หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า

สรุปค่าใช้จ่ายในการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อขอลงรายการสัญชาติในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลําดับ

จังหวัด

บิดาและมารดาหรือบิดาหรือมารดา

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ค่าใช้จ่าย

จํานวนผู้ต้องตรวจสารพันธุกรรมแยกตามประเภทการตรวจความสัมพันธ์
พี่น้องร่วมบิดามารดา
พี่น้องร่วมสายพันธุ์มารดา พี่น้องร่วมสายพันธุ์บิดา ญาติสืบสายพันธุ์มารดา
ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

ค่าใช้จ่าย

พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
กรุงเทพมหานคร 17 17 221,000 12 12 204,000
9
8 110,500
0
จันทบุรี
6
5
71,500
5
4
76,500
ฉะเชิงเทรา
8
6
91,000
3
3
51,000
ชลบุรี
3
3
39,000
0
ตราด
3
3
39,000
2
2
34,000
ปทุมธานี
2
26,000
5
5
85,000
พระนครศรีอยุธยา 2
8
6
91,000
6
6 102,000
ระยอง
7
5
78,000
0
ราชบุรี
7
7
91,000 14 12 221,000
ลพบุรี
5
5
65,000
1
1
17,000
สมุทรปราการ
1
1
13,000
0
สมุทรสาคร
6
5
71,500
3
3
51,000
สระแก้ว
0
0
สิงห์บุรี
4
4
52,000
1
1
17,000
ประจวบคีรีขันธ์
8
7
97,500
0
อุทัยธานี
1
1
13,000
2
2
34,000
นครสวรรค์
รวม
95 85 1,170,000 54 51 892,500

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

4

1

1
3
1

10

ค่าใช้จ่าย

68,000
0
0
1 17,000
0
0
1 17,000
3 51,000
0
1 17,000
0
0
0
0
0
0
0
10 170,000

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ ค่าใช้จ่าย

4

1

1

1

1

1

1

3

3

0
17,000
0
17,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,000
0
0
0
51,000

ญาติสืบสายพันธุ์บิดา

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ ค่าใช้จ่าย ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

1

1

1

1

1

1

3

3

0
0
0
0
17,000
0
17,000
0
0
0
17,000
0
0
0
0
0
0
51,000

1
1
1

1
1
1

3

3

ค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่าย

17,000 510,000
17,000 144,500
17,000 165,000
0
176,000
0
56,000
0
73,000
0
145,000
0
244,000
0
78,000
0
329,000
0
99,000
0
13,000
0
122,500
0
17,000
0
69,000
0
97,500
0
47,000
51,000 2,385,500

หมายเหตุ

หน้าที่ 2 จาก 4 หน้า

สรุปค่าใช้จ่ายในการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อขอลงรายการสัญชาติในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลําดับ

จังหวัด

บิดาและมารดาหรือบิดาหรือมารดา

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่าใช้จ่าย

จํานวนผู้ต้องตรวจสารพันธุกรรมแยกตามประเภทการตรวจความสัมพันธ์
พี่น้องร่วมบิดามารดา
พี่น้องร่วมสายพันธุ์มารดา พี่น้องร่วมสายพันธุ์บิดา ญาติสืบสายพันธุ์มารดา
ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

พื้นที่ภาคเหนือ (คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1
1
9,700
กําแพงเพชร
2
1
14,550
เชียงใหม่
1
1
9,700
3
3
น่าน
0
1
1
พะเยา
11 3
67,900
พิษณุโลก
16 11 130,950 5
5
เพชรบูรณ์
0
1
1
แพร่
3
3
29,100
พิจิตร
5
3
38,800
2
2
แม่ฮ่องสอน
0
1
1
ลําพูน
1
1
9,700
สุโขทัย
1
1
9,700
4
4
อุตรดิตถ์
รวม
41 25 320,100 17 17

ค่าใช้จ่าย

0
0
50,700
16,900
0
84,500
16,900
0
33,800
16,900
0
67,600
287,300

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

1

1

1
1
2

1
1
2

5

5

ค่าใช้จ่าย

0
16,900
0
16,900
16,900
33,800
0
0
0
0
0
0
84,500

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ ค่าใช้จ่าย

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ญาติสืบสายพันธุ์บิดา

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ ค่าใช้จ่าย ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

ค่าใช้จ่าย

0
0
0
0
0
0
0
16,900
0
0
0
0
16,900

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,800
33,800

1

1

1

1

2
2

2
2

รวมค่าใช้จ่าย

9,700
31,450
60,400
33,800
84,800
249,250
16,900
46,000
72,600
16,900
9,700
111,100
742,600

หมายเหตุ

หน้าที่ 3 จาก 4 หน้า

สรุปค่าใช้จ่ายในการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อขอลงรายการสัญชาติในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลําดับ

จังหวัด

บิดาและมารดาหรือบิดาหรือมารดา

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ค่าใช้จ่าย

จํานวนผู้ต้องตรวจสารพันธุกรรมแยกตามประเภทการตรวจความสัมพันธ์
พี่น้องร่วมบิดามารดา
พี่น้องร่วมสายพันธุ์มารดา พี่น้องร่วมสายพันธุ์บิดา ญาติสืบสายพันธุ์มารดา
ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

ค่าใช้จ่าย

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
12 9
84,000
3
3
24,000
นครราชสีมา
1
1
8,000
1
1
8,000
บึงกาฬ
3
2
20,000
0
มุกดาหาร
5
5
40,000
3
3
24,000
ร้อยเอ็ด
10 8
72,000
2
2
16,000
ศรีสะเกษ
13 9
88,000
4
4
32,000
สุรินทร์
6
4
40,000
1
1
8,000
หนองคาย
3
3
24,000
2
2
16,000
หนองบัวลําภู
6
2
32,000
2
2
16,000
อํานาจเจริญ
17 12 116,000 8
8
64,000
อุดรธานี
4
4
32,000
0
อุบลราชธานี
รวม
80 59 556,000 26 26 208,000

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

1

1

1

1

ค่าใช้จ่าย

8,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,000

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ ค่าใช้จ่าย

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ญาติสืบสายพันธุ์บิดา

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ ค่าใช้จ่าย ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

ค่าใช้จ่าย

0
0
0
0
0
0
8,000
8,000
0
0
8,000
24,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,000
12,000

1
1

1
1

1
3

1
3

2
2

1
1

รวมค่าใช้จ่าย

116,000
16,000
20,000
64,000
88,000
120,000
56,000
48,000
48,000
180,000
52,000
808,000

หมายเหตุ

หน้าที่ 4 จาก 4 หน้า

สรุปค่าใช้จ่ายในการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อขอลงรายการสัญชาติในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลําดับ

จังหวัด

บิดาและมารดาหรือบิดาหรือมารดา

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่าใช้จ่าย

จํานวนผู้ต้องตรวจสารพันธุกรรมแยกตามประเภทการตรวจความสัมพันธ์
พี่น้องร่วมบิดามารดา
พี่น้องร่วมสายพันธุ์มารดา พี่น้องร่วมสายพันธุ์บิดา ญาติสืบสายพันธุ์มารดา
ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

พื้นที่ภาคใต้ (คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
13 7
80,000
1
1
กระบี่
5
2
28,000
ชุมพร
2
2
16,000
ตรัง
1
8,000
นครศรีธรรมราช 1
75 63 552,000 6
2
นราธิวาส
36 23 236,000 1
1
ปัตตานี
15 13 112,000 3
3
ยะลา
7
7
56,000
สงขลา
2
2
16,000
1
1
สตูล
รวม
156 120 1,104,000 12 8
รวมทั้งสิ้น
372 289 3,150,100 109 102

ค่าใช้จ่าย

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

10,000
0
0
0
40,000
10,000
1
30,000
0
10,000
100,000 1
1,487,800 17

ค่าใช้จ่าย

0
0
0
0
0
1 10,000
0
0
0
1 10,000
17 272,500

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ ค่าใช้จ่าย

1

1

1
4

1
4

0
0
0
0
10,000
0
0
0
0
10,000
61,000

ญาติสืบสายพันธุ์บิดา

ผู้ตรวจ คู่ตรวจ ค่าใช้จ่าย ผู้ตรวจ คู่ตรวจ

ค่าใช้จ่าย

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91,900

0
0
0
0
10,000
0
0
0
0
10,000
106,800

0
7

0
7

1

1

1
8

1
7

รวมค่าใช้จ่าย

90,000
28,000
16,000
8,000
612,000
256,000
142,000
56,000
26,000
1,234,000
5,170,100

หมายเหตุ

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 34 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
น.ส.สกุลตลา อุบลศิริ
18 ธ.ค.07 นายบุญธรรม อุบลศิริ
ไทย น.ส.พเยาว์
ศรีแพรศรี ไทย
3-1005-01995-84-0 (เสียชีวิต) 5-1002-00131-23-1
ด.ญ.กัญญาวีร์ สะพานหล้า 22 พ.ค.53
- น.ส.สุดารัตน์ สะพานหล้า ไทย
5-3404-00123-10-8
นายวรวิทย์
เหมล้วน
16 พ.ย.29 นายจรัญ
เหมล้วน
ไทย นางทองพูน
พูลพันธ์
ไทย
3-1002-02221-85-1
ด.ญ.กชกร
ธารีสัตย์
22 ต.ค.45 นายสนธิยา ธารีสัตย์
ไทย น.ส.รัชนี
ผาสุก
ไทย
0-1012-00000-01-2
3-1012-00534-02-0
3-7206-00165-25-4
นายสมทรง
พวงทอง
2513 นายแสวง
พวงทอง
ไทย นางจําลอง
พวงทอง
ไทย
(เสียชีวิต)
3-1024-00252-97-5
นายอุเทน
คงขจร
22 ส.ค.22 นายบุญยัง คงขจร
ไทย น.ส.ดอน
ริมงาม
ไทย
3-6107-00221-13-1 (เสียชีวิต) 3-3205-00117-04-9
นายสุธี
บุญมี
2526 นายสุนทร บุญมี
ไทย น.ส.สุวรรณ
นาคทับ
ไทย
3-1101-02209-01-8 (เสียชีวิต) 3-1101-01484-01-5
นายมงคล
ดวงคํา
29 ต.ค.37 นายสมชาย แดงเฟื่อง
ไทย น.ส.อุไร
ดวงคํา
ไทย
3-1506-00089-14-6
3-3401-01206-61-7
นายเป้
มัฏฐานนท์ 11 มี.ค.37 นายณรงค์
- น.ส.สมถวิล
มัฎฐานนท์ ไทย
5-1036-00017-57-8

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
กรุงเทพฯ

1002-007558-8 น.ส.พเยาว์ ศรีแพรศรี
5-1002-00131-23-1
1006-105190-0 น.ส.สุดารัตน์ สะพานหล้า
5-3404-00123-10-8
1032-077107-5 นายจรัญ
เหมล้วน
3-1002-02221-85-1
1012-046697-0 นายสนธิยา ธารีสัตย์
3-1012-00534-02-0
1024-051244-8 นางจําลอง พวงทอง
3-1024-00252-97-5
1024-012685-8 น.ส.ดอน
ริมงาม
3-3205-00117-04-9
1009-048863-6 น.ส.สุวรรณ นาคทับ
3-1101-01484-01-5
1042-000004-6 น.ส.อุไร
ดวงคํา
3-3401-01206-6171042-000004-6 น.ส.สมถวิล มัฏฐานนท์
5-1036-00017-57-8

ไทย

มารดา

กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59

ไทย

มารดา

กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59

ไทย

บิดา

กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59

ไทย

บิดา

กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59

ไทย

มารดา

กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59

ไทย

มารดา

กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59

ไทย

มารดา

กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59

ไทย

มารดา

กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59

ไทย

มารดา

กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59

หน้าที่ 2 จาก 4 หน้า

ลําดับ
ที่
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
สุกประเวศ
ไทย น.ส.สุดใจ
ศาลศิลป์
ไทย 1010-058159-5 น.ส.สุดใจ
ศาลศิลป์
ไทย
มารดา
นายมะมุด
สุกประเวศ
2529 นายสมนึก
5-1034-00021-72-5
3-2403-00339-29-4
3-2403-00339-29-4
ด.ญ.ณัฐฐา
เนียมหอม 30 ต.ค.57 นายพจน์
พารัก
ไทย น.ส.ภัทรียา
เนียมหอม ไทย 1003-016923-2 น.ส.ภัทรียา เนียมหอม
ไทย
มารดา
3-6707-00980-69-4
3-1003-00285-35-7
3-1003-00285-35-7
น.ส.เล็ก
ทองสุข
2513 นายอนันต์ พรแขก
ไทย นางรั้งสุข
ทองสุข
ไทย 1029-006099-1 นางรั้งสุข
ทองสุข
ไทย
มารดา
3-2001-01000-75-1 (เสียชีวิต) 3-1014-03191-25-9
3-1014-03191-25-9
ด.ญ.บัว
ผลถาวร
8 มิ.ย.59 นายพิศิษฐ ผลถาวร
ไทย นางลาวัณย์
สังกาศ
ไทย 1034-013826-2 นางลาวัณย์ สังกาศ
ไทย
มารดา
3-1009-04997-62-0
3-1009-04997-62-0
ด.ญ.บัว
จอมคีรี
15 ธ.ค.53 นายสุรเดช ดงปะขา
ไทย น.ส.ราณี
จอมคีรี
ไทย 1009-137600-9 น.ส.ราณี
จอมคีรี
ไทย
มารดา
1-3503-00029-81-6
1-1007-00523-70-4
1-1007-00523-70-4
ไทย
บิดา
นายสุรเดช ดงปะขา
1-3503-00029-81-6
ด.ญ.แคทลีน เครียร์
2 ต.ค.52 นายสมควร ผาปาน
ไทย น.ส.อําไพ
รานอก
ไทย 3606-005519-2 นายสมควร ผาปาน
ไทย
บิดา
3-3606-00485-56-2
5-3004-00041-66-7
3-3606-00485-56-2
ด.ญ.กันยา
ธรรมยุรา
16 ก.ย.47 นายไกร
ฉิมพาลี
ไทย น.ส.สาริณี
ธรรมยุรา ไทย 1032-006038-1 น.ส.สาริณี ธรรมยุรา
ไทย
มารดา
3-6008-00282-21-2 (เสียชีวติ) 3-1104-00068-61-7
3-1104-00068-61-7
น.ส.ไพรัตน์
จงไกรจักร
2527 นายจรูญ
จงไกรจักร ไทย น.ส.จําปี
มั่นวงศ์
ไทย 1012-048215-1 น.ส.จําปี
มั่นวงศ์
ไทย
มารดา
3-8006-00446-23-6 (เสียชีวิต) 5-3414-01037-84-2
5-3414-01037-84-2
น.ส.ปราณี
ศรีอาพร
15 ต.ค.25 นายสมศักดิ์ ศรีอาภรณ์ ไทย นางสมพร
สีสมทอง
ไทย
น.ส.ศิรินทิพย์ ศรีอาพร
ไทย น้องสาวร่วม
(เสียชีวิต)
1030-024903-9 5-1002-00264-26-5
บิดามารดา
นายวิชา
โชติรัตน์
29 ก.ย.30 นายวิเชียร โชติรัตน์
ไทย น.ส.ละมัย
อินลา
ไทย 1030-065453-7 นายเฉลิม
จันทร์พวง
ไทย พี่ชายร่วม
3-3009-01005-65-9 (เสียชีวิต) 3-5399-00076-54-1 (ตาย)
3-6599-00655-88-4
มารดา

หมายเหตุ
กท 0406/5
ลว 13 ม.ค.60
กท 0406/5
ลว 13 ม.ค.60
กท 0406/25
ลว 15 ก.พ.60
กท 0406/25
ลว 15 ก.พ.60
กท 0406/25
ลว 15 ก.พ.60

กท 0406/25
ลว 15 ก.พ.60
กท 0406/25
ลว 15 ก.พ.60
กท 0406/25
ลว 15 ก.พ.60
กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59
กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59

หน้าที่ 3 จาก 4 หน้า

ลําดับ
ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
นายทุเรียน
กิจสา
2476 นายเช้า
กิจสา
ไทย นางเจิ่ง
กิจสา
ไทย 1005-089235-5 นางเล็ก
กรณ์ส่งแก้ว
ไทย น้องสาวร่วม
3-7110-00269-48-3
บิดามารดา
ไทย น้องสาวร่วม
นายครรชิต
โสภา
2525 นายสุข
โสภา
ไทย นางพรรณ์
จิตร์เย็น
ไทย 1036-048960-5 น.ส.จันทร์เพ็ญ โสภา
3-6405-00364-58-2
2-6405-00017-32-9
บิดามารดา
ไทย พี่สาวร่วม
นายสมชาย
คงเจียง
11 ต.ค.03 นายมูล
คงเจียง
ไทย นางเจริญ
หยุ่นไกร
ไทย 1017-049679-1 นางวรรณดี จุลภาพ
3-1017-00734-01-0
3-1017-00733-97-8 (ตาย)
3-1017-00733-99-4
บิดามารดา
หอมหวน
ไทย น้องชายร่วม
นายสมศักดิ์
น้ําผึ้ง
3 ต.ค.05 นายเหนียม น้ําผึ้ง
ไทย นางลําพึง
น้ําผึ้ง
ไทย 1017-051710-1 นายสุรัตน์
3-1017-01657-64-7
3-1017-01657-61-2
3-1014-00053-57-2
บิดามารดา
ฉุนจุ้ย
ไทย พี่ชายร่วม
นายโบว์
ฉุนจุ้ย
9 ก.พ.20 นายมานพ ฉุ้นจุ้ย
ไทย นางบุญเรียม กระแสสินธุ์ ไทย 1002-001835-5 นายมานะ
3-6707-00447-51-1 (ตาย)
3-1017-01657-61-2 (ตาย)
5-6707-00098-38-6
บิดามารดา
ไทย 1002-001835-5 นายวิชัย
เกษแก้ว
ไทย พี่ชายร่วม
น.ส.จารุณี
เกษแก้ว
20 ก.ค.02 นายอุดม
เกษแก้ว
ไทย นางกรอย หรือ อนงค์ แซ่เอ๊า
3-๑๐๑4-02105-86-3 (เสียชีวิต) 3-1005-04380-20-0 (เสียชีวิต)
3-1014-02105-87-1
บิดามารดา
ไทย น.ส.พลับพลึง สุ่มมาตย์
ไทย 1019-050205-3 น.ส.ดวงพร กลิ่นฉุย
ไทย พี่สาวร่วม
นายรุ่งโรจน์
กลิ่นฉุย
28 เม.ย.35 นายทองสุก กลิ่นฉุย
3-1002-02677-16-1
๑-๑๐๐๒-๐๐๕๓๒-๖๓-๑
บิดามารดา
นายสมชาย
แก้วเกิดเพ็ชร
2508 นายถาวร
แก้วเกิดเพ็ชร - นางทองสุข
เพิ่มเพียร ไทย 1002-050156-1 น.ส.กรุณา แก้วเกิดเพ็ชร ไทย น้องสาวร่วม
3-1009-00196-53-3 (เสียชีวติ) 3-1002-01724-69-7 (เสียชีวิต)
5-1002-00258-22-2
บิดามารดา
นางพายับ
บุญรักษ์
7 ต.ค.08 นายวอย
บุญรักษ์
ไทย นางฉลอง
เมืองมี
ไทย 1006-109860-4 นายวิชาญ เมืองมี
ไทย น้องชายร่วม
(เสียชีวิต)
5-6506-00033-71-1 (ตาย)
5-6506-00033-72-0
มารดา
น.ส.บัวลอย
ปิ่นสุวรรณ
2506
- นางกอง
ปิ่นสุวรรณ ไทย 1005-154715-5 นางรัตนภรณ์ ปิ่นสุวรรณ
ไทย พี่สาวร่วม
5-3602-00008-43-7 (เสียชีวิต)
3-3602-00012-57-8
มารดา
น.ส.ทับทิม
แสนล้อม
2511 นายจําปา แสนล้อม
ไทย นางผาง
แสนล้อม ไทย 1042-031735-0 น.ส.วงเดือน แสนล้อม
ไทย น้องสาวร่วม
3-6601-00654-34-6 (เสียชีวิต) 3-6601-00654-35-4 (เสียชีวิต)
5-6601-00034-20-4
บิดามารดา

หมายเหตุ
กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59
กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59
กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59
กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59
กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59
กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59
กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59
กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59
กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59
กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59
กท 0406/359
ลว 13 ธ.ค.59

หน้าที่ 4 จาก 4 หน้า

ลําดับ
ที่
31
32
33
34

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
นายมงคล
บุญเกิด
7 ก.ย.06 นายโชติ
บุญเกิด
ไทย นางอี้อ
บุญเกิด
ไทย 1021-101211-4 นางเตือน
ดวงตา
ไทย พี่สาวร่วม กท 0406/5
3-6204-00456-78-7
บิดามารดา ลว 13 ม.ค.60
ด.ช.สุธิชาติ
ไหมทอง
14 ม.ค.59
น.ส.ประณีต
ไหมทอง
ไทย 3209-015985-5 น.ส.กาญจนา ภิรมย์
ไทย พี่สาวร่วม กท 0406/25
1-3209-00229-72-7
มารดา ลว 15 ก.พ.60
น.ส.บัว
แก่นสารธรรม 30 พ.ค.26
นางปาง
โกวาปี
ไทย 1101-055020-9 นางสําอาง แก่นสารธรรม ไทย
พี่สาว กท 0406/25
3-4511-00658-78-6 (ตาย)
๓-๔๑๐๖-๐๐๗๐๙-๒๓-๑
ร่วมบิดามารดา ลว 15 ก.พ.60
กท 0406/359
น.ส.รัชพร
โพธิ์แก้ว
2538 นายมงคล โพธิ์แก้ว
ไทย น.ส.ประไพ
ลี้คง
ไทย 1024-056771-4 น.ส.ประนอม โพธิ์แก้ว
ไทย
ย่า
ลว 13 ธ.ค.59
(เสียชีวิต)
3-1024-00650-49-1 (เสียชีวิต)
3-1024-00281-68-1

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๑1 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ด.ญ.สิตา
ล้วนดี
23 พ.ย.45 นายมัย
ล้วนดี
ไทย นางจัน
มม
กัมพูชา
0-2204-89002-84-4
แฝด 3-2204-00091-85-5
ด.ญ.สิดา
ล้วนดี
23 พ.ย.45 นายมัย
ล้วนดี
ไทย นางจัน
มม
กัมพูชา
0-2204-89002-83-6
แฝด 3-2204-00091-85-5
น.ส.น้ําผึ้ง
ขันติวงค์ 16 มี.ค.45 นายทองพูน ขันติวงค์
ไทย นางเนียง
กัมพูชา
๐-๒๒๐๔-๘๙๐๐๒-๓๙-๙
3-3310-01265-79-5
ด.ช.อนุสรณ์ โพธิพันธุ์ 10 มิ.ย.25 นายราชันย์ โพธิพันธุ์
ไทย น.ส.วันดี
โชคไชย
ไทย
3-2201-00160-83-5
3-1201-01612-32-3
น.ส.สมพร
บัวพัน
27 เม.ย.16 นายเมี้ยน
บัวพัน
ไทย นางแป๊ะ
บุญตา
ไทย
3-1603-00939-60-8 (ตาย)
3-1603-00939-61-6
ด.ช.กําพล
นาคเกี้ยว 25 มี.ค.45 นายสมพร นาคเกี้ยว
ไทย นางไพ
บุตรช่วง
3-3201-00337-14-9
นายณัฐวุฒิ
ฆ้องดอน 8 ส.ค.44 นายมนตรี ฆ้องดอน
ไทย น.ส.สุมาณี
นิ่มดี
ไทย
๐-๒๒๘๕-๘๙๐๐๐-๑๔-๐
5-3001-01118-13-7
3-2504-00189-86-3
น.ส.พรรณมณี กลิ่นกมล 9 ต.ค.40 นายภาคภูมิ กลิ่นกมล
ไทย นางบังอร
หมื่นจิตร ไทย
๐-๒๒๘๙-๘๙๐๐๐-๐๘-๒
๓-๒๕๐๔-๐๐๖๘๓-๐๒-๗(เสียชีวิต) 3-3308-00607-48-3
น.ส.ปลา
กลิ่นจันทร์ 6 มิ.ย.29 นายออด
กลิ่นจันทร์
ไทย นางเอื้องฟ้า แครวงศ์
ไทย
3-2203-00473-73-0
3-2203-00475-65-1 (ตาย)

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดจันทบุรี

นายมัย
ล้วนดี
3-2204-00091-85-5
นายมัย
ล้วนดี
3-2204-00091-85-5
นายทองพูน ขันติวงค์
3-3310-01265-79-5
2299-010467-4 น.ส.วันดี
โชคไชย
3-1201-01612-32-3
2203-027584-1 นางแป๊ะ
บุญตา
3-1603-00939-61-6
2207-011297-7 นายสมพร
นาคเกี้ยว
3-3201-0033714-9
2204-005624-6 นายมนตรี
ฆ้องดอน
5-3001-01118-13-7
2204-021578-6 นางบังอร
หมื่นจิตร
3-3308-00607-48-3
2204-004523-6 นายออด
กลิ่นจันทร์
3-2203-00473-73-0

ไทย

บิดา

บ 0018.4/16140

ลว 31 ต.ค.59
ไทย

บิดา

บ 0018.4/16140

ลว 31 ต.ค.59
ไทย

บิดา

บ 0018.4/16140

ลว 31 ต.ค.59
ไทย

มารดา

จบ 0018.4/828

ลว 18 ม.ค.60
ไทย

มารดา

จบ 0018.4/828

ลว 18 ม.ค.60
ไทย

บิดา

จบ 0018.4/828

ลว 18 ม.ค.60
ไทย

บิดา

จบ 0018.4/828

ลว 18 ม.ค.60
ไทย

มารดา

จบ 0018.4/828

ลว 18 ม.ค.60
ไทย

บิดา

จบ 0018.4/828

ลว 18 ม.ค.60

หน้าที่ 2 จาก 2 หน้า

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เทนสุนา 4 เม.ย.06 นายผาง
เทนสุนา
ไทย น.ส.ดี
ไทย 2204-024111-6 นางละมัย
สายใจ
ไทย น้องสาวร่วม
๑๐ น.ส.ผ่องศรี
3-3304-01231-54-4 (ตาย)
5-3301-00015-07-5
บิดา
พุทจันทร์ 25 ส.ค.42 นายเวือน
พุทจันทร์
ไทย น.ส.ภา
ดี
กัมพูชา 2204-019097-0 นางปอย
พุทจันทร์
ไทย
ย่า
๑๑ น.ส.นีรนุช
0-2204-89000-73-6
5-2204-90007-97-9

จบ 0018.4/828

ไม่อนุมัติ จํานวน ๑ ราย
23 เม.ย.45 นายสุทัศน์ งามล้น
12 ด.ญ.จิยานนท์ ล้วนดี
0-2204-89002-87-9 ไม่พบรายการมารดาตรวจสอบเพิ่มเติม

จบ 0018.4/828

ลําดับ
ที่

ไทย น.ส.วันเพ็ญ

ล้วนดี

ไทย 2204-026663-1 น.ส.วันเพ็ญ

ล้วนดี

ไทย

มารดา

หมายเหตุ

ลว 18 ม.ค.60
จบ 0018.4/828

ลว 18 ม.ค.60

ลว 18 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๑2 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายสังวอน

ดุลพินิต

นางจุ่น
ดุลพินิต
3-2408-00234-85-8
ไทย นางสุไบด๊ะ ไวยฤทธิ์

น.ส.มลทิภา มีทอง
19 ก.ย.41 นายไพศาล มีทอง
0-2401-89001-72-9
3-5303-00254-75-0
ด.ช.ณัฐพงษ์ มีทอง
13 ส.ค.44 นายไพศาล มีทอง
ไทย นางสุไบด๊ะ
0-2401-89001-71-1
3-5303-00254-75-0
จันทร์หาญ ไทย นางสําลี
น.ส.วรรณี
จันทร์หาญ 17 ธ.ค.26 นายมูล
3-2006-00641-52-0
16 ก.พ.06 นายสี
นางพัน
กระสัง
สุขเกิด
ไทย นางใบ

ไวยฤทธิ์
พลัดเสนา

กระสัง

3-3210-00998-44-6
6
7
8
9

น.ส.เพ็ญรุ่ง
นายนิกร

นิ่มแสง
เนรจันทร์

นายประพงศ์ บุญหล้า
0-2410-89000-79-9
น.ส.สุดประสงค์ บุญหล้า

16 เม.ย.2500

นายกันยา

2510 นายตั้ง
29 มี.ค.03 นายสมชาย
31 ก.ค.06 นายสมชาย

นิ่มแสง
เนรจันทร์
บุญหล้า
บุญหล้า

ไทย นางชบา
รอดไพบูลย์
5-2499-00031-00-7
ไทย นางดํา
เสรจันทร์
ไทย นางหลง
ไทย นางหลง

บุญหล้า
บุญหล้า

ไทย

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2408-002790-7 นางจุ่น

ดุลพินิต
3-2408-00234-85-8
- 2405-000922-6 นายไพศาล มีทอง
3-5303-00254-75-0
- 2405-000922-6 นายไพศาล มีทอง
3-5303-00254-75-0
จันทร์หาญ
ไทย 2408-001031-1 นายมูล
3-2006-00641-52-0
ไทย 2410-010672-6 นางใบ
กระสัง
3-3210-00998-44-6
ไทย 2499-006246-9 นางชบา
รอดไพบูลย์
5-2499-00031-00-7
ไทย 2410-0079117 น.ส.สาว
เนรจันทร์
5-2410-00023-16-7
ไทย 2410-000089-8 นายพงศ์พันธ์ บุญหล้า
3-4006-00483-06-2
ไทย 2410-008018-2 นายพงศ์พันธ์ บุญหล้า
3-4006-00483-06-2

