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ภำษีปี2563

1 นำงทองหล่อ  พุ่มนำค 11/3 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 29.43           26.49        2.94         

2 นำงสำวร้ิว  โมมีเพชร 25 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 12.63           11.37        1.26         

3 นำงสำวสุทิน  แตงบุญรอด 72/1 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 89.07           80.16        8.91         

4 นำยแจ๊ด  ท ำสีนำค 108 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 89.56           80.60        8.96         

5 นำยโอ  เพ็งอ ำไพ 25/1 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 140.22         126.20       14.02        

6 นำงสำวดลชนก  สุขสำยอ้น 1/1 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 240.75         216.68       24.08        

7 นำยสุบิน  ย้ิมมี 103/7 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 183.79         165.41       18.38        

8 นำยนพชัย  วุ่นแม่สอด 103/6 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 598.43         538.59       59.84        

9 นำงมะลิ  ม่ิงทองโต 89 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 27.48           24.73        2.75         

10 นำยชอบ  โทนสังข์อินทร์ 24/1 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 1,474.37       1,326.93    147.44      

11 นำยบุญมี  ม่ันใจ 100 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 43.74           39.37        4.37         

12 นำงสำวแววตำ  ม่ันใจ 100/2 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 249.08         224.17       24.91        

13 นำงสำวณัฐธยำน์  พ่ึงอินทร์ 62/3 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 200.90         180.81       20.09        

14 นำงเดือนรุ่ง  อ่ิมเอ่ียม 103/4 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 57.44           51.70        5.74         

15 นำยจ ำเลย  โทนสังข์อินทร์ 123 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 1,134.23       1,020.81    113.42      

16 นำงสำวอ่อน  แจ่มวงษ์อินทร์ 27 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 464.28         417.85       46.43        

17 นำยนุสรณ์  คงธนัทกำญจน์ 99/2 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 43.82           39.44        4.38         

18 นำงอ ำพรพันธ์ุ  ม่ิงทองโต 38/1 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 336.38         302.74       33.64        

รายช่ือผู้ช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก
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19 นำงสมจิตต์  ยิมมี 129/1 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 2,705.94       2,435.35    270.59      

20 นำยปรีชำ  เพ็งอ ำไพ 4 ม.2 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 75.41           67.87        7.54         

21 นำงอ ำพร  แตงบุญรอด 83 ม.2 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 41.91           37.72        4.19         

22 นำงลูกคอย   เสำร์สิงห์ 25/4 ม.2 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 232.57         209.31       23.26        

23 นำงณิชำภัทร  อ่ิมเอ่ียม 146 ม.2 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 347.29         312.56       34.73        

24 นำงสำวนิษำ  โมมีเพชร 108/2 ม.2 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 519.94         467.95       51.99        

25 นำยสุทัศน์  จีนเพชร 63/1 ม.2 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 388.03         349.23       38.80        

26 นำงนรำ  ศรีสุก 75/2 ม.2 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 238.15         214.34       23.81        

27 นำยเจริญ  สอนบุญเกิด 84 ม.3 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 117.30         105.57       11.73        

28 นำยชัยพร  เถ่ือนรักษ์ 2/1 ม.3 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 627.50         564.75       62.75        

29 นำยเสวียน  ปำนแผน 40/1 ม.3 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 335.82         302.24       33.58        

30 นำยนเรศ  ปำนแผน 40/2 ม.3 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 7.78            7.00          0.78         

31 นำยคำย  อ่ิมเอ่ียม 11 ม.3 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 97.63           87.87        9.76         

32 นำยประโยชน์  เถ่ือนรักษ์ 13/5 ม.3 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 847.09         762.38       84.71        

33 นำยชำล  จันทร 23 ม.3 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 604.48         544.03       60.45        

34 นำยวี  เขียวสีทอง 90 ม.3 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 90.43           81.39        9.04         
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35 นำยจีระพันธ์  ตันกระโทก 32/1 ม.4 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 775.99         698.39       77.60        

36 นำยพิสิษฐ์  ท ำสีนำค 39 ม.4 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 11,854.96     10,669.46   1,185.50   

37 นำยประสิทธ์ิ  เพ็งอ ำไพ 62 ม.4 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 197.52         177.77       19.75        

38 นำยสมศรี  โมมีเพชร 18/1 ม.4 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 68.16           61.34        6.82         

39 นำยพนม  โมมีเพชร 104 ม.4 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 7,350.03       6,615.03    735.00      

40 นำงสำววำสินี  ต้ัวมำก 85 ม.4 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 253.29         227.96       25.33        

