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สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ท่ีต้ังของตำบล (แผนท่ีประกอบ) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเดิมคือ สภาตำบล  ซึ่งได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย             

เม่ือวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2539 ให้สภาตำบลรังนกจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก 

 ตั้งอยู่เลขที่  137  หมู่ที ่  9  ตำบลรังนก  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  ตำบลรังนก               

เป็น หนึ่งในห้าตำบลของอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามง่ามไปทาง

ทิศใต้ ประมาณ         16  กิโลเมตร  

 ทิศเหนือ ติดต%อกับตำบลสามง%าม  อำเภอสามง%าม  จังหวัดพิจิตร โดยมีแนวเขตเริ่มต>นจาก  กึ่งกลาง

คลองรังนก (คลองบ>านนา)  บริเวณพิกัดP U ๒๔๘๒๐๗ ไปทางทิศตะวันออก ตามทุ%งนาตัด

กับคลองหนองรี  บริเวณพิกัด P U ๒๖๕๒๐๖ ไปทางทิศตะวันออก ตามทุ%งนา บริเวณพิกัด 

P U ๒๘๔๒๐๕  ไปทางทิศตะวันออก ตามทุ%งนา ตัดกับคลองรายชะโด บริเวณพิกัด   P U 

๓๐๓๒๐๕  ไปทางทิศตะวันออก ตามทุ%งนา ตัดกับแม%น้ำยม บริเวณพิกัด P U ๓๑๘๒๐๕ ไป

ทางทิศตะวันออก ตามทุ%งนา สิ้นสุดที่กึ่งกลางคลองโนน บริเวณพิกัด   P U ๓๓๒๒๑๖ รวม

ระยะทางด>านทิศเหนือ ประมาณ  ๙  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต%อตำบลโรงช>าง อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  โดยมีแนวเขตเริ่มต>นจากกึ่งกลางคลองโนน

บริเวณพิกัด P U ๓๓๙๒๐๔ ไปทางทิศใต> ตามฟากทิศตะวันออกคลอง โนน ถึงบ>านโพธิ์ลอย  

บริเวณพิกัด  P U ๓๓๗๑๘๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต>   ตามฟากทิศตะวันออกคลองโนน

ถึงวัดโพธิ์ศรี บริเวณพิกัด P U ๓๒๓๑๗๖ ไปทางทิศใต> ตามแนวฟากทิศตะวันออกคลองโนน 

ถึงบ>านน้ำเขียว บริเวณพิกัด P U๓๑๑๑๖๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต> ตามแนวฟากทิศ

ตะวันออกคลองโนน ระยะทาง  ๓ กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด P U ๓๑๙๑๕๕ ไปทางทิศใต> 

ตามแนวฟากตะวันออกคลองโนน สิ้นสุดกึ่งกลางแม%น้ำยม บริเวณพิกัด P U ๓๐๙๑๔๒ รวม

ระยะทางด>านทิศตะวันออกประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  

 ทิศใต0  ติดต%อตำบลไผ%รอบ อำเภอโพธิ ์ประทับช>าง  จังหวัดพิจิตรโดยมีแนวเขตเริ ่มต>นจาก                      

กึ่งกลางแม%น้ำยม บริเวณพิกัด P U ๓๐๙๑๔๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต>  ตามฝabงทิศใต>

คลองหนองรี ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด P U ๓๐๒๑๓๕  ไปทางทิศใต> ตามทุ%ง

นา ระยะทาง  ๑  กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด P U ๓๐๓๑๒๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต> ตาม

แนวทุ%งนา สิ้นสุดที่กึ่งกลางคลองหนองรี  บริเวณพิกัด P U ๒๘๐๑๑๖ รวมระยะทางด>านทิศ

ใต>ประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร 
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 ทิศตะวันตก ต ิดต %อตำบลเน ินปอ  อำเภอสามง %าม  จ ั งหว ัดพ ิจ ิตรโดยม ีแนวเขตเร ิ ่มต >นจาก                      

ก่ึงกลางคลองหนองรี  บริเวณพิกัด P U ๒๐๘๑๑๖ ไปทางทิศเหนือ ตามทุ%งนา ตัดกับไดแฟบ 

(แหล%งน้ำ)  บริเวณพิกัด P U ๒๗๗๑๒๘  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทุ%งนา บริเวณ

พิกัด P U ๒๗๑๑๓๙   ไปทางทิศเหนือ ตามทุ%งนา ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ตัดกับถนนสาย

บ>านรังนก – บ>านวังกระทึง  บริเวณพิกัด P U ๒๖๗๑๖๐ ไปทางทิศเหนือ ตามทุ%งนา ตัดกับ

คลองวังกระทึง บริเวณพิกัด  P U ๒๖๕๑๖๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลาง

คลองวังกระทึง ระยะทาง ๐.๗๕ กิโลเมตร บริเวณพิกัด P U ๒๗๐๑๗๐ ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ ตามทุ%งนา ถึงบ>านเนินยุ>งบริเวณพิกัด P U ๒๖๕๑๘๐  ไปทางทิศเหนือ  ตามทุ%ง

นา ตัดกับหนองยาว บริเวณพิกัด P U ๒๖๖๑๘๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทุ%งนา 

ตัดกับคลองรังนก บริเวณพิกัด P U ๒๕๔๑๙๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทุ%งนา 

สิ้นสุดที่กึ่งกลางคลองรังนก (คลองบ>านนา)  บริเวณพิกัด P U ๒๔๘๒๐๗ รวมระยะทางทิศ

ตะวันตกประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร 

  ท่ีมา : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การกำหนดเขตตำบลในท้องท่ีอำเภอสามง่าม  
      จังหวัดพิจิตร ลงวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2547 
 อำเภอสามง่าม กำหนดเขตตำบลรังนก  ในท้องที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยให้มีเขต การ
ปกครอง  รวม  12  หมู่บ้าน คือ 
ตารางท่ี 1 ตำบลรังนกมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 21,701 ไร่  ( 34.72  ตร.กม. ) 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
พ้ืนท่ีท้ังหมู่บ้าน 

ไร่/ตร.กม. 

1 บ้านจระเข้ผอม 1,361 2.17 

2 บ้านวังขาหย่ัง 2,902 4.64 

3 บ้านรังนก 2,051 3.28 

4 บ้านรังนก 785 1.25 

5 บ้านหนองน้ำเขียว 2,614 4.18 

6 บ้านใหม่ 1,811 2.89 

7 บ้านเนินยุ้ง 1,196 1.91 

8 บ้านใหม่ 2,052 3.28 

9 บ้านกระทุ่มน้ำเดือด 2,162 3.45 

10 บ้านโนนไผ่ขุย 1,118 1.78 

11 บ้านปากคลอง 2,242 3.58 

12 บ้านย่านยาว 1,407 2.25 
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แผนท่ีท่ีต้ังและอาณาเขตตำบลรังนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  ท่ีมา : กองช่าง 

  

 

 

 

 

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ตำบลรังนก มีสภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านค่อนข้างกึ่งกลาง

พื้นที่ของตำบลในแนวเหนือไปใต้ โดยในช่วงฤดูน้ำหลาก จะมีน้ำฝนและน้ำจากแม่น้ำยมไหลบ่าเข้าท่วมพื้นท่ี

ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำยม นอกจากมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสำคัญแล้ว ภายในพื้นที่ยังมีลำคลอง หนอง บึง กระจาย

อยู่ท่ัวไปในพ้ืนท่ีของตำบล 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ     
 1.อุณหภูมิเฉล่ีย 
   - อุณหภูมิเฉล่ีย   ปี พ.ศ. 2561 = 28.6 องศาเซลเซียส 
      ปี พ.ศ. 2562 = 29.2 องศาเซลเซียส 
      ปี พ.ศ. 2563 = 29.5 องศาเซลเซียส 

  - อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย  ปี พ.ศ. 2561 = 33.2 องศาเซลเซียส 
      ปี พ.ศ. 2562 = 34.6 องศาเซลเซียส 
      ปี พ.ศ. 2563 = 34.8 องศาเซลเซียส 

  - อุณหภูมิต่ำสุดเฉล่ีย  ปี พ.ศ. 2561 = 23.9 องศาเซลเซียส 
      ปี พ.ศ. 2562 = 23.7 องศาเซลเซียส 
      ปี พ.ศ. 2563 = 24.1 องศาเซลเซียส 
 2.ปริมารน้ำฝนเฉล่ีย 
   - ปริมาณน้ำฝนเฉล่ีย  ปี พ.ศ. 2561 = 90.9 องศาเซลเซียส 
      ปี พ.ศ. 2562 = 69.8 องศาเซลเซียส 
      ปี พ.ศ. 2563 = 57.7 องศาเซลเซียส 
 3.ปริมารน้ำฝนเฉล่ียคาบ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) 
   - ปริมาณน้ำฝนเฉล่ียสูงสุด ปี พ.ศ. 2560 = 128.6 องศาเซลเซียส 
    - ปริมาณน้ำฝนเฉล่ียสูงสุด ปี พ.ศ. 2563 =   69.3 องศาเซลเซียส 
 
 4.ฤดูกาล สามารถแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ 
  - ฤดูร้อน     เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศ

ร้อนอบอ้าวโดยท่ัวไป โดยเฉพาะเดือนเมษายน จะร้อนอบอ้าวมากท่ีสุด 
  - ฤดูฝน      เร่ิมประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม 
  - ฤดูหนาว   เริ ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศ

โดยท่ัวไปจะเย็นและแห้ง โดยจะหนาวท่ีสุดประมาณเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม 
  ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด       

