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1 นางสาวกมลทิพย์ จิ๋วสายแจ่ม 4 หมู่ที ่7  ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมืองตาก จังหวัดตาก

204.04          183.64       20.40         

2 นายกมลพัฒน์ มากแจ้ง 148 ซอย เอกชัย 62 แขวงคลองบาง

บอน เขตบางบอน กทม.

366.68          330.01       36.67         

3 นางกรรณิการ์ จั่นมาก 58 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมืองตาก จังหวัดตาก

303.88          273.49       30.39         

4 นางกรรณิการ์ วุน่แม่สอด 103/26 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

1,383.36       1,245.02     138.34       

5 นางกร่ิง นาคแก้ว 105/2 หมู่ที ่7 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง

 จังหวัดตาก

74.56           67.10         7.46           

6 นายกรุง อยู่ข ามี 26 หมู่ที ่11 ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

141.44          127.30       14.14         

7 นายกรุง อิ่มเอี่ยม 38 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

47.32           42.59         4.73           

8 นายกรุ่น อยู่เลิศลบ โดย นาย

หยด แก้วถึง

102 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

50.51           45.46         5.05           

9 นางกฤษณา สังข์เงิน 29/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

27.20           24.48         2.72           

10 นางสาวกลม อยู่จุ้ย 47/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

118.00          106.20       11.80         

11 นายกลม อิ่มเอี่ยม 12 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

12.28           11.05         1.23           

12 นางกลับ อินปาน 12 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

26.48           23.83         2.65           

รำยชื่อผู้ช ำระภำษีทีด่นิและสิ่งปลูกสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลุกกลำงทุง่ อ ำเภอเมอืง จังหวัดตำก
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13 นายกวิน มั่นแก้ว 26/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

405.08          364.57       40.51         

14 นายกอง อิ่มเอี่ยม 21 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมืองตาก จังหวัดตาก

87.40           78.66         8.74           

15 นางก้อน เทียนฉาย 49 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

104.66          94.19         10.47         

16 นางสาวกัญจนา แจ่มวงษ์อินทร์ 27/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

19.89           17.90         1.99           

17 นางกัญญา ดีเมฆ 47/4 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

32.32           29.09         3.23           

18 นางกัญญา ค าเกิด 49/1 หมู่ที ่2 ต าบลวังประจบ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

133.63          120.27       13.36         

19 นางกัลยารัตน์ จันทร 22/1 หมู่ที ่2 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

66.85           60.17         6.68           

20 นางกาญจนา เมืองหลวง 61/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

22.28           20.05         2.23           

21 นางกาด จอนพรม 20 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

10.92           9.83          1.09           

22 นางกาบ วุน่แม่สอด 45 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

20.01           18.01         2.00           

23 นางกิ่งแก้ว สืบอ่อน 12/5 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

2.60             2.34          0.26           

24 นางสาวกิตติมา อิ่มเอี่ยม 33 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

70.99           63.89         7.10           

25 นายกี อิ่มเอี่ยม 12/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

261.92          235.73       26.19         

26 นายกึกก้อง อยู่ข ามี 21/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

260.40          234.36       26.04         
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27 นางกุหลาบ นิ่มนวน 8/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

650.80          585.72       65.08         

28 นางสาวกุหลาบ สอนบุญเกิด 13/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

26.48           23.83         2.65           

29 นางสาวกุหลาบ สอนบุญเกิด 

โดยนางจงรักษ์ เอมอยู่

13/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

31.68           28.51         3.17           

30 นางขนิษฐา โมมีเพชร โดย

นางสาวประทวน โมมีเพชร

23/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

92.05           82.85         9.20           

31 นายขวัญชัย สอนผุย 40 หมู่ที ่13 ต าบลวังหิน  อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

69.12           62.21         6.91           

32 นายขวัญชัย เขน่วม 49 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

45.28           40.75         4.53           

33 นางขวัญดาว ช่วยศรีนวล 22/95 หมู่ที ่13 ต าบลคลองสอง 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

23.96           21.56         2.40           

34 นายขวัญ พรมบุญชู 75 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

485.52          436.97       48.55         

35 นายขีด โมมีเพชร 23 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

21.28           19.15         2.13           

36 นางสาวคนึงนิตย์ มณีเขียว 16/3 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

756.72          681.05       75.67         

37 นางคนึง สังข์สุวรรณ 76 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

233.92          210.53       23.39         

38 นายคมสยาม โทนสังข์อินทร์ 2 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

37.78           34.00         3.78           

39 นายคมสัน บุญมา 118/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

61.56           55.40         6.16           

40 นางสาวครอง โมมีเพชร 40/4 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

22.01           19.81         2.20           
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41 นางควรคนึง เกษสายการ 109 หมู่ที ่7 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

457.92          412.13       45.79         

42 นายค้า ข ามี 59 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

42.20           37.98         4.22           

43 นายคาย อิ่มเอี่ยม 11 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

256.73          231.06       25.67         

44 นายค านวล จั่นมาก 15/6 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

256.60          230.94       25.66         

45 นางสาวค าบุญ ข ามี 140 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

350.96          315.86       35.10         

46 นางค ายอง พึง่วงษ์เขียน โดย 

นางสายันต์ นิ่มมั่ง

25/1 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

178.24          160.42       17.82         

47 นายค า สอนบุญเกิด โดย นาง

สมพิศ สอนบุญเกิด

71/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

17.24           15.52         1.72           

48 นางสาวค าหล้า อยู่เลิศลบ 81/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

93.60           84.24         9.36           

49 นายคุย พรมบุญชู 39 หมู่ที ่11 ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

81.68           73.51         8.17           

50 นายคูณ อิ่มเอี่ยม 29/1 หมู่ที ่7 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

46.54           41.89         4.65           

51 นางจงรักษ์ เอมอยู่ 13/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

48.60           43.74         4.86           

52 นายจง อยู่ข ามี 84 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

249.38          224.44       24.94         

53 นายจรัญ คงโต 62/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

81.85           73.67         8.18           

54 นายจรัญ จิ๋วสายแจ่ม 47/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

32.58           29.32         3.26           
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55 นายจรัล แตงบุญรอด 61 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

30.51           27.46         3.05           

56 นางจรัสศรี ดีเมฆ 94 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

156.00          140.40       15.60         

57 นายจรัส เพ็งอ าไพ 97/3 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

131.44          118.30       13.14         

58 นายจรินทร์ จีนเพชร์ 60 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

23.40           21.06         2.34           

59 นางจริน แหยมนาค 36 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

5.95             5.36          0.59           

60 นายจรูญ นิ่มมั่ง 24/2 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

157.38          141.64       15.74         

61 นายจรูญ อินหมี 102 หมู่ที ่12 ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง

 จังหวัดตาก

61.88           55.69         6.19           

62 นายจรูญ อินหมี 88 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

253.44          228.10       25.34         

63 นายจรูญ เขน่วม 80/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

307.76          276.98       30.78         

64 นายจรูณ ฟักทองอยู่ 88/4 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

144.84          130.36       14.48         

65 นายจ๊อด อิ่มเอี่ยม 17 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

140.68          126.61       14.07         

66 นายจักรเรศ สอนผุย 7/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

88.40           79.56         8.84           

67 นางสาวจันทกานต์ หมีอินทร์ 107 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

47.12           42.41         4.71           

68 นางจันทภา โทนสังข์อินทร์ 63 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

471.12          424.01       47.11         
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69 นางจันทร์ฉาย กองวัน  211/1 หมู่ที ่1 ต าบลปากบ่อง อ าเภอ

ป่าซาง จังหวัดล าพูน 51120

499.50          449.55       49.95         

70 นางสาวจันทร์ฉาย สายยิ ม 1/1 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

14.78           13.30         1.48           

71 นายจันทร์ นิ่มมั่ง 25/3 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

62.92           56.63         6.29           

72 นางจันทร์สุดา ทองจาด 111/26 หมู่ที ่8 ต าบลน  ารึม อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

9.45             8.51          0.94           

73 นายจันทร์ อ่อนเนื่องเพชร 29/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

350.40          315.36       35.04         

74 นางสาวจันทร์เพ็ญ เพ็งอ าไพ 97/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

16.34           14.71         1.63           

75 นางจารุพร อยู่ข ามี 135 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

58.48           52.63         5.85           

76 นางสาวจารุวรรณ จันทร์เอี่ยม 62/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

49.26           44.33         4.93           

77 นายจ าปี โมมีเพชร 33/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

33.94           30.55         3.39           

78 นางจ าลอง สายยิ ม 88 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

316.24          284.62       31.62         

79 นายจ าลอง เพ็งอ าไพ 113 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

37.19           33.47         3.72           

80 นายจ าเนียน จั่นมาก 13/4 หมู่ที ่2 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

260.92          234.83       26.09         

81 นายจ าเริญ มิ่งทองโต โดยนาง

สอิ ง  เขน่วม

83/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

25.25           22.73         2.52           

82 นายจ าเลย โทนสังข์อินทร์ 123 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

1,661.42       1,495.28     166.14       
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83 นางจิตรา ราชโยธิน โดยนาง

นรา ศรีสุก

75 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

73.10           65.79         7.31           

84 นางสาวจินดา แตงบุญรอด 59/3 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

44.76           40.28         4.48           

85 นางสาวจิรนันท์ สีตารมย์ 133 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

85.08           76.57         8.51           

86 นางสาวจิราพร จิ๋วสายแจ่ม 110 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

30.16           27.14         3.02           

87 นายจีม อยู่จุ้ย 99 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

17.13           15.42         1.71           

88 นายจเร ปานแผน 26 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

82.78           74.50         8.28           

89 นายจเร ฟักทองอยู่ 31/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

89.32           80.39         8.93           

90 นางจเร อยู่ข ามี 88/4 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

41.60           37.44         4.16           

91 นายจเร โทนสังข์อินทร์ 24/2 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

171.90          154.71       17.19         

92 นางฉลวย พรมบุญชู 4 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

94.38           84.94         9.44           

93 นางฉลอม อิ่มเอี่ยม 47/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

245.99          221.39       24.60         

94 นายฉลาด อิ่มเอี่ยม 30/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

56.20           50.58         5.62           

95 นายฉลาด เขียวสีทอง 108 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

46.44           41.80         4.64           

96 นายฉ่ า อ่อนเนื่องเพชร 25 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

33.80           30.42         3.38           
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97 นายฉิม อินปาน โดย นางสาว

ทุม อิ่มเอี่ยม

42/5 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

16.07           14.46         1.61           

98 นางชญาภา พงษ์อยู่ โดย นาง

เสม พงษ์อยู่

88/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

71.58           64.42         7.16           

99 นายชนิด จิ๋วสายแจ่ม 110 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

266.84          240.16       26.68         

100 นางสาวชมภูนุช คงโต 26/14 หมู่ที ่6 ต าบลสันผีเสื อ อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

21.56           19.40         2.16           

101 นางชม มิ่งทองโต 50/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

38.64           34.78         3.86           

102 นายชลอ สอนบุญเกิด โดย 

นายอุบล สอนบุญเกิด

73 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

77.35           69.62         7.73           

103 นายชลอ บัวหลวง 102 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

180.16          162.14       18.02         

104 นายชลอม ท าสีนาค 99 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

76.12           68.51         7.61           

105 นายชลอม วุน่แม่สอด 34/3 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

118.98          107.08       11.90         

106 นายชลอม วุน่แม่สอด โดย 

นางสาวไพรแก้ว เขียวสีทอง

54/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

10.60           9.54          1.06           

107 นายชลอม โทนสังข์อินทร์ โดย

นางสาวประไพ มิ่งทองโต

89/2 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

78.00           70.20         7.80           

108 นางช่วย ดีเมฆ 18 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

23.73           21.36         2.37           

109 นายช่วย อิ่มเอี่ยม 126 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

30.33           27.30         3.03           

110 นายชวลิต อิ่มเอี่ยม 13/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

57.40           51.66         5.74           
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111 นายช้อน โมมีเพชร 58 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

17.51           15.76         1.75           

112 นายชอบ โทนสังข์อินทร์ 24 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

47.25           42.53         4.72           

113 นายชอบ โทนสังข์อินทร์ โดย นาย

สมปอง โทนสังข์อินทร์
24/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

62.16           55.94         6.22           

114 นางช่อ อยู่เลิศลบ 88/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

198.56          178.70       19.86         

115 นางสาวชะอ้อน จิ๋วสายแจ่ม 20/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

9.93             8.94          0.99           

116 นางสาวชัชรี โมมีเพชร โดย 

นางนพรัตน์ จีนเพชร

63/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

48.14           43.33         4.81           

117 นายชัด โมมีเพชร 58 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

458.52          412.67       45.85         

118 นางชั น โทนสังข์อินทร์ 98 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

28.12           25.31         2.81           

119 นายชัยณรงค์ สายยิ ม 10/5 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