ไทย

มารดา

ฉช 0018/570

ลว 13 ม.ค.60
ไทย

บิดา

ฉช 0018/570
ลว 13 ม.ค.60

ไทย

บิดา

ฉช 0018/570
ลว 13 ม.ค.60

ไทย

บิดา

ฉช 0018/570
ลว 13 ม.ค.60

ไทย

มารดา

ฉช 0018/570
ลว 13 ม.ค.60

ไทย

มารดา

ฉช 0018/570
ลว 13 ม.ค.60

ไทย

พี่น้อง
ร่วมบิดามารดา
ไทย
พี่น้อง
ร่วมบิดามารดา
ไทย
พี่น้อง
ร่วมบิดามารดา

ฉช 0018/570
ลว 13 ม.ค.60
ฉช 0018/570
ลว 13 ม.ค.60
ฉช 0018/570
ลว 13 ม.ค.60

หน้าที่ 2 จาก 2 หน้า

ลําดับ
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

10 น.ส.ต้อย
11 นางเด่น
12 นายอนุชิต

หลําคํา
โยธี
มหาปั้น

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
บ้านที่เพิ่มชื่อ
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
2498 นายเชียร
แซ่อึ้ง
ไทย นางประภา
แซ่จู (หลําคํา) ไทย 2410-010433-2 นายวิชัย
หลําคํา
ไทย
พี่น้อง
ร่วมมารดา
3-2002-00526-73-4 (ตาย)
3-2002-00526-70-0
นายตุ๊
โยธี
ไทย นางวอน
โยธี
ไทย 2410-006079-3 นางวรรณ
โยธี
ไทย
พี่น้อง
ร่วมบิดามารดา
5-2410-00021-22-9
9ก.ย.27
นายนาม
มหาปั้น
ไทย น.ส.สาคร
แสงอรุณ
ไทย 2499-021593-1 นายเนือม
มหาปั้น
ไทย
อา
5-2403-00024-63-0 (ตาย) 5-2403-99010-61-0 (ตาย)
3-2403-00360-46-3

หมายเหตุ
ฉช 0018/570
ลว 13 ม.ค.60
ฉช 0018/570
ลว 13 ม.ค.60
ฉช 0018/570
ลว 13 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 13 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
น.ส.มาลินี
วงค์พรม 25 มี.ค.31 นายทน
วงศ์พรม
นางงอน
ทองสุข
ไทย
ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล
3-3205-00405-63-0
ด.ช.พรพนา
สร้อยสี 22 พ.ค.44 นายพรชัย สร้องสี
ไทย นางสมรวม
แซ่เตียว
3-2006-00384-32-5
ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล
นายกฤษดา
มินศรี
2 ก.พ.39
นางรินดา
ชาติกุล
ไทย
3-2006-0๐๗๘๐-50-6
ด.ช.กิติชัย
แซ่เอี้ยบ 13 ก.ย.44 นายกิติก้อง แซ่เอี้ยบ
ไทย น.ส.นิภาพร
ฐิตะภาส
ไทย
5-5507-00025-57-6
3-2099-00071-46-1
วัฒนชายชาญ ไทย
ด.ญ.เดือนเพ็ญ แซ่โก
2 ม.ค.45 นายสมนึก แซ่โก
ไทย น.ส.จันทร์เพ็ญ
3-2002-00213-87-6
5-2001-00051-04-8 (ตาย)
น.ส.ธิดาพร
โพนสักขวา 2540
น.ส.เพชร
โพนสักขวา ไทย
3-4802-00172-55-8
ด.ช.กีต้า
โพนสักขวา 2547
น.ส.เพชร
โพนสักขวา ไทย
3-4802-00172-55-8
ด.ช.มงคลชัย โพนสักขวา 2548
น.ส.เพชร
โพนสักขวา ไทย
3-4802-00172-55-8
น.ส.แต๋ว
อินเทพ
2590 นายเชียร
ไทย นางเพียร
ไทย

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดชลบุรี

17/2 ม.11 ต.หนองเหียง

นางงอน
ทองสุข
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 3-3205-00405-63-0
41/1 ม.4 ต.นาวังหิน นายพรชัย
สร้องสี
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 3-2006-00384-32-5
12/13 ม.3 ต.กูฎโง้ง นางรินดา
ชาติกุล
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 3-2006-0๐๗๘๐-50-6
1000 ม.3 ต.บ้านสวน นายกิติก้อง

แซ่เอี้ยบ

อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี 5-5507-00025-57-6
1000 ม.3 ต.บ้านสวน นายสมนึก
แซ่โก
อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี 3-2002-00213-87-6
16/1 ม.1 ต.ท่าข้าม น.ส.เพชร
โพนสักขวา
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 3-4802-00172-55-8
16/1 ม.1 ต.ท่าข้าม น.ส.เพชร
โพนสักขวา
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 3-4802-00172-55-8
16/1 ม.1 ต.ท่าข้าม น.ส.เพชร
โพนสักขวา
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 3-4802-00172-55-8
30 ม.11 ต.หนองเหียง น.ส.สาย

อินเทพ

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 3-2006-00301-33-1

ไทย

มารดา

ชบ 0018/29572
ลว 20 ธ.ค.59

ไทย

บิดา

ชบ 0018/29572
ลว 20 ธ.ค.59

ไทย

มารดา

ชบ 0018/29572
ลว 20 ธ.ค.59

ไทย

บิดา

ชบ 0018/0468
ลว 9 ม.ค.60

ไทย

บิดา

ชบ 0018/0468
ลว 9 ม.ค.60

ไทย

มารดา

ชบ0018/3747
ลว 15 ก.พ.60

ไทย

มารดา

ชบ0018/3747
ลว 15 ก.พ.60

ไทย

มารดา

ชบ0018/3747
ลว 15 ก.พ.60

ไทย

น้องสาว ชบ 0018/29572
ร่วมบิดามารดา ลว 20 ธ.ค.59

หน้าที่ 2 จาก 2 หน้า

ลําดับ
ที่
10
11
12
13

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
80/635
ม.5
ต.บ้
า
นเซิ
ด
น.ส.พิลาภรณ์ เหมราช
ไทย
พี่สาว ชบ 0018/29572
น.ส.พรทิพย์ เหมราช 22 ธ.ค.34 นายสําราญ เหมราช
นางเพลินใจ
ชูทรัพย์
3-1101-01903-10-7 (เสียชีวิต) ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1-1014-99052-83-6
ร่วมบิดา ลว 20 ธ.ค.59
ลพบุรี
ไทย
น้องชาย ชบ 0018/29572
นายเบิด
ลพบุรี
2474 นายคร้าม
ไทย นางรอด
ไทย 25/20 ม.1 ต.หมอนนาง นายจรตุณ
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 3-2405-00196-24-1
ร่วมบิดามารดา ลว 20 ธ.ค.59
นายพงษ์ศักดิ์
สุวรรณทอง 18 พ.ค.43 นายประนัส สุวรรณทอง ไทย น.ส.ซัว
นวลแสง
ไทย 1000 ม.3 ต.บ้านสวน น.ส.มณีรัตน์ นวลแสง
ไทย พี่สาวร่วม ชบ 0018/0468
3-2007-00348-09-6
3-2106-00182-47-1 (ตาย)
อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี 1-2097-00470-20-9
บิดามารดา ลว 9 ม.ค.60
น.ส.อุไร
บัวงาม
9 ต.ค.88 นายประสิทธิ์ อนิสงค์
ไทย นางระเบียบ
บัวงาม
ไทย 99/79 หมู่ที่ 5 น.ส.บุญธรรม สืบจากจีน
ไทย พี่สาวร่วม ชบ0018/3747
(เสียชีวิต)
(เสียชีวิต)
ต.บ้านสวน อ.เมืองฯ 3-1704-00187-31-4
มารดา ลว 15 ก.พ.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

1

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 4 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายธีรพงษ์
ภักดี
๒๓ ส.ค.๔๐ นายทูน
ไทย น.ส.วาสนา
ภักดี
ไทย

2

นายสุนทร

พุ่มชะเอม

3

น.ส.แพรว

สังข์ทอง

4

น.ส.สไบ

กูลรัตน์

5

ไม่อนุมัติ จํานวน ๑ ราย
น.ส.น้อย
ชุมมาต
ไม่เข้าเงื่อนไขสัญชาติ

ลําดับ
ที่

๓ พ.ค.๑๕ นายสุทิน
๒๕๓๔

ไม่ทราบ

๓๐ พ.ค.๔๑ นายพิเชษฐ์

๒๔๘๐

นายดี

ไทย นางน้อย

พุ่มชะเอม

ไทย

สังข์ทอง

ไทย

นางศศิธร
กองนวน
๓-๒๒๐๕-๐๐๑๒๓-๗๕-๙

ไทย

นางตา

ไทย

นางรักษ์

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดตราด

น.ส.วาสนา
ภักดี
๕-๒๓๙๐-๐๐๐๐๐-๔๓-๑
พุ่มชะเอม
นางน้อย
๓-๖๕๐๙-๐๐๒๑๗-๐๑-๓
น.ส.เล็ก
สังข์ทอง
๓-๒๓๐๔-๐๐๑๗๓-๖๑-๔
นางศศิธร
กองนวน
๓-๒๒๐๕-๐๐๑๒๓-๗๕-๙
ชุมมาต
นางฐิติภา
๓-๖๖๐๕-๐๐๐๐๖-๙๙-๖

ไทย

มารดา

ไทย

มารดา

ไทย

ยาย

ไทย

มารดา

ไทย
หลาน
บุตรของพี่สาวร่วมบิดามารดา

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
๕

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๕ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จังหวัดปทุมธานี
น.ส.กัลยา
พันดวง 6 ก.ย.26
- น.ส.สุดใจ
พันดวง
ไทย 1394-004120-3 น.ส.สุดใจ
พันดวง
ไทย มารดา ปท 0018.1/19008
ลว 4 ต.ค.59
๐-๑๓๙๔-๘๙๐๐๐-๒๙-๘
3-1901-00150-06-7
3-1901-00150-06-7
นายภราดร
สุเมธา
2 ต.ค.15 นายเดือน สุเมธา
น.ส.จันทนา
บุญถนอม ไทย 1302-01953-0 น.ส.จันทนา บุญถนอม
ไทย มารดา จ.ปทุมธานี ทม.คลองหลวง
3-1201-00444-65-6
3-1201-00444-65-6
ไทย
บิดา จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง
ด.ช.เพชรตะวัน คําพล
23 พ.ย.52 นายประสิทธิ์ คําพล
ไทย สุพอน
บาสีใด
ลา
43/146 ม.6 นายประสิทธิ์ คําพล
3-5509-00189-85-1
ต.คลองหลวง 3-5509-00189-85-1
นายถนอม
ชมชื่น
30 ม.ค.01 นายสงวน แดงสังวาลย์ ไทย นางจํารัส
ชมชื่น
ไทย 1302-008863-1 น.ส.สุวรรณา ชมชื่น
ไทย น้องสาว จ.ปทุมธานี ทม.คลองหลวง
๓-๑๓๐๒-๐๐๑๑๖-๐๒-๒
๓-๑๓๐๒-๐๐๒๗๖-๖๒-๓ (ตาย)
3-1302-00276-64-0
ร่วมบิดามารดา

นางบุญชื่น

โรซา

๓๐ ต.ค.๘๕ นายเวิน

ไทย

นางปริก

ไทย

นางบุญธรรม ชนะชัย
ไทย
๕-๒๔๑๐-๐๐๐๒๖-๕๕-๗

พี่สาว
ร่วมบิดามารดา

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 9 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 มิ.ย.99 นายสวงษ์
น.ส.สมหมาย พิมพา
คามพินิจ
ไทย น.ส.สมพงษ์
พิมพา
ไทย 1499-014427-9 นายสวงษ์ คามพินิจ
ไทย
บิดา อย 0018.1/21771
3-1414-00039-14-6
๓-๑๔๑๔-๐๐๐๓๙๑๔-๖
ลว 17 พ.ย.59
นายกายสิทธิ์ มีสินกิจ 11 ส.ค.42 นายเอกชัย มีสินกิจ
ไทย น.ส.จันทร์วดี สวิพันธุ์
ไทย 1499-024179-7 น.ส.จันทร์วดี สวิพันธุ์
ไทย
มารดา อย 0018.1/21771
๐-๔๙๙๙-๘๙๐๐๐-๑๗-๑
3-1499-00150-36-1
5-1909-00001-67-4
๕-๑๙๐๙-๐๐๐๐๑-๖๗-๔
ลว 17 พ.ย.59
น.ส.ติ๋ว
สวนพลูหลวง 2507 นายจํานงค์
สวนพลูหลวง ไทย น.ส.ปรุง
สวนพลูหลวง
ไทย 1499-010685-7 น.ส.วาสนา สวนพลูหลวง ไทย
พี่สาว อย 0018.1/21771
๓-๑๔๙๙-๐๐๑๓๗-๕๕-๑
ร่วมบิดามารดาลว 17 พ.ย.59
2513 นายประยูร จริวรรณ์
น.ส.สุวิมล
จริวรรณ์
ไทย น.ส.พยูร
มีคุณกิจ
ไทย 1499-023799-4 น.ส.สุภาพร จริวรรณ์
ไทย
น้องสาว อย 0018.1/21771
3-1401-00097-00-0 (ตาย)
3-1499-00331-44-7
3-1401-00097-03-4
ร่วมบิดามารดาลว 17 พ.ย.59
น.ส.แดง
ทองจันทร์
นายสมหมาย ทองจันทร์ ไทย นางละมูล
ประการนันท์ ไทย 1499-022548-1 นายสมชาย ทองจันทร์ ไทย
น้องชาย อย 0018.1/21771
(เสียชีวิต)
3-1401-00512-17-๑
ร่วมบิดามารดาลว 17 พ.ย.59
2540
สุริยา
แก้วมณี
รัศมี
แก้วมณี
ไทย 1406-010940-1 สมถวิล
แก้วมณี
ไทย
พี่สาว อย 0018.1/24604
3-1406-00099-15-0 (ตาย)
1-1406-00079-25-0
ร่วมมารดา ลว 26 ธ.ค.59
2503 ทิ้ง
ออด
แสงแก้ว
แสงแก้ว
ไทย เนียน
แสงแก้ว
ไทย 1406-005747-9 จํานง
แสงแก้ว
ไทย
พี่สาว อย 0018.1/24604
3-1101-00277-94-6 (ตาย)
3-1101-00277-95-4 (ตาย)
3-1101-00277-96-2
ร่วมบิดามารดาลว 26 ธ.ค.59
นายเฉลียว

นาคประดับ

2495

นายจําลอง

(เสียชีวิต)
9

นายนาสน้อย

ศรีทอง

17 พ.ย.13

นาคประดับ

ไทย นางฟอง

นาคประดับ

3-1601-01319-83-9

ไทย

1416-001740-1 นายจรัญ

นาคประดับ

3-1903-00492-04-2

น.ส.ศรีอ่อน
ศรีทอง
ไทย 1499-022421-3 นายธานินทร์ ศรีทอง
3-1499-00438-67-5 (ตาย)
3-1499-00438-70-5

ไทย

พี่ชาย

ระนครศรีฯ อ.บ้านแพรก

ร่วมบิดามารดา
ไทย
น้าชาย อย 0018.1/21771
ลว 17 พ.ย.59

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 1๗ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
น.ส.จิตนา
บุญสม
11 เม.ย.38 นายด่วน บุญสุข
ไทย นายยม
ไทย
3-3305-00323-37-4
- นางเชื่อม
สีบานเย็น ไทย
น.ส.ลั่นทม
ขวัญมี
20 ก.ย.04 นายฉาบ
5-2006-00035-85-8
ไทย น.ส.ขวัญตา
พฤฒิสาร ไทย 108 ม.3 ต.ชากบก
น.ส.ลาวัลย์
ประชุม
2510 นายประยูร ประชุม
5-4164-00000-05-1
อ.บ้านค่าย
ไทย น.ส.เข็มพร
ศิริทะราช ไทย
ด.ช.ตา
ศรีวิชา
2 ก.พ.47 นายสมนึก ศรีวิชา
3-2105-00573-97-5
5-4403-00021-86-8
ไทย น.ส.เข็มพร
ศิริทะราช ไทย
ด.ช.อาทิตย์
ศรีวิชา
8 ธ.ค.49 นายสมนึก ศรีวิชา
3-2105-00573-97-5
5-4403-00021-86-8
ไทย น.ส.เข็มพร
ศิริทะราช ไทย
ด.ช.รุ่งอรุณ
ศรีวิชา
14 ธ.ค.45 นายสมนึก ศรีวิชา
3-2105-00573-97-5
5-4403-00021-86-8
ไทย น.ส.อ๊าด
รําพึง
ไทย
นายอภิชัย
อินทร์สวน 6 ต.ค.39 นายยรรยง อินทร์สวน
๓-๒๐๑๐-๐๐๐๒๘-๒๓-๕
3-2103-01011-30-6
ไทย นางสมปอง
กันตะแก้ว ไทย 283 ม.3 ต.บ้านนา
น.ส.ไสว
กันตะแก้ว 2512 นายแสวง กันตะแก้ว
3-2103-00669-36-7
อ.แกลง
นายก้าน
พรยิ่ง
13 ก.พ.22 นายอยู่
พรยิ่ง
ไทย นางทอง
ไทย
3-2002-00285-31-1 (ตาย)

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดระยอง

นายด่วน
บุญสุข
3-3305-00323-37-4
นางเชื่อม
สีบานเย็น
5-2006-00035-85-8
น.ส.ขวัญตา

พฤฒิสาร

5-4164-00000-05-1
น.ส.เข็มพร ศิริทะราช
5-4403-00021-86-8
น.ส.เข็มพร ศิริทะราช
5-4403-00021-86-8
น.ส.เข็มพร ศิริทะราช
5-4403-00021-86-8
น.ส.อ๊าด
รําพึง
3-2103-01011-30-6
นางสมปอง กันตะแก้ว
3-2103-00669-36-7
นายใหญ่
พรยิ่ง
3-2002-00285-34-6

ไทย

บิดา

รย 0018.1/18669
ลว 30 พ.ย.59

ไทย

มารดา รย 0018.1/20353
ลว 30 ธ.ค.59

ไทย

มารดา รย 0018.1/20353
ลว 30 ธ.ค.59

ไทย

มารดา รย 0018.1/20353
ลว 30 ธ.ค.59

ไทย

มารดา รย 0018.1/20353
ลว 30 ธ.ค.59

ไทย

มารดา รย 0018.1/20353
ลว 30 ธ.ค.59

ไทย

มารดา รย 0018.1/980
ลว 23 ม.ค.60

ไทย

มารดา รย 0018.1/980
ลว 23 ม.ค.60

ไทย

พี่ชาย รย 0018.1/18669
ร่วมบิดามารดา ลว 30 พ.ย.59

หน้าที่ 2 จาก 2 หน้า

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
วัฒนาภรณ์
นายประสงค์
ไทย น.ส.วันเพ็ญ
วัฒนาภรณ์ ไทย
10 นายสมพร
3-2106-00325-31-1
สุวรรณ์ไตรย์ 2480 นายมี
- นางละ
ไทย
11 นายอ้วน

ลําดับ
ที่

12 น.ส.พิสมัย

เนื่องจํานงค์ 21 พ.ย.03 นายสอน

13 นายอํานวจ

ฉิมพลี

14 น.ส.เตือนใจ

เข็มนาค

15 น.ส.บาง

ใยเพ็ง

16 น.ส.แดง
17 น.ส.ผัน

ราชพัฒน์
จันทร์พ่วง

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

เนื่องจํานงค์ ไทย
ไทย นางไสว
๓-๒๐๐๓-๐๐๑๘๙-๘๗-๐ (จําหน่าย) ๓-๒๐๐๓-๐๐๑๘๙-๘๘-๘ (จําหน่าย)
11 พ.ค.29 นายน้อย
ไทย นางรี
ไทย

2500 นายจรูญ
(เสียชีวิต)
2500 นายแท่ง

เนื่องจํานงค์

เข็มนาค
ใยเพ็ง

ไทย นางบุญช่วย
เข็มนาค
ไทย
5-๒102-00003-81-9 (เสียชีวิต)
ไทย นางทอน
ใยเพ็ง
ไทย
๓-๔๗๐๕-๐๐๓๓๒-๕๒-๖
ไทย นางไสย
ราชพัฒน์ ไทย

ราชพัฒน์
2503 นายใหม่
๕-๒๑๐๖-๐๐๐๒๒-๓-๙
จันทร์พ่วง
ไทย นางจู
จันทร์พ่วง ไทย
2502 นายนาค
๓-๒๑๐๑-๐๐๘๗๘-๐๔-๓ (ตาย) ๓-๒๑๐๑-๐๐๘๗๘-๐๕-๑ (ตาย)

ไม่อนุมัติ จํานวน ๑ ราย
17 ม.ค.38 นายประวิทย์ มีแดง
18 นายธีระยุทธ โมฬี
๑-๑๑๙๙-๐๐๕๑๕-๖๔-๙ มีรายการแล้ว 3-5308-00288-99-8

ไทย นางสารภี
โมฬี
3-8004-00720-63-6

ไทย

82/1 ม.4 ต.สํานักทอง

อ.เมืองฯ จ.ระยอง
382 ม.1 ต.ละหาร

อ.ปลวกแดง
28/15 ม.3 ต.กะเฉด

อ.เมืองฯ จ.ระยอง

ความเกี่ยวพัน
หมายเหตุ
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
อื่นๆ)
นายรณงค์ ทัดไธสงค์
ไทย
น้อง รย 0018.1/18669
3-2104-00094-20-0
ร่วมบิดามารดา ลว 30 พ.ย.59
นายชักชวน สุวรรณ์ไตรย์ ไทย
น้อง รย 0018.1/18669
3-3416-00859-97-8
ร่วมบิดามารดา ลว 30 พ.ย.59
รย 0018.1/18669
นางสมทรง เนื่องจํานงค์ ไทย
พี่
3-2003-00189-98-6
ร่วมมารดา ลว 30 พ.ย.59
รย 0018.1/20353
นายอํานาจ ฉิมพลี
ไทย
พี่
3-2104-00077-27-5
ร่วมมารดา ลว 30 ธ.ค.59
น.ส.จรี
พ่วงสุนทร
ไทย
น้อง รย 0018.1/20353
5-2102-00๐03-82-7
ร่วมมารดา ลว 30 ธ.ค.59
นายเกรียงศักดิ์ ใยเพ็ง
ไทย น้องชาย รย 0018.1/20353
3-4705-00332-55-1
ร่วมบิดามารด ลว 30 ธ.ค.59
นายสมัย
ราชพัฒน์
ไทย
พี่ชาย รย 0018.1/20353
5-2106-00022-05-5
ร่วมบิดามารด ลว 30 ธ.ค.59
นายบรรเทิง จันทร์พ่วง
ไทย
พี่ชาย รย 0018.1/980
5-2101-00047-25-3
ร่วมบิดามารด ลว 23 ม.ค.60

นายประวิทย์ มีแดง
3-5308-00288-97-1

ไทย

บิดา

รย 0018.1/20353
ลว 30 ธ.ค.59

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๗ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ด.ช.วิชาติ
บุญมา 10 ม.ค.49 นายสมบัติ บุญทา
ไทย นางจรัญ
ไชยวิศาล กัมพูชา
5-7003-00043-54-1
ด.ญ.วนิดา
เวสา
20 มี.ค.48 นายวินัย
เวสา
ไทย นางบัว
เวสา
กะเหรี่ยง
8-7003-76032-07-2
(เสียชีวิต)
น.ส.ลัดดา
ศรีทอง 14 เม.ย.26 นายนิล
ศรีทอง กะเหรี่ยง นางเล็ก
ศรีทอง
ไทย
๐-๗๐๑๐-๘๙๐๐๗-๙๐-๐
6-7003-71000-17-6
8-7003-73000-21-8
นายกนกพล ศรีทอง 28 ก.ย.31 นายนิล
ศรีทอง กะเหรี่ยง นางเล็ก
ศรีทอง
ไทย
๐-๗๗๐๔-๘๙๐๑๖-๑๐-๗
6-7003-71000-17-6
8-7003-73000-21-8
น.ส.นวล
ไอโซ
9 ก.พ.44 นายอะยุ
ไอโซ กะเหรี่ยง นางละ
ไอโซ
กะเหรี่ยง
6-7003-710๒3-33-8
6-7003-71023-34-6 (ตาย)
ด.ช.วสันต์
จอฉะ
20 ก.ค.46 นายบุญจัก จอฉะ กะเหรี่ยง นางนอกะ
จอฉะ
กะเหรี่ยง
6-7003-71071-๓๙-๑
6-7003-71071-40-5
ด.ช.โคล่า
จอฉะ
11 เม.ย.52 นายบุญจัก จอฉะ กะเหรี่ยง นางนอกะ
จอฉะ
กะเหรี่ยง
6-7003-71071-๓๙-๑
6-7003-71071-40-5

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดราชบุรี

49 ม.8 ต.สวนผึ้ง นายสมบัติ บุญทา
ไทย
5-7003-00043-54-1
127 ม.6 ต.สวนผึ้ง นายวินัย
เวสา
ไทย
8-7003-76032-07-2
188/1 ม.1 ต.สวนผึ้ง นางเล็ก
ศรีทอง
ไทย
8-7003-73000-21-8
188/1 ม.1 ต.สวนผึ้ง นางเล็ก
ศรีทอง
ไทย
8-7003-73000-21-8
ไอโซ
กะเหรี่ยง
174/ช ม.6 นายอะยุ
ต.ตะนาวศรี 6-7003-71013-33-8
นางนอกะ
จอกะ
กะเหรีย่ ง
84/ช ม.6
ต.ตะนาวศรี 6-7003-71071-40-5
นางนอกะ
จอกะ
กะเหรีย่ ง
84/ช ม.6
ต.ตะนาวศรี 6-7003-71071-40-5

บิดา

รบ 0918/215
ลว 23 ม.ค.60

บิดา

รบ 0918/215
ลว 23 ม.ค.60

มารดา

รบ 0918/215
ลว 23 ม.ค.60

มารดา

รบ 0918/215
ลว 23 ม.ค.60

บิดา

รบ 0918/215
ลว 23 ม.ค.60

มารดา

รบ 0918/215
ลว 23 ม.ค.60

มารดา

รบ 0918/215
ลว 23 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 22 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จังหวัดลพบุรี
นายสมพร
คมขํา
2 เม.ย.40 นายสมร
ลหุยนอก
- นางจําเนียร
คมขํา
ไทย 1448 ม.2 ต.ท่าแค นางจําเนียร คมขํา
ไทย
มารดา ลบ 0018.1/15101
ลว 24 พ.ย.59
3-6202-00๔17-75-3
อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี 3-6202-00๔17-75-3
นายมานพ
ปั้นเทียน 2514 นายสําเริง สงมงคล
ไทย นางละเมียด
ปั้นเทียน
ไทย
80 ถ.ประตูชัย นางละเมียด ปั้นเทียน
ไทย
มารดา ลบ 0018.1/15101
ลว 24 พ.ย.59
3-1699-00241-63-4
ต.ท่าหิน อ.เมืองฯ 3-1699-00241-63-4
ไทย น.ส.ทานตะวัน แจ่มเพ็ง
ไทย
นายสมชาย แก้วจีน
ไทย
บิดา ลบ 0018.1/15101
ด.ช.แสนดี
แก้วจีน 27 พ.ย.47 นายสมชาย แก้วจีน
ลว 24 พ.ย.59
5-6706-00066-07-5
3-6706-00066-07-5
น.ส.รจนา
เชญชาญ
ไทย
น.ส.รจนา เชญชาญ
ไทย
มารดา ลบ 0018.1/15101
นายรัชพล
พักบุตรหรือ 2543
ลว 24 พ.ย.59
0-1603-8900เชญชาญ
3-1603-00443-05-0
3-1603-00443-05-0
น.ส.หัทยา
มณีสังข์ 11 พ.ค.๓๘ นายสิทธิชัย บุญชูสอน ไทย น.ส.แพง
มณีสังข์
ไทย
นายสิทธิชัย บุญชูสอน
ไทย
บิดา ลบ 0018.1/15101
ลว 24 พ.ย.59
3-1603-00752-37-1
3-1603-00752-37-1
0-1603-89000-03-4
3-3407-01486-60-2
ฉัตรพรมราช 3 ม.ค.36 เตี้ย
ฉัตรพรมราช ไทย 34 ม.9 ต.โคกเจริญ บุญรอด
ฉัตรพรมราช ไทย
ไทย บุญรอด
มารดา ลบ 0018.1/15101
นายบุญทิ้ง
ลว 24 พ.ย.59
5-2503-00023-29-3
อ.โคกเจริญ 5-2503-00023-29-3
น.ส.ชุติมา
คงมณี
5 ธ.ค.27 นายสมปอง ศรีวิลาศ
ไทย นางสงัด
คงมณี
ไทย
142/1 ม.4 นางสงัด
คงมณี
ไทย
มารดา ลบ 0018.1/15101
ลว 24 พ.ย.59
3-1603-00337-61-6
ต.บ้านนา อ.บ้านนา 3-1603-00337-61-6
น.ส.เบญจมาศ พูลพั่ว
7 เม.ย.08 นายสุพจน์ พูลพั่ว
ไทย นางจําเนียร
กลิ่นอินทร์ ไทย
นายไชยเวช พูลพั่ว
ไทย น้องชาย ลบ 0018.1/15101
3-1602-00386-42-9 (ตาย)
3-1602-00386-48-8
ร่วมบิดามารดาลว 24 พ.ย.59
น.ส.จําเนียร กลิ่นอินทร์ 2491 นายไสว
กลิ่นอินทร์ ไทย นางสําเนียง
อินทร์อร่าม ไทย
นางแก้ว
พูลพั่ว
ไทย น้องสาว ลบ 0018.1/15101
3-6201-01902-91-2
3-4006-00197-83-3
ร่วมบิดามารดาลว 24 พ.ย.59

หน้าที่ 2 จาก 3 หน้า

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
นิลพัฒน์
10 น.ส.วี

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
วัน เดือน
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
2504 นายทองสุข นิลพัฒน์
ไทย นางตุ๊
ขําคํา
ไทย

11 นายเหมือน

ชัยทิพย์

10 ก.ค.98 นายแจ่ม

12 นายเงิน

หงษ์ทอง 1 มิ.ย.03 นายสง่า

หงษ์ทอง

13 นางน้อย

คําสุข

14 น.ส.สมจิตร

กริสสมัย

15 น.ส.อุทร

หุตะเจริญ

2502 ช้วน

ไทย เล็ก

ไทย

16 น.ส.ใบ

โพธิ์สารี

2510 นายสุวรรณ์ โพธิ์สารี

ไทย ใจ

ไทย

ไทย ใจ

ไทย

ไทย ใจ

ไทย

ลําดับ
ที่

เม.ย.2493 นายโต
นายไทย

ไทย นางเหนี่ยง

ไทย
ไทย

คําสุข

ไทย นางทองย้อย หงษ์ทอง
๓-๖๖๐๑-๐๐๖๔๖-๓๗-๘
ไทย นางแวว

กริสสมัย

ไทย นางมูล

ไทย

กริสสมัย

ไทย

3-1603-00998-20-5 (ตาย)

17 น.ส.เวียน

โพธิ์สารี

2526 นายสุวรรณ์ โพธิ์สารี
3-1603-00998-20-5 (ตาย)

18 น.ส.น้อย

โพธิ์สารี

2516 นายสุวรรณ์ โพธิ์สารี
3-1603-00998-20-5 (ตาย)