 1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะเด่น 
  กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำที่มีอายุยังน้อย  ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง  
การระบายน้ำค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง   
สมบัติของดิน 
  เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ำพา     
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มหรือที่ราบเรียบ  มีน้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ำเลวหรือ
ค่อนข้างเลว มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้าดินอาจแตกระแหงเป็นร่องในฤดูแล้ง และอาจ
มีรอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีดำ หรือเทาเข้ม ดินล่างมีสีเทาน้ำตาล น้ำตาลอ่อนหรือเทาปนเขียวมะกอก มีจุด
ประสีน้ำตาลปนเหลือง สีเหลือง สีน้ำตาลแก่หรือสีแดง  อาจพบก้อนปูน หรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและ
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แมงกานิสในชั้นดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย  แต่ถ้าดินมีก้อนปูนปะปนจะมีปฏิกิริยา
เป็นกลาง 
   
การใช้ประโยชน์ 
  ใช้ทำนา บางแห่งยกร่อง เพ่ือปลูกพืชผักหรือผลไม้ ซ่ึงมักจะให้ผลผลิตค่อนข้างสูง 

ท่ีมา : โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด เว็บไซต์กรมพัฒนาท่ีดิน  
(https://www.ldd.go.th) 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง จำนวน 12  หมู่บ้าน  
  หมู่ท่ี 1 ผู้ใหญ่บ้าน   นางเฉลียง  สิงห์ลอ 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายเชิด  ทองใบ 
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางสาววนิดา  บุญเขต   
  หมู่ท่ี 2   ผู้ใหญ่บ้าน นางสงบ  ถาวรกุล 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางสาวนิยม  ฉ่ำผล   
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางสาวอรพินธ์ เพชรพงศ์   
  หมู่ท่ี 3   ผู้ใหญ่บ้าน นายสุชิน   เถาสมบูรณ์ 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายศุภชัย  บัวดี 
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายบุญเสริม  จุ้ยเรือง 
  หมู่ท่ี 4   ผู้ใหญ่บ้าน นายสมพงษ์   วงศสุ่ย 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายประสิทธ์ิ  อ่อนอินทร์ 
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางสาวจิระภา  เถาสมบูรณ์ 
  หมู่ท่ี 5   ผู้ใหญ่บ้าน   นายบุญสืบ   ทรงคัชชะ 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายสมควร   ทองสุข 
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายพเยาว์   คำคิด 
  หมู่ท่ี 6   ผู้ใหญ่บ้าน   นายเล่ียม   ทานท่า 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายสมยศ   พรมเมือง 
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายวีระพงษ์   นุ่มดี 
     หมู่ท่ี 7   ผู้ใหญ่บ้าน   นายสุภาพ     ร่มละมูล 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางเบญจมาศ  แก้ววังน้ำ 
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายนิกร    สมบุญมาก 
  หมู่ท่ี 8   ผู้ใหญ่บ้าน   นายประเภท   วงศ์เงิน 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายอุไร    บางอ่ำ 
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางแสงเดือน   ศักด์ิพงษ์ 
  หมู่ท่ี 9   ผู้ใหญ่บ้าน   นายเชาว์    แย้มนัดดา 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายโปรด    พลสงฆ์ 
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายหาญ    อยู่พ่วง 
   



 

องค$การบริหารส,วนตำบลรังนก อำเภอสามง,าม จังหวัดพิจิตร 6 

 

  หมู่ท่ี 10  กำนันตำบลรังนก  นายกมล     ชาญณรงค์   สารวัตรกำนัน นายณิชา    สวัสดี 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายปรีชา    สุขเปีย        สารวัตรกำนัน นายมานพ   สุสวาสด์ิ 
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายนพพร    สวัสด์ิวิชัยโสภิต   
 
  หมู่ท่ี 11  ผู้ใหญ่บ้าน   นายสมใจ      ทรัพย์ศรี        
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางสาวนิตยา   ทรัพย์ศรี 
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายบุญยืน    ม่วงปรางค์ 
  หมู่ท่ี 12  ผู้ใหญ่บ้าน   นายณรงค์     สิงหฬ 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางสาวคมขำ   การสมวรรณ์ 
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายมาก    ทองสุข 

  1.2 การเลือกต้ัง 
   แบ่งเขตเลือกต้ังออกเป็น       12         เขต 
   จำนวนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง       14,671     คน 
   จำนวนผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง     3,555     คน 
   (ข้อมูล ณ วันท่ี  19  สิงหาคม 2555)  
  ท่ีมา : สำนักทะเบียนอำเภอ 
ตารางท่ี 2 สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง วันท่ี 24 มีนาคม 2562  
อำเภอสามง่าม ตำบลรังนก จังหวัดพิจิตร 

หน่วยท่ี หมู่ท่ี ตำบล ผู้มีสิทธ์ิท้ังหมด 
ผู้มาใช้สิทธ์ิ 

หมายเหตุ ผู้มาใช้สิทธ์ิ
(คน) 

คงเหลือ 
(คน) 

ผู้มาใช้สิทธ์ิ 
ร้อยละ 

29 1 รังนก 521 370 151 69.97  

30 2 รังนก 358 278 80 76.80  

31 3 รังนก 423 310 113 73.29  

32 4 รังนก 616 507 109 80.22  

33 5 รังนก 297 207 90 68.77  

34 6 รังนก 494 363 131 72.16  

35 7 รังนก 258 212 46 80.30  

36 8 รังนก 424 305 119 71.93  

37 9 รังนก 427 342 85 78.80  

38 10 รังนก 202 175 27 85.78  
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หน่วยท่ี หมู่ท่ี ตำบล ผู้มีสิทธ์ิท้ังหมด 
ผู้มาใช้สิทธ์ิ 

หมายเหตุ ผู้มาใช้สิทธ์ิ
(คน) 

คงเหลือ 
(คน) 

ผู้มาใช้สิทธ์ิ 
ร้อยละ 

39 11 รังนก 222 168 54 76.04  

40 12 รังนก 416 318 98 75.53  

  รวม 4,658 3,555 1,103 76.32  

 
ตารางท่ี 3 รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก 

 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายมานัต   สุขสวาสด์ิ   สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1  

2 นายมานพ   ส้มทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1  

3 นายบรรเจิด   บุญผ่อง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2  

4 นายผะเชิญ   ดิษฐ์พินิจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3  

5 นายบุญเลิศ   กล่อมจิตต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3  

6 นางสาวศิริขวัญ   ส้มทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4  

7 นายสมหวัง  คำหนู สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5  

8 นายประสิทธ์ิ  แย้มนัดดา สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5  

9 นายเจษฎาภรณ์   สวัสด์ิเมือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6 รองประธานสภาอบต. 

10 นายสมบุญ   ยาสมุทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6  

11 นายบุญมา   สิงหฬ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7  

12 นายสนอง   ทองเพ็ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7  

13 นายมงคล   โสฬส สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8  

14 นายบุญรัตน์   อู่นาค สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9  

15 นายเฉลียว   สวัสดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10  

16 นางสุวรรณี   ชะยะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10  

17 นางจตุพร   หอมสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11  

18 นายเรณู   จุ้ยเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11  

19 นายสังเวียน   อินรันต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 12 ประธานสภาอบต. 

20 นายอุทิศ   ถาวรศักด์ิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 12  
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3. ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 
  ตำบลรังนก  มีการแบ่งการปกครองเป็น 12 หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ทั้งหมด  จำนวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์) ทั้งสิ้น 5,925 คน ประกอบด้วย ชาย 2,884 คน หญิง 
3,041 คน ความหนาแน่นเฉล่ีย 170 คน / ตารางกิโลเมตร  แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังน้ี 
ตารางท่ี 4 จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ช่ือผู้ใหญ่บ้าน 
ประชากรในเขต  (อบต.) 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านจระเข้ผอม นางเฉลียง  สิงห์ลอ 317 331 648 218 
2 บ้านวังขาหย่ัง นางสงบ  ถาวรกูล 211 224 435 147 
3 บ้านรังนก นายสุชิน    เถาสมบูรณ์ 238 244 482 228 
4 บ้านรังนก นายสมพงษ์   วงศ์สุ่ย 378 348 726 268 

5 บ้านหนองน้ำเขียว นายบุญสืบ  ทรงคัชชะ 210 214 424 140 
6 บ้านใหม่ นายเล่ียม  ทานท่า 283 321 604 202 
7 บ้านเนินยุ้ง นายสุภาพ  ร่มละมูล 192 190 382 107 
8 บ้านใหม่ นายประเภท  วงศ์เงิน 256 283 539 169 
9 บ้านกระทุ่มน้ำเดือด นายเชาว์  แย้มนัดดา 309 304 613 224 

10 บ้านโนนไผ่ขุย นายกมล  ชาญณรงค์ 128 177 305 95 
11 บ้านปากคลอง นายสมใจ   ทรัพย์ศรี 125 150 275 125 
12 บ้านย่านยาว นายณรงค์  สิงหฬ 244 258 502 189 

รวม 2,891 3,044 5,935 2,112 
  ท่ีมา : สำนักทะเบียนอำเภอสามง่าม ณ เดือน มีนาคม 2564 

 

 ตารางท่ี 5 ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

(คน) 
(คน) 
(คน) 

(ครัวเรือน) 

ประชากรชาย 2,956 2,941 2,921 2,892 2,884 
ประชากรหญิง 3,065 3,079 3,056 3,043 3,041 
รวมประชากร 6,021 6,020 5,977 5,935 5,925 
ครัวเรือน 2,065 2,079 2,089 2,111 2,114 

  ท่ีมา : สำนักทะเบียนอำเภอสามง่าม  
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    3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

         ตารางท่ี 6 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ช่วงอายุ หญิง (คน) ชาย (คน) รวม (คน) 