34.08           30.67         3.41           

120 นายชัยพร เถื่อนรักษ์ 15/5 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

498.76          448.88       49.88         

121 นายชัย อยู่เลิศลบ 88/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

365.32          328.79       36.53         

122 นายชาญ พุม่นาค 4/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

26.96           24.26         2.70           

123 นายชาญ โทนสังข์อินทร์ 15/3 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

106.43          95.79         10.64         

124 นายชาตรี เขน่วม 10/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

12.80           11.52         1.28           
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125 นายชาติชาย โทนสังข์อินทร์ 5/2 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

791.63          712.47       79.16         

126 นายชานุรัตน์ จันทร 15/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

53.83           48.45         5.38           

127 นายชาล จันทร 23 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

381.50          343.35       38.15         

128 นายชาลี เนื่องนุช 10 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

61.11           55.00         6.11           

129 นายชิด อยู่ข ามี โดย นางสาว

เฉลา อยู่ข ามี ผู้ยื่น

4 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

127.67          114.90       12.77         

130 นายชินวัฒน์ เถื่อนรักษ์ 13/5 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

119.72          107.75       11.97         

131 นายชิน เพ็งอ าไพ โดยนาย

ประเสริฐ เพ็งอ าไพ

75/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

61.60           55.44         6.16           

132 นางสาวชุดติมา เย็นมาก 75/4 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

301.49          271.34       30.15         

133 นายชุ่ม จันทร โดย นายชัย

สิทธิ ์จันทร (ผู้ยื่น)

5 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

40.30           36.27         4.03           

134 นายชุมพร เสือบุญมี โดย นาย

สุรินทร์ เสือบุญมี

22 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

185.94          167.35       18.59         

135 นายชุมพล แก้วถึง 22/1 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

49.83           44.85         4.98           

136 นางสาวชูจิตร สืบเจ๊ก 24 หมู่ที ่3 ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า

 จังหวัดตาก

73.64           66.28         7.36           

137 นายชู อิ่มเอี่ยม โดยนายบรรจง

 อิ่มเอี่ยม

30/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

170.07          153.06       17.01         

138 นางสาวชโลม ดีเมฆ 88/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

59.60           53.64         5.96           
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139 นายซวง อิ่มเอี่ยม 28 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

549.92          494.93       54.99         

140 นายซิว พรมบุญชู 37 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

35.28           31.75         3.53           

141 นางซิว อิ่มเขียว โดยนางสาว

มนทิราลัย เม่นดี

52/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

19.50           17.55         1.95           

142 นางฐิติมา วุน่แม่สอด 88 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

28.37           25.53         2.84           

143 นายณรงค์ ค าเกิด โดย นาง

ส าราญ ค าเกิด (ผู้ยื่น)

20/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

21.62           19.46         2.16           

144 นายณรงค์ นุ่มปรางค์ 44/2 หมู่ที ่3 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

348.00          313.20       34.80         

145 นายณรงค์ ม่วงมิตร 4 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

644.33          579.90       64.43         

146 นายณรงค์ศักด์ิ โทนสังข์อินทร์ 5/2 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

317.80          286.02       31.78         

147 นายณรงค์เดช สอนบุญเกิด 11/2 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

12.82           11.54         1.28           

148 นายณรงค์ โมมีเพชร 118 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

260.36          234.32       26.04         

149 นางณัฏฐชวัล พฤกษา 142 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

203.80          183.42       20.38         

150 นางสาวณัฐธยาน์ พึง่อินทร์ 62/3 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

480.85          432.77       48.08         

151 นางสาวณัฐธิดา ส่องแสง 42 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

55.20           49.68         5.52           

152 นางสาวณัฐธิวัลย์ บุญโชคอธิ

เดช

286/25 หมู่ที่ 7 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบาง

พลี จังหวดัสมุทรปราการ 10540
78.76           70.88         7.88           
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153 นายณัฐพงษ์ ยิ มมี 46/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

28.94           26.05         2.89           

154 นางสาวณัฐพร จิ๋วสายแจ่ม 7/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

76.67           69.00         7.67           

155 นางณิชาภัทร อิ่มเอี่ยม 146 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

109.45          98.51         10.94         

156 นางสาวดลชนก สุขสายอ้น 1/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

629.64          566.68       62.96         

157 นางดวงกมล อิ่มเอี่ยม 40/6 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

70.64           63.58         7.06           

158 นางสาวดวงค า แจ่มวงษ์อินทร์ 131/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

44.20           39.78         4.42           

159 นางสาวดวงฤดี ไกวัลนาโรจน์ 36/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

15.83           14.25         1.58           

160 นายดวง อิ่มเอี่ยม 40 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

157.36          141.62       15.74         

161 นางดวงใจ เถื่อนรักษ์ 13/5 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

420.40          378.36       42.04         

162 นายดวน อยู่จ้ย 61 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

18.07           16.26         1.81           

163 นายดอกรัก มิ่งทองโต 50 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

51.38           46.24         5.14           

164 นายดอกเทียน ดีเมฆ 87/2 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

8.19             7.37          0.82           

165 นางดาว สายยิ ม 15 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

58.76           52.88         5.88           

166 นายดาว อ่อนเนื่องเพชร 29/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

76.59           68.93         7.66           
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167 นายดาว เขียวสีทอง 17/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

4.68             4.21          0.47           

168 นายด ารงค์ สอนผุย 7/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

301.24          271.12       30.12         

169 นายด ารงค์ อยู่เลิศลบ 59/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

9.28             8.35          0.93           

170 นายด ารงค์เกียรติ ม่วงมิตร 105 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

44.85           40.37         4.48           

171 นายด า โมมีเพชร โดยนางบัว

ลอย โมมีเพชร

33 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

305.76          275.18       30.58         

172 นายดี โมมีเพชร โดยนางล้วน 

ดิษฐนุ่ม

70/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

35.73           32.16         3.57           

173 นายดี โมมีเพชร 72 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

926.25          833.63       92.62         

174 นายตรีชฎา คงโต 22/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

28.19           25.37         2.82           

175 นายตัด ม่วงมิตร 10/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

163.36          147.02       16.34         

176 นางตัน ข ามี 59 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

22.96           20.66         2.30           

177 นายต านิ มณีเขียว 13/1 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

83.36           75.02         8.34           

178 นายถ้วน เขน่วม โดยนางสาว

หทัยรัตน์ เขน่วม

53 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

17.56           15.80         1.76           

179 นายถวิล สอนบุญเกิด 4/1 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

63.23           56.91         6.32           

180 นายถวิล สายยิ ม 24/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

14.25           12.83         1.42           
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181 นางถวิล อินน  ารึม 70/2 หมู่ที ่13 ต าบลโป่งแดง อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

88.16           79.34         8.82           

182 นางสาวถวิล อิ่มเอี่ยม 42/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

70.85           63.77         7.08           

183 นายถวิล เขน่วม โดย นางบุญ

ธรรม เขน่วม

49/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

58.50           52.65         5.85           

184 นางถาด ข ามี โดย นางอุ่น มิ่ง

ทองโต(ผู้ยื่น)

39 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

30.59           27.53         3.06           

185 นายถุงเงิน แตงบุญรอด 16/3 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

100.16          90.14         10.02         

186 นายทรง โทนสังข์อินทร์ 62 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

132.63          119.37       13.26         

187 นางสาวทรรศนีย์ อิ่มเอี่ยม 83/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

262.96          236.66       26.30         

188 นายทวน จิ๋วสายแจ่ม 5 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

8.79             7.91          0.88           

189 นายทวน อยู่จุ้ย 148 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

443.50          399.15       44.35         

190 นายทวีป ตั วมาก 48/2 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

156.00          140.40       15.60         

191 นายทวีศักด์ิ โทนสังข์อินทร์ 15/3 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

29.52           26.57         2.95           

192 นายทวี สอนบุญเกิด 71 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

157.30          141.57       15.73         

193 นางทวี อยู่ข ามี 90 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

25.16           22.64         2.52           

194 นายทวี เครืออยู่ 67/9 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

37.85           34.07         3.78           
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195 นางทอง ปานแผน โดย นาง

บุญธรรม เขน่วม

49/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

51.90           46.71         5.19           

196 นางสาวทองขาว เหลือบุญนุ่ม 15/3 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

11.83           10.65         1.18           

197 นายทองดี อ่อนจิ๋ว 132 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

21.49           19.34         2.15           

198 นางสาวทองศรี จันทร 58 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

95.34           85.81         9.53           

199 นางทองสุข สอนบุญเกิด 46 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

24.26           21.83         2.43           

200 นางทองหล่อ พุม่นาค 11/3 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

189.57          170.61       18.96         

201 นางทองหลา อยู่ข ามี 131 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

219.20          197.28       21.92         

202 นางทองอย่า ม่วงมิตร 74 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

35.01           31.51         3.50           

203 นางทองอยู่ ข ามี 106 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

88.49           79.64         8.85           

204 นางทองอยู่ เพ็งอ าไพ 97 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

418.57          376.71       41.86         

205 นายทอง เขน่วม 2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

161.67          145.50       16.17         

206 นายทอน สอนบุญเกิด 8 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

120.89          108.80       12.09         

207 นายทัน อยู่จุ้ย 56/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

50.64           45.58         5.06           

208 นางทัศนีย์ ท าสีนาค 93/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

58.40           52.56         5.84           
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209 นายท านอง อิ่มเอี่ยม 9 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

20.24           18.22         2.02           

210 นายทิน ตั วมาก 1/1 หมู่ที ่11 ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก 63000

4.23             3.81          0.42           

211 นายทินภัทร ดิษฐนุ่ม 92/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

4.54             4.09          0.45           

212 นายทิน อยู่ข ามี 49/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

34.17           30.75         3.42           

213 นายทิม เพ็งอ าไพ 9 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

78.65           70.79         7.86           

214 นายธนกฤต จวงงู 63 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

968.55          871.70       96.85         

215 นายธนวัฒน์ สายยิ ม 108 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

53.06           47.75         5.31           

216 นายธนัชพร โมมีเพชร 23/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

266.50          239.85       26.65         

217 นายธนุวัฒน์ มิ่งทองโต 106 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

33.28           29.95         3.33           

218 นายธนโชติ ตั วมาก 67/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

56.72           51.05         5.67           

219 นายธนโชติ ท าสีนาค 36/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

8.10             7.29          0.81           

220 นายธวัชชัย ท าสีนาค 62/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

1,806.54       1,625.89     180.65       

221 นางธิดา สอนบุญเกิด 22/2 หมู่ที ่7 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

20.04           18.04         2.00           

222 นายธีระ ข ามี 29/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

214.06          192.65       21.41         





17

ล ำดบั

ที่
ชื่อ - สกุลผู้ช ำระภำษี ทีอ่ยู่ผู้ช ำระภำษี

 ภำษีทีป่ระเมนิ

 ป2ี564

ลด90%

ตำมมำตรำ55

คงเหลือภำษี

ป2ี564

223 เด็กชายธเนตร ค าเกิด 103 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

42.00           37.80         4.20           

224 นายนงค์ จิ๋วสายแจ่ม 10 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

14.73           13.26         1.47           

225 นางสาวนงค์นุช จิ๋วสายแจ่ม 10/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

129.64          116.68       12.96         

226 นางสาวนงค์รักษ์ จอนพรม 125/2 หมู่ที ่7 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง

 จังหวัดตาก

8.32             7.49          0.83           

227 นางสาวนงลักษณ์ อิ่มเขียว 85/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

7.72             6.95          0.77           

228 นายนพชัย วุน่แม่สอด 111 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

75.92           68.33         7.59           

229 นายนพดล จูมาส 26 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

518.36          466.52       51.84         

230 นายนพดล ดีเมฆ 88 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

9.21             8.29          0.92           

231 นายนพดล เพ็งอ าไพ 78/1 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

14.45           13.01         1.44           

232 นายนพดล เม่นดี 52/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

10.40           9.36          1.04           

233 นายนพดล โมมีเพช 18/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

22.72           20.45         2.27           

234 นายนภดล อ่อนจิ๋ว 132 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

186.56          167.90       18.66         

235 นางสาวนรีรัตน์ บุญมาละ 161/3 หมู่ที ่2 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง

 จังหวัดตาก

4,265.37       3,838.83     426.54       

236 นางสาวนฤมล โมมีเพชร 88/1 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

80.98           72.88         8.10           
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237 นางสาวนวรัตน์ แตงบุญรอด 97 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

94.20           84.78         9.42           

238 นายน้อม วุน่แม่สอด โดย

นางสาวนิตยา คงอยู่เย็น

35/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

272.16          244.94       27.22         

239 นางสาวนันชญา เขน่วม 32/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

11.60           10.44         1.16           

240 นางสาวนันทพร โมมีเพชร 21/2 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

254.62          229.16       25.46         

241 นายนันทวัฒน์ อิ่มเอี่ยม 13 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

16.44           14.80         1.64           

242 นางสาวนันทิตา ท าสีนาค 99 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

30.38           27.34         3.04           

243 นายนัน เพ็งอ าไพ 76/2 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

69.99           62.99         7.00           

244 นางนัยนา อิ่มเขียว 91 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

623.40          561.06       62.34         

245 นายนาค แตงบุญรอด โดย

นางสาวพรรณทิพย์ แตงบุญ

รอด

9/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

69.28           62.35         6.93           

246 นายน า อินปาน โดยนางเยา 

อยู่ข ามี

26/1 หมู่ที ่11 ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง

 จังหวัดตาก

19.06           17.15         1.91           

247 นายน า เพ็งอ าไพ โดยนาง

ทุเรียน ดีเมฆ

78/2 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

98.70           88.83         9.87           

248 นางสาวน  าคอย จันทร 18 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

48.49           43.64         4.85           

249 นางสาวน  าค้าง พงษ์อยู่ 51/6 หมู่ที ่1 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสัน

ก าแพง จงัหวัดเชียงใหม่ 50130
31.64           28.48         3.16           
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250 นางน  าทิพย์ เขน่วม 2/3 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

174.52          157.07       17.45         

251 นางน  าทิพย์ เพ็งอ าไพ 76/2 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

380.04          342.04       38.00         

252 นางน  า นาคเมฆ 50 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

63.58           57.22         6.36           

253 นางสาวน  าผึ ง อ่อนเนื่องเพชร 40/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

42.12           37.91         4.21           

254 นางสาวน  าผึ ง อิ่มเอี่ยม 22/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

43.40           39.06         4.34           

255 นางสาวน  าผึ ง โทนสังข์อินทร์ 69 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

77.95           70.16         7.79           

256 นายน  า อิ่มเอี่ยม 27 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

248.63          223.77       24.86         

257 นายนิคม อิ่มเอี่ยม 17/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

30.33           27.30         3.03           

258 นางนิด อิ่มเอี่ยม 45 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

72.16           64.94         7.22           

259 นางสาวนิตยา แผ้วเกษม 55/1 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

37.65           33.89         3.76           

260 นายนิยม เย็นมาก 101/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

23.41           21.07         2.34           

261 นายนิรัตน์ ข ามี 29/4 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

2.41             2.17          0.24           

262 นายนิรุตร ฟักทองอยู่ 31/4 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

25.24           22.72         2.52           

263 นางสาวนิษา โมมีเพชร 108/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

780.97          702.87       78.10         
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264 นางสาวนิสาชล เสงสาย 69/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

178.60          160.74       17.86         

265 นางสาวนุชนาถ ราศรีจันทร์ 58/4 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

373.95          336.56       37.39         

266 นางสาวนุช เงินดี 11/1 หมู่ที ่11 ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง

 จังหวัดตาก

59.48           53.53         5.95           

267 นายนุสรณ์ คงธนัทกาญจน์ 22 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

35.27           31.74         3.53           

268 นายนเรศ สืบเหล่ารบ 155/8 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

12.92           11.63         1.29           

269 นายบรรจง อยู่จุ้ย 19 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

63.28           56.95         6.33           

270 นายบรรเจิด อยู่จุ้ย 19/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

34.80           31.32         3.48           

271 นายบ๊วย อิ่มเอี่ยม โดยนาง

อนงค์ มิ่งทองโต

45/3 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

36.83           33.15         3.68           

272 นางบังอร ค าเกิด 40/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

20.70           18.63         2.07           

273 นางบังอร นิ่มมั่ง 24/2 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

1,027.00       924.30       102.70       

274 นางบังอร อิ่มอ้น 59 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

11.46           10.31         1.15           

275 นางบังอร แผ้วเกษม โดย       

 นางสมหมาย น้อยบุญอยู่

55/1 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

24.05           21.65         2.40           

276 นางบังเอิญ สิงห์คุ้ม 59 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

81.58           73.42         8.16           

277 นายบัญญัติ ตั วมาก 85/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

135.45          121.91       13.54         
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278 นางบัว มิ่งทองโต โดยนาง

เบญมาศ มิ่งทองโต

45 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

22.87           20.58         2.29           

279 นางบัว เนื่องนุช โดย           

 นางสาวทองขาว เหลือบุญนุ่ม

15/3 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

28.21           25.39         2.82           

280 นางบัวขาว อ่อนจิ๋ว 62/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

25.38           22.84         2.54           

281 นายบัวลอย อยู่ข ามี 83 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

234.68          211.21       23.47         

282 นางบัวลอย โมมีเพชร 29 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

45.20           40.68         4.52           

283 นายบัวหร่ัน โมมีเพชร 105 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

376.93          339.24       37.69         

284 นางบา(ตาย) ตั วมาก โดย      

 นายสุรกิจ ตั วมาก(ผู้ยื่น)

21/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

57.10           51.39         5.71           

285 นายบุญกอง ลาดเพ็ง 67 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

8.32             7.49          0.83           

286 นางบุญช่วย วุน่แม่สอด 34 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

67.72           60.95         6.77           

287 นางบุญช่วย เขียวสีทอง 107 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

122.98          110.68       12.30         

288 นายบุญชอบ อินทร์กุญชร โดย

  นายบุญอุ้ม มิ่งทองโต

68 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

23.87           21.48         2.39           

289 นางบุญธรรม จันทร 81/2 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

7.86             7.07          0.79           

290 นางบุญธรรม จันทร 98 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

276.48          248.83       27.65         

291 นายบุญธรรม อ่อนพรม 118/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

12.56           11.30         1.26           
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292 นางบุญธรรม เขน่วม 48 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

60.36           54.32         6.04           

293 นางสาวบุญธรรม โมมีเพชร 26/4 หมู่ที ่5 ต าบลวังประจบ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

214.72          193.25       21.47         

294 นางบุญมา พรมฟัก 16 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

19.02           17.12         1.90           

295 นางบุญมา โทนสังข์อินทร์ 125 หมู่ที ่7 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

354.60          319.14       35.46         

296 นางสาวบุญมี จอนพรม 128 หมู่ที ่7 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

608.81          547.93       60.88         

297 นางสาวบุญมี ม่วงมิตร  โดย   

   นางสาวประพาภร  ม่วงมิตร

10 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

26.77           24.09         2.68           

298 นายบุญมี มั่นใจ 100 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

256.78          231.10       25.68         

299 นางบุญมี สุกน่วม 48/5 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

8.65             7.79          0.86           

300 นางบุญยืน จอนพรม โดย

นางสาวกาด จอนพรม

20 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

141.44          127.30       14.14         

301 นางบุญรอด สืบสาตร์ 2/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

25.93           23.34         2.59           

302 นางบุญศิริ ศรีจันทร์ 11/3 หมู่ที ่1 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

65.00           58.50         6.50           

303 นายบุญสงค์ เพ็งอ าไพ 37 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

21.79           19.61         2.18           

304 นายบุญหลง แตงบุญรอด โดย 

 นางสาวภาวิกา ไทยใจ

95/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

66.30           59.67         6.63           
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305 นายบุญเกิด อิ่มเอี่ยม 12 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

223.16          200.84       22.32         

306 นายบุญเจิด แตงบุญรอด 16/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

6.23             5.61          0.62           

307 นางสาวบุญเทีย่ง อยู่จุ้ย 19/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

239.52          215.57       23.95         

308 นางบุญเทียม อินหมี 5 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

402.76          362.48       40.28         

309 นางบุญเทียม เทศมาก 59 หมู่ที ่5 ต าบลวังประจบ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

46.32           41.69         4.63           

310 นายบุญเลิศ อ่อนเนื่องเพชร 40/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

6.22             5.60          0.62           

311 นายบุญเลิศ แตงบุญรอด 127 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

115.18          103.66       11.52         

312 นางบุญเสียง ข ามี 88 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

211.90          190.71       21.19         

313 นางบุญเหลือ เงินบ ารุง 87/5 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

2.58             2.32          0.26           

314 นายบุริศร์ นิ่มมั่ง 24/2 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

239.56          215.60       23.96         

315 นางบุษยมาส พรมบุญชู (นาง

ปัญญรัตน์  มีวาสนา)

62 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

423.36          381.02       42.34         

316 นางนัยนา  อิ่มเขียว (นาง

ปัญญรัตน์  มีวาสนา)

91 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

540.00          486.00       54.00         

317 นายประคอง อิ่มเอี่ยม 117 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

9.28             8.35          0.93           

318 นายประจวบ จันทร 15/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

29.04           26.14         2.90           
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319 นางประจวบ ส่องแสง 42 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

31.80           28.62         3.18           

320 นายประจวบ สอนผุย 80 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

71.68           64.51         7.17           

321 นางประจวบ เดชะผล 30/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

4.72             4.25          0.47           

322 นายประชิด ท าสีนาค 46 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

44.02           39.62         4.40           

323 นายประดิษฐ์ ดีเมฆ 93/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

761.64          685.48       76.16         

324 นายประทวน จันทร 69 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

261.16          235.04       26.12         

325 นางประทวน จิ๋วใสแจ่ม 96 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

29.44           26.50         2.94           

326 นางสาวประทวน โมมีเพชร 23/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

154.88          139.39       15.49         

327 นางประทวย จีนเพชร์ 60 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

26.08           23.47         2.61           

328 นางประทวย พุม่นาค โดย 

นายสถิตย์ พุม่นาค

64 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

22.80           20.52         2.28           

329 นางสาวประทิน คงเมฆ 36 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

13.90           12.51         1.39           

330 นายประทิน แก้วถึง 102/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

137.56          123.80       13.76         

331 นางประทีป สวยแท้ 10/4 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

26.56           23.90         2.66           

332 นายประทีป สุขน่วม 80 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

62.45           56.21         6.24           
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333 นางประทุม จั่นมาก 34/4 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

24.91           22.42         2.49           

334 นางประทุม ทองคงอ่วม 126 หมู่ที ่7 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

187.64          168.88       18.76         

335 นายประทุม ฟักทองอยู่ โดย 

สมพงษ์ อิ่มเอี่ยม

13 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

22.37           20.13         2.24           

336 นายประทุม สายยิ ม 16/1 หมู่ที ่2 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

727.84          655.06       72.78         

337 นายประทุม หมีอินทร์ 18 หมู่ที ่5 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

17.63           15.87         1.76           

338 นางสาวประทุม โมมีเพชร 69 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

225.17          202.65       22.52         

339 นางประนอม จั่นมาก 54 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

457.52          411.77       45.75         

340 นายประนอม สอนผุย 81 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

91.34           82.21         9.13           

341 นางประนอม เพ็งอ าไพ 37 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

656.52          590.87       65.65         

342 นายประพันธ์ พึง่อินทร์ 7/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

10.20           9.18          1.02           

343 นายประยงค์ จิ๋วสายแจ่ม 11 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

18.86           16.97         1.89           

344 นางสาวประลอม อิ่มเอี่ยม 42/6 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

7.80             7.02          0.78           

345 นายประวีร์ สายยิ ม 108/3 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

33.54           30.19         3.35           

346 นางประสม อ่อนเนื่องเพชร 29/6 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

25.89           23.30         2.59           
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347 นายประสิทธิ ์สายยิ ม 84 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

40.80           36.72         4.08           

348 นายประสิทธิ ์เพ็งอ าไพ 62 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

328.27          295.44       32.83         

349 นายประสิทธิ ์โมมีเพชร 2 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

4.16             3.74          0.42           

350 นางประสูตร เขน่วม 2/2 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

32.17           28.95         3.22           

351 นายประหยัด กองละคร 101/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

14.76           13.28         1.48           

352 นายประเทือง โมมีเพชร โดย

นางสมศรี โมมีเพชร

18/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

36.40           32.76         3.64           

353 นายประเทือง เขน่วม 42 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

48.96           44.06         4.90           

354 นางประเทือน ม่วงมิตร 19 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

31.50           28.35         3.15           

355 นายประเสริฐ(ตาย) โมมีเพชร 

โดยนางสาวจ าลอง โมมีเพชร

85/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

46.89           42.20         4.69           

356 นางประเสริฐ จิ๋วใสแจ่ม 87 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

1,338.86       1,204.97     133.89       

357 นายประเสริฐ ท าสีนาค 47 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

13.91           12.52         1.39           

358 นายประเสริฐ อยู่จุ้ย 116 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

31.47           28.32         3.15           

359 นายประเสริฐ เพ็งอ าไพ 75/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

58.36           52.52         5.84           

360 นายประเสริฐ โทนสังข์อินทร์ 5/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

108.56          97.70         10.86         
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361 นายประโยชน์ เถื่อนรักษ์ 13/5 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

1,462.47       1,316.22     146.25       

362 นางปราณี คงโต 27 หมู่ที ่11 ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

230.08          207.07       23.01         

363 นายปรีชา เพ็งอ าไพ 4 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

14.47           13.02         1.45           

364 นางปรียานุช รุ่งโพธิ์ 9 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

13.99           12.59         1.40           

365 นายปลิว หมีอินทร์ 11 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

14.00           12.60         1.40           

366 นายป๊อก(ตาย) อ่อนจิ๋ว โดย

นางสาวก้อนทอง อ่อนจิ๋ว

100 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

5.64             5.08          0.56           

367 นายป๋อ ฟักทองอยู่ 33 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

93.12           83.81         9.31           

368 นางปัทมา พึง่วงษ์เขียน 56/5 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

283.96          255.56       28.40         

369 นางป้าว โทนสังข์อินทร์ 68 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

54.52           49.07         5.45           

370 นายปิน่ หมีอินทร์ 137 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

407.92          367.13       40.79         

371 นายปิว่ มณีเขียว 16 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

438.56          394.70       43.86         

372 นางปุณยาพร บ่อเงิน 136 หมู่ที ่7 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

2,498.79       2,248.91     249.88       

373 นางสาวปุน่(ตาย) ม่วงมิตร โดย

 นางประเทือง ใจแก้ว

145 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

107.50          96.75         10.75         

374 นายผ่อน จอนพรม 19 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

29.12           26.21         2.91           
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375 นางผัน อิ่มวงษ์อ้น โดย

นางสาวอ าไพพรรณ อิ่มวงษ์อ้น

30/4 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

49.28           44.35         4.93           

376 นายพงศ์ อิ่มเอี่ยม 45 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

64.48           58.03         6.45           

377 นายพงษ์ ข ามี 16/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

75.51           67.96         7.55           

378 นางพงษ์ อิ่มเอี่ยม 95 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

20.45           18.41         2.04           

379 นายพจนารถ นุกูลคาม 12/1 หมู่ที ่1 ต าบลหนองบัวเหนือ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

50.89           45.80         5.09           

380 นายพจน์ ข ามี 16/2 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

105.56          95.00         10.56         

381 นายพต แจ่มวงษ์อินทร์ โดย

นายมานัส พรมฟัก

67 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

108.80          97.92         10.88         

382 นายพนม ตองอ่อน 12/5 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

79.37           71.43         7.94           

383 นางพนม นิ่มมั่ง 24 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

40.17           36.15         4.02           

384 นายพนม มณีเขียว 16/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

64.12           57.71         6.41           

385 นายพนม อินปาน 101 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

563.19          506.87       56.32         

386 นายพนม โมมีเพชร 105 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

519.36          467.42       51.94         

387 นายพยนต์ จันทร 98 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

340.53          306.48       34.05         

388 นายพยนต์ แหยมนาค 27/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

8.34             7.51          0.83           
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389 นายพยบ จิ๋วสายแจ่ม 96 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

10.44           9.40          1.04           

390 นางสาวพยอม ดีเมฆ 121 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

26.52           23.87         2.65           

391 นางสาวพยอม ปานเนียม 67/7 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

18.33           16.50         1.83           

392 นายพยุงศักด์ิ กาแก้ว 144/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

37.25           33.53         3.72           

393 นายพร โมมีเพชร โดย นางเปีย

 เพ็งอ าไพ

141 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

74.33           66.90         7.43           

394 นายพรชัย สายยิ ม 88 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

100.08          90.07         10.01         

395 นายพรชัย เขน่วม 88/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

58.24           52.42         5.82           

396 นางสาวพรรณทิพย์ แตงบุญ

รอด

9/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

92.52           83.27         9.25           

397 นางสาวพรรุ่ง เขียวสีทอง 12/3 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

81.71           73.54         8.17           

398 นายล าพรวน ตั วมาก 19/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

5.49             4.94          0.55           

399 นายพรวน เถื่อนรักษ์ 15/2 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

39.18           35.26         3.92           

400 นายพฤหัส จันทร 35 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

105.25          94.73         10.52         

401 นายพลอย อิ่มเอี่ยม 6 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

421.75          379.58       42.17         

402 นายพล อยู่ข ามี 26 หมู่ที ่11 ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

39.47           35.52         3.95           
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403 นายพวง แตงบุญรอด โดย     

        นางลัดดา จิ๋วสายแจ่ม

95/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

15.30           13.77         1.53           

404 นายพวง จิ๋วสายแจ่ม 44 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

21.19           19.07         2.12           

405 นางสาวพัชราภรณ์ อิ่มเอี่ยม 28 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

435.44          391.90       43.54         

406 นายพัด ดีเมฆ โดยนางสาวชวน

 ปานแผน

26 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

21.66           19.49         2.17           

407 นายพัน แก้วอยู่ โดยนางสาว

สวน แก้วอยู่

31 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

220.50          198.45       22.05         

408 นายพาน พึง่อินทร์ 7/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

61.60           55.44         6.16           

409 นายพา อ่อนเนื่องเพชร 40 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

18.58           16.72         1.86           

410 นางพิกุล อยู่จุ้ย 12/4 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

10.40           9.36          1.04           

411 นายพิกุล เขน่วม 80/2 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

572.40          515.16       57.24         

412 นายพิง อยู่ข ามี 142 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

244.32          219.89       24.43         

413 นายพิทยา อินปาน 42/8 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

178.36          160.52       17.84         

414 นายพิทยา โมมีเพชร 41/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

30.25           27.23         3.02           

415 นายพิพัฒน์ อินปาน 147/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

81.74           73.57         8.17           

416 นางพิมพ์ผกา โมมีเพชร 67/3 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

430.47          387.42       43.05         
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417 นางพิม เขียวสีทอง 53 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

77.03           69.33         7.70           

418 นางพิม เขียวสีทอง โดย

นางสาวไพรแก้ว เขียวสีทอง

54/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

325.01          292.51       32.50         

419 นายพิศ อ่อนเนื่องเพชร 29 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

68.12           61.31         6.81           

420 นายพิสิษฐ์ ท าสีนาค 39 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

49.70           44.73         4.97           

421 นายพิเชฐ เขน่วม 3 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

113.52          102.17       11.35         

422 นายพิเชษฐ อิ่มเอี่ยม 64 หมู่ที ่11 ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

356.40          320.76       35.64         

423 นายพุฒ อยู่จุ้ย 19 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

440.66          396.59       44.07         

424 นายพุฒ เพ็งอ าไพ 11 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

247.96          223.16       24.80         

425 นายพุทธ เขียวสีทอง 16 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

139.34          125.41       13.93         

426 นายพุธ โมมีเพชร 8/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

26.27           23.64         2.63           

427 นายพูน อินหมี 45/2 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

50.62           45.56         5.06           

428 นางสาวพเยาว์ สุกสม 101/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

42.25           38.03         4.22           

429 นางฟ้ารุ่ง กล่ินโฉม 337/40 หมู่ที ่6 ต าบลไม้งาม อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

936.00          842.40       93.60         

430 นางสาวภัคภร ประภารัตน์ 1085/1 ถนนตากสิน ต าบลระแหง 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

904.32          813.89       90.43         
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431 นายภาคภูมิ ท าสีนาค 23/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

76.79           69.11         7.68           

432 นายภาคภูมิ ฟักทองอยู่ 72/2 หมู่ที ่3 ต าบลบางกะจะ อ าเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

9.18             8.26          0.92           

433 นางสาวภาวินี สายยิ ม 67/3 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

218.48          196.63       21.85         

434 นางสาวภิรมย์ (ปทิตตา) อยู่ข ามี 83 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

43.48           39.13         4.35           

435 นายมงคล ดีเมฆ 47/4 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

29.36           26.42         2.94           

436 นายมณเฑียร โมมีเพชร 58 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

368.08          331.27       36.81         

437 นางสาวมนัสชนก ม่วงมิตร 54/2 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

147.30          132.57       14.73         

438 นายมนัส โมมีเพชร 40/2 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

88.25           79.43         8.82           

439 นางมยุรี สอนผุย 7/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

7.97             7.17          0.80           

440 นางมะลิ จันทรสกุนต์ 298/2  ถนนตากสิน ต าบลหนองหลวง

 อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

4,245.24       3,820.72     424.52       

441 นางมะลิ โมมีเพชร (มิ่งทองโต) 89 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

248.73          223.86       24.87         

442 นางสาวมัตสริน อยู่ข ามี 24/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

13.26           11.93         1.33           

443 นายมั่น มิ่งทองโต โดย

นางสาวสายรุ้ง เพ็งอ าไพ

113/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

46.75           42.08         4.67           

444 นายมั่น มิ่งทองโต โดยนาย

ส าราญ มิ่งทองโต

3/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

6.80             6.12          0.68           
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445 นายมานพ เขน่วม 32 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

172.76          155.48       17.28         

446 นายมานัส เงินดี 45/2 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

96.56           86.90         9.66           

447 นายมานิต ม่วงมิตร 94 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

42.52           38.27         4.25           

448 นางสาวมาลัย ฟังทองอยู่ 33/3 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

63.76           57.38         6.38           

449 นางมาลี จิโน 141/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

59.76           53.78         5.98           

450 นางมาลี โทนสังข์อินทร์ 50/9 หมู่ที ่9 ต าบลวังประจบ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

43.03           38.73         4.30           

451 นางสาวมุทิตรา อิ่มเอี่ยม 51 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

84.68           76.21         8.47           

452 นางยก อินปาน โดย นายพร 

อินปาน

34 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

11.31           10.18         1.13           

453 นายยม จันทร 103 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

1,604.31       1,443.88     160.43       

454 นายยม จิ๋วสายแจ่ม 18 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

9.33             8.40          0.93           

455 นายยวง จิ๋วสายแจ่ม โดยนาง

กัลยรัตน์ วุน่แม่สอด

50 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

88.03           79.23         8.80           

456 นางยวน อยู่ข ามี 142 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

763.68          687.31       76.37         

457 นายย้วย อยู่จุ้ย โดย นายชโลม

 อ่อนเนื่องเพชร

36/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

54.60           49.14         5.46           

458 นายยอด อิ่มเอี่ยม โดย 

นางสาวพยุน อิ่มเอี่ยม

22 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

61.68           55.51         6.17           
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459 นางยอด ข ามี โดยนางสาว

รัตนา โพธิไ์ข่

87/4 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

23.67           21.30         2.37           

460 นายยอดยิ่ง อยู่เลิศลบ 125 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

137.19          123.47       13.72         

461 นางยอดเยี่ยม พรมบุญชู 115 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

254.46          229.01       25.45         

462 นางสาวย่อม สิงห์คุ้ม 46 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

35.75           32.18         3.57           

463 นายยาน เขียวสีทอง 6 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

14.14           12.73         1.41           

464 นายย้าย พึง่วงษ์เขียน โดย

นางสาวจิณณ์ณัช อยู่ข ามี

142/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

18.02           16.22         1.80           

465 นางย้าย จั่นมาก 21 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

309.82          278.84       30.98         

466 นายย้าย อยู่จุ้ย 63 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

293.06          263.75       29.31         

467 นายยา อินหมี โดยนายออด 

เขน่วม

79 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

14.51           13.06         1.45           

468 นายยิ่ง เขน่วม 79/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

132.68          119.41       13.27         

469 นายยิ ม เนื่องนุช โดยนางสาว

พชรวรรณ เนื่องนุช

92/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

206.04          185.44       20.60         

470 นางยิ ม แพงมี 87/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

77.56           69.80         7.76           

471 นายยี (ตาย) อยู่เลิศลบ โดย 

นางลับ อิ่มเอี่ยม

128 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

15.70           14.13         1.57           

472 นายยี เอมอยู่ 62/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

34.11           30.70         3.41           
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473 นายยี โทนสังข์อินทร์ 3 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

112.61          101.35       11.26         

474 นางยุพา ท าสีนาค โดยนาย

มั่นใจ ท าสีนาค

23 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

161.83          145.65       16.18         

475 นางสาวยุพา อยู่จุ้ย 19 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

50.00           45.00         5.00           

476 นางยุพิน ดีเมฆ 15/2 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

122.04          109.84       12.20         

477 นางยุพเยาว์ อยู่จุ้ย 114 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

20.70           18.63         2.07           

478 นายยุ้ย เขน่วม โดยนางหยวน 

เขน่วม

32 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

78.81           70.93         7.88           

479 นางสาวรจนา อยู่เลิศลบ 3/3 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

11.22           10.10         1.12           

480 นางรวน (ตาย) หลวงแต้ โดย

นางบุญชู ทรัพย์เมือง

72/1 หมู่ที ่4 ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

6.63             5.97          0.66           

481 นางรวม อยู่จุ้ย 61 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

424.56          382.10       42.46         

482 นายรวม โมมีเพชร 33/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

441.42          397.28       44.14         

483 นายรวย จันทร 67 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

105.16          94.64         10.52         

484 นายรวย พรมบุญชู 40/5 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

67.03           60.33         6.70           

485 นายรวย มิ่งทองโต โดย นาง

สอิ ง เขน่วม

34 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

46.96           42.26         4.70           

486 นายรวย สายยิ ม 24 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

350.80          315.72       35.08         
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487 นายรวล อยู่เลิศลบ 103 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

