
DO WE HAVE YOUR CORRECT ADDRESS?
ที่อยู่ของทูานถ่กต้องหรือไม?ู

ข้อสังเกตส�าคัญส�าหรับผ้่ออกเสียงลงคะแนน—ต้องตอบกลับ
IMPORTANT VOTER NOTICE—RESPONSE NEEDED

FORWARDING SERVICE REQUESTED
ร้องขอให้สูงตูอการบริการ

XXXXXX
County Clerk
Registrar-Recorder 
PO BOX XXXXX 
XXXXXX CA XXXX-XXX

VOTER NAME:
ชื่อของผ้่ออกเสียงลงคะแนน:
ADDRESS WHERE YOU LIVE:
ที่อยู่ในปัจจุบันของเทูาน
YOUR MAILING ADDRESS:
ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของทูาน:

The person named on this card no longer lives at this address.
บุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่บนบัตรเลือกตัง้ใบนีไ้มูอยู่่ในที่อยู่นีอ้ีกตูอไป

The address where I currently live is:
ที่อยู่ในปัจจุบันของข้าพเจ้า:

My current mailing address is (if different from residence address above):
ที่อยู่ในปัจจุบันของข้าพเจ้าคือ (หากแตกต่างจากที่อย่่ข้างต้น):

The address information above is correct. Please sign below and return this card.
ข้อม่ลที่อยู่ที่ระบุข้างต้นถ่กต้อง กรุณาลงชื่อด้านลูางแล้วสูงบัตรเลือกตัง้ใบนีค้ืน

Street Number, Street Name, Apt #:
เลขที่ถนน, ชื่อถนน, บ้านเลขที่:

Street Number, Street Name, Apt #:
เลขที่ถนน, ชื่อถนน, บ้านเลขที่:

Signature (DO NOT PRINT)
ลายเซ็น (ห้ามพิมพ)์

Telephone
หมายเลขโทรศัพท์

Date
วันที่

NVRA 8d2

City, State, Zip Code:
เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์:

City, State, Zip Code:
เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์:

The address information above is wrong. Please provide the correct information below.
Sign and return this card.
ข้อม่ลที่อยู่ที่ระบุข้างต้นไมูถ่กต้อง กรุณาระบุข้อม่ลที่ถ่กต้องด้านลูาง ลงชื่อแล้วสูงคืนบัตรเลือกตัง้ใบนี้

Please sign and return by mail. No postage necessary. This card cannot be processed without your signature.
ลงชื่อแล้วสูงบัตรเลือกตัง้ใบนีค้ืนทางไปรษณีย ์ไมูจ�าเป็นต้องติดอากรสแตมป์ บัตรเลือกตัง้ใบนีเ้ป็นโมฆะหากไมูมีลายเซ็นของทูาน

Check ONLY one box
กาในช่องเพียงช่องเดียว

VID:

FIRST-CLASS MAIL
U.S. POSTAGE PAID

XXXXXXXXX, CA
PERMIT NO. XXXX

[SEAL]

TEAR HERE AND MAIL
ฉีกตรงน้ีแล้วส่งทางไปรษณีย์



DID YOUR ADDRESS CHANGE? We received information that your residence and/or mailing address has changed. Please confirm 
or correct these changes by completing the attached card and returning it to us as soon as possible and at least 15 days before the 
date of the next election.

ทูานเปลี่ยนที่อยู่ใชูหรือไม?ู เราได้รับข้อม่ลว่าที่อย่่อาศัยและ/หรือที่อย่่ทางไปรษณีย์ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณายืนยันหรือแก้ไขการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวด้วยการกรอกข้อม่ลในบัตรที่มาแนบมาแล้วส่งกลับมาที่เรา ทันทีและอย่างน้อย 15 วันก่อนวันที่เลือกตัง้ครัง้ต่อไป

IF YOU MOVED WITHIN XXXXXX COUNTY OR TO ANOTHER CALIFORNIA COUNTY:
Confirm your address using this card, and your voter registration will be updated to reflect your new address. You may 
also update your address by re-registering to vote online at RegisterToVote.ca.gov or by calling X–XXX–XXX–XXXX.

