
ประวัติหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 2 บ้านวังหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติหมู่บ้าน 

หมู่บ้านวังหินอยู่ใกล้ล าคลองโพธิ์ซึ่งเป็นล าคลองคั้นระหว่างอ าเภอลาดยาวกับอ าเภอสว่างอารมณ์  ล า
คลองโพธิ์มีหินกอ้นใหญ่อยู่ในล าคลองโพธิ์มากมาย ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณบ้านนายสา  แสนค า  ชาวบ้านจึง
ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านวังหินจนมาถึงปัจจุบัน 
ที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ  บ้านวังหิน  ห่างจากอ าเภอลาดยาว  13  กิโลเมตร 
          ห่างจาก จังหวัดนครสวรรค์  55 กิโลเมตร 
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ หมู่ที่  8   ต. ห้วยน้ าหอม  อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค ์
ทิศใต ้             ติดต่อกับ หมู่ที่  7   ต. สว่างอารมณ์  อ. สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ หมู่ที่  3   ต. ห้วยน้ าหอม  อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  หมู่ที่  9  ต. ห้วยน้ าหอม  อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
ลักษณะภูมิประเทศ  พ้ืนที่มีลักษณะ  เป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ท าการเกษตร 
พื้นที่ 

1. พ้ืนที่โดยประมาณจ านวน   3,250 ไร่ 
2. พ้ืนที่ในการท านาจ านวน   1,960 ไร่     
3. พ้ืนที่ในการท าไร่อ้อยจ านวน  2  ไร่   
4. พ้ืนที่ในการท าไร่มันส าปะหลังจ านวน  15  ไร่    
5. พ้ืนที่ในการท าสวนจ านวน   1  ไร่  
6. พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐจ านวน   1  ไร่ 
7. พ้ืนที่สาธารณะจ านวน   1 ไร่ 



8. พ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยจ านวน   1,270  ไร่ 
ประชากร 
ชาย 300 คน  หญิง 278 คน   รวม 578 คน 
จ านวน 176 ครัวเรือน 
สภาพเศรษฐกิจ 

1. เกษตรกรรม 

1.1 ท านาจ านวน  95  ครัวเรือน 
1.2 ท าไร่อ้อยจ านวน   2  ครัวเรือน 
1.3 ท าไร่มันส าปะหลังจ านวน   8  ครัวเรือน 
1.4 ท าสวนจ านวน   3   ครัวเรือน 

2. การปศุสัตว์  

 2.1 เลี้ยงเป็ดจ านวน   4 ครัวเรือน 350   ตัว 

 2.2 เลี้ยงไก่จ านวน    16 ครัวเรือน 800   ตัว 

3. ยานพาหนะที่ใช้ในพื้นที่ 

 3.1   รถกระบะจ านวน  69  คัน 
 3.2   รถเก๋งจ านวน   16  คัน 
 3.3   รถไถเดินตาม   102  คัน 
 3.4   รถไถนั่งขับจ านวน   29  คัน 
 3.5   รถสีข้าวจ านวน   -  คัน 
 3.6   รถบรรทุก  6  ล้อจ านวน  1 คัน 
 3.7   รถบรรทุก  10  ล้อจ านวน    1  คัน 
 3.8   รถพ่วงจ านวน  -  คัน 
 3.9  รถจักรยานยนต์จ านวน   290  คัน 
 3.10 รถเก่ียวข้าวจ านวน   4  คัน 
 3.11 รถแทรนเลอร์จ านวน   4  คัน 
4.   ด้านสังคม 

 4.1   สวนสาธารณะจ านวน  -  แห่ง 
 4.2   ลานกีฬาจ านวน  1  แห่ง 
 4.3   สนามกีฬาจ านวน  1  แห่ง 
 4.4   โรคที่เกิดในท้องถิ่น 
  - 
 4.5   ลูกเสือชาวบ้านจ านวน  9  ราย 



5.   การพาณิชกรรมและการบริการ 

 5.1   สถานีน้้ามันและร้านค้า 

 5.1.1   สถานีน้ ามัน ( ปั๊ม )จ านวน  1  แห่ง 

 5.1.2   สถานีน้ ามันแบบปั๊มหลอดจ านวน - แห่ง  

 5.1.3   ร้านขายของช าจ านวน  3  แห่ง 

 5.2   การสื่อสาร 

 5.2.1  โทรศัพท์ส่วนบุคคล (มือถือ) จ านวน 669  หมายเลข 

 5.2.2  โทรศัพท์สาธารณะจ านวน  -  หมายเลข 

 5.2.3   โทรศัพท์บ้านจ านวน  -  หมายเลข 

 5.2.4    เสียงตามสาย /หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ 2   จุด 

 5.3   ถนน 

 5.3.1   คอนกรีตจ านวน   3   สาย  ระยะทาง  1.2   ก.ม. 
 5.3.2   ราดยางจ านวน 1   สาย  ระยะทาง   3  ก.ม. 
 5.3.3   ลูกรังจ านวน 5  สาย  ระยะทาง  3  ก.ม. 
 5.4   สะพาน 

 5.4.1   สะพานไม้จ านวน  -  แห่ง 

 5.4.2   สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล.) จ านวน  2  แหง่ 

 4.5   ประปา 

 4.5.1   ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปาจ านวน 176 ครัวเรือน 

 4.5.2   ครัวเรือนที่ไม่ใช้บริการน้ าประปาจ านวน  -   ครัวเรอืน 

 4.6   ไฟฟ้า 

 4.6.1   ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจ านวน 176   ครัวเรือน 

 4.6.2   ครัวเรือนที่ไม่ใช้ไฟฟ้าจ านวน   -  ครัวเรือน 

 4.6.3   ถนนในเขตหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าสาธารณะใช้จ านวน  8  จุด 

 5.7   แหล่งน้้า 

 5.7.1   หนองน้ าจ านวน  1   แห่ง 
 5.7.2   แม่น้ าจ านวน  -  แห่ง 
 5.7.3   ล าห้วยจ านวน  1  แห่ง 

5.7.4   ล าคลองจ านวน  1  แห่ง 
 5.7.5   บึงจ านวน  -  แห่ง 



 5.7.6   สระน้ าจ านวน  14  แห่ง 
 5.7.7   บ่อน้ าตื้นจ านวน  1  แห่ง 
 5.7.8   บ่อน้ าลึกจ านวน  -  แห่ง 
 5.7.9   บ่อบาดาลจ านวน  17  แห่ง 
 5.7.10 อ่างเก็บน้ าจ านวน   -  แห่ง 
 5.7.11 ฝายจ านวน  2  แห่ง 
 5.7.12 เหมืองจ านวน  2  แห่ง 
 5.7.13 บ่อโยกจ านวน  -  แห่ง 
 5.7.14 อื่นๆ จ านวน  - แห่ง 
6.   ข้อมูลอ่ืนๆ 

 กลุ่มอาชีพต่างๆ 1 กลุ่ม/สมาชิกในกลุ่ม/รายได้ต่อเดือน 

 - 

 ศิลปวัฒนธรรม / ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน / ปราชญ์ชาวบ้าน/บ้านเลขท่ี 

 - 

 ลักษณะการตั้งบ้านเรือน(คุ้ม)     11     คุ้ม  แบ่งได้ดังนี้ 
 1.  ชื่อคุ้มรักร่วมใจ    หัวหน้าคุ้ม นายสุวรรณ  เจนเกษตรกร 
 2.  ชื่อคุ้มดอกประดู่    หัวหน้าคุ้ม นายอวิรุทธิ์  ศรีวิบูลย์ 

3.  ชื่อคุ้มร่มเย็น     หัวหน้าคุ้ม นางสมบัติ  กัลพันธ์ 
4.  ชื่อคุ้มร่วมใจพัฒนา    หัวหน้าคุ้ม นายดิเรก  เก่งถิ่นดง 
5.  ชื่อคุ้มผู้มีความสุข    หัวหน้าคุ้ม นายทวี  ชามาตา 
6.  ชื่อคุ้มรักจัง     หัวหน้าคุ้ม นายคัมภีร์ หอมหวล 
7.  ชื่อคุ้มสุขจัง     หัวหน้าคุ้ม นางยุพา  พิลึก 

 8.  ชื่อคุ้มดอกคูณ    หัวหน้าคุ้ม นายอภิญญา  สิงห์นา 
9.  ชื่อคุ้มเพชรมณี    หัวหน้าคุ้ม นายปราณี  เขม้นกิจ 
10. ชื่อคุ้มแอรุณเปิกฟ้า    หัวหน้าคุ้ม นายสุมล  ทิพย์พะรักษ์ 
 11.ชื่อคุ้มฟ้าใส     หัวหน้าคุ้ม นางกัญจนา  ค าฝอย 

 สถานที่ต่าง ๆ 
 1.   ประปาหมู่บ้านจ านวน  2  แห่ง 
 2.   ศาลาอเนกประสงค์ / ศาลากลางบ้าน   1  แห่ง 
 3.   สระน้ าสาธารณะจ านวน  1  แห่ง 
 
 



 กลุ่ม / องค์กร / กองทุนต่างๆของชุมชน 
 1.  กองทุนหมู่บ้าน  1  กองทุน  สมาชิก 170  คนมีเงินทุน  1,527,000  บาท 
 2.  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  1  กลุ่ม   สมาชิก  285 คนมีเงินทุน  1,726,000  บาท 
 ข้อมูลต่างๆ 
 1.   โต๊ะสนุกเกอร์จ านวน  -  แห่ง 
 2.   ผู้บริการซักรีดเสื้อผ้าจ านวน  - แห่ง 
 3.   ร้านเสริมสวยชายจ านวน  - แห่ง 
 4.   ร้านเสริมสวยหญิงจ านวน  - แห่ง 
 ข้อมูลผู้น้าหมู่บ้าน 
 1.   ผู้ใหญ่บ้าน        นายสทา้น  มูลนอก           บ้านเลขท่ี 29/6  โทร  087-8380911 
 2.   สมาชิก  อบต    นางอภิญญา  สิงห์นา           บ้านเลขท่ี 24     โทร   093-1951229 
 3.   สมาชิก  อบต    นายดิเรก  เก่งถิ่นดง           บ้านเลขท่ี 29/9  โทร   098-1054890 
 4.   ผู้ชว่ย ผญบ.      นายดาว  พระอ าพร           บ้านเลขท่ี 207   โทร   090-4563933 
 5.   ผู้ชว่ย ผญบ.      นางประดับ  วิสิเขตการ        บ้านเลขท่ี 15/1 โทร   083-3316471 
 6.   ประธานสตรี.   นางกัญญา  มีหมื่น                บ้านเลขที่ 32/1 โทร   090-6948704 
 7.   ประธาน อสม.  นางประดับ  วิสิเขตการ          บ้านเลขท่ี 15/1 โทร   083-3316471 
 8.   ผู้แทน  อช.     นายอาทิตย์  เพียรกสิกรรม       บ้านเลขท่ี 21/1 โทร  082-8803668 
 
 สภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จ านวนประปาหมู่บ้านของท่านจ านวน  2  จุด 
จุดที่ 1   บริเวณหน้าวัดวังหิน 
ประธานชื่อ นายเปิ้น เก่งถิ่นดง 
รองประธานชื่อ นายสท้าน มูลนอก 
เลขานุการชื่อ นายดิเรก เก่งถิ่นดง 
เหรัญญิกชื่อ นายทวี ชามาตา 
คณะกรรมการชื่อ 1. นายต้อย ชัยชาญ 
    2. นายดาว พระอ าพร 
    3. นายสมพร ทะสอน 
จุดที่ 2  บริเวณ ริมคลองโพธิ์ที่ดินนายอ านวย ขันการไร่ 
ประธานชื่อ นายเปิ้น เก่งถิ่นดง 
รองประธานชื่อ นายสท้าน มูลนอก 
เลขานุการชื่อ นายดิเรก เก่งถิ่นดง 
เหรัญญิกชื่อ นายทวี ชามาตา 



คณะกรรมการชื่อ 1. นายแสงไทย สิงห์นา 
    2. นายค าภี หอมหวล 
    3. นายสุมล ทิพพะรักษ์ 
    4. นายดาว พระอ าพร 
    5. นายศักดิ์ศรี พิลึก 
 

 