30.71           27.64         3.07           

488 นายรอด อยู่เลิศลบ 114 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

274.40          246.96       27.44         

489 นางสาวระนอง อยู่ข ามี 142 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

137.80          124.02       13.78         

490 นายรักษ์ อินปาน 94 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

13.25           11.93         1.32           

491 นายรัก สืบสาตร์ 35 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

49.75           44.78         4.97           

492 นายรัง อิ่มเอี่ยม โดยนางสาว

มะลิ อิ่มเอี่ยม

13 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

43.44           39.10         4.34           

493 นายรัด ฟักทองอยู่ 31/4 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

770.57          693.51       77.06         

494 นางสาวรัตนา อ่อนเนื่องเพขร 29/4 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

412.65          371.39       41.26         

495 นายรัตน์ เอมอยู่ 13/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

12.82           11.54         1.28           

496 นางสาวรัศมี บัวหลวง 75 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

259.00          233.10       25.90         

497 นายราญ สอนบุญเกิด 55 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

15.58           14.02         1.56           

498 นางร้าว โทนสังข์อินทร์ 64 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

100.07          90.06         10.01         

499 นางร าเพย จันทร 69 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

59.22           53.30         5.92           

500 นายริน สายยิ ม 8 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

202.97          182.67       20.30         
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501 นายรุ่งทิพ อิ่มเอี่ยม 83/5 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

291.04          261.94       29.10         

502 นางสาวรุ่งฤดี วุน่แม่สอด 47/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

203.00          182.70       20.30         

503 นายรุจน์ อิ่มเอี่ยม 45/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

670.76          603.68       67.08         

504 นายฤทธิรงค์ สายยิ ม 15/3 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

400.86          360.77       40.09         

505 นางสาวฤทัยรัตน์ สายยิ ม 16/1หมู่ที ่2 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

236.38          212.74       23.64         

506 นายลมโชย เขน่วม 48 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

24.32           21.89         2.43           

507 นายล้วน ปานแผน โดย

นางสาวต้อย อิ่มเอี่ยม

26/2 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

3.43             3.09          0.34           

508 นายลอน พงษ์อยู่ 4/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

25.08           22.57         2.51           

509 นายลอม เนื่องนุช 92 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

12.13           10.92         1.21           

510 นางลอ อยู่ข ามี 31/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

240.50          216.45       24.05         

511 นางสาวลออ อิ่มเอี่ยม 33/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

178.51          160.66       17.85         

512 นางลออ เขน่วม 10/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

25.65           23.09         2.56           

513 นายชลอ เนื่องนุช โดย นาย

ก าจัด เนื่องนุช

28 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

74.24           66.82         7.42           

514 นางละม่อม นาคแก้ว 125 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

6.12             5.51          0.61           
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515 นายละมัย อินปาน 12 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

16.24           14.62         1.62           

516 นางละมุน เพ็งอ าไพ 126 หมู่ที ่7 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

31.89           28.70         3.19           

517 นางละออง ฟักทองอยู่ 31/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

21.00           18.90         2.10           

518 นางสาวละเมียน ตั วมาก 19 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

15.89           14.30         1.59           

519 นางละเอียด กลัดสุข 38/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

21.36           19.22         2.14           

520 นางสาวลัดดา อิ่มเอี่ยม 96/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

5.72             5.15          0.57           

521 นางสาวลัดดา อิ่มเอี่ยม 30/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

24.17           21.75         2.42           

522 นางสาวลัดดา โทนสังขอ์นิทร์ 

โดยนางสาวมยเุรศ ข ามี
64/2 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

9.63             8.67          0.96           

523 นายลา อยู่ข ามี โดย นางลอ 

อยู่ข ามี

31/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

9.80             8.82          0.98           

524 นางสาวล าจวน อิ่มเอี่ยม 58 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

26.66           23.99         2.67           

525 นางล าแพน สายยิ ม 24 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

57.20           51.48         5.72           

526 เด็กหญิงลินดา วุน่แม่สอด (ฐิ

ตาวงศ์)

47/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

378.44          340.60       37.84         

527 นายลิว สายยิ ม โดยนางฉลวย 

สายยิ ม

22 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

207.16          186.44       20.72         

528 นายลูกไข่ สีตารมย์ 3/4 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

274.73          247.26       27.47         





39

ล ำดบั

ที่
ชื่อ - สกุลผู้ช ำระภำษี ทีอ่ยู่ผู้ช ำระภำษี

 ภำษีทีป่ระเมนิ

 ป2ี564

ลด90%

ตำมมำตรำ55

คงเหลือภำษี

ป2ี564

529 นายลูกไข่ อิ่มเอี่ยม 8/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

196.45          176.81       19.64         

530 นายวงศกร เขียวสีทอง 100 หมู่ที ่2 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

20.80           18.72         2.08           

531 นายวชิรวิทย์ เขน่วม 112 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

6.38             5.74          0.64           

532 นางวรรณา ดอนไพร 9/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

16.80           15.12         1.68           

533 นางวรรณา โมมีเพชร 65/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

28.21           25.39         2.82           

534 นายวรวิทย์ สุขน่วม 91 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

185.60          167.04       18.56         

535 นายวสุพล สอนบุญเกิด 55/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

1,599.24       1,439.32     159.92       

536 นายวอน อยู่เลิศลบ 47 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

58.31           52.48         5.83           

537 นายวอม จั่นมาก 61 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

68.10           61.29         6.81           

538 นายวันชัย ข ามี 81/2 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

20.80           18.72         2.08           

539 นายวันชัย จิ๋วใสแจ่ม 65 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

39.10           35.19         3.91           

540 นายวันชัย ไทยใจ 95/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

5.34             4.81          0.53           

541 นางวันทนา เนื่องพุกก์ 32 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

12.32           11.09         1.23           

542 นางวันเพ็ญ ดีเมฆ 44/1 หมู่ที ่2 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

9.79             8.81          0.98           
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543 นายวันเพ็ญ ปิน่มณี 104 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

5.88             5.29          0.59           

544 นางวันเพ็ญ เขน่วม 83 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

65.76           59.18         6.58           

545 นางวันเพ็ญ เย็นมาก 101/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

52.57           47.31         5.26           

546 นางสาววัลยา สุขสายอ้น 93/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

54.40           48.96         5.44           

547 นายวารี อิ่มเอี่ยม 43 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

192.18          172.96       19.22         

548 นายวารี โทนสังข์อินทร์ 80/1 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

61.95           55.76         6.19           

549 นางสาววาสินี ตั วมาก 85 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

438.36          394.52       43.84         

550 นายวิก โทนสังข์อินทร์ 22 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

25.98           23.38         2.60           

551 นายวิทูล โมมีเพชร 8/1 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

23.64           21.28         2.36           

552 นายวิพัฒน์ อิ่มเอี่ยม 26/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

108.80          97.92         10.88         

553 นายวิมล อินปาน 42/7 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

37.89           34.10         3.79           

554 นายวิมาน เสือบุญมี 20 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

21.22           19.10         2.12           

555 นายวิษณุ เพ็งอ าไพ 37 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

93.38           84.04         9.34           

556 นายวิสุทธิ ์อิ่มเอี่ยม 34 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

6.70             6.03          0.67           
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557 นายวิเชียร สายยิ ม 2 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

19.64           17.68         1.96           

558 นายวิเชียร แตงบุญรอด 56/3 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

4.93             4.44          0.49           

559 นางวิไลวรรณ อินปาน 108/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

36.85           33.17         3.68           

560 นายวีรพงษ์ เถื่อนรักษ์ 106 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

40.42           36.38         4.04           

561 นายศราวุธ โทนสังข์อินทร์ 25 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

148.16          133.34       14.82         

562 นายศักด์ิดา โมมีเพชร 26 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

73.32           65.99         7.33           

563 นางสาวศิริรัตน์ ม่วงมิตร 54/2 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

139.76          125.78       13.98         

564 นายศิริสุข สายยิ ม 22/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

85.68           77.11         8.57           

565 นายศุภชัย โมมีเพชร 72 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

173.72          156.35       17.37         

566 นางส่ง ปานแผน 36/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

28.04           25.24         2.80           

567 นายสงัด อิ่มเอี่ยม 95 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

23.90           21.51         2.39           

568 นายสน สายยิ ม 109 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

54.40           48.96         5.44           

569 นายสนิท วุน่แม่สอด 100/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

74.00           66.60         7.40           

570 นายสนิท สุขสายอ้น 93 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

16.19           14.57         1.62           
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571 นายสมควร อิ่มเอี่ยม 23 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

82.33           74.10         8.23           

572 นางสมควร เขน่วม 23 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

2.72             2.45          0.27           

573 นายสมควร โมมีเพชร 63 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

308.28          277.45       30.83         

574 นางสมคิด จิ๋วสายแจ่ม 101/2 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

21.74           19.57         2.17           

575 นายสมคิด อิ่มเอี่ยม 24/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

6.80             6.12          0.68           

576 นางสมจิตต์ ยิ มมี 9/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

4,821.57       4,339.41     482.16       

577 นายสมจิตต์ เขน่วม 88/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

205.08          184.57       20.51         

578 นางสมจิต บุบผา 82/2 หมู่ที ่1 ต าบลวังประจบ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

299.28          269.35       29.93         

579 นางสมจิตร ตาวุน่ 72 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

34.02           30.62         3.40           

580 นายสมจิตร ท าสีนาค 103 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

257.10          231.39       25.71         

581 นายสมชาย คุ้มครอง 53 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

72.24           65.02         7.22           

582 นายสมชาย มั่นใจ 11/5 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

5,901.30       5,311.17     590.13       

583 นายสมชาย มิ่งทองโต 42 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

48.54           43.69         4.85           

584 นายสมชาย อิ่มเอี่ยม 30 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

34.24           30.82         3.42           
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585 นายสมชาย โมมีเพชร 23/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

296.28          266.65       29.63         

586 นางสาวสมทรง อิ่มเอี่ยม 126 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

42.64           38.38         4.26           

587 นายสมนึก ม่วงมิตร 102 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

10.70           9.63          1.07           

588 นายสมนึก โมมีเพชร 29 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

21.06           18.95         2.11           

589 นางสาวสมบัติ พุม่นาค 71 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

37.27           33.54         3.73           

590 นายสมบัติ เมืองหลวง 61/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

103.75          93.38         10.37         

591 นายสมบัติ แตงบุญรอด โดย

นางศรีสุดา จันทร

48/2 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

53.43           48.09         5.34           

592 นายสมบุญ เขน่วม 32 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

440.49          396.44       44.05         

593 นางสมบูรณ์ แก้วเข้ม โดย 

นางนิตยา กัลยาณมิตร

107 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

34.58           31.12         3.46           

594 นายสมปอง โทนสังข์อินทร์ 24/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

44.47           40.02         4.45           

595 นายสมพงค์ จิ๋วสายแจ่ม 10/7 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

223.04          200.74       22.30         

596 นายสมพงษ์ อินปาน 34 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

27.69           24.92         2.77           

597 นางสมพงษ์ อินปาน 13/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

63.35           57.02         6.33           

598 นายสมพงษ์ อิ่มเอี่ยม 13 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

40.71           36.64         4.07           
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599 นางสมพร อยู่เลิศลบ 125 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

376.36          338.72       37.64         

600 นางสมพร อยู่เลิศลบ 28/3 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

18.28           16.45         1.83           

601 นางสมพร โทนสังข์อินทร์ 49 หมู่ที ่3 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

33.28           29.95         3.33           

602 นางสมศรี โมมีเพชร 18/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

131.35          118.22       13.13         

603 นายสมศักด์ิ มณีเขียว 16 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

101.36          91.22         10.14         

604 นายสมศักด์ิ สอนผุย โดยนาย

ประจวบ สอนผุย

80 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

34.28           30.85         3.43           

605 นายสมศักด์ิ สายยิ ม 111 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

81.60           73.44         8.16           

606 นายสมศักด์ิ แตงบุญรอด โดย

นางสุกัญญา จันทร

19 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

29.64           26.68         2.96           

607 นางสมหมาย อิ่มเอี่ยม 49 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

400.44          360.40       40.04         

608 นางสาวส้ม อิ่มเอี่ยม 56 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

77.03           69.33         7.70           

609 นางสาวสมัย ท าสีนาค 93/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

47.00           42.30         4.70           

610 นายสมเดช จิ๋วสายแจ่ม 10/6 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

32.61           29.35         3.26           

611 นางสมเพชร ปานเกิด 19/5 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

49.88           44.89         4.99           

612 นางสาวสมโภชน์ บัวหลวง 74 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

82.64           74.38         8.26           
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613 นางสมใจ อยู่ข ามี 21/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