2514 บุญมี
สร้อยสี
19 นายละเอียด สร้อยสี
๓-๒๐๐๖-๐๐๓๘๔-๒๕-๒
ทําไมไม่ตรวจกับบิดามารดา
เสยเฟื้อง 2514 นายอินทร์ เสยเฟื้อง
20 น.ส.มานิต

ไทย สมจิต
สร้อยสี
ไทย
๓-๔๔๐๔-๐๐๖๕๕-๑๓-๗
ไทย นางหนู
เสยเฟื้อง
ไทย
3-6009-00382-26-0 (ตาย)

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ความเกี่ยวพัน
หมายเหตุ
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
อื่นๆ)
นายสมศักดิ์ นิลพัฒน์
ไทย
พี่ชาย ลบ 0018.1/15101
๓-๖๐๑๒-๐๐๒๓๔-๗๘-๑
ร่วมบิดามารดาลว 24 พ.ย.59
น.ส.ละม่อม ชัยทิพย์
ไทย
พี่สาว ลบ 0018.1/15101
3-1602-00140-50-1
ร่วมบิดามารดาลว 24 พ.ย.59
นางเสงี่ยม หงส์ทอง
ไทย พี่น้องร่วม ลบ 0018.1/15101
3-6601-00646-39-4
บิดามารดา ลว 24 พ.ย.59
นางกําพร้า แนบเนียน ไทย พี่น้องร่วม ลบ 0018.1/15101
5-6204-00053-96-4
บิดามารดา ลว 24 พ.ย.59
น.ส.สายใจ กริสสมัย
ไทย พี่น้องร่วม ลบ 0018.1/15101
3-6706-00020-23-1
บิดามารดา ลว 24 พ.ย.59
46/4 ม.3
นางชูศรี
วัยวุฒิ
ไทย
พี่สาว ลบ 0018.1/15101
ต.คลองจุกกระเฌอ 3-2401-00049-54-3
ร่วมบิดามารดาลว 24 พ.ย.59
158 ม.12 ต.ยางราก น.ส.ดวงเดือน โพธิ์สารี
ไทย น้องสาว ลบ 0018.1/15101
อ.โคกเจริญ 3-1603-00998-23-0
ร่วมบิดามารดาลว 24 พ.ย.59
158 ม.12 ต.ยางราก น.ส.ดวงเดือน โพธิ์สารี
ไทย
พี่สาว ลบ 0018.1/15101
อ.โคกเจริญ 3-1603-00998-23-0
ร่วมบิดามารดาลว 24 พ.ย.59
158 ม.12 ต.ยางราก น.ส.ดวงเดือน โพธิ์สารี
ไทย น้องสาว ลบ 0018.1/15101
อ.โคกเจริญ 3-1603-00998-23-0
ร่วมบิดามารดาลว 24 พ.ย.59
71 ม.6 ต.ยางราก น.ส.พิสมัย สร้อยสี
ไทย น้องสาว ลบ 0018.1/15101
อ.โคกเจริญ 2-4404-00017-55-8
ร่วมบิดามารดาลว 24 พ.ย.59
78 ม.2 ต.ดงดินแดง น.ส.ลออ
เสยเฟื้อง
ไทย
พี่สาว ลบ 0018.1/15101
อ.หนองม่วง 3-6009-00382-29-4
ร่วมบิดามารดาลว 24 พ.ย.59

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

หน้าที่ 3 จาก 3 หน้า

ลําดับ
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
โพธิ์พ่วง
21 นายอนัน
22 น.ส.สุกัญญา

ผ่องแผ้ว

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
2508 นายบิน
โพธิพ่วง
ไทย นางข้อ
โพธิ์พ่วง
ไทย 290/1 ต.หัวหวาย นายบล
โพธิ์พ่วง
ไทย
พี่ชาย ลบ 0018.1/15101
3-1802-00๒๖๐-8๑-๙ (จําหน่าย) 3-1802-00260-90-5 (ตาย)
อ.ตาคลี
3-1802-00260-92-1
ร่วมบิดามารดาลว 24 พ.ย.59
1 ก.ย.19 พรม
ไทย นางสิน
สีสอน
ไทย 86 ม.12 ต.บ่อทอง นายบุญเลิศ สีสอน
ไทย พี่ชายร่วม ลบ 0018.1/15101
อ.หนองม่วง 3-1697-00006-47-0
มารดา ลว 24 พ.ย.59

ไม่อนุมัติ จํานวน ๑ ราย
แซ่เฮง 21 พ.ย.41 นายสุวรรณ แซ่เฮง
ไทย นางนารี
23 น.ส.แก้ว
๐-๑๖๐๑-๘๙๐๐๐-๑๓-๘ ตรวจไม่ได้ 3-1601-01๔85-22-4 (ต้องโทษในเรือนจํา)

ประจงกิจ

-

51 ม.3 ต.ท่าแค นายสุเทพย์ แซ่เฮง
อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี ๓-๑๖๐๑-๐๑๔๘๕-๒๓-๒

ไทย

ลุง
(พี่ชายบิดา)

ลบ 0018.1/15101
ลว 24 พ.ย.59

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1

2
3

4
5

6

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 7 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
น.ส.สุนิสา
บุญเฟื่อง 28 ก.ย.38 นายจํารอง หอมน้อย ไทย น.ส.แสงเดือน บุญเฟื่อง
ไทย
3-6605-00528-31-3
5-1024-99016-97-3
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
น.ส.มาลี

น.ส.เฉลา
จําพูเอก
5-1011-00051-46-5

ไทย

แสงสุข
7 เม.ย.46 นายวัชรา
3-1101-02186-04-2
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

สิมภูมิ
ไทย น.ส.ปองปีดา
3-4804-00300-39-8

ไทย

นายฟ้าลั่น

สอาดศรี 20 ส.ค.42 นายชาลี
สอาดศรี
3-1101-01848-90-4
นายสุชาติ
สมจิตร์
2533 นายนิยม
สมจิตร์
5-1036-00014-67-6
เลือกตรวจกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น

ไทย น.ส.จันทร์แรม เต๋ทา
3-1101-01736-75-8
ไทย น.ส.มาลี
แววดี
5-7305-01082-67-5

น.ส.นงลักษณ์

ไทย นางลั่ง
(เสียชีวิต)

ด.ญ.พรพิลา

จําพูเอก

2514

แสงสุข

พุกประเสริฐ

0-1194-89000-23-9

2494 นายดํา
(เสียชีวิต)

พุกประเสริฐ

ดุกประเสริฐ

ไทย
ไทย

ไทย

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดสมุทรปราการ

นายจํารอง หอมน้อย
3-6605-00528-31-3
น.ส.แสงเดือน บุญเฟื่อง
5-1024-99016-97-3
น.ส.เฉลา
จําพูเอก
5-1011-00051-46-5
1101-040170-0 นายวัชรา
แสงสุข
3-1101-02186-04-2
น.ส.ปองปีดา สิมภูมิ
3-4804-00300-39-8
9809/3 ม.2 น.ส.จันทร์แรม เต๋ทา
ต.บางเมืองใหม่ 3-1101-01736-75-8
46/7 ม.3 ต.บางเสาธง น.ส.มาลี
แววดี
อ.บางเสาธง 5-7305-01082-67-5
จ.สมุทรปราการ นายนิยม
สมจิตร์
5-1036-00014-67-6
น.ส.สุนันท์ พุกประเสริฐ
5-2506-00034-49-5

ไทย

บิดา

จ.สมุทรปราการ
ทต.พระสมุทรเจดีย์

ไทย

มารดา สป 0018.1/17325
ลว 28 ธ.ค.59

ไทย

มารดา สป0018.1/1123
ลว 23 ม.ค.60

ไทย

บิดา

จ.สมุทรปราการ ทต.สําโรงเหนือ

สป0018.1/1059

ไทย

มารดา ลว 23 ม.ค.60

ไทย

มารดา สป 0018.1/3110
ลว 27 ก.พ.60

ไทย

มารดา สป 0018.1/3110
ลว 27 ก.พ.60

ไทย
ไทย

บิดา
พี่สาวร่วม สป0018.1/1123
บิดามารดา ลว 23 ม.ค.60

หน้าที่ 2 จาก 2 หน้า

ลําดับ
ที่
7

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
ด.ช.วิชญกรณ์ ศรีสิงห์

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
วัน เดือน
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
น.ส.กอบกาญน์ หลําพระธาตุ ไทย
20 ต.ค.45
๕-๕๓๐๗-๐๐๐๑๗-๓๓-๖

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
เลขประจําตัว
นางสุดารัตน์ หลําพระธาตุ ไทย
3-5307-00308-12-1

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

ยาย

หมายเหตุ
สป 0018.1/3110
ลว 27 ก.พ.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 1 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จังหวัดสมุทรสาคร
น.ส.พรทิพา พุ่มมาลี
1 ม.ค42 นายวินัย
ทองจ้อย ไทย น.ส.พรขวัญ
พุ่มมาลี
ไทย 7494-00001-0 น.ส.พรขวัญ พุ่มมาลี
ไทย มารดา จ.สมุทรสาคร ทต.บ้านแพ้ว
สค 0018.1/551
3-1601-01365-01-6
3-7204-00805-94-2
3-7204-00805-94-2
ลว 16 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 9 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
น.ส.นุชจรี
ยอดโพธิ์ 13 พ.ค.43 นายสมหมาย ยอดโพธิ์
ไทย น.ส.น้ําฝน
ไทย
๐-๒๗๐๗-๘๙๐๐๐-๔๖-๔
3-2504-01172-79-4
นายภูมิไทย
โพธิ์นอก 24 มิ.ย.44 นายสําเริง สอนซ้า
ลาว น.ส.อํานวย
โพธิ์นอก ไทย
๐-๒๗๐๗-๘๙๐๐๐-๕๔-๕
3-6706-00442-00-3
น.ส.วรรณิศา โพธิ์นอก 24 พ.ค.37 นายสําเริง สอนซ้า
ลาว น.ส.อํานวย
โพธิ์นอก ไทย
3-6706-00442-00-3
น.ส.สมควร
อ่อนสังข์ 2515 นายส่วน
อ่อนสังข์
ไทย นางสมบูรณ์
อ่อนสังข์ ไทย
3-2512-00495-26-1
น.ส.อังศุมาริน แก่นลา 4 พ.ค.38 นายสุระสิทธิ์ แก่นลา
ไทย นางอารี
เปิ้น
ไทย
๐-๒๗๐๒-๘๙๐๐๐-๗๗-๕
3-2512-00602-57-1
น.ส.บุญเหลือ
แจ้งกระโทก ไทย
น.ส.จันทิมา
แจ้งกระโท 10 มิ.ย.39
3-3014-00712-09-4
นายวิเชียร
วงค์กรด
2514 นายจันทร์ วงค์กรด
ไทย นางหอม
ไทย
3-3301-00154-29-0 (ตาย)
(เสียชีวิต)
แบบกลาง
นางน้อย
สุมาลี
ไทย
น.ส.สมบูรณ์ วังอบกลาง 27 ส.ค.24 นายอุดม
(เสียชีวิต)
3-2504-00393-51-7 (เสียชีวิต)
น.ส.พะยอม โกสุม
1 มี.ค.16 นายเฮง
โกสุม
ไทย นางจันทร์
โกสุม
ไทย
(เสียชีวิต)
(เสียชีวิต)

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดสระแก้ว

2707-003806-2 นายสมหมาย ยอดโพธิ์
3-2504-01172-79-4
2707-007611-8 น.ส.อํานวย โพธิ์นอก
3-6706-00442-00-3
2707-007611-8 น.ส.อํานวย โพธิ์นอก
3-6706-00442-00-3
2513-0015835 นางสมบูรณ์ อ่อนสังข์
3-2512-00495-26-1
2702-001229-9 นายสุระสิทธิ์ แก่นลา
3-2512-00602-57-1
2504-032193-7 น.ส.บุญเหลือ แจ้งกระโทก
3-3014-00712-09-4
2702-000942-5 นายสถิตย์ วงค์กรด
2-2513-00017-30-3
วังอบกลาง
2504-034839-9 นายสุบิน
5-2707-00005-68-3
ชาญนอก
2504-021896-6 นางทิพย์
3-3009-00551-71-4

ไทย

บิดา

สก 0018.1/94
ลว 21 พ.ย.59

ไทย

มารดา สก 0018.1/03
ลว 17 ม.ค.60

ไทย

มารดา สก 0018.1/03
ลว 17 ม.ค.60

ไทย

มารดา สก 0018.1/10
ลว 23 ก.พ.60

ไทย

บิดา

สก 0018.1/10
ลว 23 ก.พ.60

ไทย

มารดา สก 0018.1/10
ลว 23 ก.พ.60

พี่ชาย สก 0018.1/94
ร่วมบิดามารด ลว 21 พ.ย.59
ไทย น้องร่วม สก 0018.1/10
บิดามารดา ลว 23 ก.พ.60
ไทย พี่น้องร่วม สก 0018.1/10
บิดามารดา ลว 23 ก.พ.60
ไทย

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๑ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จังหวัดสิงห์บุรี
นายมะเน็ด
ภู่เงิน
2494 นายบ่วง
ภู่เงิน
ไทย นางสอง
ภู่เงิน
ไทย 82 ม.5 ต.สระแจง นายมนัส
ภู่เงิน
ไทย น้องชาย สห 0018.1/0277
(เสียชีวิต)
(เสียชีวิต
อ.บางระจัน 3-1702-00274-57-4
ร่วมบิดา ลว 12 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4

5

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๕ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
น.ส.ลําดวน
ราชอุบล 18 เม.ย.30 นายมิ้น
ราชอุบล ไทย นางพนม
ศรีชุ่ม
ไทย 16 ม.8 ต.ร่อนทอง นางพนม
ศรีชุ่ม
ไทย มารดา ปข 0018/24966
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 3-7302-00900-46-1
ลว 23 ธ.ค.59
3-7704-00133-02-2 (ตาย) 3-7302-00900-46-1
น.ส.จันทนา
ราชอุบล 5 พ.ค.38 นายมิ้น
ราชอุบล ไทย นางพนม
ศรีชุ่ม
ไทย 16 ม.8 ต.ร่อนทอง นางพนม
ศรีชุ่ม
ไทย มารดา ปข 0018/24966
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 3-7302-00900-46-1
ลว 23 ธ.ค.59
๐-๗๗๐๔-๘๙๐๐๐-๘๘-๒
3-7704-00133-02-2 (ตาย) 3-7302-00900-46-1
นายสนธยา
ราชอุบล 13 ก.ย.43 นายมิ้น
ราชอุบล ไทย นางพนม
ศรีชุ่ม
ไทย 16 ม.8 ต.ร่อนทอง นางพนม
ศรีชุ่ม
ไทย มารดา ปข 0018/24966
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 3-7302-00900-46-1
ลว 23 ธ.ค.59
๐๗๗๐๔-๘๙๐๐๑-๙๑-๖
3-7704-00133-02-2 (ตาย) 3-7302-00900-46-1
สุวรรณภาพ ไทย นางเลื่อน
สุวรรณภาพ ไทย 7703-024137-2 นายเฉลิม
สุวรรณภาพ
ไทย
บิดา จ.ประจวบฯ อ.ทับสะแก
น.ส.กุ้ง
สุวรรณภาพ 1 ก.พ.39 นายเฉลิม
ปข 0018/1505
0-7703-89000-54-3
8-7703-90000-09-4
8-7703-90000-36-2
8-7703-90000-09-3
สุวรรณภาพ
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
นางเลื่อน
ไทย มารดา ลว 20 ม.ค.60
8-7703-90000-36-1
จันทปัญญา
ไทย พี่สาวร่วม ปข 0018/24966
น.ส.จันทร์
ดวงชะอุ่ม 1 ม.ค.34 นายสันต์
ดวงชะอุ่ม ไทย น.ส.รัชนี
วงแหวน
ไทย 43/1 ม.9 ต.ธงชัย นางจริญา
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 1-8599-00068-10-7
3-1021-01035-07-7 (ตาย) 3-7704-00109-27-0
บิดามารดา ลว 23 ธ.ค.59

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 8 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ด.ญ.แอนนา ทองชะนะ 17 ส.ค.56 นายเอกพจน์ สังข์ขาว
ไทย นางสะอํา
ทองชะนะ
1-6103-00037-64-6
น.ส.นิ่ม
บุตรสิน
นายจําปา บุตรสิน
ไทย นางริน
3-6710-00208-05-1
นายบุญหลาย บุตรสิน
นายจําปา บุตรสิน
ไทย นางริน
3-6710-00208-05-1
น.ส.ณีรนุช
คํารี
17 ก.ค.31 นายสุนทร คํารี
ไทย น.ส.สาหร่าย
ภิรมย์สุภา
3-6106-00089-26-4
นายกนก
เก่งทางการ 1 ธ.ค.42 นายสามารถ อินทะเวียง ไทย น.ส.กําไร
เก่งทางการ
0-6107-89000-37-1
5-6107-00042-84-4
นายธงชัย
14 ก.พ.30 นายน้อย
นางหลั่ง
คําพันธ์
0-6102-00000-01-7
5-6102-90000-63-2
นายขุนเดิม
ก๋ากาศ
1 ม.ค.2516 นายดํา
ก๋ากาศ
นางเนียม
น้อยเหลือ
3-6107-00226-62-1
น.ส.นิตยา
โพลพัตร์
23 ส.ค.23 นายกัณหา โพลพัตร์
ไทย นางหวน
การกระสัง
3-3021-00664-74-5
3-3098-00004-85-0

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
สัญชาติ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดอุทัยธานี

ลาว

นายเอกพจน์ สังข์ขาว
1-6103-00037-64-6
เขมร
นายจําปา บุตรสิน
3-6710-00208-05-1
เขมร
นายจําปา บุตรสิน
3-6710-00208-05-1
ไทย
นายสุนทร คํารี
3-6106-00089-26-5
ไทย
น.ส.กําไร
เก่งทางการ
5-6107-00042-84-4
คําพันธ์
ไทย 90/1 ม.15 ต.หนองกระทุ่ นางหลั่ง
อ.ทัพทัน จ.อุทัยธาน5-6102-90000-63-2
น้อยเหลือ
ไทย 6199-004360-7นางเนียม
3-6107-00226-62-1
การกระสัง
ไทย 56/1 ม.3 ต.หนองยายด นางหวน
อ.ทัพทัน จ.อุทัยธาน3-3098-00004-85-0

ไทย

บิดา

อน 0018.1/14750

ลว 8 ธ.ค.59
ไทย

บิดา

อน 0018.1/14750

ลว 8 ธ.ค.59
ไทย

บิดา

อน 0018.1/14750

ลว 8 ธ.ค.59
ไทย

บิดา

อน 0018.1/14750

ลว 8 ธ.ค.59
ไทย

มารดา

อน 0018.1/14750

ลว 8 ธ.ค.59
ไทย

มารดา

อน 0018.1/15377

ลว 26 ธ.ค.59
ไทย

มารดา

อน 0018.1/632

ลว 19 ม.ค.60
ไทย

มารดา

อน 0018.1/1932

ลว 17 ก.พ.60

หน้าที่ 2 จาก 2 หน้า

ลําดับ
ที่

9

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
วัน เดือน
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ

ไม่อนุมัติ จํานวน ๑ ราย
นางสาวบังอร เสแสง
2519 นายลออง
ขอข้อมูลบิดาหรือมารดาเพิ่มเติมหรือผังเครือญาติ

เสนแสน

ไทย นางละมัย
(เสียชีวิต)

ฆ้องนาค

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
สัญชาติ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

คําจันทร์
ไทย 6106-006505-3นางสําลี
3-6106-00333-38-7

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

ไทย

น้า

หมายเหตุ

อน 0018.1/632

ลว 19 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

2

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 3 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
น.ส.สุดสาคร ทัศนศรี
๘ พ.ค.๓๘ นายก้อน
หวัดวาปี
ไทย น.ส.บรรจง
ทัศนศรี
ไทย
๐-๖๐๑๓-๘๙๐๐๐-๓๙-๑
๓-๖๒๐๔-๐๐๓๙๘-๖๔-๗
น.ส.ระเบียบ
ขุนทอง
2487 นายนวล
ขุนทอง
ไทย นางไพร
ขุนทอง
ไทย

3

นายโจม

๒๔๙๘ นายจาน

ลูกเชย

ไทย นางบุญลือ
ศรีละออง
๓-๖๕๐๔-๐๐๔๕๒-๘๙-๗

ไทย

4

ไม่อนุมัติ จํานวน ๑ ราย
นายวิเชียร
พวงแก้ว
2508 นายสอน
ขอข้อมูลบิดามารดาเพิ่มเติมหรือผังเครือญาติ

บุญศรี

ไทย นางพรม

ไทย

ลําดับ
ที่

1

ศรีละออง

บุญศรี

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/อื่นๆ)

หมายเหตุ

จังหวัดนครสวรรค์
น.ส.บรรจง ทัศนศรี
๓-๖๒๐๔-๐๐๓๙๘-๖๔-๗
นายพั้ว
ขุนทอง
3-6007-00660-27-4
นายสุทน
ศรีละออง
๓-๖๕๐๔-๐๐๐๕๗-๘๓-๑
นางผ่อง
มะอาจเลิศ
3-6007-00018-78-5

ไทย

มารดา

พี่ชาย นว 0018.1/35806
ร่วมบิดามารดา ลว 4 พ.ย.59
ไทย
พี่ชาย
ร่วมบิดามารดา

ไทย

ไทย

ป้า

นว 0018.1/35806

ลว 4 พ.ย.59

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 1 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายชัย
นุตโยธิน
2514 นายประกิต
ไม่ระบุ นางรักษา
จินดารมย์
ไทย
สัญชาติ 5-6206-00024-28-3

้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดกําแพงเพชร

นางรักษา
จินดารมย์
5-6206-00024-28-3

ไทย

มารดา

กพ 0018.1/19202

ลว 24 พ.ย.59

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
เกี่ยวพัน
สัญชาติ (บิดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๓ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
ด.ช.ไกรวิชญ์ แซ่ล่อ
20 พ.ค.53 ไซ
แซ่ล่อ
ไทย เก้าเกี้ย
แซ่เฮอร์
5007-902398-3 ไซ
แซ่ล่อ
ไทย
บิดา ชม 0018.1/2349
ลว 23 ม.ค.60
7-5007-01038-52-0
8-5007-73000-35-7
6-5007-50008-44-4
8-5007-73000-35-7
ด.ญ.สุภาวินี แซ่ล่อ
17 ธ.ค.54 ไซ
แซ่ล่อ
ไทย เก้าเกี้ย
แซ่เฮอร์
5007-902398-3 ไซ
แซ่ล่อ
ไทย
บิดา ชม 0018.1/2349
ลว 23 ม.ค.60
7-5007-01038-31-7
8-5007-73000-35-7
6-5007-50008-44-4
8-5007-73000-35-7
น.ส.รุ่งนภา
อัฐนาค
6 ก.ย.40 ไฝ
อัฐนาค
พวงเพชร
หมื่นประชัน ไทย 5019-500503-6 จุฬารัตน์
หมื่นประชัน ไทย พี่สาว ชม 0018.1/2349
0-5073-89000-01-1
3-5019-00305-98-4 (ตาย)
1-84๐๑-00480-41-2
ร่วมมารดา ลว 23 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๔ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดน่าน
น.ส.อมิตตา
ใจปิง
มิ.ย.38 นายมารุต มาแพง
ไทย นางหมั่น
ใจปิง
ไทย 5512-009057-5 นางหมั่น
ใจปิง
ไทย
มารดา นน 0018.1/3367
ลว 24 ก.พ.60
0-5515-89000-07-8
3-4802-00367-19-7
5-5512-00060-96-9
5-5512-00060-96-9
5 ก.ย.2500 นายคํา
นางศรีมา
5515-000114-7 นางแยง
หอมดอก ไทย น้องสาว นน 0018.1/3367
นางจันทร์
มีสา
0-5515-89000-38-8
5-5508-00055-79-5
ร่วมบิดามารดา ลว 24 ก.พ.60
นายเณร
วงค์ษา 15 มี.ค.09 นายถึง
นางวรรณา
5515-003298-1 นายแก้ว
วงค์ษา
ไทย น้องชาย นน 0018.1/3367
0-5515-89000-33-7
8-5515-84001-20-9
ร่วมบิดามารดา ลว 24 ก.พ.60
แก้นกันทะ
ไทย
พี่ชาย นน 0018.1/3367
น.ส.ตา
แก้วกันทะ 2496 นายหวัน
ไทย นางจ่อย
ไทย 5501-029480-0 นายเดิน
3-5704-00048-57-4
ร่วมบิดามารดา ลว 24 ก.พ.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๒ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางน้อย
ปิงใจ
5 ส.ค.94 นายอ้าย
ไทย นางสา
ไทย
9809 ม.11
0-5684-89000-07-2
ต.แม่กา อ.เมืองฯ
นางผ่องผิว
มิ่งขวัญ
2514 นายมา
มิ่งขวัญ ไทย นางเขียว
ไทย 52 ม.11 ต.จําป่าหวาย
3-5601-00887-16-3 (ตาย)
อ.เมืองฯ จ.พะเยา

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดพะเยา

พระบุญมา คําหล้าทราย
3-5707-00518-79-7
นายสมาน มิ่งขวัญ
3-5601-00887-20-1

ไทย
ไทย

พี่น้องร่วม
มารดา
พี่น้องร่วม
บิดามารดา

พย 0018.1/15684
ลว 23 ธ.ค.59
พย 0018.1/15684
ลว 23 ธ.ค.59

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 13 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดพิษณุโลก
นางหน่อย
ฟองหิน
2515 นายใจ
ฟองหิน
ไทย นางอําไพ
มัดธุจัด
ไทย
นางอําไพ
มัดธุจัด
ไทย มารดา พล 0018.1/18567
ลว 11 พ.ย.59
3-6509-00543-73-5 (เสียชีวิต) 5-6601-01041-31-0
5-6601-01041-31-0
นายหนุ่ย
ฟองหิน
2519 นายใจ
ฟองหิน
ไทย นางอําไพ
มัดธุจัด
ไทย
นางอําไพ
มัดธุจัด
ไทย มารดา พล 0018.1/18567
ลว 11 พ.ย.59
3-6509-00543-73-5 (เสียชีวิต) 5-6601-01041-31-0
5-6601-01041-31-0
นายหนึ่ง
ฟองหิน
2521 นายใจ
ฟองหิน
ไทย นางอําไพ
มัดธุจัด
ไทย
นางอําไพ
มัดธุจัด
ไทย มารดา พล 0018.1/18567
ลว 11 พ.ย.59
3-6509-00543-73-5 (เสียชีวิต) 5-6601-01041-31-0
5-6601-01041-31-0
นายวินัย
ฟองหิน
2513 นายใจ
ฟองหิน
ไทย นางอําไพ
มัดธุจัด
ไทย
นางอําไพ
มัดธุจัด
ไทย มารดา พล 0018.1/18567
ลว 11 พ.ย.59
3-6509-00543-73-5 (เสียชีวิต) 5-6601-01041-31-0
5-6601-01041-31-0
นางไก่
ฟองหิน
2525 นายใจ
ฟองหิน
ไทย นางอําไพ
มัดธุจัด
ไทย
นางอําไพ
มัดธุจัด
ไทย มารดา พล 0018.1/18567
ลว 11 พ.ย.59
3-6509-00543-73-5 (เสียชีวิต) 5-6601-01041-31-0
5-6601-01041-31-0
เพ็ชรกระจ่าง ไทย นางเอ็ง
นายสยาม
เพ็ชรกระจ่าง ไทย
บุญแพง
ลาว
บิดา พล 0018.1/760
ด.ช.ก้องสยาม เพ็ชรกระจ่าง 21 เม.ย.51 นายสยาม
ลว 16 ม.ค.60
3-6509-00140-44-4
3-6509-00140-44-4
แก่นนาคํา
พระสําลี
แก่นนาคํา
ไทย นางจัน
ไทย
ไทย
บิดา พล 0018.1/2291
นายชัยณรงค์ แก่นนาคํา 1 พ.ค.18 พระสําลี
ลว 8 ก.พ.60
5-6502-01061-52-5
5-6502-01061-52-5
แก่นนาคํา
พระสําลี
แก่นนาคํา
ไทย นางจัน
ไทย
ไทย
บิดา พล 0018.1/2291
น.ส.วาสนา
แก่นนาคํา 10 ก.พ.25 พระสําลี
ลว 8 ก.พ.60
5-6502-01061-52-5
5-6502-01061-52-5
แก่นนาคํา
พระสําลี
แก่นนาคํา
ไทย นางจัน
ไทย
ไทย
บิดา จ.พิษณุโลก อ.นครไทย
นายวันนา
แก่นนาคํา 8 มี.ค.26 พระสําลี
พล 0018.1/2291
5-6502-01061-52-5
5-6502-01061-52-5

หน้าที่ 2 จาก 2 หน้า

ลําดับ
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
แก่นนาคํา
10 นายปรีชา
11 น.ส.อริต้า

แก่นนาคํา

12 นายคําตัน

บุกิ่ง

้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
แก่นนาคํา
พระสําลี
แก่นนาคํา
ไทย นางจัน
ไทย
ไทย
บิดา พล 0018.1/2291
12 ส.ค.29 พระสําลี
ลว 8 ก.พ.60
5-6502-01061-52-5
5-6502-01061-52-5
แก่นนาคํา
พระสําลี
แก่นนาคํา
ไทย นางจัน
ไทย
ไทย
บิดา พล 0018.1/2291
4 ก.พ.41 พระสําลี
ลว 8 ก.พ.60
5-6502-01061-52-5
5-6502-01061-52-5
บุกิ่ง
น.ส.ตุ้ม
พิมประกุล
ไทย นางถม
ซีเปรม
ไทย
ไทย
พี่สาว พล 0018.1/760
2505 นายตา
3-6502-00233-27-0
ร่วมมารดา ลว 16 ม.ค.60

ไม่อนุมัติ จํานวน ๑ ราย
ทองสุข
2510
13 น.ส.วรรณ
๐-๖๕๐๔-๘๙๐๐๐-๒๒-๘
ไม่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายสัญชาติ

น.ส.น้ําทิพย์ บุญพลอย
2-6504-00024-80-3

ไทย

บุตร

พล 0018.1/18567
ลว 11 พ.ย.59

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 23 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเพชรบูรณ์
นายวีรชาติ
แซ่ลี
2509 นายหย่าตั๋ว แซ่ลี
ม้ง นางเฉีย
แซ่ลี
ไทย 6711-007183-9 นางเฉีย
แซ่ลี
ไทย
มารดา พช 0018.1/14533
ลว 16 พ.ย.59
8-6502-84003-58-1
8-6502-84003-58-1
นายกริช
แซ่หว้า
17 เม.ย.42 นายนุ
แซ่หว้า
- น.ส.มะลิลา
แซ่ว่าง
- 6711-006166-3 น.ส.มะลิลา แซ่ว่าง
ไทย
มารดา พช 0018.1/14533
ลว 16 พ.ย.59
0-6711-89001-65-3
5-6711-00060-98-2
5-6711-00060-98-2
น.ส.เน้ง
แซ่หลอ
24 มี.ค.30 เจีย
แซ่หลอ
ไทย นางก้ายัว
แซ่หลอ
ไทย 6711-901057-3 นางก้ายัว
แซ่หลอ
ไทย
มารดา พช 0018.1/14533
ลว 16 พ.ย.59
8-6711-84024-93-6
8-6711-84024-94-9
8-6711-84024-94-๔
ด.ญ.บัว
แซ่หลอ
1 ส.ค.50
- น.ส.เน้ง
แซ่หลอ
ไทย 6711-901057-3 น.ส.เน้ง
แซ่หลอ
ไทย
มารดา พช 0018.1/14533
ลว 16 พ.ย.59
(มารดาตามข้อ 3)
นายป่าตู้
แซ่ท้าว
4 ก.พ.23 นายต้งวา
แซ่ท้าว
- เชีย
- 6711-004452-1 นายต้งวา
แซ่ท้าว
ไทย
บิดา พช 0018.1/14533
ลว 16 พ.ย.59
0-6711-89003-49-4
5-6711-00061-93-8
5-6711-00061-93-8
นายชง
แซ่ท้าว
18 เม.ย.29 นายต้งวา
แซ่ท้าว
- เชีย
- 6711-004452-1 นายต้งวา
แซ่ท้าว
ไทย
บิดา พช 0018.1/14533
ลว 16 พ.ย.59
0-6711-89003-42-7
5-6711-00061-93-8
5-6711-00061-93-8
นายซ้ง
แซ่เถา
20 มิ.ย.38 นายต้งวา
แซ่ท้าว
- เชีย
- 6711-004452-1 นายต้งวา
แซ่ท้าว
ไทย
บิดา พช 0018.1/14533
ลว 16 พ.ย.59
0-6711-89003-51-6
5-6711-00061-93-8
5-6711-00061-93-8
น.ส.วงศ์เดือน แซ่ท้าว
8 มิ.ย.40 นายต้งวา
แซ่ท้าว
- เชีย
- 6711-001971-3 นายต้งวา
แซ่ท้าว
ไทย
บิดา พช 0018.1/14533
ลว 16 พ.ย.59
0-6711-89004-00-8
5-6711-00061-93-8
5-6711-00061-93-8
นายเก้านาม แซ่จ๋าว
13 ม.ค.40 นายโหลต้อง แซ่จ๋าว
- นางเหมย
แซ่จ๋าว
- 6711-009986-5 นางเหมย
แซ่จ๋าว
ไทย
มารดา พช 0018.1/14533
ลว 16 พ.ย.59
0-6711-89000-24-0
๘-๖๗๑๑-๗๓๐๐๐-๕๖-๙
8-6711-73000-57-7
8-6711-73000-57-7

หน้าที่ 2 จาก 3 หน้า

ลําดับ
ที่
10
11
12
13
14
15
16
๑๗
๑๘

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
นายแคะนาม แซ่จ๋าว
12 ส.ค.41 นายโหลต้อง แซ่จ๋าว
- นางเหมย
แซ่จ๋าว
0-6711-89000-20-7
๘-๖๗๑๑-๗๓๐๐๐-๕๖-๙
8-6711-73000-57-7
นายประจักษ์ พรมสี
- น.ส.รัตน์
พรมสี
3-6012-00026-63-1
ด.ญ.สุวนันท์ แซ่เฮอ
23 ธ.ค.46 นายอาจิณ
- นางเหยอ
แซ่หลอ
0-6711-89004-15-6
5-6711-00060-28-1
ด.ช.ชัยณรงค์ แซ่เฮอ
16 ธ.ค.47 นายอาจิณ
- นางเหยอ
แซ่หลอ
0-6711-89004-12-1
5-6711-00060-28-1
นายสําเภา
เดชพละ 13 พ.ค.01 นายเสาร์
เดชพละ
ไทย นางมี
เดชพละ
๓-๖๗๐๖-๐๐๑๗๘-๐๕-๕
3-6706-00178-06-3
น.ส.สุพรรณ สอนเวียง 21 ก.ย.39 นายสมคิด
นางสุธี
สอนเวียง
0-6711-89000-08-8
๓-๔๐๐๕-๐๐๔๙๓-๒๕-๙ (ตาย) 3-6701-01443-31-4
ไทย น.ส.ลัดดาวัลย์ ไทยธรรม
ด.ช.ธนพล
แร่นาค
7 ก.ย.56 นายณรงค์ฤทธิ์ แร่นาค
3-6703-00561-98-8
3-1602-00027-49-6
นางจู
แซ่สง
11 ต.ค.26 นายหยั่งฟง แซ่จ๋าว
- ซัว
0-6711-89002-97-8
(เสียชีวิต)
นางชะอ้อน
จุ้ยกลาง
นายปี
คลายน้อย ไทย นางฉาบ
คลายน้อย

19 นางสมพงษ์
20 นายนิรันดร์

แปงเพ็ชร
ทองสุข

้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท

สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
(HID)
6711-009986-5 นางเหมย
แซ่จ๋าว
8-6711-73000-57-7
6708-033826-3 น.ส.รัตน์
พรมสี
3-6012-00026-63-1
177 ม.5 ต.เข้กน้อย นางเหยอ
แซ่หลอ
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 5-6711-00060-28-1
177 ม.5 ต.เข้กน้อย นางเหยอ
แซ่หลอ
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 5-6711-00060-28-1
6706-001383-1 นางมี
เดชพละ
27 ม.11 ต.โคกสะอาด 3-6706-00178-06-3
58 ม.3 ต.หนองแม่นา นางสุธี
สอนเวียง
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 3-6701-01443-31-4
76 ม.11 ต.บ้านติ้ว นายณรงค์ฤทธิ์ แร่นาค

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ

ไทย

มารดา

พช 0018.1/14533
ลว 16 พ.ย.59

ไทย

มารดา

ลว 16 พ.ย.59

ไทย

มารดา

ไทย

10 พ.ค. นายโหมด แปงเพ็ชร ไทย นางทา
แปงเพ็ชร ไทย
5-6706-00017-77-5 (ตาย) 5-6706-00017-78-3
นายบุญทัน ทองสุข
ไทย นางลยาย์
ทองสุด
ไทย
3-4010-00361-78-1 (จําหน่าย)

พช 0018.1/916
ลว 20 ม.ค.60

ไทย

มารดา

พช 0018.1/916
ลว 20 ม.ค.60

ไทย

มารดา

พช 0018.1/916
ลว 20 ม.ค.60

ไทย

มารดา

พช 0018.1/916
ลว 10 ก.พ.60

ไทย

บิดา

อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรรื

3-6703-00561-98-8
6711-005352-1 ด.ช.ณัฐวัฒน์ สอนจันทร์
1-6798-00386-67-2
6706-011467-0 นางสําราญ อ่อนแก้ว
10/1 ม.11 ต.โคกสะอาด 3-1806-00271-75-1
6706-010698-7 นางยุพิน
แปงเพ็ชร
3-/1 ม.11 ต.โคกสะอาด 5-6706-00017-81-3
6779-000076-4 น.ส.สุบัน
ทองสุด
71/7 ม.12 ต.โคกสะอาด 5-4010-99015-85-2

พช 0018.1/14533

พช 0018.1/916
ลว 10 ก.พ.60

ไทย

น้องชายร่วม พช 0018.1/14533
มารดาเดียวกัน ลว 16 พ.ย.59

ไทย

พี่สาว

พช 0018.1/916

ร่วมบิดามารดา ลว 20 ม.ค.60

ไทย

พี่สาว

พช 0018.1/916

ร่วมบิดามารดา ลว 20 ม.ค.60

ไทย

พี่สาว

พช 0018.1/916

ร่วมบิดามารดา ลว 20 ม.ค.60

หน้าที่ 3 จาก 3 หน้า

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
26 ม.4 ต.ท่าด้วง
นามเรือน
2502 นายหล้า
ไทย นางมา
ไทย
21 นางรวม
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
๕-๖๖๐๗-๐๐๐๒๑-๐๖-๗ (ตาย)
เจริญสุข 30 เม.ย.42
นางขนทวน
เจริญสุข ไทย 87 ม.4 ต.วังโบสถ์
22 น.ส.น้ําฝน

ลําดับ
ที่

23 น.ส.แสงดาว

สุดดี

21 ก.พ.30 นายรอด

สุดดี

ไทย นางจรูญ
สุดดี
3-6703-01050-27-8

ไทย

้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท

ความเกี่ยวพัน
หมายเหตุ
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
อื่นๆ)
นายประดิษฐ์ นามเรือน ไทย
น้อง พช 0018.1/916
ร่วมบิดามารดา ลว 10 ก.พ.60
5-5309-00022-04-0
น.ส.รัชฏา จรรยาเลิศ ไทย พี่น้องร่วม พช 0018.1/916
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 3-7706-00291-30-6
มารดา ลว 10 ก.พ.60
49 ม.13 ต.ซับน้อย น.ส.จําลอง
สุดดี
ไทย
พี่สาว พช 0018.1/916
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 3-6703-01050-29-4
ร่วมบิดามารดา ลว 10 ก.พ.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ความเกี่ยวพัน
สัญชาติ (บิดา/มารดา/อื่นๆ)
เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 1 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดแพร่
นายไสว
ผัดขัน
7 ก.ค.03 นายจิ้ม
ผัดขัด
ไทย นางตุ่น
ผัดขัด
ไทย 5406-009511-7 นางบัว
ผิวขํา
ไทย
พี่สาว พร 0018.1/3107
3-5406-00352-67-6 (จําหน่าย)
3-5406-00359-72-7
ร่วมบิดามารดา ลว 28 ก.พ.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๔ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดพิจิตร
น.ส.แอน
เพชรไพฑูรย์ 31 ต.ค.32 นายไพร
เพชรไพฑูรย์ - น.ส.จ๊ะเอ๋
มีโม
ไทย 14 ม.7 ต.วังโมกข์ น.ส.จ๊ะเอ๋
มีโม
ไทย มารดา พจ 0018/527
ลว 13 ม.ค.60
(ไม่พบข้อมูล)
3-6607-00166-55-5
อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 3-6607-00166-55-5
น.ส.หมวย
แซ่ลี้
10 ต.ค.10 นายนิ่มจือ แซ่ลี
ไทย นางประเทียง วารีย์
ไทย
72/1 ม.3 นางประเทียง วารีย์
ไทย มารดา พจ 0018/527
ลว 13 ม.ค.60
3-1299-00225-52-3 (จําหน่าย) 3-3415-00395-37-6
ต.คลองทราย 3-3415-00395-37-6
เมฆฉาย
ไทย มารดา พจ 0018/527
นายประพรต เมฆฉาย 25 ธ.ค.30 นายประเสริฐ บุญเฮง
ไทย นางลําพึง
เมฆฉาย
ไทย 59 ม.10 ต.สากเหล็ก นางลําพึง
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 5-6295-00000-03-8
ลว 13 ม.ค.60
3-7101-00939-10-2
5-6295-00000-03-8
นางเสน่ห์
ทองอ่อน 12 พ.ย.10 นายคลอง
- นางต้อง
ไทย 976 ถ.ริมน่าน น.ส.อรุณ
ทองอ่อน
ไทย
น้า พจ 0018/527
ลว 13 ม.ค.60
(เสียชีวิต)
(เสียชีวิต)
ต.ตะพานหิน 5-6601-00038-31-5

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 7 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด.ช.ก้อชอ
ไม่มีชื่อสกุล
นางหน่อแปะแปะ พุ่มทนาวรรณ ไทย
2523
5-5806-00079-59-3
นางหน่อแปะแปะ พุ่มทนาวรรณ ไทย
ด.ช.วิริยะ
ไม่มีชื่อสกุล 2550
5-5806-00079-59-3
นางหน่อแปะแปะ พุ่มทนาวรรณ ไทย
ด.ญ.อําพร
ไม่มีชื่อสกุล 2552
5-5806-00079-59-3
นางแบ
กิจวัตรชน
ไทย
ด.ช.อรรถนนท์ ไม่มีชื่อสกุล 10 พ.ย.52
5-5806-00039-23-1
ด.ช.กิตติภูมิ ไม่มีชื่อสกุล 16 มิ.ย.49 นายทักษิณ วิมานอัมพร ไทย
๗-๕๘๐๖-๐๐๐๔๘-๐๕-๘
2-5806-00059-55-5
นายสมชาย
ไม่มีชื่อสกุล
ไม่มีชื่อสกุล ไทย นางปร่าเจ
2518 นายลอยเจ
ไม่มีชื่อสกุล
3-5804-00509-75-0 (ตาย) 5-5806-00005-61-1 (ตาย)
ไม่มีชื่อสกุล ไทย นางเบระวา
ไม่มีชื่อสกุล ไทย
นายแกละโชย ไม่มีซื่อสกุล ๒๔๙๗ นายมือดือ

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางหน่อแปะแปะพุ่มทนาวรรณ

ไทย

มารดา

ลว 24 ก.พ.60

5-5806-00079-59-3
นางหน่อแปะแปะพุ่มทนาวรรณ

ไทย

มารดา

ไทย

มารดา

กิจวัตรชน

ไทย

มารดา

วิมานอัมพร

ไทย

บรรพตวิมาน

5-5806-00041-68-5
นางบีลอย ยิ่งยงการ
5-5806-90001-38-6

บิดา

ที่ มส 0018.1/1653
ลว 24 ก.พ.60

2-5806-00059-55-5
น.ส.ลาทอ

ที่ มส 0018.1/1653
ลว 24 ก.พ.60

5-5806-00039-23-1
นายทักษิณ

ที่ มส 0018.1/1653
ลว 24 ก.พ.60

5-5806-00079-59-3
นางแบ

ที่ มส 0018.1/1653
ลว 24 ก.พ.60

5-5806-00079-59-3
นางหน่อแปะแปะพุ่มทนาวรรณ

ที่ มส 0018.1/1653

พี่สาว ที่ มส 0018.1/1653
ร่วมบิดามารดา ลว 24 ก.พ.60
ไทย
พี่สาว ที่ มส 0018.1/1653
ร่วมบิดามารดา ลว 24 ก.พ.60

ไทย

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 1 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดลําพูน
นางหอม
มากพูล
2479 นายสม
มากพูล
ไทย นางคําปัน
มากพูล
ไทย 150 ม.11 ต.เหล่ายาว นายบุญศรี มากพูล
ไทย น้องชาย ลพ 0018.1/19471
0-5212-89000-12-9
5103-012617-8 3-5101-01096-87-9
ร่วมบิดามารด ลว 25 พ.ย.59

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1

อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 1 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดสุโขทัย
นายกอบชัย
จุลดาลัย 12 ต.ค.39 ดํารง
วงศ์เทพนิวัติ ไทย สมนาม
จุลดาลัย
ไทย ๖๔๙๘-๐๐๒๑๒๕-๕สมนาม
จุลดาลัย
ไทย
มารดา สท 0018.1/11742
0-6498-89000-01-1
3-6498-00103-57-0 (ตาย)
3-6498-00125-62-0
3-6498-00125-62-0
ลว 14 พ.ย.59

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 7 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โสคา
ด.ญ.ณัฐมล
อินทวงศ์
17 พ.ค.55 นายบุญเหลือ อินทวงศ์
ไทย นางจัน
ไทย
3-5307-00333-10-0
นายสําเนียง เรือนรังษี 24 เม.ย.90 นายตีบ
เรือนรังษี
ไทย นางเลื่อน
เรือนรังษี
ไทย
3-5309-00198-49-7 (ตาย) 3-5309-00198-50-8 (ตาย)
ไทย
น.ส.บุญยงค์ พัดทุ่ง
นายตูม
พัดทุ่ง
ไทย นางประทวน บุญคง
(เสียชีวิต)
3-6408-00308-71-8
กรงทอง
ไทย
นางงก
ปานรอด
2505 นายหยัด
กรงทอง
ไทย นายดาย
0-5304-89000-46-6
5-5309-00019-84-7 (ตาย)
อินนะปุสะ
ไทย
นายพล
อินนะปุสะ 10 ธ.ค.87 นายโพ
อินนะปุสะ ไทย นางสุ่ม
ด.ช.พงศกร
เทพพะวงสา 16 ต.ค.54 นายวิเชียร ม่วงรัก
ไทย นางแพง
๗-๕๔๙๙-๐๐๐๒๓-๑๐-๕
3-5301-00006-89-2 (เสียชีวิต)
นายมั่น
คล้ายหนู
2495 นายไม้
ไทย นางพ่วง

เทพพะวงสา

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

9 ม.11 ต.คอรุม นายบุญเหลือ อินทวงศ์
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 3-5307-00333-10-0
นางเกียน
จันตาบ้านไร่
3-5309-00194-52-4
31 ม.9 ต.ไร่อ้อย น.ส.บุญยัง พัดทุ่ง
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 3-6408-00308-74-2
64/5 ม.1 ต.น้ําไผ่ นายสวัสดิ์ กรงทอง
อ.น้ําปาด
5-5309-00019-85-5
106 ม.3 ต.บ้านเกาะ นางลําดวน ตายลํายงค์
อ.เมืองฯ
3-5301-00793-66-5
ลาว
นายสุชาติ ม่วงรัก
3-5301-00006-๙๑-๔
ไทย 60 ม.8 ต.แสนตอ นายมะลิ
หมอกทา
อ.เมืองฯ
3-530๙-00043-79-2

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดอุตรดิตถ์

ไทย

บิดา

อต 0018.1/919

ลว 24 ม.ค.60
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

น้องสาว อต0018.1/14509
ร่วมบิดามารดาลว 10 พ.ย.59
พี่สาว อต 0018.1/919
ร่วมบิดามารดาลว 24 ม.ค.60
น้องชาย อต 0018.1/919
ร่วมบิดามารดาลว 24 ม.ค.60
พี่สาว อต 0018.1/919
ร่วมบิดามารดาลว 24 ม.ค.60
อา
จ.อุตรดิตถ์
อา

อต 0018.1/919

ลว 24 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 16 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายวันชัย
หมื่นอินทร์ 3 ต.ค.42
น.ส.วนิดา
หมื่นอินทร์
3-3015-00298-20-6
นายพิษณะ
ภูหญ้า
1 ธ.ค.38
น.ส.แดง
ภูหญ้า
5-4680-00001-08-7
นายสมชาย
เอกทุกสิ่ง 16 พ.ย.25 นายสายชล เพชรสงคราม ไทย นางสมิง
เอกทุกสิ่ง
3-3201-00072-42-1
นายปิยะ
เอกทุกสิ่ง 23 ต.ค.28 นายสายชล เพชรสงคราม ไทย นางสมิง
เอกทุกสิ่ง
3-3201-00072-42-1
นายเอ็ม
เอกทุกสิ่ง 25 เม.ย.41 นายสายชล เพชรสงคราม ไทย นางสมิง
เอกทุกสิ่ง
3-3201-00072-42-1
นายละเอียด พิมพ์คล้าย 9 พ.ย.25 นายบรรจง พิมพ์คล้าย
ไทย น.ส.ฟอง
ละรอกน้ํา
5-3505-00063-24-7
ด.ช.นันทวัฒน์ โนนใหม่ 14 ก.ค.47 นายอํานาจ คงเพ็ชร์
ไทย น.ส.เด็ดดวง
โนนใหม่
3-3001-01181-08-8
น.ส.สร้อย
มะลิวัลย์ 3 ส.ค.28 นายประสิทธิ์ มะลิวัลย์
ไทย น.ส.น้อย
แก้วกัณหา
3-3303-00269-02-3
3-3001-01300-29-0
นายรพิน
จันขาว
2519 นายชม
สังเกตุจิตต์
ไทย นางบังอร
จันขาว
(เสียชีวิต)
5-3018-01080-73-7

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

น.ส.วนิดา หมื่นอินทร์
3-3015-00298-20-6
น.ส.แดง
ภูหญ้า
3.015E+10 5-4680-00001-08-7
3.019E+10 นางสมิง
เอกทุกสิ่ง
3-3201-00072-42-1
3099-014791-6นางสมิง
เอกทุกสิ่ง
3-3201-00072-42-1
3099-014791-6นางสมิง
เอกทุกสิ่ง
3-3201-00072-42-1
3001-017475-3น.ส.ฟอง ละรอกน้ํา
5-3505-00063-24-7
3001-011500-7น.ส.เด็ดดวง โนนใหม่
3-3001-01181-08-8
3001-023716-0น.ส.น้อย แก้วกัณหา
3-3001-01300-29-0
3018-028155-1นางบังอร จันขาว
5-3018-01080-73-7

สัญชาติ
ไทย

ความ
เกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

มารดา

หมายเหตุ
จังหวัดนครราชสีมา
นม 0018.1/30838

ลว 7 ธ.ค.59
ไทย

มารดา

นม 0018.1/30838

ลว 7 ธ.ค.59
ไทย

มารดา

นม 0018.1/30838

ลว 7 ธ.ค.59
ไทย

มารดา

นม 0018.1/30838

ลว 7 ธ.ค.59
ไทย

มารดา

นม 0018.1/30838

ลว 7 ธ.ค.59
ไทย

มารดา

นม 0018.1/1580

ลว 24 ม.ค.60
ไทย

มารดา

นม 0018.1/1580

ลว 24 ม.ค.60
ไทย

มารดา

นม 0018.1/1580

ลว 24 ม.ค.60
ไทย

มารดา

นม 0018.1/1580

ลว 24 ม.ค.60

หน้าที่ 2 จาก 2 หน้า

ลําดับ
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
จันขาว
10 นายชวน

11 นายเพชรรัตน์ ชูจิตร
12 ด.ญศรีสุดา

ต่ําจันทึก

13 น.ส.วนิดา

มีศรี

14 น.ส.สําเนียง

ธุเรศไธสง

15 น.ส.กิ่งแก้ว

บุรารมย์

16 น.ส.ระเบียบ

รัตนอุดม

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
เกี่ยวพัน
สัญชาติ (บิดา/
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
ไทย มารดา นม 0018.1/1580
2521 นายชม
สังเกตุจิตต์
ไทย นางบังอร
จันขาว
ไทย 3018-028155-1นางบังอร จันขาว
(เสียชีวิต)
5-3018-01080-73-7
5-3018-01080-73-7
ลว 24 ม.ค.60
ไทย มารดา นม 0018.1/1580
10 ส.ค.42 นายสายรุ้ง เดือนกระโทก ไทย น.ส.บุญสืบ
ชูจิตร
ไทย 9001-047239-8น.ส.บุญสืบ ชูจิตร
2-3007-00017-72-4
3-6603-00347-83-8
3-6603-00347-83-8
ลว 24 ม.ค.60
ไทย
บิดา นม 0018.1/1580
22 ธ.ค.54 นายประดิษฐ์ ต่ําจันทึก
ไทย นางญาธิดา
แซ่ลี
ไทย 3016-012730-1นายประดิษฐ์ ต่ําจันทึก
3-3016-00544-66-7
8-5603-81001-59-9
3-3016-00544-66-7
ลว 24 ม.ค.60
มีศรี
ไทย
พี่สาว นม 0018.1/1580
5 พ.ย.20 นายลอย
มีศรี
ไทย น.ส.เลี่ยม
มีศรี
ไทย 3001-112216-1น.ส.เรศ
๓-๓๐๑๐-๐๐๘๐๑-๔๘-๑ (ตาย)
5-3001-01118-49-8
ร่วมบิดามารดลว 24 ม.ค.60
ไทย น้องชาย นม 0018.1/1580
10 ต.ค.10
นางเพ็ง
ธุเรศไธสง ไทย 3001-048136-2นายนรินทร์ นักคิด
3-3001-00870-41-6 (ตาย)
2-3001-00023-37-5
ร่วมมารดา ลว 24 ม.ค.60
ไทย น้องชาย นม 0018.1/1580
5 มี.ค.19 นายสม
บุรารมย์
ไทย นางเพ็ง
ธุเรศไธสง ไทย 3001-048136-2นายนรินทร์ นักคิด
3-3001-00870-41-6 (ตาย)
2-3001-00023-37-5
ร่วมบิดามารดลว 24 ม.ค.60
ไทย
พี่สาว นม 0018.1/1580
2505 นายสม
รัตนอุดม
ไทย นางปิน
รัตนอุดม ไทย 3099-023039-2น.ส.ต้อย รัตนอุดม
3-3๐๙๙-01074-97-7
3-3099-01075-02-7
ร่วมบิดามารดลว 24 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๒ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดบึงกาฬ
นายสมหมาย สังคะโคตร 12 ต.ค.32 นายฉลอง สังคะโคตร ไทย นางเนาว์
ลาว 54 ม.5 ต.โคกก่อง นายฉลอง สังคะโคตร ไทย
บิดา บก 0018.1/183
ลว 13 ม.ค.60
3-4303-00๖80-43-1
อ.เมืองฯ จ.บึงกาฬ 3-4303-00๖80-43-1
นางหัส
อ้อมนอก 10 ธ.ค.99 นายคง
อ้อมนอก ไทย นางด้วง
อ้อมนอก ไทย 61 ม.9 ต.หนองเลิง นายตุ่ม
อ้อมนอก ไทย น้องชายร่วม บก 0018.1/183
3-4303-00254-62-9 (ตาย)
อ.เมืองฯ จ.บึงกาฬ 3-4303-00254-66-1
บิดามารดา ลว 13 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๓ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.สินใจ
ใครนุ่นน้อย 21 มี.ค.43 นายอุดม
ใคร่นุ่นน้อย ไทย น.ส.ไก่แก้ว เวชกามา
3-4907-00413-93-7
0-4901-89000-08-9
3-4901-00045-36-8
ด.ช.ชายแดน
เวชกามา
ใคร่นุ่นน้อย ไทย น.ส.ไก่แก้ว เวชกามา
1 พ.ย.46 นายอุดม
3-4907-00413-93-7
0-4901-89000-10-1
3-4901-00045-36-8
ด.ช.ธนพัตร
สุพร
1 ธ.ค.44 นายฉัตรชัย สุพร
ไทย นางวิไลวรรณ
3-4901-00086-01-3
0-4901-89000-60-7

อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท

สัญชาติ

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดมุกดาหาร

ไทย 4901-001113-5 น.ส.ไก่แก้ว เวชกามา
3-4901-00045-36-8
ไทย 4901-001113-5 น.ส.ไก่แก้ว เวชกามา
3-4901-00045-36-8
ลาว 4901-001514-9 นายฉัตรชัย สุพร
3-4901-00086-01-3

ไทย

มารดา มห 0018/55
ลว 9 ก.พ.60

ไทย

มารดา มห 0018/55
ลว 9 ก.พ.60

ไทย

บิดา

มห 0018/55
ลว 9 ก.พ.60

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 8 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.สิริลักษณ์ ภูมิสองชั้น 30 ธ.ค.37 นายยศ
ภูมิสองชั้น ไทย นางก้อนคํา
ภูมิสองชั้น ลาว
๐-๔๕๑๑-๘๙๐๐๐-๐๓-๙
๓-๔๕๑๑-๐๐๐๓๐-๕๒-๓
นายสุพัฒน์
แสวงผล 5 เม.ย.17 นายมี
แสวงผล ไทย นางอ่อน
แสวงผล
ไทย
3-4506-00172-91-1
3-4506-00172-92-0
นายสมพร
ราชมาลา
นายทองดี ราชมาลา ไทย นางถาวร
ราชมาลา
5-3472-00000-48-3
นายสุทน
ประกอบกิจ
น.ส.นิลเนตร
อินทรนุช ไทย
3-3210-00152-55-5
ด.ช.สมชาย

ประกอบกิจ

นายสุทน

ประกอบกิจ

อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดร้อยเอ็ด

35 ม.5 ต.หัวโทน นายยศ
ภูมิสองชั้น
อ.สุวรรณภูมิ ๓-๔๕๑๑-๐๐๐๓๐-๕๒-๓
อ.หนองฮี
นายมี
แสวงผล
3-4506-00172-91-1
4508-010424-4 นายทองดี ราชมาลา
5-3472-00000-48-3
167 ม.2 ต.ธงธานี น.ส.นิลเนตร อินทรนุช
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 3-3210-00152-55-5
ประกอบกิจ
4505-022132-3 นายสุทน

ไทย

บิดา

รอ 0018.1/24173

ลว 19 ธ.ค.59

ไทย

บิดา

รอ 0018.1/24173

ลว 19 ธ.ค.59

ไทย

บิดา

รอ 0018.1/1003
ลว 18 ม.ค.60

ไทย

มารดา รอ 0018.1/1003
ลว 18 ม.ค.60

บิดา

รอ 0018.1/1003
ลว 18 ม.ค.60

6

น.ส.ทองใบ

วรรณลักษณ์

10 ม.ค.02 นายตุ้ม

วรรณลักษณ์

วรรณลักษณ์ ไทย
ไทย นางอ่อน
๓-๔๕๐๒-๐๐๗๑๓-๓๔-๖ (ตาย)

7

น.ส.สุรินทร์

เลิงไทยสงค์ 11 พ.ค.07 นายเสิง

เลิงไทยสงค์

ไทย

นายพรมมา

3-4508-00039-83-2
3-4508-00039-84-1
แสงใสแก้ว 28 เม.ย.07 นายเสาร์
แสงใสแก้ว ไทย นางทองคํา
แสงใสแก้ว

8

นางโสม

เลิงไทยสงค์

ไทย

-

อ.เกษตรวิสัย

นางกร
สีมา
๓-๔๕๐๒-๐๐๘๓๔-๑๙-๔

4508-000615-3 น.ส.อํานาจ

เลิงไทยสงค์

3-4501-01216-59-0
4509-004043-5 นางนาง
เศิกศิริ
3-4509-00097-64-8

ไทย พี่สาวร่วม รอ 0018.1/24173
บิดามารดา ลว 19 ธ.ค.59
ไทย

พี่สาว

รอ0018.1/3213

ร่วมบิดามารดา ลว 16 ก.พ.60
ไทย พี่สาว รอ0018.1/3213
ร่วมบิดามารดา ลว 16 ก.พ.60

หน้าที่ 2 จาก 2 หน้า

ลําดับ
ที่

9

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
วัน เดือน
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ

ไม่อนุมัติ จํานวน ๑ ราย
นางสะดี
บุตรสาลี
ไม่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายสัญชาติ

อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

19 ม.10 จ.ขอนแก่น น.ส.ทองดา บุตรสาลี
อ.เมืองฯ จ.ร้อยเอ็ด 3-4501-01216-59-0

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

ไทย

บุตร

หมายเหตุ

รอ 0018.1/1003
ลว 18 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 12 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วงศ์ละกุล
นายไกรสุวิทย์ วงศ์ละกุล 31 ธ.ค.27 นายสมใจ
ไทย นางสุชา
วงศ์ละกุล ไม่ระบุ
3-3303-01076-71-7
วงศ์ละกุล
ไทย นางสุชา
วงศ์ละกุล ไม่ระบุ
น.ส.สาวิตรี
วงศ์ละกุล 27 ก.พ.29 นายสมใจ
3-3303-01076-71-7
นายนภา
คําทรัพย์ 17 มี.ค.33 นายบัญชา คําทรัพย์ ไทย น.ส.น้อย
แสงเพชร ไทย 40 ม.4 ต.เขิน
5-3315-00022-77-1
3-3303-01008-04-5
อ.น้าํ เกลี้ยง
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดศรีสะเกษ

นายสมใจ
วงศ์ละกุล
3-3303-01076-71-7
นายสมใจ
วงศ์ละกุล
3-3303-01076-71-7

ไทย

นายบัญชา

ไทย

คําทรัพย์

5-3315-00022-77-1
น.ส.น้อย
แสงเพชร

บิดา

ศก 0018.1/ว 922
ลว 18 ม.ค.60

ไทย

บิดา

ศก 0018.1/ว 922
ลว 18 ม.ค.60

บิดา

ศก 0018.1/ว 922
ลว 18 ม.ค.60

ไทย

มารดา

ไทย

บิดา

3-3303-01008-04-5

4

นายลักษณ์

คําทรัพย์ 19 ก.พ.31 นายบัญชา คําทรัพย์ ไทย น.ส.น้อย
แสงเพชร
5-3315-00022-77-1
3-3303-01008-04-5
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

ไทย

คําทรัพย์
40 ม.4 ต.เขิน นายบัญชา
อ.น้ําเกลี้ยง 5-3315-00022-77-1
จ.ศรีสะเกษ น.ส.น้อย
แสงเพชร

ศก 0018.1/ว 922
ลว 18 ม.ค.60

ไทย

มารดา

ไทย

บิดา

3-3303-01008-04-5

5

นายเสนาะ

ทาลา

20 ธ.ค.35 นายโทน
ทาลา
ไทย นางสอน
ทาลา
3-3303-01127-65-6
3-3303-01130-85-1
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

ทาลา
ไทย 179 ม.12 ต.เขิน นายโทน
อ.น้ําเกลี้ยง 3-3303-01127-65-6
จ.ศรีสะเกษ นางสอน
ทาลา
3-3303-01130-85-1

ศก 0018.1/ว 922
ลว 18 ม.ค.60

ไทย

มารดา

หน้าที่ 2 จาก 4 หน้า

ลําดับ
ที่
6

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
นายธีรวัฒน์
พรมตา 14 ก.พ.35 นายบัญชา คําทรัพย์ ไทย น.ส.น้อย
แสงเพชร ไทย 40 ม.4 ต.เขิน
5-3315-00022-77-1
3-3303-01008-04-5
อ.น้าํ เกลี้ยง
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
นายบัญชา

คําทรัพย์

5-3315-00022-77-1
น.ส.น้อย
แสงเพชร

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

ไทย

บิดา

หมายเหตุ
ศก 0018.1/ว 922
ลว 18 ม.ค.60

ไทย

มารดา

ไทย

บิดา

3-3303-01008-04-5

7

ด.ญ.กาญจนา

ไวยจินดา 4 มิ.ย.46 นายขวัญยืน ไวยจินดา ไทย นางบังอร
มะลิงาม
3-1414-00110-77-1
3-3419-01054-52-9
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

ไทย

71 ม.5 ต.เขิน นายขวัญยืน ไวยจินดา
อ.น้ําเกลี้ยง 3-1414-00110-77-1
จ.ศรีสะเกษ นางบังอร
มะลิงาม

ศก 0018.1/ว 922
ลว 18 ม.ค.60

ไทย

มารดา

ไทย

มารดา ศก 0018.1/ว 922

3-3419-01054-52-9

8
9

นายสมชาย
น.ส.วิไลพร

10 น.ส.หล่อย
11 น.ส.กองพันธ์
12 นายสุภาพ

เหล่าแค

21 ม.ค.36 นายจํานงค์ นิลศรี
ไทย น.ส.ท่อน
เหล่าแค
3-3303-00524-58-9
3-3301-01572-59-1
เหล่าแค 18 พ.ค.38 นายจํานงค์ นิลศรี
ไทย น.ส.ท่อน
เหล่าแค
3-3303-00524-58-9
3-3301-01572-59-1
เสร็จพลัน 2518 สมศักดิ์
ไทย น.ส.ทองเลื่อน เสร็จพลัน
3-3399-00058-59-5
จันมนตรี 30 ธ.ค.09 นายบุญทัน จันมนตรี ไทย นางสุข
จันมนตรี
3-3303-01141-32-2
ศรีจันทร์
2511 นายแดง
ศรีจันทร์ ไทย นายสมใจ
ฮิปปี้

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

95 ม.8 ต.โพธิ์ น.ส.ท่อน
อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ3-3301-01572-59-1
95 ม.8 ต.โพธิ์ น.ส.ท่อน
อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ3-3301-01572-59-1
116 ม.9 ต.โพธิ์ น.ส.ทองเลื่อน เสร็จพลัน
อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ3-3399-00058-59-5
76 ม.3 ต.ละเอาะ นายทองวัน จันมนตรี
อ.น้ําเกลี้ยง 3-3303-01143-80-5
1๙1 ม.11 ต.น้ําคํานางสุภัทร ศรีจันทร์
อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ๓-๘๓๐๑-๐๐๐๑๙-๑๒-๖

ลว 18 ม.ค.60

ไทย

มารดา จ.ศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ
ศก 0018.1/ว 922

ไทย

มารดา ศก 0018.1/ว 922
ลว 18 ม.ค.60

ไทย น้องชายร่วม ศก 0018.1/ว 922
บิดามารดา ลว 18 ม.ค.60

ไทย

พี่สาว ศก 0018.1/ว 922
ร่วมบิดามารดลว 18 ม.ค.60

หน้าที่ 3 จาก 4 หน้า

หน้าที่ 4 จาก 4 หน้า

ษ

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 17 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดสุรินทร์
น.ส.เยน
กองสุข 5 ธ.ค.01 นายเอ็น
กองสุข
ไทย นางทัน
กองสุข
ไทย 3206-004963-6 นางทัน
กองสุข
ไทย มารดา สร 0018.1/ว 2592
ลว 22 ก.พ.60
3-3206-00101-83-7
3-3206-00101-83-7
น.ส.สําเภา
เสนา
2514 นายบุญเลี้ยง เสนา
ไทย นางนวล
ศาลางาม ไทย 3206-025176-1 นายบุญเลี้ยง เสนา
ไทย
บิดา สร 0018.1/ว 2592
ลว 22 ก.พ.60
3-3206-00587-52-7
3-3206-00587-53-5 (ตาย)
3-3206-00587-52-7
นายเสาร์
เสนา
2512 นายบุญเลี้ยง เสนา
ไทย นางนวล
ศาลางาม ไทย 3206-025176-1 นายบุญเลี้ยง เสนา
ไทย
บิดา สร 0018.1/ว 2592
ลว 22 ก.พ.60
3-3206-00587-52-7
3-3206-00587-53-5 (ตาย)
3-3206-00587-52-7
นาสิงห์ทอง
ไทย
บิดา สร 0018.1/ว 2592
น.ส.เมวิกา
นาสิงห์ทอง 3 มิ.ย.37 นายสุนทร นาสิงห์ทอง ไทย น.ส.ตุ้มทอง
เงินจันทร์ ไทย 3206-001757-2 นายสุนทร
ลว 22 ก.พ.60
3-3206-00563-39-3
3-3206-00427-61-9 (ตาย)
3-3206-00563-39-3
บุญโสภา
ไทย มารดา สร 0018.1/ว 2592
น.ส.รัตนา
บุญโสภา 2531 นายน้อย
ริ้วแดง
- น.ส.เยม
บุญโสภา ไทย 3206-032659-1 น.ส.เยม
ลว 22 ก.พ.60
3-3206-00254-93-5
3-3206-00254-93-5
บุญโสภา
ไทย มารดา สร 0018.1/ว 2592
น.ส.ธิดา
บุญโสภา 2540 นายน้อย
ริ้วแดง
- น.ส.เยม
บุญโสภา ไทย 3206-032659-1 น.ส.เยม
ลว 22 ก.พ.60
๐-๓๒๐๖-๘๙๐๐๐-๑๖-๐
3-3206-00254-93-5
3-3206-00254-93-5
บุญโสภา
ไทย มารดา สร 0018.1/ว 2592
นายปัญญา
บุญโสภา 2542 นายน้อย
ริ้วแดง
- น.ส.เยม
บุญโสภา ไทย 3206-032659-1 น.ส.เยม
ลว 22 ก.พ.60
๐-๓๒๐๖-๘๙๐๐๐-๑๕-๑
3-3206-00254-93-5
3-3206-00254-93-5
บุญโสภา
ไทย มารดา สร 0018.1/ว 2592
ด.ช.ณัฐวุฒิ
บุญโสภา 2545 นายน้อย
ริ้วแดง
- น.ส.เยม
บุญโสภา ไทย 3206-032659-1 น.ส.เยม
ลว 22 ก.พ.60
3-3206-00254-93-5
3-3206-00254-93-5
ด.ญ.นันทา
บุญสอน
2554 นายเขียน
บุญสอน
ไทย
เมียนมาร์ 14 ม.1 ต.กุดหวาย นายเขียน
บุญสอน
ไทย
บิดา สร 0018.1/ว 2592
ลว 22 ก.พ.60
3-3209-00092-79-5
อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 3-3209-00092-79-5

หน้าที่ 2 จาก 2 หน้า

้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
ผาสุก
7 ส.ค.47 นายสมพล ผาสุก
ไทย นางรัตน์
กัมพูชา 58/1ม.11 ต.กุดหวาย นายสมพล ผาสุก
ไทย
บิดา สร 0018.1/ว 2592
10 ด.ญ.สุวรรณา
ลว 22 ก.พ.60
0-3209-89000-86-6
3-3209-00787-10-6
อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 3-3209-00787-10-6
เศษเสา 4 ก.ค.33 นายมัน
ใจงาม
ไทย นางวันนี
เศษเสา
ไทย 88 ม.4 ต.ระแวง นายมัน
ใจงาม
ไทย
บิดา สร 0018.1/ว 2592
11 นายบุญมี
ลว 22 ก.พ.60
1-3209-00153-53-4
๓-๓๒๐๙-๐๐๓๐๕-๗๖-๔
๓-๓๒๐๙-๐๑๒๐๐-๓๓-๘
อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ๓-๓๒๐๙-๐๐๓๐๕-๗๖-๔
จูงงาม
2535 นายเมือย
จูงงาม
ไทย นางน้อย
แก้ม
กัมพูชา 14 ม.1 ต.กุดหวาย นายเมือย
จูงงาม
ไทย
บิดา สร 0018.1/ว 2592
12 นายเนีย
ลว 22 ก.พ.60
3-3209-00492-41-6
อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 3-3209-00492-41-6
สินชัย
9 พ.ย.33 นายแหล่
สินชัย
ไทย นางทองเพียร บัวสุวรรณ ไทย 118 ม.3 ต.แจนแวน นางทองเพียร บัวสุวรรณ ไทย มารดา สร 0018.1/ว 2592
13 นายมานิตย์
ลว 22 ก.พ.60
๐-๓๒๑๕-๘๙๐๐๐-๓๙-๘
3-3208-00196-32-7
3-3210-00813-90-0
อ.ศรีณรงค์
3-3210-00813-90-0
โกศล
2486 นายโพ
โกศล
ไทย นางสู
โกศล
ไทย 3206-023021-7 นายสังข์
โกศล
ไทย น้องชาย สร 0018.1/ว 2592
14 นายสิงห์
(เสียชีวิต)
(เสียชีวิต)
5-3104-00015-61-5
ร่วมบิดามารดา ลว 22 ก.พ.60
ไทย นางเปรียะ
ไทย
4 ม.6 ต.ยาง นางสุบรรณ์ โถเล็ก
ไทย น้องสาว สร 0018.1/ว 2592
ขันจําปี 12 เม.ย.95 นายเชย
15 นายจอม
อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 3-3209-00664-๕๙-4
ร่วมบิดามารดา ลว 22 ก.พ.60
บุญเสริม
ไทย นางแถม
บุญเสริม
ไทย 36 ม.3 ต.หมื่นศรี นางวิมล
สิงห์จานุสงค์ ไทย น้องสาวร่วม สร 0018.1/ว 2592
16 น.ส.แสงมณี บุญเสริม 11 มิ.ย.2500 นายปอง
3-3212-00167-5๑-๒ (ตาย) 3-3212-00167-53-0 (ตาย)
อ.สําโรงทาบ ๓-๓๒๑๒-๐๐๑๖๗-๕๙-๙
บิดามารดา ลว 22 ก.พ.60
พรมลิ
2501 นายยือ
พรมลิ
ไทย นางนิตย์
พรมลิ
ไทย 25 ม.7 ต.แจนแวน นายบุญทอง พรมลิ
ไทย น้องชาย สร 0018.1/ว 2592
17 นายแพท
3-3210-00830-01-4
3-3210-00830-02-2
อ.ศรีณรงค์
3-3210-00830-05-7
ร่วมบิดามารดา ลว 22 ก.พ.60

ลําดับ
ที่

ไม่อนุมัติ จํานวน 2 ราย
บรรลุสุข 30 พ.ค.30 นายสิงห์
บรรลุสุข
18 น.ส.วาสนา
๕-๓๒๐๖-๐๑๐๖๙-๗๗-๑ มีรายการแล้ว 3-3205-00785-97-1
เสาว์ยงค์ 12 ก.ย.44 นายไพรัตน์ เสาว์ยงค์
19 ด.ช.ชานนท็
๕-๓๒๐๙-๐๑๐๘๑-๗๗-๗ มีรายการแล้ว2-3209-00000-63-4

ไทย นางสําฤทธิ์
ประทุมภักดิ์ ไทย 3206-030975-1 นางสําฤทธิ์ ประทุมภักดิ์ ไทย
3-3206-00350-57-8
3-3206-00350-57-8
ไทย
ไทย นางมะลิ
กัมพูชา 61 ม.8 ต.หนองเหล็ก นายไพรัตน์ เสาว์ยงค์
อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 2-3209-00000-63-4

มารดา สร 0018.1/ว 2592
ลว 22 ก.พ.60

บิดา

สร 0018.1/ว 2592
ลว 22 ก.พ.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 8 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดหนองคาย
นายสงกรานต์ จันทะชาติ 13 เม.ย.31 นายพิทักษ์ ชุมดาวงศ์ ไทย น.ส.บังอร
จันทะชาติ ไทย
น.ส.บังอร จันทะชาติ ไทย
มารดา นค 0018.1/14394
ลว 31 ตุลาคม 59
3-4199-00633-59-9
3-4120-00216-76-6
3-4120-00216-76-6
นายธเนตร
จันทะชาติ 14 ก.ค.37 นายพิทักษ์ ชุมดาวงศ์ ไทย น.ส.บังอร
จันทะชาติ ไทย
น.ส.บังอร จันทะชาติ ไทย
มารดา นค 0018.1/14394
ลว 31 ตุลาคม 59
3-4199-00633-59-9
3-4120-00216-76-6
3-4120-00216-76-6
แนมไธสง ไทย
มารดา นค 0018.1/1165
นายมล
รักขะเสน
7 ต.ค.31 นายเวียง
นางดอน
แนมไธสง ไทย 402 ม.13 ต.สระใคร นางดอน
ลว 26 ม.ค.60
อ.สระใคร จ.หนองคาย 5-4314-00015-44-5
5-4314-00015-44-5
แนมไธสง ไทย
มารดา นค 0018.1/1165
นายพล
รักขะเสน 12 มิ.ย.30 นายเวียง
นางดอน
แนมไธสง ไทย 402 ม.13 ต.สระใคร นางดอน
ลว 26 ม.ค.60
อ.สระใคร จ.หนองคาย 5-4314-00015-44-5
5-4314-00015-44-5
น.ส.โสภา
ผาสุก
9 ม.5 ต.สระใคร น.ส.บัวผัน
หาสุข
13 เม.ย.13 นายบุญมา
ไทย น.ส.บัวผัน
หาสุข
ไทย
ไทย
มารดา นค 0018.1/1165
ลว 26 ม.ค.60
อ.สระใคร จ.หนองคาย 3-3403-00105-13-6
3-3403-00105-13-6
น.ส.ก้อย
สินธุ
10 มี.ค.36 นายเสี่ยน
ไทย น.ส.บัวจันทร์ สินธุ
ไทย 13 ม.13 ต.สระใคร น.ส.บัวจันทร์ สินธุ
ไทย
มารดา นค 0018.1/1165
ลว 26 ม.ค.60
อ.สระใคร จ.หนองคาย 5-4314-00014-56-2
5-4314-00014-56-2
น.ส.ดําริ
ทรงกลิ่นจันทร์ 1 มี.ค.17 นายสวัสดิ์
ทรงกลิ่นจันท ไทย พี่ชายร่วม นค 0018.1/1165
ไทย นางทอง
ไทย 21 ม.13 ต.สระใคร นายสมบัติ
อ.สระใคร จ.หนองคาย 2-3209-00035-75-1
บิดามารดา ลว 26 ม.ค.60
รักขะเสน ไทย
ยาย นค 0018.1/1165
นายต้น
รักขะเสน 10 ส.ค.34
นางรุ่ง
ไทย 402 ม.13 ต.สระใคร นางไอ่
ลว 26 ม.ค.60
อ.สระใคร จ.หนองคาย 3-4301-00906-20-7

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 6 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดหนองบัวลําภู
อาจเมืองปัก ไทย 234 ม.10 ต.โนนทัน น.ส.กานดา อาจเมืองปัก
น.ส.กรรวี
อาจเมืองปัก 12 ส.ค.42 นายคําสิงห์ ศรีเพชร
- น.ส.กานดา
ไทย มารดา นภ 0018.1/14540
ลว 28 ธ.ค.59
อ.เมืองฯ
5-3901-01017-74-8
6 ม.ค.24 นายจันทร์ บุญพิลา ไทย
นายจันทร์ บุญพิลา
ไทย
บิดา นภ 0018.1/340
ด.ญ.จักรพงษ์ บุญพิลา
ลว 12 ม.ค.60
๕-๔๑๑๔-๐๐๐๓๓-๒๘-๑
๕-๔๑๑๔-๐๐๐๓๓-๒๘-๑
นายมนตรี
วงค์ชารี
5 ก.ย.29 นายหัน
ลาว นางบุญทา
วงค์ชารี
ไทย
นางบุญทา วงค์ชารี
ไทย มารดา นภ 0018.1/340
ลว 12 ม.ค.60
5-4114-00049-14-5
5-4114-00049-14-5
นายสวัสดิ์
เทพชมพู
2496 นายเปรีย
ไทย นางพา
ไทย 29 ม.9 ต.หนองกุงแก้ว น.ส.โสม
นาฮก
ไทย พี่น้องร่วม นภ 0018.1/713
อ.ศรีบุญเรือง 3-4010-00269-47-8
บิดามารดา ลว 23 ม.ค.60
นางอนงค์
นาทันตรึก
2507 นายชม
ไทย นางสาน
ไทย 54/1 ม.8 ต.ทรายทอง นายสมบูรณ์ นาทันตรึก
ไทย พี่น้องร่วม นภ 0018.1/713
อ.ศรีบุญเรือง 5-4499-90005-32-7
บิดามารดา ลว 23 ม.ค.60
ด.ช.รุ่งตะวัน
ภักดี
ภักดี
29 พ.ย.46
นางยุพา
ภักดี
ไทย 106 ม.8 ต.ลําภู นางน้อย
ไทย
ยาย นภ0018.1/1272
ลว 3 ก.พ.60
(ตกหล่นไม่มีใน ท.ร.14)
อ.เมืองฯ จ.เลย 5-4112-00084-57-5

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 8 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.ปิ่น
สนั่นเอื้อ 20 ส.ค.41 นายบุญนํา สนั่นเอื้อ ไทย นางขันคํา
สนั่นเอื้อ
ไทย
3-3417-00192-07-0
0-3705-89000-11-7
3-3417-00192-38-0
น.ส.ปุ้ย
สนั่นเอื้อ 16 มี.ค.36 นายบุญนํา สนั่นเอื้อ ไทย นางขันคํา
สนั่นเอื้อ
ไทย
3-3417-00192-07-0
0-3705-89000-09-5
3-3417-00192-38-0
นายปาน
สนั่นเอื้อ 10 เม.ย.39 นายบุญนํา สนั่นเอื้อ ไทย นางขันคํา
สนั่นเอื้อ
ไทย
3-3417-00192-07-0
0-3705-89000-10-9
3-3417-00192-38-0
นายปาย
สนั่นเอื้อ 5 เม.ย.35 นายบุญนํา สนั่นเอื้อ ไทย นางขันคํา
สนั่นเอื้อ
ไทย
3-3417-00192-07-0
๐-๓๗๐๕-๘๙๐๐๐-๐๘-๗
3-3417-00192-38-0
นายจรัญ
อาทิตย์ตั้ง 2536
น.ส.จําลอง
สาทร
ไทย
0-3703-89000-11-3
3-3111-00742-17-6
น.ส.หนุงหนิง สาทร
2541
น.ส.จําลอง
สาทร
ไทย
0-3703-89000-12-1
3-3111-00742-17-6
ชาลีเขียว ไทย นางทา
ชาลีเขียว ไทย
น.ส.รับนา
ชาลีเขียว 8 ก.ค.2500 นายเที่ยง
3-3001-01381-66-4 (ตาย)
3-3001-01381-67-1 (ตาย)
นายทะนาน
ปัตถาลี
2516 นายทองอาน
ไทย นางบุ
ไทย

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

35 อม.5 ต.นาเวียง นางขันคํา สนั่นเอื้อ
อ.เสนางคนิคม 3-3417-00192-38-0
35 อม.5 ต.นาเวียง นางขันคํา สนั่นเอื้อ
อ.เสนางคนิคม 3-3417-00192-38-0
35 อม.5 ต.นาเวียง นางขันคํา สนั่นเอื้อ
อ.เสนางคนิคม 3-3417-00192-38-0
35 อม.5 ต.นาเวียง นางขันคํา สนั่นเอื้อ
อ.เสนางคนิคม 3-3417-00192-38-0
3413-005317-5 น.ส.จําลอง สาทร
3-3111-00742-17-6
3413-005317-5 น.ส.จําลอง สาทร
3-3111-00742-17-6
170 ม.4 ต.นาหมอม้า นางทองดา รวมดอน
3-3001-01387-79-4
3702-006170-2 นายชาญชัย ปัตถาลี
5-3702-00023-24-0

สัญชาติ
ไทย

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ

มารดา อจ 0018/257
ลว 15 ก.พ.60

ไทย

มารดา อจ 0018/257
ลว 15 ก.พ.60

ไทย

มารดา อจ 0018/257
ลว 15 ก.พ.60

ไทย

มารดา อจ 0018/257
ลว 15 ก.พ.60

ไทย

มารดา อจ 0018/257
ลว 15 ก.พ.60

ไทย

มารดา อจ 0018/257
ลว 15 ก.พ.60

พี่สาวร่วม อจ 0018/257
บิดามารดา ลว 15 ก.พ.60
ไทย น้องชาย อจ 0018/257
ร่วมบิดามารดา ลว 15 ก.พ.60
ไทย

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 25 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานี
นายบัวสี
โพคสมบุญ 20 ม.ค.31
น.ส.บุษดี โพคสมบุญ ไทย 231 ม.14 ต.ไชยวาน น.ส.บุษดี
โพคสมบุญ
ไทย มารดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
อ.ไชยวาน อ.อุดรธานี 5-4108-01053-19-3
โพคสมบุญ
ไทย มารดา อด 0018/517
น.ส.ลินภา
สวาทนา 12 มี.ค.35 นายบุญเพ็ง สวาทนา
ไทย น.ส.บุษดี โพคสมบุญ ไทย 231 ม.14 ต.ไชยวาน น.ส.บุษดี
อ.ไชยวาน อ.อุดรธานี 5-4108-01053-19-3
ลว 12 ม.ค.60
2-4307-00019-03-3
โพคสมบุญ
ไทย มารดา อด 0018/517
นายจินดา
สวาทนา 17 เม.ย.36 นายบุญเพ็ง สวาทนา
ไทย น.ส.บุษดี โพคสมบุญ ไทย 231 ม.14 ต.ไชยวาน น.ส.บุษดี
อ.ไชยวาน อ.อุดรธานี 5-4108-01053-19-3
ลว 12 ม.ค.60
๐-๔๑๐๘-๘๙๐๐๐-๐๓-๑
2-4307-00019-03-3
น.ส.พิมพ์จันทร์ ดูระภักดิ์ 22 ธ.ค.42 นายสมศรี
ไทย นางเพียรทอง ดูระภักดิ์
ไทย
187 ม.5
นางเพียรทอง ดูระภักดิ์
ไทย มารดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
5-4105-01034-84-3
ต.ทมนางาม 5-4105-01034-84-3
น.ส.บุญเทียน ดูระภักดิ์ 10 พ.ย.20 นายสมศรี
ไทย นางแหลมทอ ดูระภักดิ์
ไทย
187 ม.5
นางแหลมทอง ดูระภักดิ์
ไทย มารดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
5-4607-00049-50-6
ต.ทมนางาม 5-4607-00049-50-6
นายจันที
ดูระภักดิ์
4 พ.ค.31 นายสมดี
ดูระภักดิ์
ไทย นางแหลมทอ ดูระภักดิ์
ไทย
187 ม.5
นางแหลมทอง ดูระภักดิ์
ไทย มารดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
5-4607-00049-50-6
ต.ทมนางาม 5-4607-00049-50-6
นายสุรชัย
พรมภักดี 17 ก.ค.21 นายจ่อย
พรมภักดี
ไทย น.ส.ส่อย จันรอด
ไทย
น.ส.ส่อย
จันรอด
ไทย มารดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
๕-๔๑๑๗-๐๑๐๔๘-๙๖-๒
5-4117-01047-50-8
ด.ช.ธงชัย
โสมพรมมา 13 ส.ค.42
น.ส.มะยุรี โสมพรมมา ไทย 4199-047157-9 น.ส.มะยุรี โสมพรมมา ไทย มารดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
3-4006-00352-54-5
3-4006-00352-54-5
ด.ญ.อินทิรา โสมพรมมา 20 มิ.ย.46
น.ส.มะยุรี โสมพรมมา ไทย 4199-047157-9 น.ส.มะยุรี โสมพรมมา ไทย มารดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
3-4006-00352-54-5
3-4006-00352-54-5

หน้าที่ 2 จาก 3 หน้า

ลําดับ
ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
น.ส.นิ่มนวล
โคตะนันท์ 13 ม.ค.25 นายทวี
พรหมโท
ไทย น.ส.เกสร โคตะนันท์ ไทย 4101-018195-5 น.ส.เกสร
โคตะนันท์
ไทย มารดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
(เสียชีวติ)
2-4301-00024-22-2
2-4301-00024-22-2
นายพงษ์ชัย
แซ่ตั้ง
9 ส.ค.16 นายณรงค์ แซ่ตั้ง
ไทย นางสง่า
ฮาบพนม
ไทย
201/2 ม.3 นางสง่า
ฮาบพนม
ไทย มารดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
๕-๔๗๐๘-๐๐๐๖๙-๖๙-๐
ต.หนองบัว อ.เมืองฯ ๕-๔๗๐๘-๐๐๐๖๙-๖๙-๐
นายนิรุต
พิมโม้
9 ส.ค.30
น.ส.เมทาวดี พิมโม้
ไทย
232 ม.13
น.ส.เมทาวดี พิมโม้
ไทย มารดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
ต.หนองนาคํา อ.เมืองฯ 5-3906-00001-91-0
ด.ช.พุด
พิลาแดง 24 ต.ค.45 นายเกด
มะลิวัน
ลาว น.ส.อําพร พิลาแดง
ไทย
1215 ม.8
น.ส.อําพร พิลาแดง
ไทย มารดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
ต.หนองขอนกว้าง 5-4101-01203-61-3
ด.ญ.นารีรัตน์ พิลาแดง 22 ก.พ.52 นายเกด
มะลิวัน
ลาว น.ส.อําพร พิลาแดง
ไทย
1215 ม.8
น.ส.อําพร พิลาแดง
ไทย มารดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
ต.หนองขอนกว้าง 5-4101-01203-61-3
นายแทนไทย คงแสง
27 ก.ค.44 นายสุรชัย คงแสง
ไทย นางแนม
ลาว 4101-098665-1 นายสุรชัย คงแสง
ไทย
บิดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
๕-๔๗๘๔-๐๐๐๑๐-๓๐-๐
๕-๔๗๘๔-๐๐๐๑๐-๓๐-๐
นายธันวา
ศรีสถาน
3 ธ.ค.40
น.ส.วาสนา ศรีสถาน
ไทย 253 ม.7 ต.สามัคคี น.ส.วาสนา ศรีสถาน
ไทย มารดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
0-4118-89000-08-2
2-4009-01035-39-7
อ.น้ําโสม จ.อุดรฯ 2-4009-01035-39-7
67 ม.16 ต.บ้านหยวด นายคําภา
ด.ช.บุญเกิด
ภิญโญ
ภิญโญ
26 พ.ค.43 นายคําภา ภิญโญ
ไทย น.ส.สมใจ วงสวาท
ไทย
บิดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60
0-2010-89000-36-5
3-2010-00154-61-3
อ.น้ําโสม จ.อุดรฯ 3-2010-00154-61-3
นายหวัน
โจมโสมสะ
222 ม.7
ไทย น้องชาย อด 0018/517
นายสายันต์
โจมโสมสะ 15 ม.ค.06 นายวัน
โจมโสมสะ
ไทย นางจัน
สอนประเทศ ไทย
5-4105-01033-72-3 (ตาย)
ต.หนองกุงศรี 5-4105-01034-54-1
ร่วมบิดามารด ลว 12 ม.ค.60
นายยุไฮ
บุญสิทธิ์
27 พ.ค.02 นายสมสี
บุญสิทธิ์
ไทย นางบัวสอน บุญสิทธิ์
ไทย 207 ม.9 ต.คอนสาย นางหวานใจ พรรณนาพนม ไทย น้องสาวร่วม อด 0018/517
อ.กู่แก้ว จ.อุดรฯ ๓-๔๑๐๖-๐๐๑๔๗-๗๓-๙
3-4106-00147-70-4 (ตาย)
บิดามารดา ลว 12 ม.ค.60
นายสุวัด
บุญวิเศษ
22 ธ.ค.22 นายบัววร บุญวิเศษ
ไทย นางวัน
บุญวิเศษ
ไทย
น.ส.พิสมัย บุญวิเศษ
ไทย น้องสาว อด 0018/517
๕-4117-01044-51-7
ร่วมบิดามารด ลว 12 ม.ค.60

หน้าที่ 3 จาก 3 หน้า

ลําดับ
ที่
21
22
23
24
25

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
นายสมบูรณ์ กุญทิพย์
19 มี.ค.96 นายสวย
กุญทิพย์
ไทย นางอุ่นเรือน กุญทิพย์
ไทย 4199-050960-6 นางคูณ
หงษาคํา
ไทย พี่สาวร่วม อด 0018/517
(เสียชีวิต)
(เสียชีวิต)
3-4101-01222-33-6
บิดามารดา ลว 12 ม.ค.60
นางสมบูรณ์ จําปาโอ้ก
2516 นายหนูพัฒ จําปาโอ้ก
ไทย นางกลม จําปาโอ้ก ไทย 4199-043385-5 น.ส.คําสอน จําปาโอ้ก
ไทย พี่สาวร่วม อด 0018/517
(เสียชีวิต)
(เสียชีวิต)
3-4409-00446-42-1
บิดามารดา ลว 12 ม.ค.60
นางคําบู่
ประจันตะเสน 2486 นายส่าน
ประจันตะเสน ไทย นางจันทร์ ประจันตะเสน ไทย 69 ม.5 ต.โสมเยี่ยม นางสําลี
ประจันตะเสน ไทย น้องสาวร่วม อด 0018/517
(เสียชีวิต)
(เสียชีวิต)
อ.น้ําโสม จ.อุดรฯ 5-4118-01035-89-7
บิดามารดา ลว 12 ม.ค.60
นายผาด
ไชยบัวรินทร์
ไชยบัวรินทร์
ไชยบัวรินทร์ ไทย 106 ม.13 ต.น้ําโสม นางปราณี
ไชยเชษฐ์
2500 นายพัด
ไทย นางอิน
ไทย พี่สาวร่วม อด 0018/517
(เสียชีวิต)
(เสียชีวิต)
อ.น้ําโสม จ.อุดรฯ 3-4204-00134-55-2
บิดามารดา ลว 12 ม.ค.60
นายเก่ง
เรืองจันทร์
2530 นายสุพรรณ เรืองจันทร์
ไทย น.ส.ดวงจันทรเรืองจันทร์
ไทย 178 ม.4 ต.บ้านหยวก นายอนันต์ เรืองจันทร์
ไทย พี่ชายร่วม อด 0018/517
3-4118-00457-84-8 (เสียชีวิต) 3-4118-00457-86-4 (เสียชีวิต) อ.น้ําโสม จ.อุดรฯ 1-4118-00007-42-1
บิดามารดา ลว 12 ม.ค.60

ไม่อนุมัติ จํานวน 2 ราย
26 นายนพรัตน์ พรมภักดี 24 ส.ค.40 นายปิ่นทอง พรมภักดี
๑-๔๑๑๗-๐๐๒๗๓-๐๒-๑ มีรายการแล้ว
โพธิสาร
14 มี.ค.98 นายสิมมา โพธิสาร
27 นางทองมี
ไม่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายสัญชาติ

ไทย นางดอกไม้ พรมภักดี
ไทย

นางนี

โพธิสาร

ไทย
ไทย

นางดอกไม้ พรมภักดี
3-4117-00613-27-9
นายมังกร ประเสริฐสุข
2-3902-00002-81-7

ไทย

มารดา อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60

ไทย

บุตร

อด 0018/517
ลว 12 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 7 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.ตุ๊ก
หงษ์ทอง
2526 นายผ่าน
หงษ์ทอง ไทย นางนาง
ศาลางาม ไทย
(เสียชีวิต)
5-3206-90013-89-1
ด.ช.ลีออน
แคมซอน 8 ม.ค.45 แคมซอน พอล เดวิด
อังกฤษ น.ส.สุภาพร
สุพล
ไทย
0-3415-89000-47-9
3-3415-00892-90-6
ด.ญ.จิราวรรณ กันธิมา 13 ก.ย.49
น.ส.ราตรี
กันธิมา
ไทย
5-4204-00042-81-6
น.ส.เฟื่องฝน พันลม
18 มิ.ย.41 นายขํา
พันลม
ไทย นางปราณี
สว่างช่าง บุคคลไม่
3-3403-00257-71-8
ทราบ
น.ส.กําไล
ทํามา
2544
- น.ส.ดอกแก้ว คําพานิช
ไทย
0-3415-89000-22-3
5-3415-01111-30-1 (เสียชีวิต)
น.ส.บุษรา
จันทร์นิ่ม 2 ก.ย.40 บุญยืน
จันทร์นิ่ม ไทย สุพัตรา
พันศิริ
3-6201-00041-76-0
0-1033-89000-16-9
น.ส.วันพร
จันทร์นิ่ม 6 ก.พ.42 บุญยืน
จันทร์นิ่ม ไทย สุพัตรา
พันศิริ
3-6201-00041-76-0
0-1033-89000-16-9

อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดอุบลราชธานี

นางนาง
ศาลางาม
5-3206-90013-89-1

ไทย

3415-023259-0 น.ส.สุภาพร สุพล
80 ม.7 ต.หนองกินเพล 3-3415-00892-90-6
3415-045609-7 น.ส.ราตรี
กันธิมา
5-4204-00042-81-6
พันลม
3476-001335-1 นายขํา
3-3403-00257-71-8
คําพานิน
3415-054608-8 น.ส.สมคิด
150 ม.9 ต.บุ่งหวาย 5-3415-01110-25-8
4371-000092-1 พะยอม
จันทร์นิ่ม
3-6201-00041-74-3
4371-000092-1 พะยอม
จันทร์นิ่ม
3-6201-00041-74-3

ไทย

มารดา อบ 0018.1/23205
ลว 27 ธ.ค.59

มารดา อบ 0018.1/23205
ลว 27 ธ.ค.59

ไทย

มารดา อบ 0018.1/23205
ลว 27 ธ.ค.59

ไทย

บิดา

อบ 0018.1/23205
ลว 27 ธ.ค.59

ไทย

ป้า

อบ 0018.1/23205

พี่สาวมารดา ลว 27 ธ.ค.59

ไทย

ย่า

อบ 0018.1/23205
ลว 27 ธ.ค.59

ไทย

ย่า

อบ 0018.1/23205
ลว 27 ธ.ค.59

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 14 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายจักรริน
สุวรรณะ 4 พ.ค.98 นายครื้น
สุวรรณะ
ไทย
3-8101-00379-55-6
น.ส.ตาล
บุตรเลี่ยม 22 ต.ค.32 นายม่าแอ บุตรเลี่ยม ไทย
3-8104-00309-98-7
นายจอนนี่
หนูเล็ก 29 ก.พ.35 นายวะรา
หนูเล็ก
ไทย นางอาภรณ์
หนูเล็ก
3-9201-00372-68-2
นายกานต์
หนูเล็ก 24 ก.ย.38 นายวะรา
หนูเล็ก
ไทย นางอาภรณ์
หนูเล็ก
3-9201-00372-68-2
ด.ญ.เดือน
หนูเล็ก 16 ก.พ.41 นายวะรา
หนูเล็ก
ไทย นางอาภรณ์
หนูเล็ก
3-9201-00372-68-2
นายศักดา
ชูศรี
17 ธ.ค.36 นายจูหิ้น
ชูศรี
ไทย น.ส.ยุวดี
ช่วยบํารุง ไทย
๐-๘๑๐๑-๘๙๐๐๐-๔๒-๕
3-8101-00610-57-6
3-8101-00734-15-1
นายปัญญา
ชูศรี
16 พ.ค.38 นายจูหิ้น
ชูศรี
ไทย น.ส.ยุวดี
ช่วยบํารุง ไทย
๐-๘๑๐๑-๘๙๐๐๐-๔๓-๓
3-8101-00610-57-6
3-8101-00734-15-1
นายวันใหม่
ชูศรี
1 ม.ค.40 นายจูหิ้น
ชูศรี
ไทย น.ส.ยุวดี
ช่วยบํารุง ไทย
๐-๘๑๐๑-๘๙๐๐๐-๔๔-๑
3-8101-00610-57-6
3-8101-00734-15-1
น.ส.วิชชุดา
ชาวจิตร 17 ธ.ค.40
นางหร้ออ๊า
ชาวจิตร
ไทย
3-8105-00261-57-9

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/
อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดกระบี่

8101-021161-7 นายครื้น
สุวรรณะ
3-8101-00379-55-6
นายม่าแอ บุตรเลี่ยม
3-8104-00309-98-7
นายวะรา

หนูเล็ก

ไทย

บิดา

ลว 26 ม.ค.60

ไทย

บิดา

หนูเล็ก

ไทย

บิดา

หนูเล็ก

ไทย

บิดา

กบ 0018.1/974
ลว 26 ม.ค.60

ไทย

บิดา

กบ 0018.1/974
ลว 26 ม.ค.60

3-9201-00372-68-2
ช่วยบํารุง
8101-024843-0 น.ส.ยุวดี
3-8101-00734-15-1
ช่วยบํารุง
8101-024843-0 น.ส.ยุวดี
3-8101-00734-15-1
ช่วยบํารุง
8101-024843-0 น.ส.ยุวดี
3-8101-00734-15-1
น.ส.หร้ออ๊า ชาวจิตร
3-8105-00261-57-9

กบ 0018.1/974
ลว 26 ม.ค.60

3-9201-00372-68-2
นายวะรา

กบ 0018.1/974
ลว 26 ม.ค.60

3-9201-00372-68-2
นายวะรา

กบ 0018.1/974

ไทย

มารดา

กบ 0018.1/974
ลว 26 ม.ค.60

ไทย

มารดา

กบ 0018.1/974
ลว 26 ม.ค.60

ไทย

มารดา

กบ 0018.1/974
ลว 26 ม.ค.60

ไทย

มารดา

กบ 0018.1/974
ลว 26 ม.ค.60

หน้าที่ 2 จาก 2 หน้า

ลําดับ
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
10 นายจักรภัทร เพ็ชรแก้ว
11 น.ส.เบญจพร

เพ็ชรแก้ว

12 น.ส.อรวรรณ

เพ็ชรแก้ว

13 นายปานเพชร สิมมา
5-8105-00047-49-2
14 นางประคอง เพ็ชรกุล

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
9 มิ.ย.26
น.ส.จิราภรณ์ เพ็ชรแก้ว ไทย
น.ส.จิราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
ไทย
มารดา กบ 0018.1/974
ลว 26 ม.ค.60
3-8016-00693-92-7
3-8016-00693-92-7
14 ก.พ.30
น.ส.จิราภรณ์ เพ็ชรแก้ว ไทย
น.ส.จิราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
ไทย
มารดา กบ 0018.1/974
ลว 26 ม.ค.60
3-8016-00693-92-7
3-8016-00693-92-7
14 ต.ค.36
น.ส.จิราภรณ์ เพ็ชรแก้ว ไทย
น.ส.จิราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
ไทย
มารดา กบ 0018.1/974
ลว 26 ม.ค.60
3-8016-00693-92-7
3-8016-00693-92-7
ไทย
มารดา กบ 0018.1/2170
12 พ.ค.43
น.ส.อัมรา
สิมมา
ไทย 230/1 ม.6 ต.คลองยา น.ส.อัมรา สิมมา
ลว 20 ก.พ.60
๕-๘๑๐๕-๐๐๐๔๗-๔๙-๒
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ๕-๘๑๐๕-๐๐๐๔๗-๔๙-๒
2 ม.ค.89 นายล้ํา
เพ็ชรกุล
ไทย นางเกี้ยน
เพ็ชรกุล
ไทย 8101-009834-9 นายโยธิน
นาคบุตร
ไทย
น้องสาว กบ 0018.1/974
3-8101-00614-82-2 (ตาย)
3-8101-00616-34-5
ร่วมบิดามารดา ลว 26 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๕ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุขแสงทอง ไทย นางหนูแดง
น.ส.ปัญญา
สุขแสงทอง 2 ต.ค.35 นายก้าน
อ่างหิน
ไทย
0-8603-89000-54-2
8-7705-90000-58-5
8-7705-90000-18-6
สุขแสงทอง ไทย นางหนูแดง
สุขแสงทอง 4 มี.ค.37 นายก้าน
อ่างหิน
ไทย
น.ส.ลัดดา
0-8603-89000-55-1
8-7705-90000-58-5
8-7705-90000-18-6
สุขแสงทอง ไทย นางหนูแดง
นายสุมิตร
สุขแสงทอง 6 ส.ค.40 นายก้าน
อ่างหิน
ไทย
0-8603-89000-56-9
8-7705-90000-58-5
8-7705-90000-18-6
สุขแสงทอง ไทย นางหนูแดง
นายสุนทร
สุขแสงทอง 17 พ.ค.42 นายก้าน
อ่างหิน
ไทย
0-8603-89000-57-7
8-7705-90000-58-5
8-7705-90000-18-6
นายวิชัย
สุขแสงทอง 2537 นายเสริม
สุขแสงทอง ไทย
เมียนมา นางห่วง
0-8603-89000-69-1
8-7705-90000-59-3

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/มารดา/อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดชุมพร

8603-21652-0 นางหนูแดง อ่างหิน
8-7705-90000-18-6
8603-21652-0 นางหนูแดง อ่างหิน
8-7705-90000-18-6
8603-21652-0 นางหนูแดง อ่างหิน
8-7705-90000-18-6
8603-21652-0 นางหนูแดง อ่างหิน
8-7705-90000-18-6
สุขแสงทอง
8603-021652-0 นางห่วง
8-7705-90000-59-3

ไทย

มารดา

จ.ชุมพร อ.ปะทิว

ไทย

มารดา

จ.ชุมพร อ.ปะทิว

ไทย

มารดา

ชพ 0018/21795
ลว 26 ธ.ค.59

ไทย

มารดา

ชพ 0018/21795
ลว 26 ธ.ค.59

ไทย

มารดา

ชพ 0018/21795
ลว 26 ธ.ค.59

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๒ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ด.ช.ณัฐพล
หมาดหมัน
1 ม.ค.45 นายเจะหละ หมาดหมัน ไทย นางสมเกษ
สอนไชยา
34/6 ม.3
0-9202-89000-51-5
3-9202-00041-06-8
(ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน)
ต.วังวน
ด.ญ.สุภัสสรา พรหมสาลี
8 พ.ค.56 นายหรําพี ลี
กัมพูชา น.ส.สุนันทา
พรหมสาลี
ไทย 61/21 ถ.ควนขนุน
1-9299-00235-80-1
ต.ทับเที่ยง อ.เมืองฯ

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
นายเจะหละ หมาดหมัน
3-9202-00041-06-8
น.ส.สุนันทา พรหมสาลี
1-9299-00235-80-1

สัญชาติ
ไทย

ความ
เกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/

หมายเหตุ
จังหวัดตรัง

บิดา ตง 0018.1/2
ลว 29 พ.ย.59

ไทย

มารดา ตง 0018.1/8
ลว 3 ก.พ.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/มารดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๑ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
น.ส.เจริญวรรณ ศิริปรุ
19 เม.ย.32 นายจริญ
ศิริปรุ
ไทย นางฉวีวรรณ
ศิริปรุ
ไทย 8009-047111-3 นางฉวีวรรณ ศิริปรุ
ไทย
มารดา จ.นครศรีฯ
นศ 0018.1/28702
3-3001-01590-60-3
3-3099-00225-89-1
200/1 ม.1 ต.ที่วัง 3-3099-00225-89-1
อ.ทุ่งสง
นายจริญ
ศิริปรุ
ไทย
บิดา ลว 26 ธ.๕.59
3-3001-01590-60-3

หน้าที่ 1 จาก 10 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5

6

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 8๓ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายไซดี
ยูโซ๊ะ
6 ธ.ค.31
นางยีส๊ะ
ยูโซ๊ะ
ไทย
3-9602-00323-97-7
ด.ญ.นูรอดาซีตา มามะ 17 ก.พ.57 นายอัมรัน
มามะ
ไทย นางอาซีมะห์
1-9609-00044-03-9
ด.ช.สายูตี
สนิ
2555 นายสุเด็ง
สนิ
ไทย น.ส.นุรอาซีมะห์ คาเด
ไทย
3-9605-00419-07-4
ด.ช.รุสมัน
ยูโซ๊ะ
2544
นางแอเสาะ
ยูโซ
ไทย
3-9612-00091-20-1
ด.ญ.อายูนี
เจ๊ะแว
2545 นายมะยาเต็ม เจ๊ะแว
ไทย น.ส.มุสตาฮา อูมา
ไทย
3-9610-00035-62-6
3-9609-00062-41-6
เลือกตรวจกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น
ด.ญ.อีดายู

เจ๊ะแว

2547 นายมะยาเต็ม เจ๊ะแว
3-9610-00035-62-6
เลือกตรวจกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น

ไทย น.ส.มุสตาฮา อูมา
3-9609-00062-41-6

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

126 ม.3 ต.มาโมง นางยีส๊ะ
ยูโซ๊ะ
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 3-9602-00323-97-7
133/4 ม.3 ต.มาโมง นายอัมรัน
มามะ
อ.สุคิริน จ.นาราธิวาส 1-9609-00044-03-9
124/3 ม.3 ต.มาโมง น.ส.นุรอาซีมะห์ คาเด
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 3-9605-00419-07-4
123/4 ม.3 ต.มาโมง นางแอเสาะ ยูโซะ
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 3-9612-00091-20-1
93/1 ม.3 ต.มาโมง นายมะยาเต็ม เจ๊ะแว
อ.สุคิริน
3-9610-00035-62-6
น.ส.มุสตาฮา อูมา
3-9609-00062-41-6
ไทย 93/1 ม.3 ต.มาโมง นายมะยาเต็ม เจ๊ะแว
อ.สุคิริน
3-9610-00035-62-6
น.ส.มุสตาฮา อูมา
3-9609-00062-41-6

สัญชาติ
ไทย

ความ
เกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดนราธิวาส

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

บิดา

นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

บิดา

นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา

ไทย

บิดา

นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา

หน้าที่ 2 จาก 10 หน้า

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เกี่ยวพัน
สัญชาติ (บิดา/
เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
นายมะยาเต็
ม
เจ๊
ะ
แว
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
ด.ช.มะสาแฮะ
เจ๊
ะ
แว
2549
นายมะยาเต็
ม
เจ๊
ะ
แว
ไทย
น.ส.มุ
ส
ตาฮา
อู
ม
า
ไทย
93/1
ม.3
ต.มาโมง
7
ลว 17 ก.พ.60
3-9610-00035-62-6
3-9609-00062-41-6
อ.สุคิริน
3-9610-00035-62-6
เลือกตรวจกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น
น.ส.มุสตาฮา อูมา
ไทย มารดา
3-9609-00062-41-6
ไทย น.ส.ซําซูนีซา ดุฮารี
ไทย
287/1 ม.9 นายมูฮัหมัดกอรี หะยีมะ
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
หะยีมะ 26 มิ.ย.46 นายมูฮัมหมัดกอรี หะยีมะ
8 ด.ช.อัสรี
ลว 17 ก.พ.60
3-9609-00077-68-5
3-9611-00434-22-1
ต.มาโมง อ.สุคิริน 3-9609-00077-68-5
เลือกตรวจกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น
น.ส.ซําซูนีซา ดะฮารี
ไทย มารดา
3-9611-00434-22-1
ไทย น.ส.ฟาตีเม๊าะ สนิ
ไทย 134 ม.3 ต.ร่มไทร นายอับดุลยเลาะห์ แบและ
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
แบและ 20 ม.ค.52 นายอับดุลเลาะห์ แบและ
9 ด.ช.อิลฮัม
ลว 17 ก.พ.60
3-9604-00227-01-7
1-9612-00034-41-4
อ.สุคิริน
3-9604-00227-01-7
เลือกตรวจกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น
น.ส.ฟาตีเม๊าะ สนิ
ไทย มารดา
1-9612-00034-41-4
ไทย น.ส.ฟาตีเม๊าะ สนิ
ไทย 134 ม.3 ต.ร่มไทร นายอับดุลยเลาะห์ แบและ
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
10 ด.ญ.ซีตีฮายา แบและ 3 พ.ย.53 นายอับดุลเลาะห์ แบและ
ลว 17 ก.พ.60
3-9604-00227-01-7
1-9612-00034-41-4
อ.สุคิริน
3-9604-00227-01-7
เลือกตรวจกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น
น.ส.ฟาตีเม๊าะ สนิ
ไทย มารดา
1-9612-00034-41-4
คงเขียว
คงเขียว
ไทย น.ส.นูรีฮัน
เจ๊ะเต๊ะ
ไทย
1 ม.4 ต.ร่มไทร นายเอนก
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
คงเขียว 25 ธ.ค.57 นายอเนก
11 ด.ช.อัฟดัน
ลว 17 ก.พ.60
1-6011-00029-86-1
3-9605-00399-20-1
อ.สุคิริน
1-6011-00029-86-1
เลือกตรวจกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น
น.ส.นูรีฮัน เจ๊ะเต๊ะ
ไทย มารดา
3-9605-00399-20-1

ลําดับ
ที่

หน้าที่ 3 จาก 10 หน้า

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
3 ต.ค.55 นายมาหะมะไปรู ยูนุ
ไทย น.ส.นูรฮายาดี สือแม
ไทย 8/1 ม.5 ต.มาโมง
12 ด.ช.มูฮัมหมัดฟากิส ยุนุ
2-9609-00008-60-0
3-9602-00182-27-3
อ.สุคิริน
เลือกตรวจกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น

ลําดับ
ที่

รือสะ
2506 นายอาแซ
3-9605-00410-68-9
เลือกตรวจกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น

13 น.ส.ไซด๊ะ

รือสะ

14 ด.ช.มูฮําหมัดอาดัม มูดอ
15 ด.ช.มูฮําหมัดซาฟิต มะวอแต๊ะ
16 ด.ช.ไซฟูนีซัม
17 ด.ช.ฟุรกอน
18 ด.ญ.มีมี่
19 ด.ญ.สูไลนา
20

ด.ญ.ปุตรี

เลาะ
มาหะมัส
เจ๊ะอาแซ
เจ๊ะอาแซ
มะหะมัดยาน

15 เม.ย.50นายมูฮําหมัดฟามี

รูสลัน

ไทย นางกลือซง
ดาหามะ ไทย
3-9605-00410-93-0 (ตาย)

มาเลเซีย น.ส.สูรีดะห์
มูดอ
3-9608-00193-70-5
มะวอแต๊ะ
27 ก.ค.46 นายมือลี
ไทย น.ส.อาซีซะ
บือราเฮง
5-9506-01033-18-6
3-9608-00216-72-1
6 พ.ย.52 นายอาซิซ
อาเรฟ มาเลเซีย น.ส.ซูในดะห์ เลาะ
5-9608-00018-45-4
25 ก.พ.55 นายอัสวาดี
มาหะมัส
ไทย น.ส.ซาฟียะห์ ดือราแม
1-9609-00004-29-1
3-9608-00184-75-7
20 ส.ค.52
มาเลเซีย น.ส.ปาการียะห์ เจ๊ะอาแซ
3-9608-00144-26-7
5 ธ.ค.49
มาเลเซีย น.ส.ปาการียะห์ เจ๊ะอาแซ
3-9608-00144-26-7
มะหะมัดยาน
12 มิ.ย.50
มาเลเซีย น.ส.อานีตา
3-9608-00298-50-7

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
นายมาหะมะไปรู ยูนุ

2-9609-00008-60-0
น.ส.นูรฮายาดี สือแม
3-9602-00182-27-3

103/4 ม.3 ต.ร่มไทร นายอาแซ

อ.สุคิริน

132 ม.5 ต.แม่ดง
7/2 ม.4 ต.โละจูด
69/2 ม.1 ต.แม่ดง
130/11 ม.9
ต.โละจูด
200 ม.7 ต.แว้ง
200 ม.7 ต.แว้ง

รือสะ

3-9605-00410-68-9
นางกลือซง สือแม
3-9605-00410-93-0
น.ส.สูรีดะห์ มูดอ
3-9608-00193-70-5
น.ส.อาซีซะ บือราเฮง
3-9608-00216-72-1
น.ส.ซูในดะห์ เลาะ
5-9608-00018-45-4
น.ส.ซาฟียะห์ ดือราแม
3-9608-00184-75-7
น.ส.ปาการียะหเจ๊ะอาแซ
3-9608-00144-26-7
น.ส.ปาการียะหเจ๊ะอาแซ
3-9608-00144-26-7

มะหะมัดยาน
ไทย 80/1 ม.1 ต.ฆอเลาะ น.ส.อานีตา
3-9608-00298-50-7

สัญชาติ
ไทย

ความ
เกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

บิดา

หมายเหตุ
นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา

ไทย

บิดา

นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

หน้าที่ 4 จาก 10 หน้า

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เกี่ยวพัน
สัญชาติ (บิดา/
เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
ด.ญ.กิสตีนา
มะหะมัดยาน 10 ก.พ.55
น.ส.อานีตา
มะหะมัดยาน ไทย 80/1 ม.1 ต.ฆอเลาะ น.ส.อานีตา
มะหะมัดยาน
มาเลเซี
ย
ไทย
มารดา นธ 0018.1/1745
21
ลว 17 ก.พ.60
3-9608-00298-50-7
3-9608-00298-50-7
หะยีดิง
ไทย 49/7 ม.5 ต.แว้ง น.ส.ฟาตีเมาะ หะยีดิง
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
หะยีดิง 3 ส.ค.53 นายซูนาร์โต
อินโดฯ น.ส.ฟาตีเมาะ
22 ด.ญ.ฟารีซา
ลว 17 ก.พ.60
1-9611-00012-95-8
1-9611-00012-95-8
มะสาและ มาเลเซีย 43 ม.1 ต.ฆอเลาะ นายเจ๊ะปอ ยูโซ๊ะ
ยูโซ๊ะ
ไทย น.ส.ซัลมะห์
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
ยูโซ๊ะ
28 พ.ย.53 นายเจ๊ะปอ
23 ด.ช.นูดิง
ลว 17 ก.พ.60
3-9608-00149-95-1
3-9608-00149-95-1
สะมาแอ
น.ส.มาสลียานี สะมาแอ
อาบูบากา ไทย น.ส.มาสลียานี
ไทย
27/3 ม.1
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
อาบูบากา 13 เม.ย.59นายสุริยา
24 ด.ช.ริฟกี
ลว 17 ก.พ.60
3-9602-00158-39-9
3-9611-00005-26-5
ต.สุไหงปาดี
3-9611-00005-26-5
ไทย นางฟาตีเมาะ ยะโกะ
ไทย
128 ม.1
นายสะมะแอ มูดอ
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
28 ก.ค.54 นายสะมะแอ มูดอ
25 ด.ญ.ฟิรดาวร์ มูดอ
ลว 17 ก.พ.60
3-9611-00015-59-7
3-9604-00016-65-2
ต.สุไหงปาดี
3-9611-00015-59-7
มูดอ
8 พ.ค.56 นายสะมะแอ มูดอ
ไทย นางฟาตีเมาะ ยะโกะ
ไทย
128 ม.1
นายสะมะแอ มูดอ
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
26 ด.ช.ไซฟูร
ลว 17 ก.พ.60
3-9611-00015-59-7
3-9604-00016-65-2
ต.สุไหงปาดี
3-9611-00015-59-7
18 พ.ค.55 นายสะมะแอ มูดอ
ไทย นางฟาตีเมาะ ยะโกะ
ไทย
128 ม.1
นายสะมะแอ มูดอ
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
27 ด.ช.มูหัมหมัดฮากิม มูดอ
ลว 17 ก.พ.60
3-9611-00015-59-7
3-9604-00016-65-2
ต.สุไหงปาดี
3-9611-00015-59-7
น.ส.โนรฮายาดี ดอเลาะ
องอาจ
ไทย น.ส.โนรฮายาดี ดอเลาะ ไทย
55 ม.1
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
28 ด.ญ.นูรอาซีกิน องอาจ 28 ก.ย.54 นายวีรพงค์
ลว 17 ก.พ.60
3-9603-00072-33-9
3-9611-00006-81-4
ต.สุไหงปาดี
3-9611-00006-81-4
เจะเลาะ
ไทย นางแอเซาะ
บินเจ๊ะโก๊ะ ไทย
183 ม.5
นายอาแว เจะเลาะ
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
เจ๊ะเล๊าะ 15 พ.ค.22 นายอาแว
29 นางอีปะห์
ลว 17 ก.พ.60
3-9603-00079-67-9
3-9611-00161-97-6 (ตาย)
ต.สุไหงปาดี
3-9603-00079-67-9
1 ม.ค.47 นายตอเละ
ดอแม
ไทย น.ส.รูใบหด๊ะ ปะดอแว ไทย
95/1 ม.9
น.ส.รูใบหด๊ะ ปะดอแว
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
30 ด.ญ.นูรบัลกิส ดอแม
ลว 17 ก.พ.60
3-9611-00012-85-7
3-9611-00011-46-0
ต.สุไหงปาดี
3-9611-00011-46-0
8 พ.ย.45 นายแวอูมา
แวมามุ มาเลเซีย น.ส.นิรอหะนิง อาแว
ไทย
109 ม.9
น.ส.นิรอหะนิง อาแว
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
31 ด.ญ.แวนูรอัสลีนา แวอูมา
ลว 17 ก.พ.60
3-9611-00013-35-7
ต.สุไหงปาดี
3-9611-00013-35-7

