัสดิ์ จพง.จัดเก็บรายได
15 นายสุฟตรีย เบญดารา จพง.พัสดุ
16 ยะลา บันนังสตา อบต.บาเจาะ นายวิระชัย กิติชัย หัวหนาสํานักปลัด
17 นางสาวภัคกร ศักดิ์เลิศ หัวหนาสวนการคลัง
18 นางอิซซะฮ เจะแหล จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
19 นางสาวขวัญนภา สุพรรณพงษ จพง.การเงินและบัญชี
20 นางสาวสิริยา ตักวี จพง.พัสดุ
21 นางสาวเพ็ญนภา กะลาสี จนท.จัดเก็บรายได
22 ยะลา ธารโต อบต.บานแหร นางอัจฉรา แซตั้ง หัวหนาสวนการคลัง
23 นางสาวศรินยา ผองสุวรรณ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
24 นางสาวฟาตีมะห ปูเตะ นักวิชาการเงินและบัญชี
25 นางพรรณทิพา ทิพยมนตรี จพง.จัดเก็บรายได
26 นางโรฮันนีย ยะปา จพง.พัสดุ
27 นางนฤมล คงคืน จพง.ธุรการ
28 นางรุสนี สีสุข จนท.บันทึกขอมูล
29 ยะลา ธารโต อบต.คีรีเขต นายสุวิทย ขุนหลํา ปลัด อบต.
30 นางสาวศุภวัลย แกวนก จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
31 นางประกายพฤษ พรหมประสิทธิหั์วหนาสวนการคลัง
32 นางกฤตวรรณ สังขพันธ จพง.การเงินและบัญชี
33 นางสุรียพร โตสงคราม จพง.พัสดุ
34 ยะลา ธารโต อบต.แมหวาด นายนิอัลดุลเลาะห เจะแว จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
35 นางสาววิภาพร แซอึ่ง จนท.การเงินและบัญชี
36 นางเตือนใจ ทองคุปต จพง.พัสดุ
37 ยะลา ธารโต อบต.ธารโต นางจงกล เพ็ชรรัตนทอง หัวหนาสวนการคลัง
38 นางรวิญา ราชมณี จพง.การเงินและบัญชี
39 นางธนัชชา เนียมบดี จพง.พัสดุ
40 นางนิจชฎา เครือทอง จนท.จัดเก็บรายได
41 นางกรองกาญจน คภะลุวรรณ จพง.ธุรการ
42 นางชนกนันท ทองออน ผช.จนท.การเงินและบัญชี
43 นางสาวนลพรรณ ขวัญซาย ปลัด อบต.
44 ยะลา ยะหา อบต.บาโระ นางสาวเมธาวี ทิพยมณเฑียร หัวหนาสวนการคลัง
45 นายรอดิง สีแต จนท.การเงินและบัญชี
46 นางกามีลา เจะอีซอ จพง.พัสดุ
47 นางสาวปรียานุช เหมือนจันทร จพง.จัดเก็บรายได
48 นางสาวอมรรัตน สําเภาทอง จพง.การเงินและบัญฃี
49 นางราณี ดือราแม จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
50 ยะลา ยะหา อบต.ตาชี นางสาวรัตนา เทพษร ปลัดอบต.
51 นางสาวอุบล พรหมดํา หัวหนาสวนการคลัง
52 นางขวัญใจ สีสังข จพง.พัสดุ
53 นางสาวสิริกุล อนันตประเสริฐจพง.การเงินและบัญชี
54 นางสาวกรรณิการ ดําสี จพง.จัดเก็บรายได
55 ยะลา ยะหา อบต.ปะแต นายสายูตี สือแม หัวหนาสวนการคลัง
56 นางจุรี งามเช้ือ จพง.พัสดุ
57 นางสาวศกุนิชญ บุญยง จพง.การเงินและบัญชี
58 นางสาวรอหานี มะดีเยาะ จพง.จัดเก็บรายได
59 นางสาวฟาริดา สุระคําแหง จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
60 ยะลา ยะหา อบต.ละแอ นางดารินา สะมะแอ ปลัด อบต.
61 นางชุติพร เลิศผดุงพงษ หัวหนาสวนการคลัง
62 นางฮาบีดะ วานิ จพง.จัดเก็บรายได
63 นางฟาดีละ มะ จพง.การเงินและบัญชี
64 นางสาวนูรีซัน สา จนท.พัสดุ
65 ยะลา ยะหา บาโงยซิแน วาที่ ร.ต.นาซือรี กามา ปลัด อบต.