11.14           10.03         1.11           

614 นางสมใจ โทนสังข์อินทร์ 67/2 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

38.29           34.46         3.83           

615 นายสร้อย คงโต 39 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

39.08           35.17         3.91           

616 นางสร้อย อิ่มเอี่ยม 12 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

52.00           46.80         5.20           

617 นางสรอย อิ่มเอี่ยม 97 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

41.60           37.44         4.16           

618 นางสร้อย เมืองหลวง โดย      

    นางสาวเพทาย เมืองหลวง

66 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

10.77           9.69          1.08           

619 นายสระ ส่องแสง 42 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

40.80           36.72         4.08           

620 นางสาวสลิลทิพย์ สายยิ ม 58 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

181.84          163.66       18.18         

621 นายสวงค์ คงเมฆ 38/1 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

84.24           75.82         8.42           

622 นางสวย อิ่มอ้น 28/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

18.51           16.66         1.85           

623 นายสวัสด์ิ สอนบุญเกิด 4 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

22.71           20.44         2.27           

624 นางสาวสว่างอรุณ มิ่งทองโต 19 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

40.56           36.50         4.06           

625 นางสว่าง อิ่มเอี่ยม 58 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

11.92           10.73         1.19           

626 นายสว่าง โทนสังข์อินทร์ 67 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

161.71          145.54       16.17         
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627 นายสวาท น้อยบุญอยู่ 53 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

74.10           66.69         7.41           

628 นางสาวส่องแสง เขน่วม 48 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

21.56           19.40         2.16           

629 นางสาวสอน จันทร โดย

นางสาวนิตยา เขน่วม

92 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

67.05           60.35         6.70           

630 นายสอน จั่นมาก 61/2 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

78.36           70.52         7.84           

631 นางสอาด จันทร์สายทอง 82 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

53.12           47.81         5.31           

632 นางสาวสอิ ง มิ่งทองโต 34 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

16.47           14.82         1.65           

633 นายสะอาด อิ่มเอี่ยม 98 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

150.76          135.68       15.08         

634 นายสังเวียน หมีอินทร์ 73 หมู่ที ่11 ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

47.12           42.41         4.71           

635 นางสังเวียน โมมีเพชร 108/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

406.73          366.06       40.67         

636 นายสัญญา มณีเขียว 114 หมู่ที ่4 ต าบลประดาง อ าเภอวัง

เจ้า จังหวัดตาก

83.96           75.56         8.40           

637 นายสัญญา สายยิ ม 122 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

27.36           24.62         2.74           

638 นายสัญญา ไกวัลนาโรจน์ 36/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

62.00           55.80         6.20           

639 นายสัตตบงกช แหวเมือง 97 หมู่ที ่3 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

24.31           21.88         2.43           

640 นางสาคร คุ้มครอง 26/3 หมู่ที ่5 ต าบลวังประจบ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

240.52          216.47       24.05         
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641 นางสาคร อิ่มเอี่ยม 28 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

405.88          365.29       40.59         

642 นายสันทัด นิ่มทอง 199/1006 หมู่ที่ 3 ต าบลแพรกษาใหม่ 

อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ10270
95.77           86.19         9.58           

643 นางสาวสาน มิ่งทองโต 51 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

20.36           18.32         2.04           

644 นายสายชล สายยิ ม 15 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

117.84          106.06       11.78         

645 นางสายชล อ่อนจิ๋ว 63 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

20.10           18.09         2.01           

646 นายสายชล เขียวสีทอง 18 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

6.67             6.00          0.67           

647 นางสายชล แก้วอยู่ 15/6 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

47.23           42.51         4.72           

648 นางสายยนต์ อยู่ข ามี 88/3 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

10.40           9.36          1.04           

649 นายสายยนต์ โมมีเพชร 73 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

18.43           16.59         1.84           

650 นางสาวสายรุ้ง เพ็งอ าไพ 113 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

580.92          522.83       58.09         

651 นางสายันต์ ยิ มมี 79 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

26.98           24.28         2.70           

652 นางสายันต์ สีตารมย์ 32 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

385.68          347.11       38.57         

653 นางสายันห์ นาคแก้ว (ดีเมฆ) 2/2 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

6.60             5.94          0.66           

654 นางส าราญ ค าเกิด 20/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

3.09             2.78          0.31           
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655 นายส าราญ ยิ มมี 32 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

62.55           56.30         6.25           

656 นายส าราญ อินปาน 12 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

120.92          108.83       12.09         

657 นายส าราญ มิ่งทองโต 3/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

29.42           26.48         2.94           

658 นายส าลี เพ็งอ าไพ โดย 

นางสาวสีแพร เพ็งอ าไพ

27 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

513.52          462.17       51.35         

659 นางสาวส าเนียง เชน่วม 37 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

3.91             3.52          0.39           

660 นายสิงห์ อิ่มเอี่ยม 12/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

289.66          260.69       28.97         

661 นายสินเธาว์ อิ่มเอี่ยม 15/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

16.68           15.01         1.67           

662 นายสิรดนัย สอนบุญเกิด 2 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

85.15           76.64         8.51           

663 นางสิรินิจ เจริญวงศ์ 286/16 หมู่ที ่4 ต าบลสามเงา อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก

405.08          364.57       40.51         

664 นางสีนวล มณีเขียว 16 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

272.32          245.09       27.23         

665 นางสีนวล สอนบุญเกิด 33 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

85.57           77.01         8.56           

666 นางสีนวล โมมีเพชร 60/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

296.64          266.98       29.66         

667 นางสาวสีแพร เพ็งอ าไพ 27 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

58.59           52.73         5.86           

668 นายสุก (ตาย) คุ้มครอง 53 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

22.75           20.48         2.27           
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669 นางสาวสุกัญญา ครรไลย 100 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

428.52          385.67       42.85         

670 นายสุก แตงบุญรอด 74 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

115.09          103.58       11.51         

671 นายสุขชาติ เขน่วม 49 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

79.40           71.46         7.94           

672 นางสาวสุขประเสริฐ จิ๋วสาย

แจ่ม

146 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

795.20          715.68       79.52         

673 นายสุข พรมบุญชู 6/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

25.08           22.57         2.51           

674 นายสุชาติ ข ามี 149 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

374.97          337.47       37.50         

675 นายสุชาติ นิ่มทอง 13/4 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

94.16           84.74         9.42           

676 นายสุชาติ มั่นแก้ว 26/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

286.64          257.98       28.66         

677 นายสุชาติ หมีอินทร์ 123 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

153.32          137.99       15.33         

678 นายสุชาติ โมมีเพชร 39/1 หมู่ที ่5 ต าบลวังประจบ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

28.12           25.31         2.81           

679 นายสุชาติ โมมีเพชร 21 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

53.53           48.18         5.35           

680 นายสุทัศน์ จีนเพชร 63/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

2,042.65       1,838.39     204.26       

681 นายสุทัศน์ เพ็งอ าไพ 54/9 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

509.44          458.50       50.94         

682 นางสุทิน อิ่มเอี่ยม 86 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

92.79           83.51         9.28           
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683 นางสาวสุทิน แตงบุญรอด 72/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

173.18          155.86       17.32         

684 นายสุธน คงเมฆ 56/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

72.22           65.00         7.22           

685 นายสุธน ตั วมาก โดยนายล า

พรวน  ตั วมาก

19 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

3.97             3.57          0.40           

686 นายสุธิวัฒน์ สายยิ ม 128 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

40.80           36.72         4.08           

687 นายสุธีร์ ดีเมฆ 39/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

70.00           63.00         7.00           

688 นายสุธี อิ่มเอี่ยม 86 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

34.24           30.82         3.42           

689 นายสุนทร ดิษฐ์นุ่ม โดยนาง

สมจิตต์ ดิษฐนุ่ม

126/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

165.13          148.62       16.51         

690 นางสุนทร ข ามี 81/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

337.52          303.77       33.75         

691 นายสุนทร เพ็งอ าไพ 76/3 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

176.22          158.60       17.62         

692 นายสุบิน ยิ มมี 79 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

361.65          325.49       36.16         

693 นายสุพจน์ เขียวสีทอง 17/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

6.68             6.01          0.67           

694 นางสาวสุพรรณี จิ๋วสายแจ่ม 109 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

74.08           66.67         7.41           

695 นายสุพล สายยิ ม 13 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

32.38           29.14         3.24           

696 นายสุพล โมมีเพชร 21 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

183.63          165.27       18.36         
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697 นายสุภกร ดีเมฆ 93 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

218.40          196.56       21.84         

698 นายสุภชัย คงโต 13/2 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

591.80          532.62       59.18         

699 นายสุภชัย ดีเมฆ 88/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

124.24          111.82       12.42         

700 นายสุภาพ สอนผุย 81 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

32.32           29.09         3.23           

701 นางสาวสุภาพ อ่อนเนื่องเพขร 40/4 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

16.46           14.81         1.65           

702 นางสุภาพ อ่อนเผือก 104 หมู่ที ่7 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

152.12          136.91       15.21         

703 นางสาวสุภารัตน์ สายยิ ม 27/3 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

27.22           24.50         2.72           

704 นางสาวสุภา เขียวสีทอง 149 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

44.11           39.70         4.41           

705 นายสุรชัย โมมีเพชร 21 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

26.52           23.87         2.65           

706 นายสุรศักด์ิ ค าเกิด 147 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

197.62          177.86       19.76         

707 นางสุรางค์ ฉิมโค้ 94/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

12.32           11.09         1.23           

708 นายสุริน แตงบุญรอด 11/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

16.38           14.74         1.64           

709 นางสาวสุวรรณดี สอนผุย 7 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

158.60          142.74       15.86         

710 นายสุวิจักษณ์ ชูดี 391 ถนนไทยชนะ ต าบลเชียงเงิน 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

131.41          118.27       13.14         
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711 นายสุวิทย์ เขน่วม 126 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

41.60           37.44         4.16           

712 นายสุวิทย์ เขน่วม 52 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

248.35          223.52       24.83         

713 นายสุวิทย์ แจ่มวงษ์อินทร์ 12 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

38.43           34.59         3.84           

714 นางสุวิมล โหมดมี 7/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

30.88           27.79         3.09           

715 นางสาวหทัยรัตน์ เขน่วม 53 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

5.92             5.33          0.59           

716 นางหน่วง แหวเมือง 97 หมู่ที ่3 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

17.85           16.07         1.78           

717 นายหม้อ เสือบุญมี โดย        

 นางหอมหวล อยู่จุ้ย (ผู้ยื่น)

99 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

8.36             7.52          0.84           

718 นายหม้อ เสือบุญมี โดย        

 นายประวัติ เสือบุญมี

20/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

106.81          96.13         10.68         

719 นายหม้อ เสือบุญมี โดยนางทวี

 อยู่ข ามี

90 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

15.18           13.66         1.52           

720 นางหย่วน จันทร 68 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

26.16           23.54         2.62           

721 นางหยวน เขน่วม 32 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

217.96          196.16       21.80         

722 นายหยอง (ตาย) อิ่มเขียว โดย

นายคาย อิ่มเอี่ยม

11 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

25.64           23.08         2.56           

723 นางหยัน ดีเมฆ 108 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

32.45           29.21         3.24           

724 นางหยัน มั่นเหมาะ 16/2 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

126.76          114.08       12.68         
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725 นายหรัด เขน่วม 71 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

15.75           14.18         1.57           

726 นายหลา อิ่มเอี่ยม 95 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

3.20             2.88          0.32           

727 นายหลา อิ่มเอี่ยม โดย นาย

เด่น อิ่มเอี่ยม

95 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

54.90           49.41         5.49           

728 นายหลี ข ามี โดยนายนิรัตน์ 

ข ามี

29/4 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

37.15           33.44         3.71           

729 นางหอมหวล อยู่จุ้ย 99 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

40.87           36.78         4.09           

730 นายอง ฟักทองอยู่ 33/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

84.72           76.25         8.47           

731 นายอดิศักด์ิ(จ าเนียร) เขียวสี

ทอง

16/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

38.23           34.41         3.82           

732 นายอธิการ ต๊ะมูล 77 หมู่ที ่5 ต าบลสมอโคน อ าเภอบ้าน

ตาก จังหวัดตาก

403.84          363.46       40.38         

733 นายอนงค์ ข าศิริ 75/1 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

26.48           23.83         2.65           

734 นางอนงค์ ดีเมฆ 97 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

60.75           54.68         6.07           

735 นางสาวอนงค์ศรี โมมีเพชร 81 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

50.02           45.02         5.00           

736 นางอนงค์ โทนสังข์อินทร์ 24/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

90.06           81.05         9.01           

737 นางอนงค์ โทนสังข์อินทร์ โดย 

  นางสาวจันทร์เพ็ญ โทนสังข์

อินทร์

97/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

16.92           15.23         1.69           
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738 นายอนนท์ อิ่มเอี่ยม 38 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