อายุน้อยกว่า  1  ปี 25 27 52 
อายุ  1 ปี 30 25 55 
อายุ  2 ปี 21 29 50 
อายุ  3 ปี 32 22 54 
อายุ 4 ปี 28 18 46 
อายุ 5 ปี 24 19 43 
อายุ 6 ปี 25 29 54 
อายุ 7 ปี 36 36 72 
อายุ 8 ปี 28 25 53 
อายุ 9 ปี 21 36 57 
อายุ 10 ปี 44 28 72 
อายุ 11 ปี 44 27 71 
อายุ 12 ปี 26 32 58 
อายุ 13 ปี 33 43 76 
อายุ 14 ปี 36 26 62 
อายุ 15 ปี 40 39 79 
อายุ 16 ปี 29 30 59 
อายุ 17 ปี 31 34 65 
อายุ 18 ปี 29 32 61 
อายุ 19 ปี 38 36 74 
อายุ 20 ปี 30 34 64 
อายุ 21 ปี 26 33 59 
อายุ 22 ปี 33 40 73 
อายุ 23 ปี 48 45 93 
อายุ 24 ปี 47 43 90 
อายุ 25 ปี 38 40 78 
อายุ 26 ปี 33 36 69 
อายุ 27 ปี 45 47 92 
อายุ 28 ปี 39 40 79 
อายุ 29 ปี 46 40 86 
อายุ 30 ปี 34 51 85 
อายุ 31 ปี 48 43 91 
อายุ 32 ปี 39 35 74 
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ช่วงอายุ หญิง (คน) ชาย (คน) รวม (คน) 
อายุ 33 ปี 52 36 88 
อายุ 34 ปี 42 33 75 
อายุ 35 ปี 35 34 69 
อายุ 36 ปี 37 33 70 
อายุ 37 ปี 59 34 93 
อายุ 38 ปี 53 41 94 
อายุ 39 ปี 35 40 75 
อายุ 40 ปี 50 41 91 
อายุ 41 ปี 46 36 82 
อายุ 42 ปี 52 51 103 
อายุ 43 ปี 36 45 81 
อายุ 44 ปี 38 50 88 
อายุ 45 ปี 44 36 80 
อายุ 46 ปี 54 43 97 
อายุ 47 ปี 47 45 92 
อายุ 48 ปี 46 41 87 
อายุ 49 ปี 37 47 84 
อายุ 50 ปี 46 39 85 
อายุ 51 ปี 48 56 104 
อายุ 52 ปี 42 58 100 
อายุ 53 ปี 34 42 76 
อายุ 54 ปี 52 55 107 
อายุ 55 ปี 53 60 113 
อายุ 56 ปี 58 56 114 
อายุ 57 ปี 36 57 93 
อายุ 58 ปี 42 53 95 
อายุ 59 ปี 41 40 81 
อายุ 60 ปี 43 51 94 
อายุ 61 ปี 34 42 76 
อายุ 62 ปี 34 38 72 
อายุ 63 ปี 27 51 78 
อายุ 64 ปี 31 30 61 
อายุ 65 ปี 35 33 68 
อายุ 66 ปี 27 18 45 
อายุ 67 ปี 30 45 75 
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ช่วงอายุ หญิง (คน) ชาย (คน) รวม (คน) 
อายุ 68 ปี 22 46 68 
อายุ 69 ปี 22 47 69 
อายุ 70 ปี 25 31 56 
อายุ 71 ปี 24 22 46 
อายุ 72 ปี 18 24 42 
อายุ 73 ปี 17 13 30 
อายุ 74 ปี 16 22 38 
อายุ 75 ปี 17 25 42 
อายุ 76 ปี 12 8 20 
อายุ 77 ปี 12 27 39 
อายุ 78 ปี 11 18 29 
อายุ 79 ปี 16 14 30 
อายุ 80 ปี 9 11 20 
อายุ 81 ปี 10 10 20 
อายุ 82 ปี 4 15 19 
อายุ 83 ปี 15 19 34 
อายุ 84 ปี 9 8 17 
อายุ 85 ปี 5 9 14 
อายุ 86 ปี 6 13 19 
อายุ 87 ปี 2 5 7 
อายุ 88 ปี 3 6 9 
อายุ 89 ปี 1 3 4 
อายุ 90 ปี 1 5 6 
อายุ 91 ปี 3 1 4 
อายุ 92 ปี 2 4 6 
อายุ 93 ปี 0 2 2 
อายุ 94 ปี 2 1 3 
อายุ 95 ปี 1 2 3 
อายุ 96 ปี 1 1 2 
อายุ 97 ปี 0 0 0 
อายุ 98 ปี 1 1 2 
อายุ 99 ปี 0 1 1 
อายุ 100 ปี 0 0 0 
มากกว่า 100 ปี 0 2 2 
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ช่วงอายุ หญิง (คน) ชาย (คน) รวม (คน) 
เกิดปีไทย 0 0 0 
รวม 2,889 3,046 5,935 

  ท่ีมา : สำนักทะเบียนอำเภอสามง่าม ณ เดือน มกราคม 2564 
  
4. สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
 ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  4  แห่ง ดังน้ี 
  (1)  ศพด.อบต.รังนก   หมู่ท่ี  1  
  (2)  ศพด.วัดรังนก   หมู่ท่ี  4 
  (3)  ศพด.บ้านหนองน้ำเขียว  หมู่ท่ี  5 
 ข. โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน 5 แห่ง ดังน้ี 
  (1)  โรงเรียนวัดจระเข้ผอม   หมู่ท่ี  1 
  นายอดิศร  ทิพย์ทำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ผอม โทร. 087-1978660 
  (2)  โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)  หมู่ท่ี  4 
  นางสาวอัญชัญ  น่วมศรีนวล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) 
     โทร. 088 - 5655935   
  (3)  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว   หมู่ท่ี  5 
  นายนพดล  เมืองสอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว โทร. 081-2803154 
  (4)   โรงเรียนวัดบ้านใหม่    หมู่ท่ี  6 
  นายนพดล  เมืองสอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว โทร. 081-2803154 
   (รักษาการแทนผู้อำนวยโรงเรียนวัดบ้านใหม่  
  (5)   โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย   หมู่ท่ี  10 
  นายสมจิตร  ไตรธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย โทร. 086-9347702 
  
 ตารางท่ี 7  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบเช่น 

สังกัด ท้องถ่ิน สพฐ. สช. กรมสามัญ กรมอาชีวะฯ รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 4 - - - - 4 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - - - - 
 ระดับก่อนศึกษา       
 1.จำนวนโรงเรียน - 5 - - - 5 
 2.จำนวนห้องเรียน 4 5 - - - 9 
 3.จำนวนนักเรียน 77 90 - - - 167 
 4.จำนวน ครู อาจารย์ 6 5 - - - 11 
 ระดับประถมศึกษา       
 1.จำนวนโรงเรียน - 5 - - - 5 
 2.จำนวนห้องเรียน - 30 - - - 30 
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สังกัด ท้องถ่ิน สพฐ. สช. กรมสามัญ กรมอาชีวะฯ รวม 
 3.จำนวนนักเรียน - 267 - - - 267 
 4.จำนวน ครู อาจารย์ - 29 - - - 29 

 ท่ีมา : กองการศึกษา ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564  

4.2 สาธารณสุข 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังนกต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 ตำบลรังนก  อ.สามง่าม จ.พิจิตร 

 สังกัดรัฐบาล  จำนวน  1  แห่ง ไม่รับนอนค้างคืน 
 2. คลินิกเอกชน  จำนวน  1  แห่ง 
 3. จำนวนบุคลากร 

 - แพทย์  จำนวน  1  คน  ( หมุนเวียนมาทุกวันพฤหัสบดี (คลินิก  NCD ) 
 - ทันตแพทย์ จำนวน  1  คน  ( หมุนเวียนมาบริการทุกวันจันทร์ช่วงบ่าย )  
 - พยาบาล จำนวน  1  คน   
 - เภสัชกร จำนวน  1  คน  ( หมุนเวียนมาทุกวันพฤหัสบดี (คลินิก  NCD ) 
 - เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  จำนวน  -   คน 
 - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนจำนวน  -  คน 
 - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน  1  คน 
 - พนักงานอนามัย จำนวน  -  คน  
 - นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน  -  คน 
 - นักวิชาการสาธารณสุข   จำนวน  2  คน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน  145  คน 
4. สาเหตุการเจ็บป่วยท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริหารสาธารณสุขทุกแห่ง 
 - อุบัติเหตุ  28  ราย/ปี  คิดเป็นงบประมาณในการรักษาท้ังส้ิน  23,000   บาท 
 - สาเหตุอ่ืน 18,960 ราย/ปี  คิดเป็นงบประมาณในการรักษาท้ังส้ิน 3,902,530บาท 

 บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังนก  
  1. นางกนกรัตน์  ทรัพย์ศิริ      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังนก 
   โทร.085-8741565 
  2. นางวิเชียร  จันทร์ประเทศ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  ๓. นางสาวธีรนุช  โตเมฆ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
  ๔. นายนพคุณ  กรรณิกา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก (อสม.) ท้ัง 12 หมู่บ้าน มีจำนวนท้ังหมด 145 คน 
       1. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก    หมู่ท่ี 1 นายสถิตย์  หมอกมืด   โทร 081-9722482 
       2. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก    หมู่ท่ี 2 นางสงบ     ถาวรกุล   โทร 086-2038906 
       3 .ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก    หมู่ท่ี 3 นางศรีเมือง    อยู่ทัพ   โทร 084-9519712 
       4 .ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก    หมู่ท่ี 4  นายฉิน      โททะมัน  โทร 063-7352025 
       5. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก    หมู่ท่ี 5  นางเล่ียม    หุ่นเสือ    โทร 063-7609791 
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       6. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก    หมู่ท่ี 6  นายสมพงค์  วงค์เงิน    โทร 087-2062184 
       7. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก    หมู่ท่ี 7  นางจันทร์  นนทะโคตร โทร 089-5021426 
      8 .ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก     หมู่ท่ี 8  นายวิทยา   เกิดอ่วม    โทร 089-0814813 
      9. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก     หมู่ท่ี 9  นายสมพาน  ไผ่เรือง    โทร 085-0546892 
     10. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก    หมู่ท่ี 10 นายเฉลิม  สุขเปีย      โทร 083-4102123 
     11. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก    หมู่ท่ี 11 นายฉัตรชัย  ตุงคะสิริ   โทร 091-7460782 
     12. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรังนก    หมู่ท่ี 12 นางรัตนาวดี  กลับศรี   โทร 095-3895474 