66 นางสาวปาริชาติ สังขขวัญ หัวหนาสํานักปลัด
67 นางสุณีย จารง หัวหนาสวนการคลัง
68 นางวิไลวรรณ รมแกว จพง.การเงินและบัญชี
69 นางสุธิดา สะแปอิง จพง.พัสดุ
70 นายแวอับดุลอาซิด แวดูยี ผช.จนท.พัสดุ
71 ยะลา เบตง อบต.ธารน้ําทิพย นางสาวรัตนา หนุแดง จพง.การเงินและบัญฃี
72 นาวสาวซาวียะ เจะแว จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
73 นายอดุลย นุใจเหล็ก จพง.จัดเก็บรายได
74 นางฐานะกุล เขียวแกว จนท.พัสดุ
75 นางอามาณี ซียง จพง.ธุรการ
76 นางสาวภัทรพร เตงลิ่มกุล พนักงานจางทั่วไป
77 ยะลา เบตง ทม.เบตง นายวัชระ สะเจริญ ผอ.กองคลัง
78 นางบุญลักษณ รัตนชัยนนท นักบริหารงานทั่วไป
79 นางทัศนีย ผิวออนดี จพง.จัดเก็บรายได
80 นางสาวณัฐภาคย จันทระ นักวิชาการเงินและบัญชี
81 ยะลา เบตง อบต.ยะรม นางสาวกาญจนี พิงพิทยากุล หัวหนาสวนการคลัง
82 นางมายุรีย ศรีสุวรรณ จพง.จัดเก็บรายได
83 นายแวฬือราเฮง เปาะโน จพง.การเงินและบัญชี
84 นางวิชชุนี ศรีนคร จนท.พัสดุ
85 นางสาวซีเยาะ บือนา จนท.การเงินและบัญชี
86 นางปทมา อิสเฮาะ ปลัดอบต.ยะรม
87 นางสาวซุฟเฟน นะปาร จนท.บันทึกขอมูล
88 ยะลา กรงปนัง อบต.ปุโรง นางนุรือมา กาซอ หัวหนาสวนการคลัง
89 นาวสาวสุพาณี พรมจันทร จพง.การเงินและบัญชี
90 นางสาวซาแลหะ มูเนาะ จพง.จัดเก็บรายได
91 นางสาวศรีขวัญ อมริก จนท.พัสดุ
92 นางสาวธารินี สาแมปแน จนท.การเงินและบัญชี
93 ยะลา กรงปนัง อบต.สะเละ นางสาวคัดติยะ กะโด หัวหนาสวนการคลัง
94 ส.ต.ต.มะดิง กิสมิง จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
95 นางสาวรูบาณี ดอเลาะ บุคลากร
96 นายสอบรี ดอเละบองอ ผช.จนท.พัสดุ
97 นางสาวอารีรัตน กือบิงหมะ ผช.จนท.การเงินและบัญชี
98 ยะลา กรงปนัง อบต.หวยกระทิง นายมานิตย ชุมหอง ปลัด อบต.
99 นายสถาพร มาหะมะ หัวหนาสวนการคลัง
100 นางสาวฐิตาภา จันทรเสน จนท.พัสดุ
101 นางอริญรดา ศักดิ์รชากุล จนท.จัดเก็บรายได
102 นางสาวซารีปะ มะเซ็งบางี ผช.จนท.พัสดุ
103 ยะลา เมือง อบต.ยุโป นางธนวรรณ แคลวคลาด หัวหนาสวนการคลัง
104 นางณัฐวดี นวลแกว นักวิชาการเงินและบัญชี
105 นางสาวพิริยา แซหุน จพง.พัสดุ
106 นายอนันท พงศนุรักษ จพง.จัดเก็บรายได
107 นางวรรณา ทองบุญ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
108 ยะลา เมือง อบต.ยะลา ส.อ.ดํารงศักดิ์ หองดีนอก ปลัดอบต.
