
สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   มกราคม  พ.ศ. 2561  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 4 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 146 ราย 

แจ้งย้ายออก 94 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 156 ราย 

แก้ไขรายการ 56 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 191 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 7 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 512 ราย 

จ านวนบ้าน 11,061 หลัง 
ประชากร ชาย 14,274 คน 
ประชากร หญิง 16,542 คน 

ประชากร รวม 30,816 คน 

 

 

 

 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 6 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 128 ราย 

แจ้งย้ายออก 28 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 106 ราย 

แก้ไขรายการ 46 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 139 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 11 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 494 ราย 

จ านวนบ้าน 11,072 หลัง 
ประชากร ชาย 14,259 คน 
ประชากร หญิง 16,578 คน 

ประชากร รวม 30,837 คน 

 

 

 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   เมษายน  พ.ศ. 2561  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 1 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 87 ราย 

แจ้งย้ายออก 65 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 107 ราย 

แก้ไขรายการ 73 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 157 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 12 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 465 ราย 

จ านวนบ้าน 11,103 หลัง 
ประชากร ชาย 14,175 คน 
ประชากร หญิง 16,534 คน 

ประชากร รวม 30,709 คน 

 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  

แจ้งตาย 5 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 90 ราย 

แจ้งย้ายออก 70 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 101 ราย 

แก้ไขรายการ 64 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 172 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 5 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 550 ราย 

จ านวนบ้าน 11,108 หลัง 

ประชากร ชาย 14,160 คน 

ประชากร หญิง 16,531 คน 

ประชากร รวม 30,691 คน 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2561  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 2 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 171 ราย 

แจ้งย้ายออก 100 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 65 ราย 

แก้ไขรายการ 32 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 151 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 4 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 400 ราย 

จ านวนบ้าน 11,111 หลัง 
ประชากร ชาย 14,201 คน 
ประชากร หญิง 16,520 คน 

ประชากร รวม 30,721 คน 

 

 

 

 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 5 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 90 ราย 

แจ้งย้ายออก 89 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 50 ราย 

แก้ไขรายการ 20 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 152 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 6 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 305 ราย 

จ านวนบ้าน 11,116 หลัง 
ประชากร ชาย 14,173 คน 
ประชากร หญิง 16,492 คน 

ประชากร รวม 30,665 คน 

 

 

 

 

 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   สิงหาคม  พ.ศ. 2561  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 3 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 49 ราย 

แจ้งย้ายออก 50 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 50 ราย 

แก้ไขรายการ 43 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 132 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 11 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 331 ราย 

จ านวนบ้าน 11,127 หลัง 
ประชากร ชาย 14,131 คน 
ประชากร หญิง 16,463 คน 

ประชากร รวม 30,594 คน 

 

 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   กันยายน  พ.ศ. 2561  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 4 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 62 ราย 

แจ้งย้ายออก 39 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 50 ราย 

แก้ไขรายการ 37 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 141 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 3 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 275 ราย 

จ านวนบ้าน 11,130 หลัง 
ประชากร ชาย 14,122 คน 
ประชากร หญิง 16,460 คน 

ประชากร รวม 30,582 คน 

 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2561  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 9 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 93 ราย 

แจ้งย้ายออก 67 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 99 ราย 

แก้ไขรายการ 71 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 144 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 6 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 435 ราย 

จ านวนบ้าน 11,136 หลัง 
ประชากร ชาย 14,135 คน 
ประชากร หญิง 16,476 คน 

ประชากร รวม 30,611 คน 

 

 

 

 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 1 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 115 ราย 

แจ้งย้ายออก 95 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 68 ราย 

แก้ไขรายการ 37 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 149 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 23 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 273 ราย 

จ านวนบ้าน 11,159 หลัง 
ประชากร ชาย 14,081 คน 
ประชากร หญิง 16,466 คน 

ประชากร รวม 30,547 คน 

 

 

 



สถิติการให้บริการ 
งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประจ าเดือน   ธันวาคม  พ.ศ. 2561  

 
รายการ จ านวน 

แจ้งเกิด -  
แจ้งตาย 2 ราย 

แจ้งย้ายเข้า 88 ราย 

แจ้งย้ายออก 70 ราย 

แจ้งย้ายปลายทาง 78 ราย 

แก้ไขรายการ 28 ราย 

ขอตรวจคัดและรับรองส าเนา 177 ราย 

ขอเลขหมายประจ าบ้าน 7 ราย 

ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 255 ราย 

จ านวนบ้าน 11,166 หลัง 
ประชากร ชาย 14,061 คน 
ประชากร หญิง 16,452 คน 

ประชากร รวม 30,513 คน 

 

 
 