 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลสถานะสุขภาพตำบลรังนก  สาเหตุป่วย 10 อันดับ ย้อนหลัง 3 ปี 
 ตารางแสดงสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก  ย้อนหลัง 3 ปี (2562 – 2564)   ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลรังนก  รายละเอียดดังน้ี 

ลำดับ สาเหตุการป่วยตามกลุ่มสาเหตุ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
( 6 เดือน ) 

จำนวน
(คร้ัง) 

จำนวน
(คร้ัง) 

จำนวน(คร้ัง) 

1 เบาหวาน 4997 5217 2747 

2 โรคความดันโลหิตสูง 4095 4063 2220 

3 โรคระบบกล้ามเน้ือ 1600 861 386 

4 โรคระบบย่อยอาหาร รวม โรคในช่องปากโรคระบบหายใจ 1014 1130 429 

5 โรคระบบหายใจ 933 800 317 

6 โรคผิวหนังและเน้ือเย้ือใต้ผิวหนัง 448 349 136 

7 โรคตารวมส่วนประกอบตา 305 143 85 

8 อาการ อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบได้จาก 300 292 122 

9 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 274 299 206 

10 โรคติดเช้ือและปรสิต 171 127 61 

  ท่ีมา : รายงาน 504  โปรแกรม Hos_Xp PCU โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังนก 
 4.3 อาชญากรรม 

 - สายตรวจตำบลรังนก   จำนวน   1  แห่ง 

 ต้ังอยู% หมู%ท่ี 9 บ>านกระทุ%มน้ำเดือด  ตำบลรังนก  อำเภอสามง%าม  จังหวัดพิจิตร 

 - ไม%มีปaญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีตำบลรังนก 

  ท่ีมา : สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามง่าม 
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 4.4 ยาเสพติด 

 มีผู้ต้องหา  จำนวน  10  ราย   

- เป็นผู้ขับรถเสพยาเสพติให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย  จำนวน  7   ราย 

- ร่วมกันใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงในท่ีจับสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต  จำนวน  1  ราย 

- มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพ จำนวน  2  

ราย 

  ท่ีมา : สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามง่าม 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 ข้อมูลเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก  พ.ศ.2564  
- ผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน  1,214  ราย 
- ผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้พิการ จำนวน     269  ราย 
- ผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน       15  ราย 

 
ตารางท่ี 9 แสดงจำนวนผู้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
ประจำปี พ.ศ.2562 

หมู่ท่ี/ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
รวม
(คน) 

ผู้สูงอายุ 154 113 106 137 81 119 49 110 105 50 80 110 1,214 
คนพิการ 34 18 21 35 18 36 4 41 21 9 10 22 269 
ผู้ป่วยเอดส์ 5  - 1 3  - 3  - 2 1  -  - 1 16 

รวม 193 131 128 175 99 158 53 153 127 59 90 133 1,499 
  ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม ข้อมูล  ณ วันท่ี  15  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 - การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนสาย คลองโนน – บ้านตอรัง เชื่อมกับถนนสาย
สามง่าม – พิจิตร ( ทช. พจ. 3002) เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งการจราจร มีผู้ใช้ยวดยาน
พาหนะทางบก คือ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในเส้นทางหลัก  
 -  ถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก มีจำนวน 155  สาย ข้ึนทะเบียนทางหลวง  
จำนวน 43  สาย  

 ถนนสายหลัก  
 ถนนลาดยาง (ทางหลวงชนบท)  จำนวน  5 สาย  ได้แก่ 

1. สายบ้านคลองโนน– บ้านตอรัง เช่ือมกับถนนสายสามง่าม – พิจิตร (ทช.พจ.3002) 
2. สายบ้านย่านยาว – บ้านรายชะโด เชื ่อมกับถนนสายบ้านย่านยาว  หมู่ที ่ 12 ตำบลย่านยาว            
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร – บ้านรายชะโด หมู่ท่ี 7 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
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  3. สายบ้านรังนก – บ้านวังจิก เช่ือมจากกระทุ่มน้ำเดือด หมู่ท่ี 9 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม  
      จังหวัดพิจิตร – บ้านวังจิก หมู่ท่ี 9 ตำบลวังจิก อำเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
 4. สายบ้านใหม่ – โรงช้าง เช่ือมจากบ้านใหม่ หมู่ท่ี 6 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร –  
      บ้าน โรงช้าง หมู่ท่ี 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
 5. สายปากคลองบ้านใหม่ เช่ือมจากส่ีแยกบ้านปากคลอง หมู่ท่ี 11 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม  
      จังหวัดพิจิตร – บ้านใหม่ หมู่ท่ี 6 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
สายทางท้ังหมดในตำบล 
 ถนนลาดยาง  จำนวน   6     สาย 
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  129   สาย   
 ถนนลูกรัง/ถนนดิน  จำนวน  43     สาย 
 รวม  178   สาย 

 ท่ีมา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก  

5.2  การไฟฟ้า 
 ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการไฟฟ้า 

 - จำนวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า  2,080 หลังคาเรือน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 - หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า  คือ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 - ไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน  427  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขต อบต.รังนก 
  ท่ีมา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก  

 5.3 การประปา 
 การให้บริการเก่ียวกับการประปา 
 - ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  16   จุด  มีครัวเรือนท่ีใช้น้ำประปา จำนวน  2,112 ครัวเรือน 
 - หน่วยงานเจ้าของประปาหมู่บ้าน  คือ องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก 
ลำดับ หมู่ ผู้รายงาน 

1 หมู่ 1  เกาะสะตือ นายเชิด    ทองใบ 
2 หมู่ 1  เกาะกลาง นายมานพ   ส้มทอง 
3 หมู่ 2  บ้านวังขาหย่ัง นางสงบ     ถาวรกุล 
4 หมู่ 3   บ้านรังนก นายผะเชิญ   ดิษฐ์พินิจ 
5 หมู่ 4   บ้านรังนก นายสมพงษ์   วงศสุ่ย 
6 หมู่ 4  สายเหนือ นายประสิทธ์ิ  แย้มนัดดา 
7 หมู่ 5   หน้าโรงเรียน นายประสิทธ์ิ  แย้มนัดดา 
8 หมู่ 6   บ้านใหม่ นายเล่ียม  ทานท่า 
9 หมู่ 7   บ้านเนินยุ้ง น.ส.จิราภรณ์  ฤทธ์ิพรม 

10 หมู่ 8   ฝ่ังตะวันตก นายประเภท  วงศ์เงิน 
11 หมู่ 8   ฝ่ังวัด นายสมศักด์ิ    วงศ์เงิน 
12 หมู่ 9  บ้านกระทุ่มน้ำเดือด นายบุญรัตน์    อู่นาค 
13 หมู่ 10  บ้านโนนไผ่ขุย นายสมหมาย   โพรี 
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ลำดับ หมู่ ผู้รายงาน 
14 หมู่ 10  บ้านโนนไผ่ขุย นายปรีชา   สุขเปีย 
15 หมู่ 11  บ้านปากคลอง นายสมใจ    ทรัพย์ศรี 
16 หมู่ 12  บ้านย่านยาว นายอุทิศ   ถาวรศักด์ิ 

 
  ท่ีมา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก  

 5.4 โทรศัพท์ 
  การใช้บริการเก่ียวกับโทรศัพท์ 
 - มีการให้บริการท้ังโทรศัพท์ประจำท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายไต้การให้บริการของบริษัท TOT 

 และ 3 BB  

- มีการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนท่ี จำนวน  4  เสา 

 โดยผู้ให้บริการ ได้แก่  

1. เครือข่าย DTAC  จำนวน  1  เสา  

- บ้านนายเทอด  ใจหาญ หมู่ท่ี 4  

2. เครือข่าย TRUEMOVE  จำนวน  1  เสา  

- บ้านนายสุทัศน์  พลอินทร์ หมู่ท่ี 4 

3. เครือข่าย  AIS  จำนวน  2  เสา  

 - นายอำนวย  สุกายะ หมู่ท่ี 1,  

    - บ้านนางเรไร  ประทุมวงศ์ หมู่ท่ี 12 

ท่ีมา : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก  

5.5 ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 มี 1 แห่ง ต้ังอยู่  หมู่ท่ี 1  บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
 ลักษณะการประกอบอาชีพทางเกษตร   

 - ทำนาข้าว  จำนวน  26,536  ไร่ 
 - ปลูกผัก  จำนวน  8.75  ไร่  
  ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม ข้อมูล ณ 22  มีนาคม 2564 

6.2 การประมง 
 การประกอบอาชีพทำการประมงในเขตพ้ืนท่ี 
 - บ่อเล้ียงสัตว์ท่ีข้ึนทะเบียนกับสำนักงานประมงอำเภอสามง่าม 
  1. บ่อเล้ียงปลานิล 31 บ่อ  จำนวน   25  ราย 
  2. บ่อเล้ียงปลาทับทิม/นิลแดง 4 บ่อ จำนวน     4  ราย 
  3. บ่อเล้ียงปลาตะเพียน 14 บ่อ  จำนวน   12  ราย 
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  4. บ่อเล้ียงปลาดุก 79 บ่อ  จำนวน   47  ราย 
  5. บ่อเล้ียงปลาสวาย 36 บ่อ  จำนวน   30  ราย 
  6. บ่อเล้ียงปลาสลิด 1 บ่อ  จำนวน     1  ราย 
  เน้ือท่ีเล้ียงรวม 513.70 ไร่  จำนวน  119 ราย 
 ท่ีมา : ประมงอำเภอสามง่าม ณ วันท่ี 30  มีนาคม 2564 

