
ที่ จังหวัด อําเภอ อปท. ช่ือ สกุล ตําแหนง หมายเหตุ
1 กระบี่ ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา นางขนิษฐา วิเศษสาธร นักบริหารงานคลัง
2 นางสาวทัณฑิกา แซเอี๊ยบ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
3 นางสาวชุติมา นวลมี จพง.การเงินและบัญชี
4 นางสาวสุพรทิพย พรหมดวง ผช.จนท.จัดเก็บรายได
5 นางสาวพรทิพย เพ็งชัย ผช.จนท.พัสดุ
6 กระบี่ เขาพนม อบต.สินปุน นางนิรมล ฟุงเฟอง หัวหนาสวนการคลัง
7 นางสาวสินีนาฎ ภักดีรัตนชัย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
8 นางวิภาวดี ชูผุด นักวิชาการพัสดุ
9 นางดวงใจ สุขกาย จพง.การเงินและบัญชี
10 นางสาวศุภลักษณ คงนวล จพง.จัดเก็บรายได
11 ยะลา ยะหา อบต.ยะหา นางสาวชวัลรัตน แกวบัวสังข หัวหนาสวนการคลัง
12 นางสาวปุณยนุช ชานุกาญจน จพง.ธุรการ
13 นางสาวนันทสิทธา เกาคุณากร จพง.การเงินและบัญฃี
14 นางสายฝน หนูคง จพง.จัดเก็บรายได
15 นางสาววรรณี ศิริศรี จพง.พัสดุ
16 พัทลุง ควนขนุน ทต.แหลมโตนด นางสาววรรณา สงขาว ผอ.กองคลัง
17 นางเนตรชนก ชูเกื้อ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
18 นางวาสนา ศรีเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี
19 นางรัชนีวรรณ ศรีมุกดา จพง.การเงินและบัญชี
20 นางบัวศรี มากแกว จพง.จัดเก็บรายได
21 พัทลุง ควนขนุน ทต.พนางตุง นายพิเชษฐ พรหมเช็ก จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
22 นางรติกร บุญสนิท หัวหนาสวนการคลัง
23 นางอรอุมา แสงสวาง จพง.การเงินและบัญชี
24 นางสาวนลัทพร ชวยแกว จพง.พัสดุ
25 นางสาวผุสดี ศรีแกว จพง.จัดเก็บรายได
26 พัทลุง ควนขนุน อบต.ปนแต นางสาวอําไพ ชูดํา จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
27 นางกาญจนา หนูทอง จพง.การเงินและบัญชี
28 นางสาวพรทิพย สงเรือง จนท.จัดเก็บรายได
29 นางสาวกัญหา ขาวสังข ผช.จนท.บันทึกขอมูล
30 พัทลุง ควนขนุน อบต.มะกอกเหนือ นางจิตติมา บัวแกว ผอ.กองคลัง
31 นางธมลญาณ ดวงแกว จพง.การเงินและบัญชี
32 นางสุภิญญา เรืองนิ่ม จพง.จัดเก็บรายได
33 นางสาวปยนันท ขุนกําแหง จพง.พัสดุ
34 นางสาวรัตนา หมื่นเทพ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
35 พัทลุง ควนขนุน อบต.ชะมวง นางพงศพิศ จองศักดิ์ หัวหนาสวนการคลัง
36 นางเดือนเพ็ญ ชวยนะ จนท.การเงินและบัญชี
37 นางสาวศศิวิมล บุญสนิท จพง.พัสดุ
38 นางนิภาภรณ ปานแกว ผช.จนท.จัดเก็บรายได
39 นางสาวกนกวรรณ อัคราคม จพง.ธุรการ
40 พัทลุง ควนขนุน ทต.หนองพอ นางดารารัตน คงเทพ ผอ.กองคลัง
41 นางสาววิภา มากเกื้อ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
42 นางสาวธิดารัตน ตราชู นักวิชาการเงินและบัญชี
43 นางสาวจุฑามาศ โองสวัสดิ์ จพง.การเงินและบัญชี
44 นางเยาววพา เทอดวีระพงศ จพง.จัดเก็บรายได
