
ที่ จังหวัด อําเภอ อปท. ช่ือ สกุล ตําแหนง หมายเหตุ
1 กระบี่ เหนือคลอง อบต.ตลิ่งชัน นางสุดารัตน กุลดี นักบริหารงานคลัง
2 นางสาวกันยา อุปมา นักวิชาการเงินและบัญชี
3 นางสาววิภา สาโรจน ผช.จนท.จัดเก็บรายได
4 นางจิตรเลขา จิตตชะนะ ผช.จนท.พัสดุ
5 นายนราวิชญ คลองยวน ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
6 กระบี่ เหนือคลอง อบต.คลองขนาน นางพิชญสินี ทองทิพย บุคลากร
7 นางสาวมลทราย แซฉั่ว ผช.จนท.การเงินและบัญชี
8 นายกันตภณ เฉิดโฉม ผช.จนท.พัสดุ
9 กระบี่ เหนือคลอง อบต.โคกยาง นางศุภากร สุขขะจนะ หัวหนาสวนการคลัง
10 นายสัญชัย สงชวย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
11 นางรัตนาภรณ ตูมา จพง.พัสดุ
12 นางจุรีพร พลูเกิด ผช.จนท.การเงินและบัญชี
13 นางพัชรีย อยูเจริญ ผช.จนท.จัดเก็บรายได
14 กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย นายณรงค เลี้ยงเครือ หัวหนาสวนการคลัง
15 นางสาวเยาวรัตน จิรสูตรสกุล จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
16 นางสาววิพาวรรณ ชวยเดช จพง.จัดเก็บรายได
17 นางน้ําฝน สนธรัตน นักวิชาการพัสดุ
18 นางณัฏฐนิชา ชวยนุกูล จนท.การเงินและบัญชี
19 นางสาวสุนิสา ระเห็จหาญ ผช.จนท.ธุรการ
20 กระบี่ เหนือคลอง อบต.เหนือคลอง นางอังศนา ขวัญศรีสุทธ์ิ ปลัด อบต.
21 นางสาระภี สุรินทรทอง หัวหนาสวนการคลัง
22 นายธนิต อุตสาหมัน จพง.จัดเก็บรายได
23 นางสาวปณิตา มาสิกะ นักวิชาการเงินและบัญชี
24 นางสาวอรุณรัตน ดํากุล จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
25 นายสุริยัน สรรเสริญ จพง.พัสดุ
26 นางสาวอัญชิสา ใจฉกาจ ผช.จนท.จัดเก็บรายได
27 กระบี่ ลําทับ ทต.ลําทับ นางกัณฐิกา นาคนุน นักบริการงานคลัง
28 นางสาวกนกรัชต เทพสง จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
29 นางหนึ่งฤทัย รักษศรีทอง จนท.จัดเก็บรายได
30 วาที่ ร.ต.หญิงพรอรุณ ไหมสีทอง พนักงานจางทั่วไป
31 นางสุจินตนา ชุมทอง จพง.พัสดุ
32 กระบี่ ลําทับ อบต.ลําทับ วาที่ ร.ต.ธีระชัย กลีบแกว ปลัด อบต.
33 นางฐิติรัตน ลีลากานต หัวหนาสวนการคลัง
34 นางสาวกิติพร เหมือนหนู จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
35 นางสาวเตือนใจ เปาเงิน จพง.พัสดุ
36 นางสาวอรวรรณ ทับไทร จพง.การเงินและบัญชี
37 กระบี่ ลําทับ อบต.ดินแดง นางสุจิตรา สุทธิวาจา จพง.พัสดุ
38 นางวิษณีย ปานเพชร จพง.จัดเก็บรายได
39 นางสาวจารุลิน รักษา จพง.วิเคราะหนโยบายและแผย
40 นางสาวนิจศรา สมเขาใหญ ผช.จนท.ธุรการ
41 นางสาวอมรรัตน ทองแกว ผช.จนท.พัสดุ
42 นางสาวภัทรานิษฐ ผกามาตร ผช.จนท.บันทึกขอมูล
43 กระบี่ ลําทับ อบต.ดินอุดม นางสาวนภารัตน โยธาบริบาล หัวหนาสวนการคลัง
44 นางสาววรรณา เกตุนิ่ม นักวิชาการศึกษา
45 นางพรรณรายณ เวณุผล หัวหนาสํานักปลัด
46 นางสาวทัศนีย มาศทอง ผช.จนท.จัดเก็บรายได
47 นางวรรณดี คงศิริ ผช.จนท.การเงินและบัญชี
48 กระบี่ เขาพนม อบต.พรุเตียว นางสุทิศา คงสงค จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
49 นางสาวสกุนา ศรีจันทร ผช.จนท.ธุรการ
50 นางสาววิลาวัลย คลายบุตร ผช.จนท.พัสดุ
51 นางสาวปยะนุช จันทรชู ผช.จนท.จัดเก็บรายได
52 นางสาวนิพัทธา พิเศษศิลป ผช.จนท.บันทึกขอมูล
53 กระบี่ เขาพนม อบต.โคกหาร นางบุญสืบ บุญทอง หัวหนาสวนการคลัง
54 นางสาวธารทิพย รักการ นักวิชาการเงินและบัญชี
55 นางปยะมาศ ปานทอง จพง.พัสดุ
56 นางสุนันต เต็มเปยม ผช.จนท.พัสดุ
57 นางสาวฐิวารัตน เซียงจง ผช.จนท.จัดเก็บรายได
58 นายเดชาธร คชสิทธ์ิ ปลัด อบต.
59 นายยงยุทธ สุขศรี จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
60 กระบี่ เขาพนม อบต.เขาพนม นางสาวธัญณภัสร เนาวกูล จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
61 นางหยาดฝน หนูเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี
62 นางพัชรา แสงแกว จนท.จัดเก็บรายได
63 กระบี่ เขาพนม อบต.เขาดิน นางสาวจันทนา สมศรี หัวหนาสวนการคลัง
64 นางอนงค มรกต จนท.พัสดุ
65 นางสาวจรรยา จันทรเรืองฤทธ์ิ จพง.การเงินและบัญชี
66 นางรจนา สังขวิจิตร ผช.จนท.จัดเก็บรายได
67 กระบี่ เมือง อบต.อาวนาง นางสุพรรณี คงราช หัวหนาสวนการคลัง
68 นางสาวนฤมล สมศรี นักวิชาการเงินและบัญชี
69 นางอุทุมพร กุลนอย ผข.จนท.พัสดุ
70 นางสาวสุภาพร นาวารัตน บุคลากร
71 นางสาวภิญานิสสรณ โพธ์ิกลิ่น นักวิชาการจัดเก็บรายได
72 กระบี่ เมือง อบต.เขาคราม นางศิริวรรณ รจิตพันธ หัวหนาสวนการคลัง
73 นายอิศราวุธ หมาดหลี จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
74 นางวราภรณ นาคบุตร จนท.จัดเก็บรายได
75 นางศรีสุดา เสือคํา จพง.ธุรการ
76 กระบี่ เมือง อบต.ไสไทย นางจรีพร เอกติชัยวรกุล หัวหนาสวนการคลัง