 6.3 การปศุสัตว์ 
 การประกอบอาชีพทำการปศุสัตว์ในเขตพ้ืนท่ี 

 - เล้ียงโค          จำนวน     125        ตัว   จำนวน      6      ครัวเรือน 
 - เล้ียงกระบือ จำนวน      10        ตัว   จำนวน       4      ครัวเรือน 
 - เล้ียงหมู          จำนวน     105       ตัว   จำนวน      14      ครัวเรือน 
 - เล้ียงไก่  จำนวน   3,920       ตัว   จำนวน      560    ครัวเรือน  
 - เล้ียงเป็ดไล่ทุ่ง จำนวน      400       ตัว   จำนวน      2       ครัวเรือน 
  ท่ีมา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามง่าม 

  

6.4 การบริการ 
  - มีการให้บริการในพ้ืนท่ี ของหมู่บ้าน  
สถานท่ีบริการหมู%ท่ี 1 บ>านจระเข>ผอม   

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล กิจการประเภท ท่ีอยู่ เบอร์โทร 
1 นายพิทักษ์    ขำคง ร้านบริการปุ๋ย - ยา บ้บ้านเลขท่ี 38/2 ม.1 ต.รังนก    

อ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
087-8466125 

2 นายบรรจง  โสภางาม ร้านบริการตัดผมชาย 
เสริมสวย   

บ้านเลขท่ี 69 ม.1 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
 
  

084-5734576 

3 นางสาวดวงพร  สุขสวาสด์ิ ร้านบริการตัดผมชาย 
เสริมสวย   

บ้านเลขท่ี 44/4 ม.1 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

094-5759822 

4 นางภาวินี  งามเถ่ือน ร้านบริการน้ำด่ืม   บ้านเลขท่ี 74/3 ม.1  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

061-2673888 

5 นางเฉลียง  สิงห์ลอ   ร้านบริการซ่อมรถ บ้านเลขท่ี 49/3  ม.1 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

083-1635269 

7 นางยุพิน   มีสุด   ร้านบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

ม.1 ต.รังนก อำเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร  

088-1636065 

8 นางนิภาภัทร  พลอยศรี   ร้านบริการอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม 

ม.1 ต.รังนก อำเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร  

089-4478339 

9 นางสมพร   คงประสิทธ์ิ ร้านบริการอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม 

ม.1 ต.รังนก อำเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร  

081-675223 
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10 นางสาวสุนิสา  ทองใบ   ร้านบริการอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม 

ม.1 ต.รังนก อำเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร 

089-4387178 

11 นายเดชา   ติณะคัต ร้านค้าในชุมชน   บ้านเลขท่ี 46/2-3 ม.1 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
  

062-9175015 

12 นางช้ิน  เพชรพงศ์ 
 

ร้านบริการอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม 

บ้านเลขท่ี 76/1 ม.1  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

061-8087670 

13 นางสาววนิดา  บุญญเขต ร้านบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

บ้านเลขท่ี 84 ม.1 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
  

089-7086703 

14 นางสาวศิรินภา สุขสวาสด์ิ ร้านบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

ม.1 ต.รังนก อำเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร 

082-4077173 

15 นางสำเนียง  ไผ่เรือง ร้านเพาะกล้าข้าว บ้านเลขท่ี 56 ม.1 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

086-9341263 

16 นางศรีเวียง  นาคทับ ร้านเพาะกล้าข้าว ม.1 ต.รังนก อำเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร 

083167366 

17 นายวิเชียร งามเถ่ือน ร้านทำเคร่ืองมือ
แพทย์   

บ้านเลขท่ี 74/4 ม.1 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

081-7325737 

 
สถานท่ีบริการ หมู่ท่ี 2 บ้านวังขาหย่ัง 
ลำดับ ช่ือ-นามสกุล กิจการประเภท ท่ีอยู่ เบอร์โทร 

1 นางเช้ือ  บุญผ่อง ร้านบริการน้ำมัน บ้านเลขที่ 2  ม.2 ต.รังนก อำเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร 

087 - 8470579 

2 นายนิยม  หนูทอง ร้านค้าในชุมชน   บ ้านเลขท ี ่  11/1  ม .2 ต .ร ั งนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

081 - 4757085 

3 นายนิยม  ฉ่ำผล ร้านค้าในชุมชน   บ ้านเลขท ี ่  34/3 ม .2 ต .ร ั งนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

081 – 081-6634 

 
สถานท่ีบริการ หมู่ท่ี 3 บ้านรังนก 
ลำดับ ช่ือ-นามสกุล กิจการประเภท ท่ีอยู่ เบอร์โทร 

1 น.ส.ภัสรินทร์  ไชยภัคนิธิกูล ร้านบริการตัดผมชาย 
เสริมสวย   

บ ้ าน เลข ท่ี12 ม .3 ต .ร ั งนก      
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

095-0855479 

2 นายณัฐพล  ท้าวไทย ร้านบริการซ่อมรถ ม .3 ต .ร ังนก อำเภอสามง ่าม 
จังหวัดพิจิตร 

089-7029748 

3 นางประนอม  เถาสมบูรณ์ ร้านบริการน้ำมัน บ้านเลขที่ 138/2 ม.3  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

089-7029748 
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4 นางประจวบ   บุปผาพ่วง ร้านค้าในชุมชน   บ้านเลขที่ 122/2 ม.3  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

064-0420409 

5 นายสำนึก   จุ้ยเรือง ร้านค้าในชุมชน   บ้านเลขที่ 81/2  ม.3  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

099-6319739 

6 นายโกศล  จุ้ยเรือง ร้านค้าในชุมชน   บ้านเลขที ่ 82/3 ม.3  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

099-3218424 

7 นายสมจิตร  สืบเหล่ารบ   ร้านบริการหล่อปูน   บ ้ าน เลข ท่ี  24ม .3 ต .ร ั งนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

087-2017279 

 
สถานท่ีบริการ หมู่ท่ี 4 บ้านรังนก 
ลำดับ ช่ือ-นามสกุล กิจการประเภท ท่ีอยู่ เบอร์โทร 

1 น.ส.จันทร์เพ็ญ   คำฝอย ร้านบริการตัดผมชาย 
เสริมสวย   

บ้านเลขที่ 130/4 ม.4  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

087-8495836 

2 นางวิเชียร    เอียหาญ ร้านบริการน้ำมัน บ้านเลขที่ 84/4  ม.4 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

064-8853328 

3 นายสมพงษ์   วงค์สุ่ย   ร้านบริการซ่อมรถ บ ้ านเลขท ี ่  89 ม .4 ต .ร ั งนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

095-6402809 

5 นางนิตยา   เลาสมบูรณ์   ร ้านบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

 ม .4 ต .ร ังนก อำเภอสามง ่าม 
จังหวัดพิจิตร  

096-9315458 

6 นางดาวเรือง  ทานท่า  
 

ร ้านบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

บ้านเลขที่  ม.4 ต.รังนก อำเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร 

086-2144738 

7 นายศูนย์  เอียหาญ ร้านค้าในชุมชน   
 

บ้านเลขที ่ 84/3 ม.4  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

056-900632 

8 นายสุที  พลสงฆ์ ร้านค้าในชุมชน   
 

บ้านเลขที ่ 64/2 ม.4  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

089-7056461 
 

9 นายกุ่ย  แซ่เต้ง ร้านค้าในชุมชน   
 

บ ้ านเลขท ี ่  32 ม .4 ต .ร ั งนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

056-900646 
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สถานท่ีบริการ หมู่ท่ี 5  บ้านหนอน้ำเขียว 
ลำดับ ช่ือ-นามสกุล กิจการประเภท ท่ีอยู่ เบอร์โทร 

1 นายรัตนวงศ์  คำหนู ร้านบริการซ่อมรถ บ้านเลขที ่ 6/1 ม.5 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

062-4428748 

2 นายใหญ่  แจ้งแล้ว ร้านค้าในชุมชน   บ้านเลขที่ 23/2  ม.5 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

098-8039926 

3 นายเสรี     ทองจันทร์ ร้านค้าในชุมชน   18/1 ม.5 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

085-6041696 

 
สถานท่ีบริการ หมู่ท่ี 6 บ้านใหม่ 
ลำดับ ช่ือ-นามสกุล กิจการประเภท ท่ีอยู่ เบอร์โทร 

1 นางนันทิยา  พรมเมือง ร้านบริการน้ำมัน บ้านเลขที่ 52/6 ม.6 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

083-9568354 

2 นางสุมินตรา  ดิสสงค์ ร้านบริการน้ำมัน บ้านเลขที่ 40/6 ม.6 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

087-5230327 

3 นางนงนุช พะเลียง ร้านบริการน้ำมัน บ้านเลขที่ 40/1  ม.6 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

098-7485114 

4 นางสมนึก  สายทอง ร้านบริการน้ำมัน บ้านเลขที่ 40/2 ม.6 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

084-6190072 

6 นางยา  ส้มทอง    ร้านบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

ม.6 ต.รังนก อำเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร 

064-3293505 

7 นางทองรี  ทองใบ ร้านค้าในชุมชน   บ้านเลขที่ 89/1 ม.6 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

094-8807880 

8 นางมยุรี  ฉุนทอม ร้านค้าในชุมชน   บ้านเลขที ่ 5/1 ม.6 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

087-5749799 

 
สถานท่ีบริการ หมู่ท่ี 7 บ้านเนินยุ้ง 
ลำดับ ช่ือ-นามสกุล กิจการประเภท ท่ีอยู่ เบอร์โทร 

1 นางสมคิด  ชนะสังข์ ร้านค้าในชุมชน   บ ้านเลขท ี ่  5/6 ม .7 ต .ร ั งนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

086-9253092 
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สถานท่ีบริการ หมู่ท่ี 8 บ้านใหม่ 
ลำดับ ช่ือ-นามสกุล กิจการประเภท ท่ีอยู่ เบอร์โทร 