16.69           15.02         1.67           

739 นายอนันต์ อินปาน 12 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

330.08          297.07       33.01         

740 นายอนุชา พรมบุญชู 115 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

25.18           22.66         2.52           

741 นายอนุวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ 72 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

31.99           28.79         3.20           

742 นายอนุวัต ข ามี 16 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

129.84          116.86       12.98         

743 นางสาวอบอวล ท าสีนาค 32 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

26.72           24.05         2.67           

744 นางอบเชย พงษ์อยู่ 113 หมู่ที ่7 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

179.12          161.21       17.91         

745 นางอบเชย อยู่เลิศลบ 28/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

23.53           21.18         2.35           

746 นายอภิรัช โมมีเพชร 58 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

246.48          221.83       24.65         

747 นางสาวอมร บัวหลวง 83/2 หมู่ที ่3 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

26.10           23.49         2.61           

748 นายอยู่ แตงบุญรอด โดย       

   นางสาวนวรัตน์ แตงบุญรอด

97 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

25.38           22.84         2.54           

749 นางสาวอร อิ่มเอี่ยม 34 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

28.87           25.98         2.89           

750 นางสาวอลิสรา อยู่เลิศลบ 6/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

189.07          170.16       18.91         
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751 นายออด เขน่วม 79 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

84.58           76.12         8.46           

752 นางอ่อน อิ่มเอี่ยม 42/3 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

17.60           15.84         1.76           

753 นางสาวอ่อน แจ่มวงษ์อินทร์ 27 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

640.56          576.50       64.06         

754 นางออม อิ่มเอี่ยม โดยนางวัน

เพ็ญ ปิน่มณี

6/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

49.68           44.71         4.97           

755 นายออ เพ็งอ าไพ 101 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

46.03           41.43         4.60           

756 นางสาวองัคณา นุ่มประสิทธิ ์

โดยนางอญัชัญ อิ่มเอี่ยม
30/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

29.54           26.59         2.95           

757 นายอัง อิ่มเอี่ยม โดนนาย

สมพงษ์ อิ่มเอี่ยม

13 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

26.56           23.90         2.66           

758 นางอัมพร สอนบุญเกิด 64/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

626.04          563.44       62.60         

759 นางอัมรา ฟักทองอยู่ 27/2 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

84.93           76.44         8.49           

760 นายอานนท์ สอนบุญเกิด 71/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

50.87           45.78         5.09           

761 นางสาวอารีย์ มั่นแก้ว โดย

นางสาวทาน ท าสีนาค

51 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

6.50             5.85          0.65           

762 นางสาวอารีรัตน์ จิตต์นุ่ม 266 ถนนตากสิน ต าบลหนองหลวง 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

10.80           9.72          1.08           

763 นางอาวอน แหยมนาค 3/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

7.80             7.02          0.78           

764 นายอ านวย จิ๋วสายแจ่ม 10/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

17.92           16.13         1.79           
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765 นายอ านวย ม่วงมิตร 6/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

78.16           70.34         7.82           

766 นางอ าพรพันธ์ มิ่งทองโต 38/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

672.70          605.43       67.27         

767 นางอ าพร ม่วงป่า 3 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

46.98           42.28         4.70           

768 นางอ าพร แตงบุญรอด 83 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

60.61           54.55         6.06           

769 นางอ าพร แตงบุญรอด 9 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

11.65           10.49         1.16           

770 นางอ าไพร ปิน่มณี 19/10 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

2,685.50       2,416.95     268.55       

771 นางอ าไพ อยู่เลิศสิน 27/4 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

36.41           32.77         3.64           

772 นายอุดม เขน่วม 34 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

12.26           11.03         1.23           

773 นายอุทัย ข ามี 14 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

11.62           10.46         1.16           

774 นายอุทัย พุม่นาค โดย          

        นายบุญเลิศ สุขสายอ้น

63/1 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

663.85          597.47       66.38         

775 นายอุทัย สุขปิยังคุ 83/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

27.72           24.95         2.77           

776 ว่าทีร้่อยตรีอุทัย อิ่มอ้น 59 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

276.68          249.01       27.67         

777 นายอุทิตย์ แจ่มวงษ์อินทร์ 83 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

35.73           32.16         3.57           
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778 นางอุ่น มิ่งทองโต 39 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

43.81           39.43         4.38           

779 นางสาวอุ่นเรือน อยู่ข ามี 20/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

136.08          122.47       13.61         

780 นางสาวอุบล ดิษฐนุ่ม 92 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

6.29             5.66          0.63           

781 นายอุบล สายยิ ม โดย          

 นางสาวเพ็ญศิริ สายยิ ม

26 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

376.51          338.86       37.65         

782 นางสาวอุบล เขียวสีทอง 27 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

45.32           40.79         4.53           

783 นายอุเทน จิ๋วสายแจ่ม 10 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

130.20          117.18       13.02         

784 นายอุเทน เขน่วม 2/4 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

40.90           36.81         4.09           

785 นายอุเทน เงินดี 4/90 หมู่ที่  9 ต าบลบางสมัคร อ าเภอบาง

ประกง จังหวดัฉะเชิงเฉรา 24180
15.03           13.53         1.50           

786 นายอุเทน แก้วถึง 17 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

99.12           89.21         9.91           

787 นายอเุทน โทนสังขอ์นิทร์ โดย   

  นางเฉลียว โทนสังขอ์นิทร์
15/3 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

58.28           52.45         5.83           

788 นางสาวอู๋ แก้วถึง 15 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

42.12           37.91         4.21           

789 นายฮะ แตงบุญรอด โดย       

 นางประทุม ดีเมฆ

46 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

30.46           27.41         3.05           

790 นายเกณฑ์ อิ่มเอี่ยม โดยนาง

ทิม อิ่มเอี่ยม

99 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

41.57           37.41         4.16           

791 นางสาวเกตุชริน อิ่มเอี่ยม 30/4 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

95.13           85.62         9.51           
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792 นายเกย สายยิ ม 92 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

56.69           51.02         5.67           

793 นายเกรียง อยู่ข ามี 26/1 หมู่ที ่11 ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง

 จังหวัดตาก

145.76          131.18       14.58         

794 นายเกรียงไกร ท าสีนาค 99 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

23.53           21.18         2.35           

795 นางเกษร เขน่วม โดยนาย

ขวัญชัย เขน่วม

49 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

10.23           9.21          1.02           

796 นายเกียรติศักด์ิ พันธ์ทอง 175/28 หมู่ที ่10 ต าบลแม่ปะ อ าเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก 63110

1,080.00       972.00       108.00       

797 นายเขียว ม่วงมิตร โดย

นางสาววรรณทนา คงโต

77 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

11.31           10.18         1.13           

798 นายเขียว อิ่มเอี่ยม 14 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

414.04          372.64       41.40         

799 นายเขื่อง โมมีเพชร โดย        

       นางทุเรียน โมมีเพชร

118 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

33.84           30.46         3.38           

800 นายเคลิ ม ท าสีนาค 36 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

89.62           80.66         8.96           

801 นายเคลิ ม อิ่มเอี่ยม 56/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

34.06           30.65         3.41           

802 นางเคล่ือน(ตาย) บุญศรี โดย  

  นางลูกคิด จิ๋วสายแจ่ม

25/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

333.97          300.57       33.40         

803 นางเคล่ือน โมมีเพชร โดย      

 นายเฟ้อ โมมีเพชร

41 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

37.65           33.89         3.76           

804 นางเงินยวง เถื่อนรักษ์ 108 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

58.71           52.84         5.87           

805 นางเงิน โมมีเพชร 74/1 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

17.69           15.92         1.77           
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806 นายเจริญ สอนบุญเกิด 47 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

318.58          286.72       31.86         

807 นายเจริญ เพ็งอ าไพ 97/4 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

60.18           54.16         6.02           

808 นายเจริญ แจ่มวงษ์อินทร์ โดย 

 สมจิตต์ แจ่มวงษ์อินทร์

27 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

26.25           23.63         2.62           

809 นายเจิ ง โมมีเพชร โดยนาย

เชิดชัย จั่นมาก

58 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

15.28           13.75         1.53           

810 นายเจิด โทนสังข์อินทร์ 67/2 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

13.87           12.48         1.39           

811 นายเจียร เจ๊กพ่วง 105 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

15.99           14.39         1.60           

812 นายเจือ อินปาน โดยนายชิด 

อ่อนจิ๋ว

63 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

19.50           17.55         1.95           

813 นางเฉลา จิ๋วสายแจ่ม โดยนาง

ขนิษฐา เขน่วม

95 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

31.28           28.15         3.13           

814 นางสาวเฉลา อยู่ข ามี 4 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

232.56          209.30       23.26         

815 นางสาวเฉลา เขียวสีทอง 4/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

64.87           58.38         6.49           

816 นางเฉลิม สายยิ ม 26 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

431.31          388.18       43.13         

817 นางเยี่ยม อิ่มเอี่ยม 117 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

103.78          93.40         10.38         

818 นายเริง เนื่องนุช 72 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

19.29           17.36         1.93           

819 นายเร่ิม เครือจันทร์ โดย       

 นายด ารงค์ อยู่เลิศลบ

59/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

27.99           25.19         2.80           
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820 นางเรียบ อิ่มเอี่ยม 42/9 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

336.72          303.05       33.67         

821 นายเรืองศักด์ิ อยู่ข ามี 1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

23.64           21.28         2.36           

822 นายเรือง อินหมี โดย           

 นางสาวแป้น อยู่เลิศลบ

68/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

46.58           41.92         4.66           

823 นายเล็ก(ตาย) อิ่มเอี่ยม โดย    

 นางโผน อิ่มเอี่ยม

33 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

146.58          131.92       14.66         

824 นางเล็ก สายยิ ม โดย นางสม

พร อิ่มเอี่ยม

43/4 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

32.94           29.65         3.29           

825 นายเลอ อยู่เลิศลบ 57/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

42.26           38.03         4.23           

826 นายเสถียร มณีเขียว 16 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

359.68          323.71       35.97         

827 นางเสนาะ คงโต 72/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

29.01           26.11         2.90           

828 นางสาวเสริม เขน่วม 41 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

16.93           15.24         1.69           

829 นายเสวต จั่นมาก 59 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

164.38          147.94       16.44         

830 นายเสวียน ปานแผน 40 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

3,104.36       2,793.92     310.44       

831 นายเสิม อิ่มเอี่ยม 12/3 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

459.32          413.39       45.93         

832 นางเหลือ เขียวสีทอง โดย 

นายล้วน ปานแผน

131 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

4.14             3.73          0.41           

833 นายเอกชัย อ่อนจิ๋ว 3/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

2.30             2.07          0.23           
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834 นายเอกราช ดีเมฆ 66 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

78.83           70.95         7.88           

835 นายเอนก ปานแผน 1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

92.81           83.53         9.28           

836 นายเอนก ฟักทองอยู่ 33 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

43.60           39.24         4.36           

837 นายเอนก อิ่มอ้น 59 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

720.72          648.65       72.07         

838 นายเอ็ม สายยิ ม 108 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

208.77          187.89       20.88         

839 นางเอิน พึง่ทองค า 117 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

296.04          266.44       29.60         

840 นายเอียง เขน่วม โดยนาง

รัชนีกร เขน่วม

96 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

39.33           35.40         3.93           

841 นายแกะ อิ่มเอี่ยม 17/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

100.41          90.37         10.04         

842 นายแจ๊ด ท าสีนาค 108 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

704.44          634.00       70.44         

843 นางแฉล้ม อิ่มเอี่ยม 16 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

24.74           22.27         2.47           

844 นางแจ่ม มิ่งทองโต 4/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

47.84           43.06         4.78           

845 นางแฉล้ม ดีเมฆ โดย นางสาว

สมพร ดีเมฆ

85/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

26.10           23.49         2.61           

846 นางแฉล้ม เจ๊กพ่วง 103 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

56.23           50.61         5.62           

847 นางแดง อิ่มเอี่ยม 58/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

356.44          320.80       35.64         
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848 นางแดง เครือพ่วง 10/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

79.71           71.74         7.97           

849 นางแตว ปิน่มณี 8/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

35.20           31.68         3.52           

850 แนบ เพ็งอ าไพ โดย             

 นางอรสุรางค์ เพ็งอ าไพ(ผู้ยื่น)

76/4 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

50.96           45.86         5.10           

851 นายแนบ โมมีเพชร 2 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

18.44           16.60         1.84           

852 นางแบน เขียวสีทอง 27 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

232.76          209.48       23.28         

853 นางแย้ม สอนบุญเกิด 47 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

14.63           13.17         1.46           

854 นายแย้ม แตงบุญรอด 96 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

97.56           87.80         9.76           

855 นางแย้ม แตงบุญรอด 22 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

24.35           21.92         2.43           

856 นางสาวแววตา พึง่อินทร์ 7/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

78.64           70.78         7.86           

857 นางสาวแววตา มั่นใจ 100 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

372.92          335.63       37.29         

858 นางสาวแสงอรุณ เขียวสีทอง 17 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

1,045.28       940.75       104.53       

859 นางแสงเงิน เขน่วม 2/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

230.11          207.10       23.01         

860 นายแสงเดือน อิ่มเอี่ยม 45/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

73.00           65.70         7.30           

861 นายแส จันทร  โดยนายนพดล

 ศิริลักษณ์

3/3 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

526.50          473.85       52.65         
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862 นายแสน เสนทา 8/2 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

212.96          191.66       21.30         

863 นายแอ๋ว โพธิข์ า โดย นายพิศ 

อ่อนเนื่องเพชร (ผู้ยื่น)

29 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

18.33           16.50         1.83           

864 นายโกวิท เครือวงษ์ 16/3  ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก

183.30          164.97       18.33         

865 นายโฉม หมีอินทร์ โดย นาย

ปลิว หมีอินทร์

110 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

164.97          148.47       16.50         

866 นายโอ เพ็งอ าไพ 25/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

140.17          126.15       14.02         

867 นายใบ พรมฟัก 17 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

26.56           23.90         2.66           

868 นายใบ อิ่มเอี่ยม 102 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

24.51           22.06         2.45           

869 นายใย อิ่มเอี่ยม 43 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

193.92          174.53       19.39         

870 นายใหม่ แจ่มวงษอ์ินทร์ โดยนาย

จันทร์ แจ่มวงษอ์ินทร์
15 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

11.93           10.74         1.19           

871 นายไกรราช เขน่วม 34 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

75.10           67.59         7.51           

872 นายไกรลาส สืบอ่อน 47 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

213.72          192.35       21.37         

873 นางสาวไฉน มณีเขียว 16/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

60.36           54.32         6.04           

874 นายไช้ มิ่งทองโต 45/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

6.41             5.77          0.64           

875 นายไชยยันต์ จิ๋วสายแจ่ม 129 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

190.35          171.32       19.03         
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876 นายไชยยันต์ ดิษฐนุ่ม 106/2 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

8.24             7.42          0.82           

877 นายไผ่ เขียวสีทอง โดย         

   นางสาวเพชร เขียวสีทอง

57/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

10.92           9.83          1.09           

878 นายไพฑูรย์ โมมีเพชร 4/3 หมู่ที ่11 ต าบลโป่งแดง อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

247.96          223.16       24.80         

879 นายไร อิ่มเอี่ยม 92 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

33.60           30.24         3.36           

880 นายไพรบุญ อิ่มอ้น โดย        

    นางสาวจิราภรณ์ งามจิตร

43/3 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

12.01           10.81         1.20           

881 นางไพรลิน สาระพงษ์ 125/1 หมู่ที ่7 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง

 จังหวัดตาก

53.11           47.80         5.31           

882 นายไพรวรรณ จิ๋วใสแจ่ม 65 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

40.64           36.58         4.06           

883 นายไพรัตน์ ข ามี 16 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

306.29          275.66       30.63         

884 นางไพเราะ เพ็งอ าไพ 97/3 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

139.32          125.39       13.93         

885 นายไวคนอง จิ๋วสายแจ่ม 95/3 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

2.15             1.94          0.21           

886 นายไสว เขน่วม 15/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

17.73           15.96         1.77           

887 นางสาวไสว เขียวสีทอง 7 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

61.01           54.91         6.10           

888 นางสาวเรณู แผ้วเกษม 7 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

59.59           53.63         5.96           

889 นางเฉียง จิ๋วสายแจ่ม 66 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

77.44           69.70         7.74           
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890 นายเชน เพ็งอ าไพ 109 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

28.22           25.40         2.82           

891 นายเชย มิ่งทองโต โดยนาง

ลดาวัลย์ ไกวัลนาโรจน์

36/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

30.43           27.39         3.04           

892 นางเชย โมมีเพชร 79 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

27.21           24.49         2.72           

893 นายเชาวลิตร สุขสายอ้น 63/1 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

5.09             4.58          0.51           

894 นายเชิญ ดีเมฆ 5/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

98.47           88.62         9.85           

895 นายเชิญ อินปาน 13/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

555.85          500.27       55.58         

896 นายเชิญ เหลือบุญนุ่ม 85/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

11.07           9.96          1.11           

897 นายเชียง ดีเมฆ 88 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

331.20          298.08       33.12         

898 นายเชียง เขน่วม 3 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

250.33          225.30       25.03         

899 นายเชือน โทนสังข์อินทร์ 15/4 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

81.40           73.26         8.14           

900 นายเซ็นต์ มิ่งทองโต 36/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

37.68           33.91         3.77           

901 เด็กชายเดชณรงค์ เนื่องนุ่ม 77 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

113.18          101.86       11.32         

902 นายเดชนะ อิ่มเอี่ยม 51 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

122.48          110.23       12.25         

903 นายเดช อ่อนจิ๋ว 3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

64.44           58.00         6.44           
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904 นางสาวเด่นดวง อยู่เลิศลบ 145 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

10.21           9.19          1.02           

905 นางเดือนรุ่ง อิ่มเอี่ยม 103/4 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

117.90          106.11       11.79         

906 นางสาวเต่าทอง ตั วมาก 19 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

4.51             4.06          0.45           

907 นายเทพ โมมีเพชร 45 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

46.75           42.08         4.67           

908 นายเทิด หมีอินทร์ 88/5 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

41.60           37.44         4.16           

909 นายเทิดพงษ์ แตงบุญรอด 9 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

108.96          98.06         10.90         

910 นายเทียนชัย โทนสังข์อินทร์ 62 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

79.56           71.60         7.96           

911 นางเทียม อยู่จุ้ย 5 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

24.57           22.11         2.46           

912 นางเทียม แก้วอยู่ 33/1 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

235.68          212.11       23.57         

913 นายเปรม ปานแผน โดย 

นางสาววันเพ็ญ ข าศิริ

75/2 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

42.53           38.28         4.25           

914 นางสาวเปลญวน อยู่ข ามี 84 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

514.93          463.44       51.49         

915 นางสาวเปล่ียน โมมีเพชร 99 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

178.28          160.45       17.83         

916 นายเปลื อง(ตาย) ราชโยธิน 

โดย      นางนรา ศรีสุก

75 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

913.67          822.30       91.37         
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917 นายเปลื อง แตงบุญรอด โดย   

   นางสาวพรรณทิพย์ แตงบุญ

รอด

9/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

53.34           48.01         5.33           

918 นายเผด็จ อิ่มเอี่ยม 146 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

35.91           32.32         3.59           

919 นายเพชร พึง่ทองค า 3/3 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

28.92           26.03         2.89           

920 นางสาวเพชรลดา อินปาน 13/2 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

60.13           54.12         6.01           

921 นายเพ็ชร์ ข ามี 16 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

45.72           41.15         4.57           

922 นางสาวเพ็ญพักตร์ จอนพรม 143/2 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

18.72           16.85         1.87           

923 นางสาวเพทาย เมืองหลวง 66 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

114.16          102.74       11.42         

924 นางเพยาว์ พึง่วงษ์เขียน 69 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

37.51           33.76         3.75           

925 นายเพลิง เขน่วม 78 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

23.69           21.32         2.37           

926 นางเหรียญ โพธิข์ า 128/1 หมู่ที ่1 ต าบลวังประจบ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

46.45           41.81         4.64           

927 นายเอกชัย สอนผุย 80 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

127.36          114.62       12.74         

928 นายโปร่ง เขียวสีทอง 15 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

90.84           81.76         9.08           

929 นายโรจน์ ข ามี 29/3 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

22.08           19.87         2.21           
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930 นายนเรศ ปานแผน 40/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

301.82          271.64       30.18         

931 นายอรุณ โทนสังข์อินทร์ 83 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

1,692.42       1,523.18     169.24       

932 นายยุทธนา จั่นมาก 55 หมู่ที ่6 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

1,526.18       1,373.56     152.62       

933 นายเสน่ห์ เสือบุญมี 105 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

63.21           56.89         6.32           

934 นางเกษร อ่อนเนื่องเพชร 122 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

577.72          519.95       57.77         

935 นางสาวศันสนีย์ จิ๋วใสแจ่ม 87/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

593.53          534.18       59.35         

936 นางสาวศิริพร มนเดช 32/1 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

1,056.38       950.74       105.64       

937 นายเกษม สายยิ ม 106 หมู่ที ่8 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

529.46          476.51       52.95         

938 นายพงษ์ธร มะโนรา 697/6 ถนนมหาดไทยบ ารุง ต าบล

ระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

2,218.50       1,996.65     221.85       

939 นางล าเภา เหาะหา 12/5 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

139.41          125.47       13.94         

940 นางสาวริ ว โมมีเพชร 25 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

88.60           79.74         8.86           

941 นางลูกคอย  เสาร์สิงห์ 25 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

637.60          573.84       63.76         

942 นายไพโรจน์ คงโต 99/2 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

672.03          604.83       67.20         

943 นางสาวนิภา  เขียวสีทอง 16 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

94.28           84.85         9.43           
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944 นายวสัน  ข ามี 52/2 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

61.28           55.15         6.13           

945 นางจันทร์เพ็ญ เขน่วม 80/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

21.04           18.94         2.10           

946 นายเมี ยน อิ่มเอี่ยม โดยนาง

ประทีป อิ่มเอี่ยม

107 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

14.30           12.87         1.43           

947 นายแช่ม โมมีเพชร 117 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

37.19           33.47         3.72           

948 นายสาธิต โพธิท์ัย 72/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

496.43          446.79       49.64         

949 นางสาวก้อนทอง อ่อนจิ๋ว 100/1 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

346.60          311.94       34.66         

950 	นางเทียมจันทร์ เอมอยู่ 62/3 หมู่ที ่7 ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก

75.20           67.68         7.52           

951 นางสาวประทุม โมมีเพชร 58 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

238.88          214.99       23.89         

952 นางอ าพร จันทร 20 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

72.80           65.52         7.28           

953 นายวิชาญ จันทร 20 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

52.00           46.80         5.20           

954 นางเหมือนใจ จอนพรม 86/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

13.33           12.00         1.33           

955 นางถวิล ม่วงมิตร 89 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

22.36           20.12         2.24           

956 นางใบเงิน จันทร 20/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

62.40           56.16         6.24           

957 นายรุ่งนิรันดร์ จันทร 20/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

15.60           14.04         1.56           
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958 นางประจิม สอนบุญเกิด 8 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

12.62           11.36         1.26           

959 นายโปร่ง เขียวสีทอง โดย      

        นายวี เขียวสีทอง

90 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

34.36           30.92         3.44           

960 นายจ าเรียง ตั วมาก 67/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

15.60           14.04         1.56           

961 นางสาวสมจิต ตั วมาก 67/1 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

31.20           28.08         3.12           

962 นางสอื น ตั วมาก 90 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

36.40           32.76         3.64           

963 นางสาวสมหมาย ท าสีนาค 99 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

52.00           46.80         5.20           

964 นางสาวกาญจนา โมมีเพชร 18/2 หมู่ที ่4 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

26.00           23.40         2.60           

965 นายอ าพล เขียวสีทอง 15 หมู่ที ่2 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

206.67          186.00       20.67         

966 นายเฟีย้ม ฟักทองอยู่ 31/2 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

35.40           31.86         3.54           

967 นายยอด ฟักทองอยู่ 100 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

240.00          216.00       24.00         

968 นางสาคร ขอห้อมกลาง 10/3 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

13.20           11.88         1.32           

969 นางลอ อิ่มเอี่ยม 15 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

9.46             8.51          0.95           

970 นายย้อย จิ๋วสายแจ่ม โดย      

 นางประทวน จิ๋วสายแจ่ม

96 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

20.80           18.72         2.08           

971 นางสมหมาย ฟักทองอยู่ 33 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

20.59           18.53         2.06           
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972 นายขอน อยู่เลิศลบ 79 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

23.48           21.13         2.35           

973 นางสาวประกอบ อยู่ข ามี 21 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

145.40          130.86       14.54         

974 นายเพลิน อ่อนเนื่องเพขร 40 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

20.96           18.86         2.10           

975 นายยิ ม น้อยบุญอยู่ โดย        

  นางดวงใจ อิ่มเอี่ยม

56/1 หมู่ที ่5 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

15.81           14.23         1.58           

976 นายกล อิ่มเอี่ยม 26/1 หมู่ที ่1 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

371.32          334.19       37.13         

977 นางอ าพร อิ่มเอี่ยม 30/1 หมู่ที ่7 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

80.08           72.07         8.01           

978 นางแสงเดือน อ่อนพรม 28/4 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

43.73           39.36         4.37           

979 นางบุญช่อ สิงห์คุ้ม 93 หมู่ที ่3 ต าบลตลุกกลางทุง่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก

182.00          163.80       18.20         