77 นางสาวสุลัดดา สืบเหตุ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
78 นางสาวสุกัญญา แกวเถ่ือน จนท.การเงินและบัญชี
79 นางสาวสุธิญา นาผวา จพง.พัสดุ
80 นายสรศิลป ทองทิพย ผช.จนท.การเงินและบัญชี
81 นางสาวสายฝน ชวยประดิษฐ ผช.จนท.การเงินและบัญชี
82 นางสาวสัจจพร เจมเจียม ผช.จนท.จัดเก็บรายได
83 นครศรีฯ รอนพิบูลย อบต.รอนพิบูลย นางปญสชา แกวโสภาค จพง.จัดเก็บรายได
84 นางสาวศรุตา เหมทานนท จพง.ธุรการ
85 นางเลญจลักษณ พจนะ จพง.การเงินและบัญชี
86 นางสาวณิชาภัทร แซลิ่ม จนท.การเงินและบัญชี
87 นายสามารถ ชนะพลชัย จพง.พัสดุ
88 นางสาวเนตรชนก โชติ ผช.จนท.ธุรการ
89 สตูล ควนกาหลง อบต.ทุงนุย นางอมรรัตน กําเหน็ด หัวหนาสวนการคลัง
90 นางกฤตกร สุขสวัสดิ์ จพง.จัดเก็บรายได
91 นางสาวสุปราณี บังหลีเส็น ผช.จพง.พัสดุ
92 สตูล ควนโดน อบต.ควนโดน นางรําไพ เลื่อนนก หัวหนาสวนการคลัง
93 นางสุไวเราะ แกสมาน จพง.การเงินและบัญชี
94 นายอารีฟฟน ลาดั้ม จพง.การเงินและบัญชี
95 นางมนสิการ โยะหมาด จพง.พัสดุ
96 นายสุรศักดิ์ ยาดํา จพง.พัสดุ
97 นางวลัยพร โตะบู ผช.จนท.การเงินและบัญชี
98 นายริน หลังยาหนาย หัวหนาสํานักปลัด
99 นางสาวสุวรรณี ปงหลีเส็น จพง.ธุรการ
100 นายสุชาติ เละสัน จนท.บันทึกขอมูล
101 สตูล เมือง อบต.ควนโพธ์ิ นางอุรชา ตันเจริญ หัวหนาสวนการคลัง
102 นายมูสา มานะกลา นายชางโยธา
103 นางนงนุช ชัยชาญ นักวิชาการเงิน
104 นางสาวสอฝยะ มานีอาเหล็ม นักวิชาการศึกษา
105 นางสาวนิตยา อุมายี เจาหนาที่ธุรการ
106 นางสาวยูวีตา ทิ้งปากถา ผช.จนท.การเงินและบัญชี
107 นางสาวเยามาลย คงทอง ผช.จนท.บันทึกขอมูล
108 นราธิวาส เจาะไอรอง อบต.บูกิต ส.ต.ต.หารง ดุเมาะ ปลัด อบต.
109 นางสลามา ยีเฮ็ง หัวหนาสวนการคลัง
110 นางแวยาลีฮา สุวรรณลี จพง.การเงินและบัญชี
111 นางสาวสาวิตรี สะดํา จพง.จัดเก็บรายได
112 นางสาวรอซีอะห แวอาเดตะ จพง.ธุรการ
113 นายกฤตนัย เจะเฉาะลูเซ็ง ผช.จนท.พัสดุ
114 นราธิวาส จะแนะ อบต.จะแนะ นางสุขมา บาโด หัวหนาสวนการคลัง
115 นายอัลดุลเราะหมาน พรหมแกว หัวหนาสวนโยธา
116 นางสาวนุรมัรญาน มะเลาะ จพง.การเงินและบัญชี
117 นายนิพนธ พรหมประสิทธ์ิ จพง.จัดเก็บรายได
118 นางสาวเสาวนีย เจะโวะ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
119 ยะลา กาบัง อบต.กาบัง นางสาวสุธิดา วงคขาแกว จพง.การเงินและบัญฃี
120 นางสาวสาลินี วงษรายดี จพง.พัสดุ
121 นางสุดารัตน แสนใจวุฒิ จนท.จัดเก็บรายได
122 นายธนกฤต จารุศิลปางกูร จนท.พัสดุ
123 นายปฎิพัทธ ลิมสกุล จนท.บันทึกขอมูล
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