45 พัทลุง ควนขนุน ทต.ควนขนุน นายวิชยุต โชคสิริภัค จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
46 นางสมจิตร เพ็งชวย ผอ.กองคลัง
47 นางวรรณา สงคง จพง.จัดเก็บรายได
48 นางจินดา แกวมา จพง.การเงินและบัญชี
49 นายเทพประสิทธิ์ เพชรบูรณ จพง.พัสดุ
50 พัทลุง ควนขนุน ทต.นาขยาด นางอัญชลี อนุมณี ผอ.กองคลัง
51 นางสาวสุจิตรา หมุกดี จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
52 นางยุวดา ชูมากเลี่ยม จพง.พัสดุ
53 นางพัชรี รัตนพงศ นวช.การเงินและบัญชี
54 นางสาวเยาวนิจ บุญชวย จพง.จัดเก็บรายได
55 พัทลุง ควนขนุน ทต.บานสวน นางสมร สังขทอง ผอ.กองคลัง
56 นางสายใจ ทรัพยสมบัติ จพง.การเงินและบัญชี
57 นางรัชนี สุทธิสงค จพง.พัสดุ
58 นางดวงมณ ชูขาว ผช.จนท.จัดเก็บรายได
59 นางสาวฐิติพร คงจีน ผช.จนท.ธุรการ
60 นางสาวสิริรัตน รัตนพิพัฒน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
61 พัทลุง ควนขนุน ทต.แพรกหา นางอุษา จันทรธนู ผอ.กองคลัง
62 นางสาวพรทิพ นุนปาน จพง.การเงินและบัญชี
63 นางสาวกาญจนา แกวนุย จพง.จัดเก็บรายได
64 นางสาวชุติวรรณ เพชรรักษ จพง.พัสดุ
65 พัทลุง ควนขนุน ทต.โตนดดวน นางอําไพ บุญมณี ผอ.กองคลัง
66 นางจิตรา หนูแกว หัวหนาสํานักปลัด
67 นางอุไร ขํากิจ จพง.ธุรการ
68 นางนงลักษณ ยอดราช จพง.จัดเก็บรายได
69 นางระพีพร ชูหนู จพง.การเงินและบัญชี
70 นางสาวอนัญญา ชุมไชยโย ผช.จนท.ธุรการ
71 นางสาวอรทัย ชัยพูลเดช ผช.จนท.พัสดุ
72 นางสาวสุดารัตน หนูดํา บุคลากร
73 นางศิรินธร บุญฤทธิ์ จพง.พัสดุ
74 ควนขนุน อบต.พนมวังก นางสาวปรียา หนูบูรณ หัวหนาสวนการคลัง
75 นางนันทิยา เทพหนู จพง.การเงินและบัญชี
76 นางศุภริณฎา หนูเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี
77 นางอนงค ขวัญศรี จพง.จัดเก็บรายได
78 นางสาวโอภาส รมหมุน จพง.พัสดุ
79 พัทลุง เมือง อบต.ลําปา นายไชยา สุวรรณลิขิต จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
80 นางยุพิน อาจทอง จพง.จัดเก็บรายได
81 นางสาวนิตยา คชวงศ จพง.พัสดุ
82 นางสาวหันหวล ไลกสิกรรม จนท.การเงินและบัญชี
83 พัทลุง เมือง อบต.ควนมะพราว นางสาวรุจิสา บุษราผองพักตร จนท.วิเคราหนโยบายและแผน
84 นางสาวปยาพัชร ชูมากเลี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี
85 นางกฤษณา เรียนสุก จนท.การเงินและบัญชี
86 นางนันทวรรณ วงษสวัสดิ์ จพง.จัดเก็บรายได
87 นายสมพล ชูชอ จพง.พัสดุ
88 พัทลุง เมือง ทต.ทามิหรํา นางธีรลักษณ ศรีพะเนิน ผอ.กองคลัง
89 นางพัชรี เสนเกตุ นักวิชาการจัดเก็บรายได
90 นางสาวมานิดา ทองแปน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
91 นางสาวรจนา ชูเลี่ยง นักวิชาการเงินและบัญชี
92 นายสาทิบ ขุนชิต จพง.พัสดุ
93 นางนฤมล บุญศรี จพง.จัดเก็บรายได
94 นางวันดี ชูปาน จพง.การเงินและบัญชี
95 นางสาวทัศนีวรรณ มาเอียด จพง.พัสดุ
96 พัทลุง เมือง ทต.โคกชะงาย นางสาวสุธิธรรม ทองแกว ผอ.กองคลัง
97 นายฉัตรชัย ชูผอม บุคลากร
98 นางสาวกาญชนา พูลเพิ่ม จพง.การเงินและบัญชี
99 นางยินดี เสนสิงห จพง.จัดเก็บรายได
100 นางพรพิมล อุยตระกูล จพง.พัสดุ
101 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู นางสุคนธทิพย อินทรพงค จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
102 นางภัทราทิพย แกวยัง หัวหนากองคลัง
103 นางจุฬนี มีมุสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
104 นางจิรนุข หอมบุตร จพง.จัดเก็บรายได
105 นางวันเพ็ญ ผอมนุย จนท.พัสดุ
106 พัทลุง เมือง อบต.ทาแค นางธัชกร โรจนรัตน หัวหนาสวนการคลัง
107 นางสาวนิตยา จันทระ จพง.การเงินและบัญชี
108 นางจิรายุส วังชวย จพง.จัดเก็บรายได
109 นายวิศิษฎ แกวสุข จพง.พัสดุ
110 พัทลุง เมือง อบจ.พัทลุง นายเกศสิริฤทัย ปานทุม นักวิชาการเงินและบัญชี
111 นางมยุรี หนูหอ นักวิชาการเงินและบัญชี
112 นางสาวอุมาพร คงศรีเจริญ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
113 นางพรพรรณ แปนชุม จพง.ธุรการ
114 นางบุญเรือง รอดหนู จพง.การเงินและบัญชี
115 พัทลุง เมือง อบต.ตํานาน นางวิจิตรา โพธิวรสรณ รองปลัด
116 นางวันดี พุทธศรี จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
117 นางสาวสกุลดี เกื้อทวี ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
118 นางสาวนัทธจีรา โชคนิธิศพัฒน จพง.จัดเก็บรายได
119 นางชุติวรรณ เนียมรัตน จพง.พัสดุ
120 นางสุกัญญา จันทรแยม จพง.การเงินและบัญชี
121 พัทลุง เมือง ทต.นาทอม นางสาวอังคณา แกวจํารัส ผอ.กองคลัง
122 นางปารตี เหมนุกูล นักวิชาการเงินและบัญชี
123 นางกมลทิพย อินทรวงศ จพง.พัสดุ
124 นางเสมอใจ ชูรอด นักวิชาการจัดเก็บรายได
125 นางกาญจนา วงศชู จพง.ธุรการ
126 นางสาววิไลพร ชูปาน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
127 พัทลุง เมือง อบต.นาโหนด นางสาวประยูรศรี สุวรรณเนตร หัวหนาสวนการคลัง
128 นางสาวพัชรี ศรีโยธา นักวิชาการเงินและบัญชี
129 นางจินตนา เศียรอุน นักวิชาการจัดเก็บรายได
130 นางอุไรวรรณ ขาวทอง จพง.พัสดุ
131 นายเกียรติกมล รักนุม จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
132 นางสาววรรณดี ศรีทวี จพง.การเงินและบัญชี
133 พัทลุง เมือง อบต.ชัยบุรี นางภริตา อินมาก หัวหนาสวนการคลัง
134 นางสาวศรีประภา รัตโน นักวิชาการเงินและบัญชี
135 นางนงเยาว คงทอง จพง.พัสดุ
136 นางสาวอรไท ชูสวัสดิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
137 นางสาวสาวิตรี จันวนา จพง.จัดเก็บรายได
138 พัทลุง ปาพยอม อบต.ปาพะยอม นายสนิท คงแกว ปลัด อบต.
139 นางไพริน คงทอง หัวหนาสวนการคลัง
140 นางนุชทรามาศ พุมเกื้อ จพง.จัดเก็บรายได
141 นางสริญญา บุญสนิท จนท.การเงินและบัญชี
142 นางสาวขวัญนภา บุญสนิท จนท.พัสดุ
143 พัทลุง ปาพยอม อบต.เกาะเตา นายนรงค คงนุม ปลัด อบต.
144 นางสุมาลี จูดคง หัวหนาสวนการคลัง
145 นางวัชรียา พิทักษ นักวิชาการเงินและบัญชี
146 นายกิติศักดิ์ สุวรรณพาหุ จพง.พัสดุ
147 นางสาวปานิชา ขาวออน คนงานทั่วไป
148 พัทลุง ปาพยอม ทต.บานพราว นายชาญณรงค เต็มยอด จพง.การเงินและบัญชี
149 นายกิติศักดิ์ ทองเกื้อ จพง.พัสดุ
150 พัทลุง ปาบอน ทต.ปาบอน นางดรุณี นุยเล็ก ผอ.กองคลัง
151 นางสาวมนตรา สมบูรณ จพง.การเงินและบัญชี
152 นางสายใจ จุลพรหม จนท.ตรวจสอบภายใน
153 นางประภัสสร ฉิมปลอด จพง.พัสดุ
154 นายนวพล ณ นคร จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
155 พัทลุง ปาบอน อบต.วังใหม นางสาววนิดา ทะระเกิด หัวหนาสวนการคลัง
156 นางสุพรรณิการ ชวยเอี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี
157 นางสาววิยะดา ยั่งยืน จพง.จัดเก็บรายได
158 นางสุณิจตา คงเพชร จพง.พัสดุ
159 นางสาวภัทรานิษฐ ณ พัทลุง จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
160 พัทลุง ปาบอน อบต.ปาบอน นายอุเทน ศักดิ์แกว หัวหนาสํานักปลัด
161 นางประทุม ไชยแกว หัวหนาสวนการคลัง
162 นางสาวไอลดา บุญสนิท นักวิชาการเงินและบัญชี
163 นางสาวปราณี ณะนุย จพง.การเงินและบัญชี
164 นางสาวทัศนีย แสงจง จพง.พัสดุ
165 นางเกษร ทิพยเพ็ง นักวิชาการจัดเก็บรายได
166 พัทลุง ปาบอน อบต.หนองธง นางนัยนันท ไชยยอดแกว หัวหนาสวนการคลัง
167 นางสาวอัจจิมา ฝายเส็ม นักวิชาการเงินและบัญชี
168 จ.อ.กอบชนม ดวงเล็ก จพง.ธุรการ
169 นางสาวนิภาพร เพชรแกว จพง.จัดเก็บรายได
170 นางสาวขวัญฤดี เวชรังษี ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
171 พัทลุง ปาบอน อบต.ทุงนารี นางสาวมณฑา ดําแปน หัวหนาสวนการคลัง
172 นางนัฐชากรณ อนุโต จพง.การเงินและบัญชี
173 นางสาวสิรภัทร แกวมี จพง.จัดเก็บรายได
174 นางอาภรณ บุญแกว จพง.พัสดุ
175 นางสุภาพร แสงขํา จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
176 พัทลุง ปาบอน อบต.โคกทราย นางปวีณกร คําคง หัวหนาสวนการคลัง
177 นางอารีย นวลพรหม จพง.การเงินและบัญชี
178 นางณัฐณิกาณ อนทอง จพง.การเงินและบัญชี
179 นางยศมล ศรีภักดี จพง.พัสดุ
180 นางสาวภัทรพร หนูนุน จพง.จัดเก็บรายได
181 นายสาธิต รักเกตุ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
182 พัทลุง เขาชัยสน อบต.เขาชัยสน นางสุพิศ เทพภักดี หัวหนาสวนการคลัง
183 นายอภิชาติ พิศพักตร จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
184 นางอรุณศรี สนองคุณ นักวิชาการเงินและบัญชี
185 นางจิราภรณ รองขุน จพง.พัสดุ
186 นางผกาทิพย แยมขจร จพง.จัดเก็บรายได
187 พัทลุง เขาชัยสน ทต.เขาชัยสน นางศราภรณ หนูหมอก จพง.พัสดุ
188 นางสาวโสภา ทองแปน จพง.จัดเก็บรายได
189 นางศริญญา นุมจันทร จพง.การเงินและบัญชี
190 พัทลุง กงหรา ทต.กงหรา นางปภาวรินทร ของจิตร ผอ.กองคลัง
191 นางสาวมนทกานต สันอี จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
192 นางวรัญญา ทองดวง จพง.พัสดุ
193 นางมาลี นวนพรม จพง.การเงินและบัญชี
194 นางสาวอาภรณ จินดาวงค จพง.จัดเก็บรายได
195 นางสาวภูริดา หอกเพ็ชร พนักงานจางทั่วไป
196 พัทลุง กงหรา อบต.คลองเฉลิม นางอภิญญา พรหมบุญแกว หัวหนาสวนการคลัง
197 นางสาวถนอมขวัญ จันทมาส จพง.พัสดุ
198 นางจรรยา ชุมคง จพง.การเงินและบัญชี
199 นางนิตธยา ศิริวานิช จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
200 นางธัญญารัตน มณีนิล จนท.จัดเก็บรายได
201 พัทลุง ศรีนครินทร อบต.อางทอง นางจันทรทิพย วงคสุวัฒน ผอ.กองคลัง
202 นางอารีย ภักดีวิจิตร จพง.จัดเก็บรายได
203 นางเพลินพิศ คงทวี นักวิชาการพัสดุ
204 นางมลฤดี ไขแกว นักวิชาการเงินและบัญชี
205 พัทลุง ศรีบรรพต อบต.เขายา นางสินสวน คําฉัตร หัวหนาสวนการคลัง
206 นางธนพร หวยแกว จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
207 นางสาวจุฑาทิพย ฤทธิเดช นักวิชาการเงินและบัญชี
208 นายนีวัตน นาคะวิโรจน จพง.พัสดุ
209 นางสาวเพลินพิศ จันทรหอ ผช.จนท.ธุรการ
210 พัทลุง ศรีบรรพต อบต.ตะแพน นายวีระศักดิ์ ศรีสมโภชน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
211 นางสุริยาพร ชูเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชี
212 นางสาวลัดดาวัลย พรหมชวย จพง.การเงินและบัญชี
213 นางยินดี จันทรอักษร จพง.พัสดุ
214 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ปากพะยูน นางสุดารัตน เพ็ชรรัตน นักบริหารงานคลัง
215 นางวาลัยพร ดวงคง จพง.การเงินและบัญชี
216 นายชํานาญ มณี จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
217 นางรัตนา รอดรวยร่ืน จพง.จัดเก็บรายได
218 นายเกษมสุข ศรีละบุตร จพง.พัสดุ
219 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะนางคํา นางสาวมณินทร ชูมณี หัวหนากองคลัง
220 นางสาวนิตยา แสงแกว ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
221 นางสุไฮลา สันสาคร ผช.จนท.การเงินและบัญชี
222 นางสาวกัญญา พุมภูฆัง ผช.จนท.พัสดุ
223 นางสาวรัชดา หมัดหละ ผช.จนท.จัดเก็บรายได
224 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนทราย นางวัจนา รักนุย หัวหนากองคลัง
225 นางดวงใจ สมสุข จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
226 นางธนิดา เอียดทอง จพง.พัสดุ
227 นางลักขณา เอียดทอง จพง.การเงินและบัญชี
228 นางสาวกาญจนา มรรคคงคา ผช.จนท.จัดเก็บรายได
229 พัทลุง บางแกว อบต.นาปะขอ นางวรรณา พรหมวิเศษ หัวหนาสวนการคลัง
230 นางสาวมลธิรา ชวยแกว จพง.การเงินและบัญชี
231 พัทลุง บางแกว อบต.บางแกว นางจริยา ทับรอด ผอ.กองคลัง
232 นางวนิดา ขวัญแกว นักวิชาการเงินและบัญชี
233 นางเตือนจิต มูสิกะสง จพง.พัสดุ
234 นางอํานวย เกิดฉิม จพง.ธุรการ
235 พัทลุง บางแกว อบต.โคกสัก นางวันดี วัฒนรัตน หัวหนาสวนการคลัง
236 นางนิตยา นวลมี นักวิชาการเงินและบัญชี
237 นางวิมล เกื้อคลัง จพง.พัสดุ
238 นางสาววิไล สุขสวาง ผช.จนท.ธุรการ
239 พัทลุง ตะโหมด ทต.ตะโหมด นางสาวจินดา แดงเอียด จพง.จัดเก็บรายได
240 นางอรวรรณ ณ พัทลุง จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
241 นางฉายศรี อาทรวิริยะกุล จพง.การเงินและบัญชี
242 นางวราภรณ อักษรพันธ จพง.การเงินและบัญชี
243 นายไพโรจน มณีรัตน จนท.พัสดุ