1 นางสมพงษ์  ทิพย์นาท ร้านบริการตัดผม
ชาย เสริมสวย   

บ้านเลขที ่ 102/9 ม.8 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

081-6043255 

2 นางสาววันเพ็ญ  บางอ่ำ -ร้านบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

ม .8 ต .ร ั งนก  อำ เภอสามง ่ าม 
จังหวัดพิจิตร 

085-2387196 

3 นางไสว  ภู่ผะกา ร้านค้าในชุมชน   บ้านเลขที ่ 139/3 ม.8  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

098-9615715 

4 นางวิภาวดี  แสงคล้าย ร้านค้าในชุมชน   บ้านเลขที ่ 101/1 ม.8  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

063-8809375 

5 นายวิชีพ  อยู่ศิลปไชย ร้านบริการไม้เก่า   บ้านเลขที ่ 97/5 ม.8  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

0808535797 

 
สถานท่ีบริการ หมู่ท่ี 9 บ้านใหม่ 
ลำดับ ช่ือ-นามสกุล กิจการประเภท ท่ีอยู่ เบอร์โทร 

1 นายไพรัตน์   สิงหฬ ร้านบริการซ่อมรถ บ้านเลขที ่ 115/2 ม.9 ต.รังนก    
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

097-1675890 

2 นางสายพิน   ใจเก่งดี ร้านบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

บ้านเลขที่ ม.9 ต.รังนก อำเภอสาม
ง่าม จังหวัดพิจิตร 

093-6192355 

3 นางอารีรัตน์   อินรันต์ ร้านบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

บ้านเลขที ่ 119/5 ม.9 ต.รังนก   
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

080-3562651 

4  นางบังอร   อยู่พ่วง ร้านค้าในชุมชน   ม .9 ต .ร ั งนก  อำ เภอสามง ่ าม       
จังหวัดพิจิตร 

093-28861933 

5 นายสัง   มวลชู ร้านค้าในชุมชน   บ้านเลขท ี ่  96/1 ม .9 ต .ร ังนก      
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

087-4501357 

6 นางชนาภรณ์  คำภิระ ร้านค้าในชุมชน   บ้านเลขที่ 119/11 ม.9 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

093-2322631 
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สถานท่ีบริการ หมู่ท่ี 10 บ้านโนนไผ่ขุย 
ลำดับ ช่ือ-นามสกุล กิจการประเภท ท่ีอยู่ เบอร์โทร 

1 นายภานุพงษ์  พลายเพ
ลิด 

ร้านบริการตัดผม
ชาย เสริมสวย   

บ้านเลขท่ี  ม.10 ต.รังนก       อำเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร 

091-8414149 

2 นายวิโรจน์  เพชรพงศ์ ร้านค้าในชุมชน บ้านเลขที่ 113/1  ม.10 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

088-1570020 

 
สถานท่ีบริการ หมู่ท่ี 11  บ้านปากคลอง 
ลำดับ ช่ือ-นามสกุล กิจการประเภท ท่ีอยู่ เบอร์โทร 

1 น.ส.ปัญญาภรณ์    ช่ืนเมือง ร้านบริการน้ำมัน บ้านเลขที่ 126 ม.11 ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

081-0371162 

2 นายสมคิด   สุรเดช ร้านบริการน้ำด่ืม   บ้านเลขที ่ 69 ม.11   ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

081-6753021 

3 นางไพรัช    เกิดจันทร์   ร้านบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

ม.11 ต.รังนก อำเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร 

095-3506389 

4 นางศรีจันทร์    ใจกล่ำ ร้านค้าในชุมชน   บ้านเลขที่ 97/1 ม.11  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

063-923134 

5 นางบุญเทียม  สุรเดช ร้านค้าในชุมชน   บ้านเลขที ่ 69 ม.11   ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

098-9600431 

 
สถานท่ีบริการ หมู่ท่ี 12 บ้านย่านยาว 
ลำดับ ช่ือ-นามสกุล กิจการประเภท ท่ีอยู่ เบอร์โทร 

1 นายบุญช่วย    ธารารัมย์ ร้านบริการตัดผม
ชาย  

บ้านเลขที ่ 54 ม .12 ต .ร ังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

082-2509430 

2 นางเนต       ชูช่ืน ร้านบริการน้ำมัน บ้านเลขที่ 57/4 ม.12  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

089-9374148 

3 นายชาติ   เพ็ชรล้อมทอง ร้านบริการน้ำมัน บ้านเลขที่ 88/2 ม.12  ต.รังนก 
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

086-9266718 

ท่ีมา : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก   

 6.5 การท่องเท่ียว 
 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ไม่อยู่ในเขตของการท่องเท่ียว 

 6.6 อุตสาหกรรม 
 มีโรงงานอุตสาหกรรม ตาม พรบ.โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท

เดนติล 2005 จำกัด บ้านเลขท่ี 74/4 ม.1 ต.รังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มสมุนไพร วดีอร  จำนวน   1   กลุ่ม   หมู่ท่ี 8 
 - กลุ่มเกษตรกรพอเพียงตำบลรังนก จำนวน  1  กลุ่ม  
  ผู้ใหญ่ เชาว์  แย้มนัดดา ประธานกลุ่มกลุ่มเกษตรกรพอเพียงตำบลรังนก หมู่ท่ี 9  
 
 

กลุ่มออมทรัพย์ตำบลรังนก จำนวน 12 กลุ่ม 
 นางเฉลียง      สิงห์ลอ         ประธานกลุ่มออมทรัพย์หมู่ท่ี  1    083-1635269 
 นางสงบ        ถาวรกุล         ประธานกลุ่มออมทรัพย์ หมู่ท่ี  2 086-2038906 
 นายสุชิน       เถาสมบูรณ์     ประธานกลุ่มออมทรัพย์หมู่ท่ี  3 063-3287591 
 นายสมพงษ์    วงศ์สุ่ย           ประธานกลุ่มออมทรัพย์หมู่ท่ี  4 095-6402809 
 นายบุญสืบ    ทรงคัชชะ        ประธานกลุ่มออมทรัพย์หมู่ท่ี  5 081-5969991 
 นายเล่ียม      ทานท่า           ประธานกลุ่มออมทรัพย์หมู่ท่ี  6 095-2392885 
 นายสุภาพ     ขำเงิน            ประธานกลุ่มออมทรัพย์หมู่ท่ี  7 095-2398834 
 นายประเภท   วงศ์เงิน ประธานกลุ่มออมทรัพย์หมู่ท่ี  8 088-1708340 
 นายเชาว์       แย้มนัดดา       ประธานกลุ่มออมทรัพย์หมู่ท่ี  9 084-8137716 
 นายกมล      ชาญณรงค์       ประธานกลุ่มออมทรัพย์หมู่ท่ี  10 081-6040885 
 นายสมใจ     ทรัพย์ศรี         ประธานกลุ่มออมทรัพย์หมู่ท่ี  11 083-1658198 
 นายณรงค์    สิงหฬ             ประธานกลุ่มออมทรัพย์หมู่ท่ี  12 087-8481895 

 
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนตำบลรังนก จำนวน 13  กลุ่ม 

1 นายสถิตย์    หมอกมืด ประธาน กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 1 
2 นายสงัด        แก้วเกิด       ประธาน กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 2 
3 นางจรรยา     บัวแย้ม        ประธาน กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 3 
4 นางสุนิสา       โพธ์ิพันธ์      ประธาน กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 6 
5 นางจันทร์      นนทะโครต    ประธาน กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 7 
6 นายสุภาพ      ร่มละมูล       ประธาน กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 7 
7 นางแสงเดือน   ศักด์ิพงษ์       ประธาน กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 8 
8 นายสุวรรณ    ลำภูพวง        ประธาน กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 9 
9 นายเชาว์       แย้มนัดดา      ประธาน กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 9 

10 นายสนอง     มัจฉิม          ประธาน กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 10 
11 นายยืน        ม่วงปรางค์     ประธาน กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 11 
12 นายสังเวียน   อินรันต์        ประธาน กลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 12 

 
  ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก 

  



 

องค$การบริหารส,วนตำบลรังนก อำเภอสามง,าม จังหวัดพิจิตร 25 

 

 6.8 แรงงาน 
  ข้อมูลแรงงาน 
   - แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับ   -  

 - แรงงานต่างด้าว สัญชาติ    
       - เมียนมา   จำนวน  1  คน 
       - ลาว   จำนวน  2  คน 
       - กัมพูชา   จำนวน  2  คน 
       - อ่ืน ๆ    จำนวน   -  คน 
  - ทำงานเก่ียวกับกิจกรรม 

        - เกษตร   จำนวน   -  คน 
        - ก่อสร้าง   จำนวน  2  คน 
        - ผู้รับใช้ในบ้าน  จำนวน  3  คน 
        - ปศุสัตว์   จำนวน   -  คน 
                        - อ่ืน ๆ   จำนวน   -  คน 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในพื้นท่ีตำบลรังนกนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.97 และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 
0.03  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังนกมีวัดจำนวน 5 แห่ง สำนักสงฆ์จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
 
ลำดับ
ท่ี 

วัด/สำนักสงฆ์ 
หมู่
ท่ี 

ช่ือเจ้าอาวาส 
จำนวน

พระภิกษุ (รูป) 
หมายเหตุ 

1 วัดจระเข้ผอม 1 พระครูวิภาสสิทธิการ 13 เจ้าคณะตำบล 
2 วัดรังนก   4 พระครูวิสิฐรรมศาสก์ 9  
3 วัดหนองน้ำเขียว   5 พระครูพิรุณห์ธรรมสาร 6  
4 สำนักสงฆ์เนินยุ้ง 7 พระสุโข  หลำน้อย 1  
5 วัดบ้านใหม่   8 พระเพลิน ถานวิโร 8  
6 วัดกระทุ่มน้ำเดือด   9 พระอธิการจรัญ ปัญญาธโร 5  