109 นางสาวอารดา อินทองแกว หัวหนาสวนการคลัง
110 นางสาวสุทธิดา เปาะและ จพง.จัดเก็บรายได
111 นางสาวณิชากร นิดคง จพง.การเงินและบัญชี
112 นางปยะนาถ จันทรารังษี จพง.พัสดุ
113 ยะลา เมือง ทต.สะเตงนอก นางนริศรา สาและ ผอ.กองคลัง
114 นางสาวพรพิมล ปนแกว จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
115 นางสาคร พัฒนาศรี จพง.พัสดุ
116 นางมยุรา นันทะไสย จพง.การเงินและบัญชี
117 นางวีณา บุปผา จพง.ธุรการ
118 นายนิภพ สุวรรณแพทย จพง.พัสดุ
119 ยะลา เมือง ทต.นครยะลา นางนอมจิต ละอองดิลก นักบริหารการคลัง
120 นางสาววนิดา หิรัญพันธุ นักวิชาการเงินและบัญชี
121 นางมาณิตา ลูกอินทร เจาพนักงานจัดเก็บรายได
122 นางสาวนุชนาถ จํานงคแกว จพง.พัสดุ
123 นายประสิทธิ์ ศิริเพชร จพง.พัสดุ
124 นางสาวกฤษณพร ไพบูลยเกษมสุทธินักวิชาการคลัง
125 นางสาวเปรมกมล เขียนขาบ จพง.ธุรการ
126 นางสาวเปรมยุดา พนาลี จพง.การเงินและบัญชี
127 นางสาวนิศาชล หวานเปราะ จพง.การเงินและบัญชี
128 ยะลา เมือง อบต.ลิดล นางน้ําออย ศรีพัฒน รองปลัด อบต.
129 นางสาวมนัสชนก บัวสุวรรณ จพง.การเงินและบัญชี
130 นางวิลาศ เอื้ออารีวงศ จพง.จัดเก็บรายได
131 นางสุภารัตน กุลโชติ จพง.พัสดุ
132 ยะลา เมือง อบต.พรอน นางสาวจงกล ชินพงศ หัวหนาสํานักปลัด
133 นางสุภาพร บุญสงนาค หัวหนาสวนการคลัง
134 นายเลิศศักดิ์ ลิขิตกําจร นักวิชาการเงินและบัญชี
135 นางสาวภัทรา คงคานนท จพง.จัดเก็บรายได
136 นางสาวรอสือมะห ดอเลาะ ผช.จนท.พัสดุ
137 ยะลา เมือง อบต.เปาะเสง นางสาวยาวีระ แดงคง หัวหนาสวนการคลัง
138 นายศุภกร สุภารี หัวหนาสํานักปลัด
139 นางตวนฮาสนะห ตวนกะจิ จพง.การเงินและบัญชี
140 นางซูไบดะห จินตรา จพง.จัดเก็บรายได
141 นางณํฐนิช ดําสัย จพง.พัสดุ
142 นางสาวนันทนิตย โกมลตรี จนท.การเงินและบัญชี
143 ยะลา เบตง อบต.ตาเนาะแมเราะ นางสาวดวงใจ สิงหศักดิ์ตระกูลจพง.การเงินและบัญฃี
144 นางสาอามีดะ บากา จพง.การเงินและบัญฃี
145 นางคัทรียา ปแต จพง.จัดเก็บรายได
146 นางศิริทรัพย สะเทิงรัมย จพง.พัสดุ
147 นางสาวอังคณางค จันทเขต จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
148 ยะลา เบตง อบต.อัยเยอรเวง นางนิตยธีรา อุยสวัสดิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
149 นางสาวนูรีซัน อาลีมามะ หัวหนาสวนการคลัง
150 นางณริศา หะยีมามุ จพง.การเงินและบัญชี
151 นางสาวสุกัญญา บูสู จนท.จัดเก็บรายได
152 นางสาวสารูณี กอและ ผช.จนท.พัสดุ
153 ยะลา รามัน อบต.ตะโละหะลอ นางชรานี ณะมี หัวหนาสวนการคลัง
154 นางสาวจารุรัตน รุจวาณิชย นักวิชาการเงินและบัญชี
155 นางศุภลักษณ จินดาวิจิตร จพง.การเงินและบัญฃี
156 นางสาวโรฮันณา เจะแต จพง.พัสดุ
157 นางสาวนบชนก ชูชวย จนท.จัดเก็บรายได
158 นางสาวนาอีหมะห มะวะวา ผช.จนท.พัสดุ
159 นางสาวนูอายนี ดามะ ผช.จนท.จัดเก็บรายได