244 พัทลุง ตะโหมด อบต.คลองใหญ นางปราณี แหละแอ นักวิชาการเงินและบัญชี
245 นางวรณัน ชนะสิทธิ์ จพง.การเงินและบัญชี
246 นางทักษิณา กลมเกลี้ยง จพง.จัดเก็บรายได
247 นางวรรณี สําหนาว จพง.พัสดุ
248 นางอัชรา โอทอง จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
249 พัทลุง ตะโหมด ทต.เขาหัวชาง นางพัชรี ทองพันช่ัง ปลัดเทศบาล
250 นางพรรณี ขุนหลํา ผอ.กองคลัง
251 นางสาวอริสรา หมัดเหล็ม จพง.การเงินและบัญชี
252 นางพจนา มณีรัตน จพง.จัดเก็บรายได
253 ยะลา เมือง ทต.บุดี นางสาวสุภาพร แกวประดิษฐ ผอ.กองคลัง
254 นางสาวฮาลีเยาะ ตาเละ หัวหนาสํานักปลัด
255 นางสาวฟารีดา เจะหนิ จพง.จัดเก็บรายได
256 นางสาวสุภาภรณ ผอนผาสุข จนท.พัสดุ
257 ยะลา เมือง อบต.หนาถํ้า นางสาวสุคนธ รัตนกาล หัวหนาสวนการคลัง
258 นายนพดล ยูโซะ จพง.พัสดุ
259 นางนารีรัตน กลาวเกลี้ยง จพง.การเงินและบัญชี
260 นางสาวสุดใจ พรหมตรัง จพง.จัดเก็บรายได
261 นางจินดานุช ตรงมาตัง จพง.การเงินและบัญชี
262 นางสาวธีรวดี ปานทอง จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
263 นางสาวทิราพร เกลาเกลี้ยง จนท.บันทึกขอมูล
264 ยะลา เมือง อบต.ทาสาป นางสาวฉวีวรรณ แซหลี หัวหนาสวนการคลัง
265 นางตวนซารีปะฮ วรรณอาลี จพง.การเงินและบัญฃี
266 นางอัจฉรา แกวงาม จพง.พัสดุ
267 นางสาวกมลมาลย กือมอ จนท.การเงินและบัญชี
268 นางฟายีดะห บือราเฮง จนท.การเงินและบัญชี
269 นางสาวยามีลา ดอเลาะ ผช.จนท.พัสดุ
270 นายอุสมาน บือราเฮง จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
271 ยะลา เมือง อบต.ลําใหม นางรัตนา มณีจันทร นักบริหารการคลัง
272 นางสะไบทิพย เกาคุณากร จพง.จัดเก็บรายได
273 นางสาวเพ็ญพักต จันทรเหลือง นักพัฒนาชุมชน
274 นางสาวนัซมี ยามูยีมะ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
275 นางสาวคอมิเยาะ แมเราะ จนท.การเงินและบัญชี
276 นางสาวอัมรานีย ตอมะ ผช.จนท.พัสดุ
277 ยะลา บันนังสตา อบต.บันนังสตา นายสอาด สลีมิน ปลัดอบต.
278 นางสาวฮารมูณี หะยีอุมา หัวหนาสวนการคลัง
279 นางสาวประภา ฉีดเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชี
280 นางนัสหมะ โตะดะ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
281 นางนุสิมา คงอิ้ว จนท.พัสดุ
282 นางสาวรวินันท เส็มสันติ์ จนท.จัดเก็บรายได
283 ยะลา รามัน อบต.วังพญา นางสาวรอซีดะ วามะ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
284 นางสาวอาริยา นิยมเดชา หัวหนาสวนการคลัง
285 นางณัชชา ไชยา นักวิชาการเงินและบัญชี
286 นางสาวกนกอร หะยีมะยิ จพง.พัสดุ
287 นางสาวรุสลีซา สาหลัง จนท.การเงินและบัญชี
288 ยะลา รามัน อบต.บาโงย นางสาวปราณี ชูมณี หัวหนาสวนการคลัง
289 นายเจะไพทรา สาอิ จพง.การเงินและบัญชี
290 นางฟารีดะ กาหลง จพง.พัสดุ
291 นางสาวสุไรฟะ ฤทธิ์หมุน จนท.การเงินและบัญชี
292 นางเบญจวรรณ พรหมสุข จนท.จัดเก็บรายได
293 นายณํฐภัค ธรรมสะโร รองปลัด อบต.
294 นางสาวซารีนา สุนทรวาที จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
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