  ท่ีมา : กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก  

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
 ประเพณีประจำถ่ิน  ได้แก่ 

 - ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน ภายในงาน        
มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 

สถานท่ีจัดงานประเพณีสงกรานต์  
   1. วัดจระเข้ผอม 
   2. วัดรังนก 
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 - ประเพณีแข่งขันเรือยาว  จัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน เป็นประเพณีที่ สืบทอด
ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน จุดประสงค์หลัก เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือยาว และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีแก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง 
ประชาชนได้เกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอัน
ดีงามของไทยไว้ให้อยู่คู่บ้านเมือง และยังเป็นการปลูกฝังให้รู้รักถ่ินฐานบ้านเกิด 

สถานท่ีจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว  บริเวณหน้าวัดบ้านรังนก 
 -  ประเพณีลอยกระทง  จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะ

เคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื ้นท่ี              
ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะบริเวณท่ีติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ 

 
สถานท่ีจัดงานประเพณีลอยกระทง   
   1. บริเวณหน้าวัดจระเข้ผอม 
   2. บริเวณหน้าวัดรังนก 
การจัดงานประจำปี  ได้แก่ 

- การจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวงพระอารามหลวง และ
สมโภชเมืองพิจิตร  จัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัด 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล 
 

เทศบาลตำบลกำแพงดิน ปีงบประมาณ  2566 

เทศบาลตำบลสามง%าม ปีงบประมาณ  2567 

องคjการบริหารส%วนตำบล รังนก ปีงบประมาณ  2568 

เทศบาลตำบลเนินปอ ปีงบประมาณ  2569 

องคjการบริหารส%วนตำบลหนองโสน ปีงบประมาณ  2570 

 
  ท่ีมา : กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก  

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 - กลุ่มทำดอกไม้จันทน์ หมู่ท่ี 1 
 - กลุ่มทำไม้กวาด หมู่ท่ี 9 
 ภาษาถ่ิน 
 - ภาษาไทยกลาง 
  ท่ีมา : กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก  
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 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก (สินค้า OTOP) 
 - ข้าวปลอดสารพิษ หมู่ท่ี 9  เบอร์โทร  084-8137716 
  - ผักปลอดสารพิษ  หมู่ท่ี 1  เบอร์โทร  - 
            หมู่ท่ี 2   เบอร์โทร  088-1636328  
  - น้ำปลา          หมู่ท่ี 4   นายสมนึก   สง่าวงศ์  เบอร์โทร  089-9614957 
 - ผลิตภัณฑ์ปลาร้า หมู่ท่ี 4   นายสมนึก   สง่าวงศ์   เบอร์โทร  089-9614957 
 - สินค้าแปรรูป (ปลาย่าง ปลาแดดเดียว) ผู้ใหญ่ เชาว์  แย้มนัดดา หมู่ท่ี 9 
  เบอร์โทร  084-8137716 
  ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม/กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ 
  แหล่งน้ำที่ใช้ในพื้นที่  เป็นน้ำจากแม่น้ำยม  ซึ่งมีต้นกำเนิดจากจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่     
ซ่ึงจะมีน้ำในช่วงฤดูฝน และจะแห้งแล้งในฤดูแล้ง 

 หมู$ที่ 1 บ+านจระเข+ผอม         
  

ชื่อแหล)งน้ำ ประเภท บ5าน หมู) ตำบล อำเภอ จังหวัด ระวาง 
การถือ

ครอง 

หน)วยที ่

รับผิดชอบ 

หนังสือ

สำคัญ

สำหรับที่

หลวง   

1 หนองจระเข5ผอม หนอง จระเข5ผอม 1 รังนก สามง)าม พิจิตร 5041IV สาธารณะ อบต.รังนก เขตจัดรูป 

2 หนองตลิ่งชัน หนอง จระเข5ผอม 1 รังนก สามง)าม พิจิตร 5041IV สาธารณะ อบต.รังนก 20ต-6 อ 

3 หนองท)างาม หนอง จระเข5ผอม 1 รังนก สามง)าม พิจิตร 5041IV สาธารณะ อบต.รังนก เขตจัดรูป 

 
หมู$ที่ 2 บ+านวังขาหยั่ง 

        
  

ชื่อแหล)งน้ำ ประเภท บ5าน หมู) ตำบล อำเภอ จังหวัด 
ระวาง การถือ

ครอง 

หน)วยที่

รับผิดชอบ 

หนังสือ

สำคัญ

สำหรับที่

หลวง   

1 
หนองหญ5าปล5อง หนอง วังขาหยั่ง 2 รังนก สามง)าม 

พิจิตร 
5041 IV 

สาธารณะ อบต.รังนก 
พจ  0355 

2 หนองอ5อ หนอง วังขาหยั่ง 2 รังนก สามง)าม พิจิตร 
5041IV 

สาธารณะ อบต.รังนก พจ  0356 

3 หนองพังพวย หนอง วังขาหยั่ง 2 รังนก สามง)าม พิจิตร 
5041IV 

สาธารณะ อบต.รังนก พจ 0357 

4 หนองไดไข)เล็ก หนอง วังขาหยั่ง 2 รังนก สามง)าม 
จังหวัด 

5041IV 
สาธารณะ อบต.รังนก พจ 0553 

5 หนองไดไข)ใหญ) หนอง วังขาหยั่ง 2 รังนก สามง)าม 
จังหวัด 

5041IV 
สาธารณะ อบต.รังนก พจ 0554 

6 หนองทานตะวัน หนอง วังขาหยั่ง 2 รังนก สามง)าม พิจิตร 
5041IV 

สาธารณะ อบต.รังนก พจ 0555 

7 หนองจิกแย5ม หนอง วังขาหยั่ง 2 รังนก สามง)าม พิจิตร 
5041IV 

สาธารณะ อบต.รังนก พจ 689 
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ชื่อแหล)งน้ำ ประเภท บ5าน หมู) ตำบล อำเภอ จังหวัด 
ระวาง การถือ

ครอง 

หน)วยที่

รับผิดชอบ 

หนังสือ

สำคัญ

สำหรับที่

หลวง 

8 หนองขาหยั่งนอกทุ)ง หนอง วังขาหยั่ง 2 รังนก สามง)าม พิจิตร 
5041IV 

สาธารณะ อบต.รังนก พจ 24594 

9 หนองขาหยั่งแม)น้ำ หนอง วังขาหยั่ง 2 รังนก สามง)าม 
จังหวัด 

5041IV 
สาธารณะ อบต.รังนก พจ 24595 

10 หนองจิกล5อม หนอง วังขาหยั่ง 2 รังนก สามง)าม 
จังหวัด 

5041IV 
สาธารณะ อบต.รังนก  - 

11 หนองฝา หนอง วังขาหยั่ง 2 รังนก สามง)าม พิจิตร 
5041IV 

สาธารณะ อบต.รังนก  - 

12 บ)อเอกชน บ)อ วังขาหยั่ง 2 รังนก สามง)าม พิจิตร 
5041IV 

สาธารณะ อบต.รังนก  - 

13 บ)อเอกชน บ)อ วังขาหยั่ง 2 รังนก สามง)าม พิจิตร 
5041IV 

สาธารณะ อบต.รังนก  - 

        หมู$ที่ 3 บ+านรังนก 

  

ชื่อแหล)งน้ำ ประเภท บ5าน หมู) ตำบล อำเภอ ระวาง การถือครอง 
หน)วยที่

รับผิดชอบ 

หนังสือ

สำคัญ

สำหรับที่

หลวง   

1 หนองฉัตรเล็ก หนอง รังนก 3 รังนก สามง)าม 5041IV สาธารณะ อบต.รังนก พจ 0551 

2 หนองตะแบก หนอง รังนก 3 รังนก สามง)าม 5041IV สาธารณะ อบต.รังนก พจ 0558 

 
หมู$ที่ 4 บ+านรังนก 

  

ชื่อแหล)งน้ำ ประเภท บ5าน หมู) ตำบล อำเภอ ระวาง การถือครอง 
หน)วยที่

รับผิดชอบ 

หนังสือ

สำคัญ

สำหรับที่

หลวง   

1 หนองบานทะลวง หนอง รังนก 4 รังนก สามง)าม 5041IV สาธารณะ อบต.รังนก พจ 11830 

2 หนองกรด หนอง รังนก 4 รังนก สามง)าม 5041IV สาธารณะ อบต.รังนก 

รว 21 ต 5 

อ 

3 หนองดง หนอง รังนก 4 รังนก สามง)าม 5041IV สาธารณะ อบต.รังนก เขตจัดรูป 

         หมู$ที่ 5 บ+านหนองน้ำเขียว 

  
ชื่อแหล)งน้ำ ประเภท บ5าน หมู) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

พื้นที่แหล)ง

น้ำ  หน)วยที่

รับผิดชอบ 

หนังสือ

สำคัญ

สำหรับที่

หลวง   (ไร)) 

1 หนองตาแปaน หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร   อบต.รังนก เขตจัดรูป 

2 หนองห5วยชัน หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร  5-0-0 อบต.รังนก เขตจัดรูป 

3 หนองจิก หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร   อบต.รังนก เขตจัดรูป 
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ชื่อแหล)งน้ำ ประเภท บ5าน หมู) ตำบล อำเภอ จังหวัด 
พื้นที่แหล)ง

น้ำ (ไร)) 

 

หน)วยที่

รับผิดชอบ 

หนังสือ

สำคัญ

สำหรับที่

หลวง 

4 หนองตาช5าง หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร   อบต.รังนก เขตจัดรูป 

5 หนองจอก หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร  5-0-0 อบต.รังนก เขตจัดรูป 

6 หนองเลนเล็ก หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร  12-0-0 อบต.รังนก เขตจัดรูป 

7 หนองกระทุ)ม หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร  5-0-0 อบต.รังนก เขตจัดรูป 

8 หนองยายโล) หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร  4-0-0 อบต.รังนก เขตจัดรูป 

9 หนองตากลึง หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร   อบต.รังนก เขตจัดรูป 

10 หนองตอ  หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร 2-0-43.1 อบต.รังนก เขตจัดรูป 

11 หนองดาน หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร   อบต.รังนก เขตจัดรูป 

12 หนองศาลา หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร   อบต.รังนก เขตจัดรูป 

13 หนองมน หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร   อบต.รังนก เขตจัดรูป 

14 หนองน้ำทวย หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร  10-0-0 อบต.รังนก เขตจัดรูป 

15 หนองปากทาง หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร  4-0-0 อบต.รังนก เขตจัดรูป 

16 หนองกระโจน หนอง หนองน้ำเขียว 5 รังนก สามง)าม พิจิตร  30-0-0 อบต.รังนก เขตจัดรูป 

 
 

หมู$ที่ 6 บ+านใหม$ 
        

  
ชื่อแหล)งน้ำ ประเภท บ5าน หมู) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

พื้นที่แหล)ง

น้ำ  หน)วยที่

รับผิดชอบ 

หนังสือ

สำคัญ

สำหรับที่

หลวง   (ไร)) 

1 หนองร ี หนอง บ5านใหม) 6 รังนก สามง)าม พิจิตร  9-2-28 อบต.รังนก พจ 0358 

2 หนองผักตบ หนอง บ5านใหม) 6 รังนก สามง)าม พิจิตร  3-0-52 อบต.รังนก พจ 0561 

3 หนองตาเต็ม หนอง บ5านใหม) 6 รังนก สามง)าม พิจิตร  2-1-18 อบต.รังนก พจ 1301 

4 หนองตาเที่ยง หนอง บ5านใหม) 6 รังนก สามง)าม พิจิตร  3-0-98 อบต.รังนก พจ 1304 

5 หนองใหญ) หนอง บ5านใหม) 6 รังนก สามง)าม พิจิตร  1-0-05 อบต.รังนก พจ 1302 

 
หมู$ที่ 7 บ+านเนินยุ+ง 

       

  
ชื่อแหล)งน้ำ ประเภท บ5าน หมู) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

พื้นที่แหล)ง

น้ำ  หน)วยที่

รับผิดชอบ 

หนังสือ

สำคัญ

สำหรับที่

หลวง   (ไร)) 

1 หนองตาหอม หนอง เนินยุ5ง 7 รังนก สามง)าม พิจิตร  2-3-46 อบต.รังนก  พจ 0562 

2 หนองสนุ)น หนอง เนินยุ5ง 7 รังนก สามง)าม พิจิตร  2-1-42 อบต.รังนก พจ 0563 

3 หนองผีหลอก หนอง เนินยุ5ง 7 รังนก สามง)าม พิจิตร  2-2-06 อบต.รังนก พจ 0564 

4 หนองจอกเล็ก หนอง เนินยุ5ง 7 รังนก สามง)าม พิจิตร  5-3-95 อบต.รังนก พจ 0565 
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ชื่อแหล)งน้ำ ประเภท บ5าน หมู) ตำบล อำเภอ จังหวัด 
พื้นที่แหล)ง

น้ำ (ไร)) 

 

หน)วยที่

รับผิดชอบ 

หนังสือ

สำคัญ

สำหรับที่

หลวง 

5 หนองน้ำเตียน หนอง เนินยุ5ง 7 รังนก สามง)าม พิจิตร  35-1-05 อบต.รังนก พจ 0566 

6 หนองจอกใหญ) หนอง เนินยุ5ง 7 รังนก สามง)าม พิจิตร  15-1-73 อบต.รังนก พจ 0567 

7 หนองเต)า หนอง เนินยุ5ง 7 รังนก สามง)าม พิจิตร  3-2-35 อบต.รังนก พจ 0568 

8 หนองคะนาง หนอง เนินยุ5ง 7 รังนก สามง)าม พิจิตร  8-0-37 อบต.รังนก พจ 0569 

9 หนองตาล หนอง เนินยุ5ง 7 รังนก สามง)าม พิจิตร  5-2-89 อบต.รังนก พจ 1133 

10 หนองพวง หนอง เนินยุ5ง 7 รังนก สามง)าม พิจิตร  2-3-09 อบต.รังนก พจ 1253 

11 หนองบรเพ หนอง เนินยุ5ง 7 รังนก สามง)าม พิจิตร  32-1-70 อบต.รังนก พจ 11814 

12 หนองวังยาว หนอง เนินยุ5ง 7 รังนก สามง)าม พิจิตร 53-2-63 อบต.รังนก พจ1641 

13 หนองวังท)า หนอง รายชะโด 7 สามง)าม สามง)าม พิจิตร  54-0-10 อบต.สามง)าม พจ 0742 

 หมู$ที่ 8 บ+านใหม$ 

  
ชื่อแหล)งน้ำ ประเภท บ5าน หมู) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

พื้นที่แหล)ง

น้ำ  หน)วยที่

รับผิดชอบ 

หนังสือ

สำคัญ

สำหรับที่

หลวง   (ไร)) 

1 หนองตาเสือ หนอง บ5านใหม) 8 รังนก สามง)าม พิจิตร  1-3-27 อบต.รังนก พจ 0353 

2 หนองตากลม หนอง บ5านใหม) 8 รังนก สามง)าม พิจิตร  0-3-86 อบต.รังนก พจ 0354 

3 หนองดาน หนอง บ5านใหม) 8 รังนก สามง)าม พิจิตร  4-1-08 อบต.รังนก พจ 1132 

4 หนองปลิง หนอง บ5านใหม) 8 รังนก สามง)าม พิจิตร  2-0-54 อบต.รังนก พจ 1303 

5 หนองแม)ปลา หนอง บ5านใหม) 8 รังนก สามง)าม พิจิตร  4-3-59 อบต.รังนก พจ 1305 

6 หนองแขม หนอง บ5านใหม) 8 รังนก สามง)าม พิจิตร  4-2-57 อบต.รังนก พจ 1352 

7 หนองจิก หนอง บ5านใหม) 8 รังนก สามง)าม พิจิตร  5-1-14 อบต.รังนก พจ 1341 

8 หนองกรด หนอง บ5านใหม) 8 รังนก สามง)าม พิจิตร  3-2-02 อบต.รังนก พจ 1342 

 
หมู$ที่ 9 บ+านกระทุ$มน้ำเดือด 

  

ชื่อแหล)งน้ำ ประเภท บ5าน หมู) ตำบล 
ความจุเก็บ

กักน้ำ 
การถือครอง หน)วยที่รับผิดชอบ 

หนังสือ

สำคัญ

สำหรับที่

หลวง   

1 หนองน้ำผึ้งเล็ก หนอง กระทุ)มน้ำเดือด 9 รังนก   สาธารณะ อบต.รังนก พจ 0570 

2 หนองคางแมว หนอง กระทุ)มน้ำเดือด 9 รังนก * สาธารณะ อบต.รังนก พจ 0571 

3 หนองน้ำผึ้งใหญ) หนอง กระทุ)มน้ำเดือด 9 รังนก   สาธารณะ อบต.รังนก พจ 0572 

4 หนองเลน หนอง กระทุ)มน้ำเดือด 9 รังนก * สาธารณะ อบต.รังนก เขตจัดรูป 
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หมู$ที่ 11 บ+านปากคลอง 

  
ชื่อแหล)งน้ำ ประเภท บ5าน หมู) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

พื้นที่แหล)ง

น้ำ  หน)วยที่

รับผิดชอบ 

หนังสือ

สำคัญ

สำหรับที่

หลวง   (ไร)) 

1 หนองตลุก หนอง ปากคลอง 11 รังนก สามง)าม พิจิตร  4-2-50 อบต.รังนก พจ 0549 

2 หนองฉมวก หนอง ปากคลอง 11 รังนก สามง)าม พิจิตร  6-2-65 อบต.รังนก พจ 0550 

3 หนองไดระกำ หนอง ปากคลอง 11 รังนก สามง)าม พิจิตร  4-2-75 อบต.รังนก พจ 0573 

4 หนองน้ำใส หนอง ปากคลอง 11 รังนก สามง)าม พิจิตร  2-1-99 อบต.รังนก พจ 0760 

           

 หมู$ที ่12  บ+านย$านยาว        

  
ชื่อแหล)งน้ำ ประเภท บ5าน หมู) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

พื้นที่แหล)ง

น้ำ  การถือ

ครอง 

หน)วยที่

รับผิดชอบ 

หนังสือ

สำคัญ

สำหรับที่

หลวง   (ไร)) 

1 หนองมดตะนอย หนอง ย)านยาว 12 รังนก สามง)าม พิจิตร  10-0-89 สาธารณะ อบต.รังนก พจ 0560 

2 หนองร ี หนอง ย)านยาว 12 รังนก สามง)าม พิจิตร  19-2-06 สาธารณะ อบต.รังนก พจ 0557 

3 หนองฉัตรใหญ) หนอง ย)านยาว 12 รังนก สามง)าม พิจิตร  14-1-73 สาธารณะ อบต.รังนก พจ 0556 

4 หนองหมอน หนอง ย)านยาว 12 รังนก สามง)าม พิจิตร  2-2-99 สาธารณะ อบต.รังนก พจ 0559 

5 หนองหมอน หนอง ย)านยาว 12 รังนก สามง)าม พิจิตร  4-1-13 สาธารณะ อบต.รังนก พจ 0702 

 
 ท่ีมา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก 
  

8.2 ป่าไม้ 
  ในเขตตำบลรังนกไม่อยู่ในเขตของป่าไม้   

 8.3 ภูเขา 
  ในเขตตำบลรังนกไม่อยู่ในเขตภูเขา  

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก 
  ในเขตตำบลรังนกไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ 
   
 
 