160 นางสาวนูรีซัน มะกะ ผช.จนท.การเงินและบัญชี
161 ยะลา รามัน ทต.โกตาบารู นางมนทิรา มาเจะ จพง.การเงินและบัญชี
162 นางสาววรางคณา ทวีสุข จพง.การคลัง
163 นางสาวมูนะ รอเกตุ จพง.พัสดุ
164 นางสุไหว นุยโดด จพง.จัดเก็บรายได
165 นางสาวอาซียะห อาแด ผช.จนท.การเงินและบัญชี
166 ยะลา รามัน อบต.ยะตะ นางสาวภัทธีรา มะลี หัวหนาสวนการคลัง
167 นางสาวนุชติยา สาลี จพง.การเงินและบัญชี
168 นายลาฮูดิง หะนิแร ผช.จนท.พัสดุ
169 ยะลา รามัน อบต.เนินงาม นางสาวนิอิตีซัน สะมะแอ หัวหนาสวนการคลัง
170 นางเจษฎาพร แกวศรีบุญ จนท.การเงินและบัญชี
171 นางสาวเจะไอนี เจะเตะ จนท.พัสดุ
172 นางซูวัยบะ โซะซูมะ จนท.จัดเก็บรายได
173 ยะลา รามัน อบต.อาซอง นายมูฮําหมัด พลี หัวหนาสวนการคลัง
174 นางอามีเนาะ เตะยอ จพง.พัสดุ
175 นางลําละห กะสะหะ จพง.การเงินและบัญชี
176 นายมะรูเด็ง ซุหะแล จพง.จัดเก็บรายได
177 นายอดุลย แมแลแมง ผช.จนท.การเงินและบัญชี
178 ยะลา รามัน อบต.เกะรอ นางสุณิสา สังขสุวรรณ จนท.พัสดุ
179 นางลีนา มิงเตะ จนท.การเงินและบัญชี
180 นายเอมัสดี สะแม หัวหนาสวนการคลัง
181 นางสาวอาอีดะห แวหะยี จนท.บันทึกขอมูล
182 ยะลา รามัน อบต.บาจอ นางซอยบัส สุการี หัวหนาสวนการคลัง
183 นางฮูยีหมะ หะมะ จพง.การเงินและบัญชี
184 นางณัฎฐา สุวรรณกายี จพง.จัดเก็บรายได
185 นางสาวนูรไอนี ดาโอะ จพง.พัสดุ
186 นางสาวฮาปูเสสะ มะลี จนท.การเงินและบัญชี
187 ยะลา รามัน อบต.ทาธง นางพรเพ็ญ รักษเช้ือ หัวหนาสวนการคลัง
188 นางสาวนิราภร นิและ จพง.พัสดุ
189 นางฮาดียะห จงกลลาบาน จพง.การเงินและบัญชี
190 นางสาวคายรุซ บากา จนท.จัดเก็บรายได
191 นางฮุสนา สะดี จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
192 พัทลุง เมือง เทศบาลเมืองพัทลุง นางอารีย วิทยารัฐ ผอ.กองคลัง
193 นางสาวพรพนา หนูทวี นักบริการงานคลัง
194 นางสาวกุลยา วินัยธรรม จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
195 นางจันทนา มโนภักดี จพง.การเงินและบัญชี
196 นางชนัดดา มะโนเรศ จพง.การเงินและบัญชี
197 นางสาวศิริกรพร เผาชู นักวิชาการเงินและบัญชี
198 นางสาวจิราพร ศรีสัจจัง จพง.การเงินและบัญชี
199 นางบุณยวีร ชนะสิทธิ์ นักวิชาการคลัง
200 นางสุวรรณา ปานออน จพง.จัดเก็บรายได
201 นางพัชรภรณ วารินสะอาด จพง.ธุรการ
202 นางสาวกนกอร เสตะพันธ จพง.พัสดุ
203 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก นางสายสุดา สมพงค จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
204 นางสุนี ติ้นหนู หัวหนาสวนการคลัง
205 นางสาวสุริญา โสะเหลาะ นักวิชาการเงินและบัญชี
206 นางสุวดี คําเจริญ นักวิชาการคลัง
207 นางกนิษฐา รัตนโชติ จพง.พัสดุ
208 นางปยนาฎ แกวทองดี ผช.จนท.การเงินและบัญชี
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