ลําดับ
ที่

หน้าที่ 5 จาก 10 หน้า

ลําดับ
ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
ด.ญ.แวนูรอาซีรา แวอูมา
13 ม.ค.49 นายแวอูมา
แวมามุ มาเลเซีย น.ส.นิรอหะนิง อาแว
ไทย
3-9611-00013-35-7
ด.ช.แวมูฮําหมัดฮาฟีซี แวอูมา
19 ม.ค.50 นายแวอูมา
แวมามุ มาเลเซีย น.ส.นิรอหะนิง อาแว
ไทย
3-9611-00013-35-7
ด.ช.แวมูฮําหมัดนาเบล แวอูมา
4 ธ.ค.58 นายแวอูมา
แวมามุ มาเลเซีย น.ส.นิรอหะนิง อาแว
ไทย
3-9611-00013-35-7
ด.ญ.สากีลา
มูฮําหมัดรุสลี 15 มี.ค.53 นายมูฮําหมัดรุสลี
มูฮําหมัดรุสลี มาเลเซีย น.ส.ฮาสือนะ
บินอารง ไทย
2-9611-00013-29-4
ด.ช.มูฮําหมัดเตาฟิก มามะ
มามะ
5 ต.ค.53 นายดุลลาเตะ
ไทย น.ส.แมะนะ
มะเย็ง
ไทย
3-9611-0001๐-60-9
3-9611-00012-80-6
นายมูฮําหมัดซอฟี เจ๊ะเงาะ
เจ๊ะเงาะ
26 ธ.ค.22 นายเจ๊ะมะแอ
ไทย น.สน.มือแย
ดาโอ๊ะ
ไทย
3-9611-00010-87-1
3-9612-00131-66-1
มะนอ
ดอแม
ไทย น.ส.แมะด๊ะ
ไทย
ด.ญ.นูรูล
มะนอ 10 ต.ค.95 นายมะรูดิง
3-9611-00013-19-5
3-9611-00012-84-9
อับดุลเลาะ
บินตีฮัมซะห์ มาเลเซีย
ไทย น.ส.นูรลีซา
ด.ช.อัมรัน
อับดุลเลาะ 20 พ.ย.51 นายมะรอวี
3-9608-001๔9-44-7
อับดุลเลาะ
บินตีฮัมซะห์ มาเลเซีย
ไทย น.ส.นูรลีซา
ด.ช.อัมรี
อับดึลเลาะ 15 ก.พ.55 นายมะรอวี
3-9608-001๔9-44-7
รีเป็ง
ไทย น.ส.ฮาสือเมาะ อีซอ
ไทย
ด.ญ.นาเดีย
รีเป็ง
27 ก.ค.44 นายอิสสะมะแอ
3-9611-00374-47-3
อิดริส
เจ๊ะเต๊ะ
มาเลเซีย น.ส.นูรไอดา
ไทย
ด.ช.ดานิส
เจ๊ะเต๊ะ 6 ส.ค.55 นายอับดุลอาริฟ
1-9611-00093-42-7

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)
109 ม.9
ต.สุไหงปาดี
109 ม.9
ต.สุไหงปาดี
109 ม.9
ต.สุไหงปาดี
109 ม.9
ต.สุไหงปาดี
71/1 ม.9
ต.สุไหงปาดี
81/1 ม.9
ต.สุไหงปาดี
103 ม.9
ต.สุไหงปาดี
191/1 ม.6
ต.ปะลุรู
191/1 ม.6
ต.ปะลุรู
63 ม.4
ต.ริโก๋
247/6 ม.5
ต.กาวะ

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
น.ส.นิรอหะนิง อาแว
3-9611-00013-35-7
น.ส.นิรอหะนิง อาแว
3-9611-00013-35-7
น.ส.นิรอหะนิง อาแว
3-9611-00013-35-7
น.ส.ฮาสือนะ บินอารง
2-9611-00013-29-4
น.ส.แมะนะ มะเย็ง
3-9611-00012-80-6
น.ส.มือแย ดาโอ๊ะ
3-9612-00131-66-1
น.ส.แมะด๊ะ

ดอแม

สัญชาติ
ไทย

ความ
เกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

3-9611-00012-84-9
นายมะรอวี

อับดุลเลาะ

ไทย

บิดา

อับดุลเลาะ

ไทย
ไทย

เจ๊ะเต๊ะ

1-9611-00093-42-7

นธ 0018.1/1745

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

3-9611-00374-47-3
น.ส.นูรไอดา

บิดา

ลว 17 ก.พ.60

3-9608-001๔9-44-7
น.ส.ฮาสือเมาะ อีซอ

นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

3-9608-001๔9-44-7
นายมะรอวี

หมายเหตุ

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

หน้าที่ 6 จาก 10 หน้า

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เกี่ยวพัน
สัญชาติ (บิดา/
เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
นายมาหะมะ
รีเป็ง
นางหาลี
เ
มาะ
มะเราะ
นางหาลี
เ
มาะ
มะเราะ
ไทย
ไทย
129
ม.5
ไทย
มารดา นธ 0018.1/1745
นายมะยี
รี
เ
ป็
ง
2
มิ
.
ย.38
43
ลว 17 ก.พ.60
3-9611-00175-04-7
3-9403-00110-52-5
ต.ริโก๋
3-9403-00110-52-5
อาแวเงาะ
สะแลแม
ไทย นางนูรีฮาร์
ไทย
164/2 ม.1 นายอับดุลวอฮะ อาแวเงาะ
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
44 ด.ญ.ซาแลฮะ อาแวเงาะ 1 ก.พ.43 นายอับดุลวอฮะ
ลว 17 ก.พ.60
3-9605-00579-71-3
3-9605-00580-59-2
ต.โต๊ะเด็ง
3-9605-00579-71-3
ซานูซี
อินโดนีเซีย น.ส.แวปัสดา
บูลูกะจิ
น.ส.แวปัสดา บูลูกะจิ
ไทย
224/1
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
บูลูกะจิ 27 มิ.ย.40 นายรุสลี
45 ด.ช.ปาอีซา
ลว 17 ก.พ.60
3-9605-00706-13-8
ต.โต๊ะเด็ง
3-9605-00706-13-8
มะเย็ง
ไทย นางเจ๊ะแย
ยูโซ๊ะ
นางเจ๊ะแย
ยูโซ๊ะ
1 ก.ค.45 นายอาลี
ไทย
94 ม.1
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
46 ด.ญ.ซีตีนูรอัยซะห์ อาลี
ลว 17 ก.พ.60
5-9611-99005-27-7
3-9611-00247-53-6
ต.โต๊ะเด็ง
3-9611-00247-53-6
8 ก.พ.49 นายมูฮําหมัดรุสลี ฮายีซามหาดี ไทย น.ส.แวมาซือนิง สะและ
ไทย
228/7 ม.1 น.ส.แวมาซือนิง สะและ
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
47 ด.ญนูรูลซาฟีกา สาและ
ลว 17 ก.พ.60
1-9611-00003-65-7
ต.โต๊ะเด็ง
1-9611-00003-65-7
ไทย
228/7 ม.1 น.ส.แวมาซือนิง สะและ
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
48 ด.ญ.นูรอัยนัจวานา สาและ 25 พ.ย.52 นายมูฮําหมัดรุสลี ฮายีซามหาดี ไทย น.ส.แวมาซือนิง สะและ
ลว 17 ก.พ.60
1-9611-00003-65-7
ต.โต๊ะเด็ง
1-9611-00003-65-7
นิลสมาน
นิลสมาน
ไทย นางลียา
ยูโซะ
1 ม.ค.49 นายอับดุลอิลาฮ์
มาเลเซีย 9606-013880-2 นายอับดุลอิลาฮ์ นิลสมาน
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
49 ด.ช.อัมเสาะรี
ลว 17 ก.พ.60
๑-๙๖๐๖-๐๐๐๑๙-๒๗-๖
๑-๙๖๐๖-๐๐๐๑๙-๒๗-๖
สะอิ
มาเลเซีย น.ส.มาสลิน
สะอิ
14 ต.ค.52 นายไซฟูลบาฮารี กาเซ็ม
ไทย 81 ม.7 ต.โละจูด น.ส.มาสลิน สะอิ
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
50 ด.ญ.โนรฮูมัยรา
ลว 17 ก.พ.60
1-9608-00039-04-1
1-9608-00039-04-1
มาเลเซีย น.ส.มาสลิน
สะอิ
6 ส.ค.55 นายไซฟูลบาฮารี กาเซ็ม
ไทย 81 ม.7 ต.โละจูด น.ส.มาสลิน สะอิ
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
51 ด.ญ.โนรคัยซารา สะอิ
ลว 17 ก.พ.60
1-9608-00039-04-1
1-9608-00039-04-1
หะมะ
หะมะ
หะมะ
ไทย นางรอหม๊ะ
หะมะ
1 ม.ค.18 นายยาซิง
ไทย 28 ม.4 ต.กายูคละ นายยาซิง
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
52 น.ส.ซือเมาะ
ลว 17 ก.พ.60
5-9608-00001-72-1
3-9608-00202-35-6
5-9608-00001-72-1
กาซอ
กาซอ
ไทย น.ส.ยามีละห์
เจ๊ะเลาะ
3 ส.ค.39 นายต่วนลอนิ
ไทย 6/5 ม.6 ต.กายูคละ นายต่วนลอนิ กาซอ
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
53 นายอาสือนัน
ลว 17 ก.พ.60
๐-๙๖๐๘-๘๙๐๐๐-๕๙-๑
3-9605-00231-43-1
2-9608-00010-41-6
3-9605-00231-43-1

ลําดับ
ที่

หน้าที่ 7 จาก 10 หน้า

ลําดับ
ที่
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
ด.ญ.นาซูวา

ด.ญ.อภิชญา

ด.ญ.อาฟีซา

ด.ช.มูฮําหมัดอิลฮัม

ด.ญ.แอนนา

ด.ช.ซัฟรี

ด.ช.อาหมัดดาเนีย

ด.ญ.นาตาชา

ด.ช.อันดาลิส

ด.ช.มูฮัมหมัดริสกี

ด.ช.มูฮัหมัดอิรฟาน

มูซอ

ดือราแม

ดอนิ

บาเร็ง

บินมามุ

บินนาปี

ศรียพันธ์

สะตอพา

ยา

สาแม

สาแม

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
วัน เดือน
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
นายมามะ
มู
ซ
อ
ไทย นางเจ๊ะลีเมาะ
อาลี
17 ต.ค.53
ไทย
3-9608-00187-28-4
3-9609-00100-11-3
น.ส.นูรีซา
ดือราแม
18 มี.ค.53
ไทย
1-9608-00037-45-6
ตอนิ
ไทย น.ส.กอตีเยาะ
อาแว
8 พ.ย.49 นายอับดุลลายิ
ไทย
3-9608-00304-13-2
บาเร็ง
ไทย น.ส.ซากีเราะ
บินอาแวเต๊ะ ไทย
21 พ.ย.55 นายอิสมาน
3-9403-00183-18-2
2-9608-00007-46-6
เจ๊ะโซ๊ะ
ไทย น.ส.นูรีดา
บินมามุ
20 ก.พ.54 นายอาดิ
ไทย
3-9608-00101-65-7
บินนาปี
ไทย นางอิลลีซูรยาณี บินนาปี
3 ม.ค.55 นายอภิวัฒน์
อินโดฯ
3-9608-00096-70-0
ศรียพันธ์
ไทย น.ส.รอฮายา
ยายอ
28 ก.ค.51 นายอับดุลร่อฮีม
ไทย
1-9611-00001-00-0
1-9608-9901-31-8
กามารูเด็ง
มาเลเซีย น.ส.รุสนี
สะตอพา
20 เม.ย.50นายมาดาโอ๊ะ
ไทย
3-9608-00047-15-6
ยา
ไทย น.ส.นูรฮายาตี
สะแลแม
25 ก.ค.59 นายอุสมาน
ไทย
1-9608-00123-39-5
สาแม
บุคคล
ไทย น.ส.มารียาตี
สาแม
24 เม.ย.59นายอุสมาน
3-9506-00365-62-6
0-9687-89000-09-1 ไม่มีสถานะ
สาแม
บุคคล
ไทย น.ส.มารียาตี
สาแม
16 ก.ย.59 นายอุสมาน
3-9506-00365-62-6
0-9687-89000-09-1 ไม่มีสถานะ

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
(HID)
21/1 ม.6 ต.ฆอเลาะ นางเจ๊ะลีเมาะ อาลี
3-9609-00100-11-3
ดือราแม
6/8 ม.2 ต.แม่ดง น.ส.นูรีซา
1-9608-00037-45-6
76 ม.6 ต.เอราวัณ น.ส.กอตีเยาะ อาแว
3-9608-00304-13-2
1/2 ม.1 ต.ฆอเลาะ น.ส.ซากีเราะ บินอาแวเต๊ะ
2-9608-00007-46-6
บินมามุ
10 ม.2 ต.แม่ดง น.ส.นูรีดา
3-9608-00101-65-7
บินนาปี
64 ม.3 ต.ฆอเลาะ นายอภิวัฒน์
3-9608-00096-70-0
48 ม.2 ต.ฆอเลาะ น.ส.รอฮายา ยายอ
1-9608-9901-31-8
สะตอพา
42 ม.3 ต.ฆอเลาะ น.ส.รุสนี
3-9608-00047-15-6
9 ม.2 ต.มาโมง น.ส.นูรฮายาตี สะแลแม
อ.สุคิริน
1-9608-00123-39-5
สาแม
29/2 ม.7 ต.มาโมง นายอุสมาน
อ.สุคิริน
3-9506-00365-62-6
สาแม
29/2 ม.7 ต.มาโมง นายอุสมาน
อ.สุคิริน
3-9506-00365-62-6

สัญชาติ
ไทย

ความ
เกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

หมายเหตุ

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

บิดา

นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

บิดา

นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

บิดา

นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

หน้าที่ 8 จาก 10 หน้า

ลําดับ
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

65

นายสมชาย

อินศรีสม

66

นายอุสมาน

กะโด

67

นายซุกิฟลี

กะโด

68

ด.ญ.อารีซา

บินเจ๊ะมุ

69

ด.ญ.นุรอตีระห์บัลกีส จะมะจี

70

ด.ญ.นุรอาซีฟา

กาหลี

71

น.ส.โนรไอนา

มูซา

72

น.ส.นูรูฮูดา

ดือเล๊าะ

73

ด.ญ.โนร์ไอนี

ยูนุ

74

ด.ช.อิลฮัม

ลาเม๊าะ

75

ด.ช.มุสตากิม

ลาเม๊าะ

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เกี่ยวพัน
สัญชาติ (บิดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
เลิศไทย
ไทย นางจิ้ว
อินศรีสม
อินศรีสม
2508 นายทองใบ
ไทย
234/3 ม.11 นางจิ้ว
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60
3-9609-00090-36-3
ต.สุคิริน อ.สุคิริน 3-9609-00090-36-3
กะโด
ไทย นางมากลือซง
สือแม
2532 นายสะแลแม
ไทย 189 ม.10 ต.สุคิริน นายสะแลแม กะโด
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60
3-9605-00795-50-5
อ.สุคริ ิน
3-9605-00795-50-5
กะโด
ไทย นางมากลือซง
สือแม
2539 นายสะแลแม
ไทย 189 ม.10 ต.สุคิริน นายสะแลแม กะโด
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60
3-9605-00795-50-5
อ.สุคิริน
3-9605-00795-50-5
ไทย น.ส.ซูใบดะห์
บินเจ๊ะมุ
น.ส.ซูใบดะห์ บินเจ๊ะมุ
2 ส.ค.52 นายมูฮําหมัดซะหรีซัน ราซาลี
ไทย
223 ม.11
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60
1-9611-00056-38-6
ต.สากอ
1-9611-00056-38-6
ฮาซัน
มาเลเซีย น.ส.นีฮา
จะมะจี
น.ส.นีฮา
จะมะจี
17 พ.ย.53 นายสะอารี
ไทย
24/4 ม.3
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60
1-9611-00009-66-3
ต.สากอ
1-9611-00009-66-3
กาหลี
นายมะซอมิง
กาหลี
ไทย น.ส.อาอีซะห์
สะแตโต๊ะ
5 มี.ค.58 นายมะซอมิง
ไทย
334 ม.4
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60
1-9611-00033-35-1
1-9611-00080-30-9
ต.สากอ
1-9611-00033-35-1
มูซา
12 ต.ค.44 นายมะกาแม
ไทย นางรอสูแว
มูซอ
นางรอสูแว
มูซอ
ไทย
63 ม.4
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60
3-9611-00292-96-5
3-9605-00361-00-9
ต.สากอ
3-9605-00361-00-9
ดือเล๊าะ
20 พ.ค.37 นายมามะนาวี
ไทย น.ส.น้องแก้ว
ยูนุ๊
น.ส.น้องแก้ว ยูนุ๊
ไทย
58/4 ม.3
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60
3-9611-00246-86-6
3-96๑๑-00443-04-1
ต.ปะลุรู
3-96๑๑-00443-04-1
ยูนุ
ยูนุ
13 ก.พ.56 นายมะปีเย๊าะ
ไทย น.ส.นิอาซีซะห์
นิฮาซัน มาเลเซีย 60 ถ.ปอฮงกือปัสเกาะตา นายมะปีเย๊าะ
ไทย
บิดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60
3-9611-00372-20-9
ต.ปะลุรู
3-9611-00372-20-9
สาเม๊าะ
27 ม.3 ต.โต๊ะเด็ง
4 พ.ย.52 นายสะมะแอ
ไทย น.ส.แมะเย๊าะ
มูซอ
น.ส.แมะเย๊าะ มูซอ
ไทย
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60
5-9611-00017-58-๘ (เสียชีวิต) 3-9611-00266-73-5
3-9611-00266-73-5
สาเม๊าะ
27 ม.3 ต.โต๊ะเด็ง
29 พ.ย.55 นายสะมะแอ
ไทย น.ส.แมะเย๊าะ
มูซอ
น.ส.แมะเย๊าะ มูซอ
ไทย
ไทย มารดา นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60
5-9611-00017-58-๘ (เสียชีวิต) 3-9611-00266-73-5
3-9611-00266-73-5

หน้าที่ 9 จาก 10 หน้า

ลําดับ
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
หามะ
76 นางแยนะ
77 น.ส.นูรฮามีซา

เลาะยา

78 นายมูฮํามัดเฟาซัน เลาะยา
79

นายมูฮํามัดฮิลมี

เลาะยา

80

นายมูฮํามัดซอลาฮุด เลาะยา

81

นายมูฮํามัดฮาฟีซี

เลาะยา

82

น.ส.ฮาลีเม๊าะ

แมเร๊าะ

83 ด.ช.อิกรัม

อาแว

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เกี่ยวพัน
สัญชาติ (บิดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
2477 หามะ
ไทย กลือซง
ไทย 60 ม.3 ต.มาโมง นางลีเยาะ หามะ
ไทย น้องสาว นธ 0018.1/1745
อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 3-9609-00061-37-1
ร่วมบิดามารดา ลว 17 ก.พ.60
สาและ
น.ส.อนันญา
เลาะยา
นายอุสมาน
เลาะยา
7 ก.ย.33 นายอาลี
ไทย
30/2 ม.4
ไทย พี่ชาย นธ 0018.1/1745
3-9604-00226-35-5 (ตาย)
ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ ๓-๙๖๐๔-๐๐๒๒๖-๓๘-๐
ร่วมบิดามารดา ลว 17 ก.พ.60
สาและ
น.ส.อนันญา
เลาะยา
นายอุสมาน
เลาะยา
4 ก.ค.36 นายอาลี
ไทย
30/2 ม.4
ไทย พี่ชาย นธ 0018.1/1745
3-9604-00226-35-5 (ตาย)
ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ ๓-๙๖๐๔-๐๐๒๒๖-๓๘-๐
ร่วมบิดามารดา ลว 17 ก.พ.60
สาและ
น.ส.อนันญา
เลาะยา
นายอุสมาน
เลาะยา
6 พ.ย.39 นายอาลี
ไทย
30/2 ม.4
ไทย พี่ชาย นธ 0018.1/1745
3-9604-00226-35-5 (ตาย)
ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ ๓-๙๖๐๔-๐๐๒๒๖-๓๘-๐
ร่วมบิดามารดา ลว 17 ก.พ.60
สาและ
น.ส.อนันญา
เลาะยา
นายอุสมาน
เลาะยา
10 มิ.ย.41 นายอาลี
ไทย
30/2 ม.4
ไทย พี่ชาย นธ 0018.1/1745
3-9604-00226-35-5 (ตาย)
ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ ๓-๙๖๐๔-๐๐๒๒๖-๓๘-๐
ร่วมบิดามารดา ลว 17 ก.พ.60
สาและ
น.ส.อนันญา
เลาะยา
นายอุสมาน
เลาะยา
14 มี.ค.43 นายอาลี
ไทย
30/2 ม.4
ไทย พี่ชาย นธ 0018.1/1745
3-9604-00226-35-5 (ตาย)
ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ ๓-๙๖๐๔-๐๐๒๒๖-๓๘-๐
ร่วมบิดามารดา ลว 17 ก.พ.60
แมเร๊าะ
31 ม.ค.29 นายเจ๊ะแม
ไทย นางไซนับ
บินมาน๊ะ
น.ส.นูรอัยนีร์ แมเร๊าะ
ไทย
46 ม.12
ไทย พี่สาวร่วม นธ 0018.1/1745
3-9605-00396-08-2
ต.สากอ
3-9605-00396-09-1
บิดา ลว 17 ก.พ.60
ไทย
มาเลเซีย 82/4 ม.1 ต.แม่ดง นายอิสมาแอ อาแว
ไทย
ปู่ นธ 0018.1/1745
12 มิ.ย.52 นายมาซือลัน อาแว
ลว 17 ก.พ.60
3-9608-00096-05-0
3-9608-00096-04-1

ไม่อนุมัติ จํานวน 4 ราย
2491
84 นายสะมะแอ อูมา
ไม่เข้าเงื่อนไขกฎหมายสัญชาติ
มะระเสะ 1 ธ.ค.39 นายนาเซ
85 นายอัสมิง
ขอข้อมูลมารดาเพิ่มเติม

บินนาแว

ไทย

ไทย

202/1 ม.3 ต.แว้ง
อ.แวง
17/2 ม.1
ต.สุไหงปาดี

นายคอเดร์

อูมา

3-9608-00057-10-1
นางนูรีดา
มะรอเสะ
2-9605-00233-50-7

ไทย

หลาน นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

ไทย

น้า

นธ 0018.1/1745
ลว 17 ก.พ.60

หน้าที่ 10 จาก 10 หน้า

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เกี่ยวพัน
สัญชาติ (บิดา/
เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
นายอีซอ
มะยูโซ๊ะ
นางแมะเยาะ
ยู
โ
ซะ
นางแมะเยาะ
ยู
โ
ซะ
ไทย
ไทย
2/1
ถ.ปอฮงกื
อ
ปั
ส
ไทย
มารดา นธ 0018.1/1745
นายมะนู
ล
า
มะยู
โ
ซ๊
ะ
10
ส.ค.17
86
ลว 17 ก.พ.60
๕-๙๖๘๖-๐๐๐๑๐-๘๑-๓ มีรายการแล้ว 3-9611-00382-70-1
3-9611-00382-84-1
ต.ปะลุรู
3-9611-00382-84-1
อาแว
ไทย นางมีเนาะ
2486 นายอาแว
มาเลเซีย 67 ม.1 ต.มาโมง นางรอฮีมะ เจ๊ะโวะ
ไทย หลาน นธ 0018.1/1745
87 นางสือนะ
ลว 17 ก.พ.60
ไม่เข้าเงื่อนไขกฎหมายสัญชาติ
อ.สุคิรนิ
3-9609-00056-66-1

ลําดับ
ที่

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 38 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัดปัตตานี
น.ส.มาซีเตาะ ตาตา
1 มี.ค.41 นายอับดุลวามิง ตาตา
ไทย น.ส.มือละ
หะยีมะหะ ไทย 9403-017353-5 น.ส.มือละ หะยีมะหะ
ไทย มารดา ปน 0018.1/22076
128/1 ม.7 ต.บางเขา 3-9403-00272-99-1
ลว 14 ธ.ค.59
3-9606-00140-08-0
3-9403-00272-99-1
ไทย น.ส.มือละ
หะยีมะหะ ไทย 9403-017353-5 น.ส.มือละ หะยีมะหะ
ไทย มารดา ปน 0018.1/22076
น.ส.นูรมี
ตาตา
10 ม.ค.44 นายอับดุลวามิง ตาตา
128/1 ม.7 ต.บางเขา 3-9403-00272-99-1
ลว 14 ธ.ค.59
3-9606-00140-08-0
3-9403-00272-99-1
ไทย น.ส.มือละ
หะยีมะหะ ไทย 9403-017353-5 น.ส.มือละ หะยีมะหะ
ไทย มารดา ปน 0018.1/22076
ด.ช.มุสาตากีม ตาตา
25 พ.ค.55 นายอับดุลวามิง ตาตา
128/1 ม.7 ต.บางเขา 3-9403-00272-99-1
ลว 14 ธ.ค.59
3-9606-00140-08-0
3-9403-00272-99-1
เจะดะ
ไทย
บิดา ปน 0018.1/22076
ด.ช.ฟิกรี
เจะดะ
3 ก.ย.55 นายสูใหรี
เจะดะ
ไทย นางนูรฟามีซาอาซียันตี บินต์โรไซดี มาเลเซีย 9407-013302-0 นายสูใหรี
81 ม.5 ต.มะนังดาลํา ๑-9407-00038-07-8
ลว 14 ธ.ค.59
๑-9407-00038-07-8
น.ส.วากียะห์ สะตา
22 ก.ย.35 นายราเซะ สะตา
ไทย น.ส.มารีแย
9407-014176-6 นายราเซะ สะตา
ไทย
บิดา ปน 0018.1/22076
106/1 ม.1 ต.มะนังดาลํา 3-9604-00246-96-8
ลว 14 ธ.ค.59
3-9604-00246-96-8
(เสียชีวิต)
นายอับดุลเราะมาน สะตา
19 ส.ค.39 นายราเซะ สะตา
ไทย น.ส.มารีแย
9407-014176-6 นายราเซะ สะตา
ไทย
บิดา ปน 0018.1/22076
106/1 ม.1 ต.มะนังดาลํา 3-9604-00246-96-8
ลว 14 ธ.ค.59
๐-๙๔๐๗-๘๙๐๐๐-๖๒-๐
3-9604-00246-96-8
(เสียชีวิต)
เจ๊ะลาเต๊ะ ไทย นางตีเมาะ
เจ๊ะลาเต๊ะ
การี
ไทย 9407-012326-1 นายพลี
ไทย
บิดา ปน 0018.1/22076
น.ส.มารีนี
เจ๊ะลาเต๊ะ 20 พ.ย.39 นายพลี
ลว 14 ธ.ค.59
3-9407-00133-78-6
3-9407-00286-99-0
9809 ม.3 ต.กะดุนง 3-9407-00133-78-6
ด.ช.ซูฟียัน
ซะตา
11 มี.ค.43 นายออฮามะ ซะตา
ไทย
9407-014176-6 นายออฮามะ ซะตา
ไทย
บิดา ปน 0018.1/22076
106/1 ม.1 ต.มะนังดาลํา ๓-9407-00187-99-1
ลว 14 ธ.ค.59
๓-9407-00187-99-1
น.ส.รอซีละห์ บูละ
6 มิ.ย.36 นายยะโกะ ดือราแม มาเลเซีย นางรอกีเยาะ หะยีดิง
ไทย 9407-000561-7 นางรอกีเยาะ หะยีดิง
ไทย มารดา ปน 0018.1/22076
26 ม.5 ต.เตราะบอน 3-9604-00177-68-1
ลว 14 ธ.ค.59
๐-๙๔๐๗-๘๙๐๐๐-๔๘-๔
3-9604-00177-68-1

หน้าที่ 2 จาก 4 หน้า

ลําดับ
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
10 น.ส.รอฮายา บูละ
๐-๙๔๐๗-๘๙๐๐๐-๐๑-๘
11 นายอับดุลอุสมัน บูละ
๐-๙๔๐๗-๘๙๐๐๐-๐๒-๖
กาเจ
12 ด.ญ.ซีฮาม
13 ด.ญ.ซามีฮาร์

กาเจ

14 ด.ช.อันดาลีฟ

กาเจ

15 ด.ช.ดาเยลร์

กาเจ

16 ด.ช.มูอัมหมัดอาฟิต ฮะแว
17 ด.ญ.นูรฟาดีลา คาหาลี
18 น.ส.รอซือนะ

ยีกกะเซ็ง

19 นายมะดาโอ๊ะ

แวสะตียา

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
5 ม.ค.41 นายดอเลาะ บูละ
ไทย นางรอกีเยาะ หะยีดิง
ไทย 9407-000561-7 นางรอกีเยาะ หะยีดิง
ไทย มารดา ปน 0018.1/22076
26 ม.5 ต.เตราะบอน 3-9604-00177-68-1
ลว 14 ธ.ค.59
1-9601-00441-22-6
3-9604-00177-68-1
5 ม.ค.47 นายดอเลาะ บูละ
ไทย นางรอกีเยาะ หะยีดิง
ไทย 9407-000561-7 นางรอกีเยาะ หะยีดิง
ไทย มารดา ปน 0018.1/22076
26 ม.5 ต.เตราะบอน 3-9604-00177-68-1
ลว 14 ธ.ค.59
1-9601-00441-22-6
3-9604-00177-68-1
6 มิ.ย.56 นายรอยหันต์ กาเจ
ไทย นางรุสนี
กาเจ
ไทย 9407-012296-6 นายรอยหันต์ กาเจ
ไทย
บิดา ปน 0018.1/22076
ลว 14 ธ.ค.59
3-9407-00063-27-3
๓-๙๖๐๘-๐๐๑๓๗-๗๐-๘
92 ม.1 ต.ละหาร 3-9407-00063-27-3
13 พ.ค.57 นายรอยหันต์ กาเจ
ไทย นางรุสนี
กาเจ
ไทย 9407-012296-6 นายรอยหันต์ กาเจ
ไทย
บิดา ปน 0018.1/22076
ลว 14 ธ.ค.59
3-9407-00063-27-3
3-9407-00286-99-0
92 ม.1 ต.ละหาร 3-9407-00063-27-3
16 พ.ค.58 นายรอยหันต์ กาเจ
ไทย นางรุสนี
กาเจ
ไทย 9407-012296-6 นายรอยหันต์ กาเจ
ไทย
บิดา ปน 0018.1/22076
ลว 14 ธ.ค.59
3-9407-00063-27-3
3-9407-00286-99-0
92 ม.1 ต.ละหาร 3-9407-00063-27-3
12 พ.ย.59 นายรอยหันต์ กาเจ
ไทย นางรุสนี
กาเจ
ไทย 9407-012296-6 นายรอยหันต์ กาเจ
ไทย
บิดา ปน 0018.1/22076
ลว 14 ธ.ค.59
3-9407-00063-27-3
3-9407-00286-99-0
92 ม.1 ต.ละหาร 3-9407-00063-27-3
5 พ.ค.59 นายอับดุลฮาเลม ฮะแว
ไทย น.ส.ตาฮานีย์ มะหะมาน ไทย 9407-007788-0 นายอับดุลฮาเลม ฮะแว
ไทย
บิดา ปน 0018.1/22076
89/2 ม.1 ต.เตราะบอน 1-9407-00043-39-0
ลว 14 ธ.ค.59
1-9407-00043-39-0
5-9603-00020-12-3
ไทย มารดา ปน 0018.1/1042
17 เม.ย.58 นายซอลาฮูดิน คาดาลี
ไทย น.ส.ซูนีตา
เจะเลาะ
ไทย 9407-2002982-7 น.ส.ซูนีตา เจะเลาะ
1-9405-00110-11-5
1-9407-00097-87-2
6 ม.4 ต.บางเก่า 1-9407-00097-87-2
ลว 19 ม.ค.60
ไทย มารดา ปน 0018.1/1042
1 พ.ย.37 นายประทีป ยีกะเซ็ง ไทย น.ส.ตีเราะ
อาลี
ไทย 9407-001057-2 น.ส.ตีเราะ อาลี
74 ม.1 ต.ปะเสยะวอ 3-9403-00502-60-1
3-9506-00104-13-0
3-9403-00502-60-1
ลว 19 ม.ค.60
2528 นายมะยาดี แวสะตียา ไทย
9406-001091-0 นายมะยาดี แวสะตียา
ไทย
บิดา ปน 0018.1/1042
44 ม.2 ต.ตะโลแมะนา 3-9406-00060-90-6
ลว 19 ม.ค.60
3-9406-00060-90-6

หน้าที่ 3 จาก 4 หน้า

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความเกี่ยวพัน
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ (บิดา/
เลขประจําตัว
ปีเกิด
เลขประจําตัว
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
4 ก.ย.52 นายอาหามะ สาแม
ไทย น.ส.ไลลา
สาและยีงอ ไทย 9406-007331-8 นายอาหามะ สาแม
ไทย
บิดา ปน 0018.1/1042
20 ด.ช.อัฟฟาน สาแม
5-9407-00021-72-1
2-9406-00016-87-9
81/24 ม.5 ต.น้ําดํา 5-9407-00021-72-1
ลว 19 ม.ค.60
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี น.ส.ไลลา
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
สาและยีงอ
ไทย มารดา
2-9406-00016-87-9
คาเม้ล
9 พ.ย.48 นายลูตมาจร์ คาเม้ล
ไทย
9406-002316-7 นายลูตมาจร์ คาเม้ล
ไทย
บิดา ปน 0018.1/1042
21 ด.ช.อาซัน
97/1 ม.1 ต.น้ําดํา ๕-๙๔๐๖-๐๐๐๑๗-๗๕-๖
ลว 19 ม.ค.60
๕-๙๔๐๖-๐๐๐๑๗-๗๕-๖
ด.ช.มูฮําหนัดอานัสไอมาน
มูซอ
10 ก.พ.48 นายอาดือนัน มูซอ
ไทย lnas Musa
ลาว 9406-001035-9 นายอาดือนัน มูซอ
ไทย
บิดา ปน 0018.1/1042
22
4/1 ม.2 ต.ตะโละแมะนา 3-9406-00057-59-0
3-9406-00057-59-0
ลว 19 ม.ค.60
ด.ญ.รอบีตุลอีดดาวียะห์ มูซอ
19 ก.พ.51 นายอาดือนัน มูซอ
ไทย lnas Musa
ลาว 9406-001035-9 นายอาดือนัน มูซอ
ไทย
บิดา ปน 0018.1/1042
23
4/1 ม.2 ต.ตะโละแมะนา 3-9406-00057-59-0
3-9406-00057-59-0
ลว 19 ม.ค.60
มูซอ
2552 นายอาดือนัน มูซอ
ไทย lnas Musa
ลาว 9406-001035-9 นายอาดือนัน มูซอ
ไทย
บิดา ปน 0018.1/1042
24 ด.ญ.ฟิตรี
4/1 ม.2 ต.ตะโละแมะนา 3-9406-00057-59-0
ลว 19 ม.ค.60
3-9406-00057-59-0
แสนศรี 18 ก.พ.51 นายสมบัติ แสนศรี
ไทย น.ส.พาอีร๊ะ
กือจิ
ไทย 9406-002981-5 นายสมบัติ แสนศรี
ไทย
บิดา ปน 0018.1/1042
25 ด.ญ.มารีนา
46/1 ม.1 ต.ตะโละแมนา 3-4016-00505-40-7
ลว 19 ม.ค.60
3-4016-00505-40-7
3-9405-00325-00-2
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี น.ส.พาอีร๊ะ กือจิ
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
3-9405-00325-00-2
ไทย มารดา
มะ
ไทย
บิดา ปน 0018.1/2785
มะ
10 ม.ค.24 นายอูเซ็ง
มะ
ไทย มีเนาะ
มะ
ไทย 9403-003662-7 นายอูเซ็ง
26 นายแวแม
3-9403-00431-91-7
๓-๙๔๐๓-๐๐๐๓๑-๗๓-๑
3-9403-00431-91-7
ลว 16 ก.พ.60
ไทย มารดา ปน 0018.1/2785
รอยิง
1 ก.พ.27 นายกาเดร์ รอยิง
ไทย น.ส.แมะเม๊าะ เจ๊ะมะ
ไทย 9403-017300-4 น.ส.แมะเม๊าะ เจ๊ะมะ
27 น.ส.นูรีวัน
3-9505-00281-88-9
3-9505-00281-88-9
ลว 16 ก.พ.60
ไทย มารดา ปน 0018.1/2785
7 มี.ค.30 นายกาเดร์ รอยิง
ไทย น.ส.แมะเม๊าะ เจ๊ะมะ
ไทย 9403-017300-4 น.ส.แมะเม๊าะ เจ๊ะมะ
28 น.ส.อาซีมะห์ รอยิง
3-9505-00281-88-9
3-9505-00281-88-9
ลว 16 ก.พ.60

ลําดับ
ที่

หน้าที่ 4 จาก 4 หน้า

ลําดับ
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
รอยิง
29 น.ส.อัสลีนา

30 น.ส.นุรอาตีกะห์ รอยิง
31 นายอาแมรูเด็ง รอยิง
32 นายมูฮัมมัดฟากีมี สาสู
33 นายมูอัมมัดอัซมี สาสู
34 ด.ช.ซอลาฮูดิง

คาเดร์

35 ด.ช.ฟาริด

ดอเลาะ

36 น.ส.นูร์ฮีดายะห์ บือแน
37 น.ส.นิตยา

มนทอง

38 นายมะตอเฮ

โตะดะ

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
วัน เดือน
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
5 เม.ย.33 นายกาเดร์ รอยิง
ไทย น.ส.แมะเม๊าะ เจ๊ะมะ
ไทย
3-9505-00281-88-9
8 พ.ค.41 นายกาเดร์ รอยิง
ไทย น.ส.แมะเม๊าะ เจ๊ะมะ
ไทย
3-9505-00281-88-9
10 มิ.ย.42 นายกาเดร์ รอยิง
ไทย น.ส.แมะเม๊าะ เจ๊ะมะ
ไทย
3-9505-00281-88-9
23 ม.ค.37 นายรอยะ สาสู
ไทย นางบีเดาะ
สาสู
ไทย
3-9409-00537-82-1
15 มี.ค.38 นายรอยะ สาสู
ไทย นางบีเดาะ
สาสู
ไทย
3-9409-00537-82-1
1 ม.ค.45 นายยูโซ๊ะ
คาเดร์
ไทย น.ส.ยาวียะห์ คาเดร์
ไทย
3-9407-00259-28-3
๑-๙๔๐๗-๐๐๐๖๒-๗๕-๑
7 ม.ค.52 นายมือตอพา ดอเลาะ ไทย น.ส.กัซมาวานี สาหะ
ไทย
3-9407-00263-86-8
3 ก.ค.43
มาเลเซีย น.ส.ฮายาตี
บือแน
ไทย
3-9407-00011-12-5
22 ม.ค.17 นายนันท์
มนทอง
ไทย นางยอด
ใคร่นุ่นโพธิ์ ไทย
3-9499-00033-49-0
3-5404-00791-73-1 (เสียชีวิต)
2542 นายดาโอะ โตะดะ
ไทย น.ส.แซะเดาะ โมะ
ไทย
๓-๙๔๐๔-๐๐๑๓๓-๖๖-๗ (ตาย) ๓-๙๔๐๖-๐๐๐๐๑-๖๒-๔ (ตาย)

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)
9403-017300-4
9403-017300-4
9403-017300-4
9403-006292-0
9403-006292-0
9407-006222-0
9407-001622-8
9407-002919-2

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
น.ส.แมะเม๊าะ เจ๊ะมะ
3-9505-00281-88-9
น.ส.แมะเม๊าะ เจ๊ะมะ
3-9505-00281-88-9
น.ส.แมะเม๊าะ เจ๊ะมะ
3-9505-00281-88-9
นายรอยะ สาสู
3-9409-00537-82-1
นายรอยะ สาสู
3-9409-00537-82-1
น.ส.ยาวียะห์ คาเดร์
๑-๙๔๐๗-๐๐๐๖๒-๗๕-๑
นายมือตอพา ดอเลาะ
3-9407-00263-86-8
น.ส.ฮายาตี บือแน
3-9407-00011-12-5

ใคร่นุ่นโพธิ์
9499-005580-2 น.ส.รําไพ
3 ซ.2 ถ.จะบังติกอ ๓-๔๑๑๖-๐๐๔๒๐-๑๓-๔
9406-0062874-7 นายฮามือลี โตะดะ
40/3 ม.3 ต.ปากู
2-9406-00008-05-1

สัญชาติ
ไทย

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

หมายเหตุ

มารดา ปน 0018.1/2785
ลว 16 ก.พ.60
ไทย มารดา ปน 0018.1/2785
ลว 16 ก.พ.60
ไทย มารดา ปน 0018.1/2785
ลว 16 ก.พ.60
ไทย
บิดา ปน 0018.1/2785
ลว 16 ก.พ.60
ไทย
บิดา ปน 0018.1/2785
ลว 16 ก.พ.60
ไทย มารดา ปน 0018.1/2785
ลว 16 ก.พ.60
ไทย
บิดา ปน 0018.1/2785
ลว 16 ก.พ.60
ไทย มารดา ปน 0018.1/2785
ลว 16 ก.พ.60
ไทย น้องสาว ปน 0018.1/22076
ร่วมมารดา ลว 14 ธ.ค.59
ไทย พี่ชาย ปน 0018.1/1042
ร่วมบิดามารดลว 19 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3

4
5
6
7
8

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 18 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ด.ญ.นูรอารีซา ดีมะ
29 ม.ค.59 นายอัสมี
มูฮําหมัดนอร์ มาเลเซีย น.ส.ยาวาเฮ ดีมะ
ไทย
3-9505-00150-20-2
นายรุสลัน
มะหะ
18 ก.ค.35 นายอับดุลลาห์ บี อารีฟีน
มาเลเซีย น.ส.แยะน มะหะ
ไทย
3-9501-00183-76-6
นายอามาน
มะสีละ
มะสีละ
2 เม.ย.43 นายสูดิง
ไทย น.ส.ซือม๊ะ ตีมุง
ไทย
๓-๙๕๐๖-๐๐๓๔๖-๖๖-๔
3-9501-00141-65-6
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
อายุ 4 ปี นายมะสาเระ เจ๊ะแม
ไทย
ไม่พบข้อมูล
ปานาวา
นางรอกีเยาะ ปานาวา อายุ 44 ปี นายอาแว
ไทย
๓-๙๕๐๕-๐๐๒๙๐-๐๑-๒ (ตาย)
เจะเลาะ
ด.ช.นัสรุดดิน เจะเลาะ
อายุ 2 ปี นายสะมะแอ
ไทย
ไม่พบข้อมูล
นายญามาบลุดดิน จะปะกียา 1 ม.ค.24 นายบือราเฮง
มะแซ
ไทย
3-9503-00056-47-4
เจ๊ะนิ
นายมะรอวี เจ๊ะนิ
15 มิ.ย.22 นายมะแอ
ไทย
3-9502-00132-02-1 (เสียชีวิต)
ด.ช.ฮาซัน

เจ๊ะแม

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ไทย
ไทย

มารดา

ไทย

มารดา

ไทย

มารดา

ไทย

มารดา

ไทย

มารดา

ไทย

97/132 ถ.สาย 15 น.ส.แยะน

ไทย

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 3-9501-00183-76-6
มะสีละ
76/1 ม.3 ต.ยะลา นายสูดิง
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ๓-๙๕๐๖-๐๐๓๔๖-๖๖-๔
น.ส.ซือม๊ะ ตีมุง
3-9501-00141-65-6

น.ส.ซาปีนะ หะยีสามะ ไทย 34/1 ม.3 ต.เปาะเส้ง น.ส.ซาปีนะ หะยีสามะ
3-9599-00356-06-0
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 3-9599-00356-06-0
นางลีเมาะ มะมิง
ไทย 73 ม.3 ต.เปาะเส้ง นางลีเมาะ มะมิง
๓-๙๕๐๑-๐๐๑๗๑-๑๔-๘
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ๓-๙๕๐๑-๐๐๑๗๑-๑๔-๘
น.ส.อาตีกะห์ ปะเตะตีมุง
ไทย ๒๖/3 ม.3 ต.เปาะเส้ง น.ส.อาตีกะห์ ปะเตะตีมุง
๒-๙๕๐๕-๐๐๐๑๙-๓๓-๗
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ๒-๙๕๐๕-๐๐๐๑๙-๓๓-๗
น.ส.เฟาซีย๊ะห์ จะปะกียา
453 ม.6
น.ส.เฟาซีย๊ะห์ จะปะกียา
ไทย
3-9503-00192-48-3
ต.เขื่อนบางลาง 3-9503-00192-48-3
น.ส.ตีเมาะ เวาะแล
เวาะแล
ไทย 141 ม.8 ต.บาละ น.ส.ตีเมาะ
5-9409-00003-02-5
อ.กาบัง จ.ยะลา 5-9409-00003-02-5

หมายเหตุ

จังหวัดยะลา
มารดา ยล 0018/19361
ลว 8 ธ.ค.59
มารดา ยล 0018/19361
ลว 8 ธ.ค.59
บิดา
ยล 0018/95
ลว 9 ม.ค.60
มารดา

85 ม.5 ต.บาโร๊ะ น.ส.ยาวาเฮ ดีมะ
อ.ยะหา จ.ยะลา 3-9505-00150-20-2
มะหะ

ความ
เกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/

ไทย

ยล 0018/95
ลว 9 ม.ค.60
ยล 0018/95
ลว 9 ม.ค.60
ยล 0018/95
ลว 9 ม.ค.60
ยล 0018/95
ลว 9 ม.ค.60
ยล 0018/95
ลว 9 ม.ค.60

หน้าที่ 2 จาก 3 หน้า

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ลําดับ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
ที่
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
ด.ช.มูหัมมัดอารีฟ สาโฮะ
8 ม.4 ต.สะเอะ
14 ก.พ.45 นายบือราเฮง เจ๊ะโด
ไทย น.ส.ซาลีนา สาโฮะ
ไทย
9
3-9501-00266-90-4
5-9506-00016-25-3
อ.กรงปินัง จ.ยะลา
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
นายบือราเฮง

เจ๊ะโด

สัญชาติ
ไทย

ความ
เกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/

บิดา

3-9501-00266-90-4
น.ส.ซาลีนา

สาโฮะ

ไทย

มารดา

ไทย

บิดา

ไทย

มารดา

ไทย

บิดา

ไทย

มารดา

หมายเหตุ
ยล 0018/95
ลว 9 ม.ค.60

5-9506-00016-25-3
10

ด.ช.มูหัมมัดอัยมาน สาโฮะ

24 มิ.ย.49 นายบือราเฮง เจ๊ะโด
3-9501-00266-90-4
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

ไทย

น.ส.ซาลีนา

สาโฮะ

ไทย

5-9506-00016-25-3

8 ม.4 ต.สะเอะ

นายบือราเฮง

เจ๊ะโด

อ.กรงปินัง จ.ยะลา 3-9501-00266-90-4
น.ส.ซาลีนา

สาโฮะ

ยล 0018/95
ลว 9 ม.ค.60

5-9506-00016-25-3
11 ด.ญ.ไอมีนาญีฮา สาโฮะ

24 มิ.ย.49 นายบือราเฮง เจ๊ะโด
3-9501-00266-90-4
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

ไทย

น.ส.ซาลีนา

สาโฮะ

ไทย

5-9506-00016-25-3

8 ม.4 ต.สะเอะ

นายบือราเฮง

เจ๊ะโด

อ.กรงปินัง จ.ยะลา 3-9501-00266-90-4
น.ส.ซาลีนา

สาโฮะ

ยล 0018/95
ลว 9 ม.ค.60

5-9506-00016-25-3
12 นายรูสลัม

แต

น.ส.ยูวารีเยาะ แต

1 ม.ค.35

ไทย

3-9603-00099-34-3
13 นายดอเลาะ แต

น.ส.ยูวารีเยาะ แต

13 พ.ค.43

3-9603-00099-34-3
มามะ
14 ด.ญ.นูรุลอีมานอัยเซาะ มามะ 20 ต.ค.54 นายมะรูดี
1-9501-00137-21-1
มามะ
15 ด.ช.อีมานมุสตากีน มามะ 25 พ.ค.58 นายมะรูดี
1-9501-00137-21-1
ม่วงสิงห์
ม่วงสิงห์
ไม่แจ้งเกิด นายชั้น
16 นางเล็ก
3-1898-00013-94-0

ไทย
ไทย
ไทย

น.ส.ซูไฮลา บินตี อับดุลกอสซิม

น.ส.ซูไฮลา บินตี อับดุลกอสซิม

นางสําริตร

ม่วงสิงห์

137/1 ม.7 ต.ยะรม น.ส.ยูวารีเยาะ แต

อ.เบตง จ.ยะลา 3-9603-00099-34-3
ไทย

137/1 ม.7 ต.ยะรม น.ส.ยูวารีเยาะ แต

อ.เบตง จ.ยะลา 3-9603-00099-34-3
มาเลเซีย 12/3 ม.2 ต.กรงปินัง
อ.กรงปินัง จ.ยะบา
มาเลเซีย 12/3 ม.2 ต.กรงปินัง
อ.กรงปินัง จ.ยะบา
ไทย
อ.เบตง

นายมะรูดี

มามะ

1-9501-00137-21-1
นายมะรูดี

มามะ

1-9501-00137-21-1
น.ส.กิมชุ้น

ม่วงสิงห์

5-1803-00018-21-5

ไทย

มารดา ยล 0018/2553
ลว 20 ก.พ.60
ไทย
มารดา ยล 0018/2553
ลว 20 ก.พ.60
ไทย
บิดา ยล 0018/2553
ลว 20 ก.พ.60
ไทย
บิดา ยล 0018/2553
ลว 20 ก.พ.60
ไทย
พี่สาว ยล 0018/19361
ร่วมบิดามารดา
ลว 8 ธ.ค.59

หน้าที่ 3 จาก 3 หน้า

ลําดับ
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

17 น.ส.เจ๊ะมีเดาะ อาแวกจิ
18 นายเยื่อม

สมใจ

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
วัน เดือน
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
นางเจะซง
1 ม.ค.03 นายเจะแม
สมใจ
ไทย
5 เม.ย.06 นายยก
3-9505-00332-13-1 (เสียชีวิต)

นางเลื่อน

สมใจ

ไทย
๓-๙๕๐๕-๐๐๓๓๒-๑๔-๙ (ตาย)

ข้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไทย

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)
94/1 ม.5
ต.เขื่อนบางลาง
7 ม.4 ต.บาเละ
อ.กาบัง จ.ยะลา

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว
นายเจะมะซอเร อาแวกจิ

สัญชาติ

ความ
เกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/

หมายเหตุ

3-9599-00253-77-5

ไทย น้องชายยล 0018/19361
ร่วมบิดามารดา
ลว 8 ธ.ค.59
ไทย
พี่ชาย ยล 0018/2553
ร่วมบิดามารดา ลว 20 ก.พ.60

น.ส.ฟาตีเมาะ

๓-๙๔๐๑-๐๐๒๐๖-๘๑-๒
นายหทัย

สมใจ

ไม่อนุมัติ จํานวน 2 ราย
19 น.ส.โนฮาปีซะห์ สสาแลแม 16 เม.ย.28 นายแวเละ
1-9599-00041-58-5 มีรายการแล้ว
20 ด.ญ.อายูนี อาดีอารียา 30 พ.ย.48
ขอข้อมูลรายการมารดาเพิ่มเติม

สาแลแม

ไทย

นางแวกลือซง ดีมะ

ไทย

เจ๊ะกาเซง
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 3-9599-00356-07-8

ไทย

ไทย

35/1 ม.4 ต.พร่อน น.ส.สีตีอามีเน๊าะ เจะเลาะ

ไทย

3-9505-00150-20-2
มาเลเซีย

น.ส.สีตีอามีเน๊าะ สือนิ

ไม่พบข้อมูล

8 ถ.สิโรรส

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ไม่พบข้อมูล

มารดา ยล 0018/19361
ลว 8 ธ.ค.59
มารดา
ยล 0018/95
ลว 9 ม.ค.60

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
เห็นควรอนุมัติ จํานวน 7 ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
น.ส.สุพรรณา สันเส็น 30 ก.ค.39 นายนพดล สันเส็น
น.ส.มลทา
วงค์สุวรรณ์ ไทย
0-9010-89000-30-0
3-9009-00๑๗๐-52-9
นายดับดุลเลาะ สะนิ
18 ต.ค.34 นายเซ็ง
สะนิ
ไทย น.ส.กัลยา
ชัยยะกุล
ไทย
3-9403-00102-62-0
3-9099-00090-34-5
เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

สัญชาติ

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

หมายเหตุ
จังหวัดสงขลา

33 ถ.เทศบาล 8 น.ส.มลทา วงค์สุวรรณ์
ซ.3 ต.ปาดังเบซาร์ 3-9009-00๑๗๐-52-9
180/21 ถ.ชายแดน นายเซ็ง
สะนิ
อ.ปาดังเบซาร์ 3-9403-00102-62-0
อ.สะเดา จ.สงขลา น.ส.กัลยา ชัยยะกุล

ไทย

มารดา สข 0018.1/25704
ลว19 ธ.ค.59

ไทย

บิดา

สข 0018.1/25704
ลว19 ธ.ค.59

ไทย

มารดา

ไทย

มารดา สข 0018.1/25704

3-9099-00090-34-5

3
4
5
6
7

น.ส.อามีเน๊าะ

เหมมัน

1 ต.ค.35 นายบรรดิษฐ์ เหมพันธ์

น.ส.รัตนา
กลมเกลี้ยง 13 ก.ค.41
0-9010-89000-27-0
ด.ญ. วรรณฤดี ตุกังหัน 12 เม.ย.49
นายกิจจาธร
น.ส.อนัตตา

ทัดทาน
เล่งกูล

18 ธ.ค.38
21 ธ.ค.37

เลือกตรวจกับคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

ไทย น.ส.ฉ๊ะ
เหมมัน
5-9085-00002-10-0
นายเกรียงไกร กลมเกลี้ยง ไทย นางเปรมใจ
อักษรเงิน
5-9306-00025-06-6 (ตาย) 3-9009-00162-81-0
นายอาสาด ตุกกังหัน ไทย นางอนงค์
มูนีซา
๓-๙๑๐๔-๐๐๑๒๐-๔๒-๕
3-4010-00350-96-8
นายฐานันดร ทัดทาน
น.ส.ณสุรางค์ เจ้าสาย
2-9305-00006-21-9
นายหรน
เล่งกูล
ไทย น.ส.ฝาติเม๊าะ สัญนะกิจ
3-9009-00712-43-7
3-9004-00294-11-3

ไทย 61/4 ถ.เทศบาล 8 น.ส.ฉ๊ะ
เหมมัน
ซ. 5 ต.ปาดังเบซาร์ 5-9085-00002-10-0
ไทย 1 ถ.เทศบาล 8 ซ.6 นางเปรมใจ อักษรเงิน
ต.ปาดังเบซาร์ 3-9009-00162-81-0
ไทย 14/14 ถ.รอบเมือง นางอนงค์ มูนีซา
ซ.4/10 ต.ปาดังเบซาร์ 3-4010-00350-96-8
ไทย 14/9 ถ.เทศบาล 3 น.ส.ณสุรางค์ เจ้าสาย
ต.ปาดังเบซาร์ 2-9305-00006-21-9
ไทย 3 ถ.เข้ารูปช้าง ซ.5 นายหรน
เล่งกูล
ต.ปาดังเบซาร์ 3-9009-00712-43-7
อ.สะเดา จ.สงขลา น.ส.ฝาติเม๊าะ สัญนะกิจ
3-9004-00294-11-3

ลว19 ธ.ค.59

ไทย

มารดา สข 0018.1/25704
ลว19 ธ.ค.59

ไทย

มารดา สข 0018.1/25704
ลว19 ธ.ค.59

ไทย

มารดา สข 0018.1/25704
ลว19 ธ.ค.59

ไทย

บิดา

สข 0018.1/25704
ลว19 ธ.ค.59

ไทย

มารดา

หน้าที่ 2 จาก 2 หน้า

ลําดับ
ที่

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
วัน เดือน
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ

ไม่อนุมัติ จํานวน ๕ ราย
4 เม.ย.19 นายมงคล สุดด้วง
ไทย
8 นางสุวรรณา สุดด้วง
ตรวจสอบเพิ่มเติมทําไมรายการบิดามารดาไม่สอดคล้องกันเป็นพี่น้องอย่างไร
เพ็ชรพันธ์ 11 ส.ค.42 นายบุญฤทธิ์ เพ็ชรพันธ์ ไทย
9 น.ส.สุพัตตา
ตรวจสอบเพิ่มเติมทําไมรายการบิดามารดาไม่สอดคล้องกันเป็นพี่น้องอย่างไร
เพชรมณี 13 เม.ย.2500
10 นางสํารวย
ตรวจสอบเพิ่มเติมทําไมรายการบิดามารดาไม่สอดคล้องกันเป็นพี่น้องอย่างไร
เซ้าซี
15 ก.ย.98 นายลาย
เซ้าซี
ไทย
11 น.ส.เกี้ย
3-9098-00206-47-3 มีรายการแล้ว
6 ต.ค.38 นายนุชิต
อิรัก
ไทย
12 นายพงษ์พัฒน์ อิรัก
1-9098-00975-91-8 มีรายการแล้ว

นางเจ๊ะเน้น
นางสุวรรณา

เบ็ญตะเหร็บ

สหุดด้วง

นางสุด
เพชรมณี
(เสียชีวิต)
นางพลัด
รุ่งรัตน์
3-9098-00206-45-7
นายเจียมจิต
ชูส่งแสง
3-9098-00206-45-7

้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท

บ้านที่เพิ่มชื่อ
(HID)

ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขประจําตัว

ไทย 1/1 ถ.ทองหวานวิถี นางมรกต บัวศรี
ต.สะเดา อ.สะเดา ๑-๙๐๑๐-๐๐๐๕๓-๐๓-๒
1/1 ถ.ทองหวานวิถี นางมรกต บัวศรี
ต.สะเดา อ.สะเดา ๑-๙๐๑๐-๐๐๐๕๓-๐๓-๒
ไทย 113 ถ.รวมไทย 1 นางมาลี
สมัยสงค์
ต.สะเดา อ.สะเดา ๕-๙๐๑๐-๐๐๐๒๕-๘๑-๓
ไทย 49/3 ถ.นิพัฒน์สงเคราะห์ 1 น.ส.บุญเรือน หนูจันทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3-8501-00286-78-7
ไทย 445 ถ.เพชรเกษม พระนุชิต
หิรัญ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3-9609-00111-77-8

สัญชาติ
ไทย

ความเกี่ยวพัน
(บิดา/
มารดา/อื่นๆ)

หมายเหตุ

น้องสาว สข 0018.1/25704
ลว19 ธ.ค.59

ไทย

น้องสาว สข 0018.1/25704
ลว19 ธ.ค.59

ไทย

น้องสาว สข 0018.1/25704
ลว19 ธ.ค.59

ไทย

บุตร

สข 0018.1/2408
ลว 10 ก.พ.60

ไทย

บิดา

สข 0018.1/2408
ลว 10 ก.พ.60

หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า

สรุปยอดบุคคลที่นายทะเบียนพิจารณาสั่งให้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน
ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ลําดับ
ที่

1
2
3

้อมูลของผู้ที่จะตรวจ ดีเอ็นเอ กับผู้ขอลงรายการสัญชาติไท
ข้อมูลของผู้ขอลงรายการสัญชาติไทยโดยการแจ้งเกิด/เพิ่มชื่อ
ความ
ข้อมูลของบิดา
ข้อมูลของมารดา
หมายเหตุ
บ้านที่เพิ่มชื่อ
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
วัน เดือน
เกี่ยวพัน
สัญชาติ (บิดา/
เลขประจําตัว
เลขประจําตัว
ปีเกิด
ชื่อ - ชื่อสกุล
ชื่อ - ชื่อสกุล
สัญชาติ
สัญชาติ
(HID)
มารดา/อื่นๆ)
เห็นควรอนุมัติ จํานวน ๓ ราย
เข้ารับการตรวจ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัดสตูล
นายภาคี
พลประสิทธิ์ 16 ก.พ.37
นางเตือนใจ
พลประสิทธิ์ ไทย 9199-008908-9 นางเตือนใจ พลประสิทธิ์ ไทย มารดา สต 0018.1/10882
ลว 27 ธ.ค.59
5-4119-01042-98-4
5-4119-01042-98-4
ครองนุช
น.ส.สายสุธินทร์ จันทมินทร์ 11 เม.ย.38 นายดนรอหมาน จันทมินทร์ ไทย นางบุญให้
ครองนุช
ไทย 9105-011234-2 นางบุญให้
ไทย มารดา สต 0018.1/489
ลว 19 ธ.ค.59
๓-๙๑๐๕-๐๐๒๓๑-๓๗-๗
๓-๘๔๑๒-๐๐๓๗๘-๑๓-๗
๓-๘๔๑๒-๐๐๓๗๘-๑๓-๗
นายกาล
ศิริรัตน์
1 ม.ค.01 นายอิ่ม
ศิริรัตน์
ไทย นางเขียว
ศิริรัตน์
ไทย 7/1 ม.. ต.ทุ่งหว้า นายทาบ
ศิริรัตน์
ไทย พี่ชาย สต 0018.1/10882
3-9011-00747-58-0 (ตาย)
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 5-9104-00017-95-7
ร่วมบิดามารดา ลว 27 ธ.ค.59

ไม่อนุมัติ จํานวน 2 ราย
4
5

นายสมศักดิ์

น.ส.ปาตีม๊ะ

จันทร์สมุทร 1 เม.ย.93 นายซิ้ม

สุขแก้ว

1 ม.ค.11

จันทร์สมุทร

ไทย นางมิน๊ะ

จันทร์สมุทร

หทย 9199-001759-2 นายโชคทวีชัย จันทร์สมุทร
1-8604-00049-23-7
เปาตะเด
9199-012956-1 นายวินัย
1-9199-00190-38-6

ไทย

บุตร

สต 0018.1/10882
ลว 27 ธ.ค.59

ไทย

บุตร

สต 0018.1/489
ลว 19 ธ.ค.59