41 นำยเสน่ห์  เสือบุญมี 104 ม.5 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 76.46           68.81        7.65         

42 นำงสมพงษ์  อินปำน 13/2 ม.5 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 75.23           67.71        7.52         

43 นำงสำวรัตนำ  อ่อนเน่ืองเพชร 29/4 ม.5 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 142.36         128.12       14.24        

44 นำงอ ำไพร  ป่ินมณี 19/10 ม.5 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 924.68         832.21       92.47        

45 นำงสำวศันสนีย์  จ๋ิวใสแจ่ม 87/1 ม.7 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 330.49         297.44       33.05        

46 นำงเรียบ  อ่ิมเอ่ียม 42/9 ม.5 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 92.10           82.89        9.21         

47 นำงสำวเกษร  อ่อนเน่ืองเพชร 122 ม.5 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 31.77           28.59        3.18         

48 นำงส ำรำญ  ค ำเกิด 20/1 ม.5 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 153.72         138.35       15.37        

49 นำยไชยยันต์  จ๋ิวสำยแจ่ม 129 ม.5 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 23.69           21.32        2.37         

50 นำยสวัสด์ิ  สอนบุญเกิด 4 ม.6 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 5,238.91       4,715.02    523.89      
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51 นำยอรุณ  โทนสังข์อินทร์ 83 ม.6 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 1,976.27       1,778.64 197.63      

52 นำยยุทธนำ  จ่ันมำก 55 ม.6 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 2,306.39       2,075.75 230.64      

53 นำยฤทธิรงค์  สำยย้ิม 15/3 ม.6 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 418.60         376.74       41.86        

54 นำยสุทัศน์  เพ็งอ ำไพ 54/9 ม.6 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 150.87         135.78       15.09        

55 นำยผล  โมมีเพชร 88 ม.6 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 44.49           40.04 4.45         

56 นำยถวิล  สอนบุญเกิด 4/1 ม.6 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 1,286.02       1,157.42 128.60      

57 นำยจ ำรัส  อ่ิมเอ่ียม 129 ม.7 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 417.27         375.54       41.73        

58 นำยวสุพล  สอนบุญเกิด 55/1 ม.7 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 562.52         506.27       56.25        

59 นำงนัยนำ  อ่ิมเขียว 91 ม.7 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 471.55         424.40       47.15        

60 นำงหยวน  เขน่วม 32 ม.7 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 178.50         160.65       17.85        

61 นำงประเสริฐ  จ๋ิวสำยแจ่ม 87 ม.7 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 666.48         599.83       66.65        

62 นำยพุฒ  อยู่จุ้ย 19 ม.7 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 105.95         95.36 10.59        

63 นำยรัด  ฟักทองอยู่ 31/4 ม.7 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 733.25         659.93       73.32        

64 นำยธนกฤต  จวงงู 63 ม.8 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 147.85         133.07       14.78        

65 นำยยม  จันทร 103 ม.4 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 1,604.31       1,443.88 160.43      

66 นำงอัมพร  สอนบุญเกิด 64/1 ม.2 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 123.48         111.13       12.35        
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67 นำยเกษม  สำยย้ิม 60 ม.8 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 381.77         343.59       38.18        

68 นำงสำวนันทพร  โมมีเพชร 21/1 ม.6 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 9.65 8.69          0.96         

69 นำยธวัชชัย  ท ำสีนำค 62/2 ม.5 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 2,520.80       2,268.72 252.08      

70 นำยสมชำย  ม่ันใจ 11/5 ม.1 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 1,865.74       1,679.17 186.57      

71 นำยทอง  เขน่วม 2 ม.7 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 287.14         258.43       28.71        

72 นำงบุษยมำส  พรมบุญชู 62 ม.5 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 110.07         99.06 11.01        

73 นำงสำวครอง  โมมีเพชร 40 ม.6 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 47.16           42.44 4.72         

74 นำยณรงค์  ม่วงมิตร 4 ม.4 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 89.13           80.22 8.91         

75 นำยพงษ์ธร  มโนรำ 697/6 ถ.มหำดไทยบ ำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตำก 2,218.50       1,996.65    221.85      

76 นำยพจนำรถ  นุกุลคำม 12/1 ม.1 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตำก 202.60         182.34       20.26        

77 นำงปุณยำพร  บ่อเงิน 19/11 ม.5 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 2,515.22       2,263.70    251.52      

78 นำงล ำเภำ เหำะหำ 12/5 ม.4 ต.ตลุกกลำงทุ่ง อ.เมือง จ.ตำก 2.08            1.87          0.21         