IF YOU MOVED OUT OF CALIFORNIA:
Contact your local elections official to register to vote in your new state, or complete and return the National Mail Voter 
Registration Form available at: 
www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form

หากทูานย้ายที่อยู่ภายในเทศมณฑล XXXXXX หรือเทศมณฑลแคลิฟอร์เนียแหูงอื่น:
ยืนยันที่อย่่ของท่านด้วยบัตรใบน้ี แล้วทะเบียนผ้่ออกเสียงลงคะแนนของท่านจะปรับปรุงตามที่อย่่ใหม่ที่ท่านระบ ุนอกจากน้ี ท่านสามารถปรับปรุงที่อย่่ด้วยการลง
ทะเบียนอีกครัง้เพื่อออกเสียงลงคะแนนทางออนไลน์ที่ RegisterToVote.ca.gov หรือโทรไปที ่X–XXX–XXX–XXXX.

หากทูานย้ายออกจากรัฐแคลิฟอร์เนีย:
ติดต่อเจ้าหน้าที่เลือกตัง้ในพื้นที่ของท่านเพื่อลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนในรัฐใหม่ของท่านหรือกรอกแล้วส่งกลับคืนแบบฟอร์มลงทะเบียนผ้่ออกเสียงลง
คะแนนแห่งชาต ิ(National Mail Voter Registration Form): 
www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form

IF YOU DO NOT RETURN THIS CARD: You must return this card or update your address at least 15 days before the date of the next 
election or you may be required to confirm your address in order to vote.  
If you do not return this card or update your address and if you do not vote in any election on or before the November 8, 2022 
General Election, your voter registration will be cancelled. You will then need to re-register.

หากทูานไมูสูงบัตรใบนีค้ืน: ท่านต้องส่งบัตรใบน้ีคืนหรือปรับปรุงที่อย่่ของท่านให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 15 วันก่อนวันที่เลือกตัง้ครัง้ถัดไป ไม่อย่างนัน้ท่านต้องยืนยันที่อย่่ของท่านเพื่อ
ท�าการออกเสียงลงคะแนน  
หากทูานไมูสูงสูงบัตรใบนีค้ืนหรือปรับปรุงที่อยู่ของทูานและหากทูานเคยไมูออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตัง้ครัง้ใด ๆ หรือกูอนการเลือกตัง้ทั่วไปในวันที่ 8 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 ทะเบียนผ้่ออกเสียงลงคะแนนของทูานจะถ่กยเลิก แล้วทูานจะต้องท�าการลงทะเบียนอีกครัง้

XXXXXXXXX COUNTY REGISTRAR/RECORDER COUNTY CLERK

XXXXXXXXX COUNTY REGISTRAR/RECORDER COUNTY CLERK

XXX XXXXX XXXXX, XXXXXX, CA XXXXX

XXX XXXXX XXXXX, XXXXXX, CA XXXXX

To avoid cancellation of your voter registration, complete, sign and return the attached 
card confirming or updating your address.

กรุณาระบุที่อยู่ใหมูให้ครบถ้วน ลงชื่อ แล้วสูงบัตรเลือกตัง้ที่แนบมาพร้อมที่อยู่ใหมูของทูานคืนทางไปรษณีย์เพื่อหลีก
เลี่ยงการยกเลิกการลงทะเบียนผ้่ออกเสียงลงคะแนนของทูาน

XXXXXXXXXXX COUNTY
REGISTRAR-RECORDER/COUNTY CLERK
PO BOX XXXXX
XXXXXXX CA XXXXXX–XXX

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

FIRST-CLASS MAIL PERMIT NO. XXX XXXXXXX CA

X–XXX–XXX–XXXX XXXXXX@XXXXXX.XX.XXXXXX.XXXXX.XXX

[SEAL]

[SEAL]

LA 
County

เทศมณฑล
ลอสแอน
เจลิส

BUSINESS REPLY MAIL

NO POSTAGE 
NECESSARY IF MAILED 
IN THE UNITED STATES
ไม่จ�าเป็นต้องติดอาการ

แสตมป์หากส่งไปรษณีย์ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา


