
สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   มกราคม  พ.ศ. 2562  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 2 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 120 ราย 

แจ้งย้ายออก 70 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 119 ราย 

แก้ไขรายการ 54 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 167 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 5 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 377 ราย 

จ านวนบ้าน 11,171 หลัง 
ประชากร ชาย 14,062 คน 
ประชากร หญิง 16,495 คน 

ประชากร รวม 30,557 คน 

 

 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 9 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 78 ราย 

แจ้งย้ายออก 175 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 77 ราย 

แก้ไขรายการ 34 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 141 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 7 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 346 ราย 

จ านวนบ้าน 11,175 หลัง 
ประชากร ชาย 14,069 คน 
ประชากร หญิง 16,505 คน 

ประชากร รวม 30,574 คน 

 

 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2562  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 4 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 101 ราย 

แจ้งย้ายออก 84 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 95 ราย 

แก้ไขรายการ 50 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 175 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 4 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 453 ราย 

จ านวนบ้าน 11,177 หลัง 
ประชากร ชาย 14,040 คน 
ประชากร หญิง 16,487 คน 

ประชากร รวม 30,527 คน 

 

 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   เมษายน  พ.ศ. 2562  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 4 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 116 ราย 

แจ้งย้ายออก 100 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 108 ราย 

แก้ไขรายการ 44 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 171 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 4 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 309 ราย 

จ านวนบ้าน 11,181 หลัง 
ประชากร ชาย 13,977 คน 
ประชากร หญิง 16,452 คน 

ประชากร รวม 30,429 คน 

 

 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 5 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 238 ราย 

แจ้งย้ายออก 223 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 74 ราย 

แก้ไขรายการ 65 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 154 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 5 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 395 ราย 

จ านวนบ้าน 11,186 หลัง 
ประชากร ชาย 13,992 คน 
ประชากร หญิง 16,436 คน 

ประชากร รวม 30,428 คน 

 

 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ประจำเดือน   มิถุนายน     พ.ศ. 2562   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวน 
แจ้งเกิด - ราย 
แจ้งตาย - ราย 
แจ้งยา้ยเข้า 107 ราย 
แจ้งยา้ยออก 41 ราย 
แจ้งยา้ยปลายทาง 54 ราย 

แก้ไขรายการ 48 ราย 

ขอตรวจคัดและรบัรองสำเนา 138 ราย 

ขอเลขหมายประจำบ้าน 2 ราย 

ขอมีบัตรประจำตวัประชาชน 275 ราย 

จำนวนบ้าน 11,188 หลัง 
ประชากร  ชาย 14,005 คน 
ประชากร  หญิง 16,408 คน 
ประชากร  รวม 30,413 คน 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ประจำเดือน   กรกฎาคม     พ.ศ. 2562   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวน 
แจ้งเกิด - ราย 
แจ้งตาย - ราย 
แจ้งยา้ยเข้า 54 ราย 
แจ้งยา้ยออก 65 ราย 
แจ้งยา้ยปลายทาง 48 ราย 

แก้ไขรายการ 27 ราย 

ขอตรวจคัดและรบัรองสำเนา 124 ราย 

ขอเลขหมายประจำบ้าน 4 ราย 

ขอมีบัตรประจำตวัประชาชน 281 ราย 

จำนวนบ้าน 11,184 หลัง 
ประชากร  ชาย 13,973 คน 
ประชากร  หญิง 16,369 คน 
ประชากร  รวม 30,342 คน 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ประจำเดือน   สิงหาคม     พ.ศ. 2562   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวน 
แจ้งเกิด - ราย 
แจ้งตาย 5 ราย 
แจ้งยา้ยเข้า 75 ราย 
แจ้งยา้ยออก 55 ราย 
แจ้งยา้ยปลายทาง 44 ราย 

แก้ไขรายการ 36 ราย 

ขอตรวจคัดและรบัรองสำเนา 120 ราย 

ขอเลขหมายประจำบ้าน 5 ราย 

ขอมีบัตรประจำตวัประชาชน 229 ราย 

จำนวนบ้าน 11,187 หลัง 
ประชากร  ชาย 13,944 คน 
ประชากร  หญิง 16,348 คน 
ประชากร  รวม 30,292 คน 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ประจำเดือน   กันยายน     พ.ศ. 2562   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวน 
แจ้งเกิด - ราย 
แจ้งตาย 5 ราย 
แจ้งยา้ยเข้า 34 ราย 
แจ้งยา้ยออก 38 ราย 
แจ้งยา้ยปลายทาง 44 ราย 

แก้ไขรายการ 41 ราย 

ขอตรวจคัดและรบัรองสำเนา 176 ราย 

ขอเลขหมายประจำบ้าน 15 ราย 

ขอมีบัตรประจำตวัประชาชน 260 ราย 

จำนวนบ้าน 11,203 หลัง 
ประชากร  ชาย 13,915 คน 
ประชากร  หญิง 16,324 คน 
ประชากร  รวม 30,239 คน 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ประจำเดือน   ตุลาคม     พ.ศ. 2562   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวน 
แจ้งเกิด - ราย 
แจ้งตาย 5 ราย 
แจ้งยา้ยเข้า 53 ราย 
แจ้งยา้ยออก 49 ราย 
แจ้งยา้ยปลายทาง 63 ราย 

แก้ไขรายการ 35 ราย 

ขอตรวจคัดและรบัรองสำเนา 154 ราย 

ขอเลขหมายประจำบ้าน 8 ราย 

ขอมีบัตรประจำตวัประชาชน 496 ราย 

จำนวนบ้าน 11,120 หลัง 
ประชากร  ชาย 13,879 คน 
ประชากร  หญิง 16,282 คน 
ประชากร  รวม 30,161 คน 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ประจำเดือน   พฤศจิกายน     พ.ศ. 2562   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวน 
แจ้งเกิด - ราย 
แจ้งตาย 4 ราย 
แจ้งยา้ยเข้า 81 ราย 
แจ้งยา้ยออก 75 ราย 
แจ้งยา้ยปลายทาง 65 ราย 

แก้ไขรายการ 39 ราย 

ขอตรวจคัดและรบัรองสำเนา 130 ราย 

ขอเลขหมายประจำบ้าน 14 ราย 

ขอมีบัตรประจำตวัประชาชน 276 ราย 

จำนวนบ้าน 11,222 หลัง 
ประชากร  ชาย 13,848 คน 
ประชากร  หญิง 16,239 คน 
ประชากร  รวม 30,087 คน 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ประจำเดือน   ธันวาคม     พ.ศ. 2562   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายการ จำนวน 
แจ้งเกิด - ราย 
แจ้งตาย 2 ราย 
แจ้งยา้ยเข้า 92 ราย 
แจ้งยา้ยออก 92 ราย 
แจ้งยา้ยปลายทาง 94 ราย 

แก้ไขรายการ 44 ราย 

ขอตรวจคัดและรบัรองสำเนา 121 ราย 

ขอเลขหมายประจำบ้าน 16 ราย 

ขอมีบัตรประจำตวัประชาชน 338 ราย 

จำนวนบ้าน 11,232 หลัง 
ประชากร  ชาย 13,809 คน 
ประชากร  หญิง 16,220 คน 
ประชากร  รวม 30,029 คน 


