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ประวัติหมู่บ้าน 

เดิมมีชาวบ้านบางครัวเรือนจากอุทัยธานีได้อพยพย้ายเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในหมู่บ้านซึ่งขณะนั้นขึ้นอยู่
กับ หมู่ 4 และได้เพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อย ๆ จนต่อมาได้แบ่งแยกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน  ศรีทอง  ในปัจจุบันและมี
นายนพ  แก้วกาญจน์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก 
ที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ  บ้านศรีทอง ห่างจากอ าเภอลาดยาว     15   กิโลเมตร 
       ห่างจาก จังหวัดนครสวรรค์    59   กิโลเมตร 
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ หมู่ที่  5  ต. ห้วยน้ าหอม  อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
ทิศใต ้             ติดต่อกับ หมู่ที่  8  ต. ห้วยน้ าหอม   อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค ์
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ หมู่ที่  4  ต. ห้วยน้ าหอม   อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับหมู่ที่  7  ต. ห้วยน้ าหอม  อ. ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
ลักษณะภูมิประเทศ  พ้ืนที่มีลักษณะ  เป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ท าการเกษตร 
พื้นที่ 

1.  พ้ืนที่โดยประมาณจ านวน   10,000 ไร่ 
2.  พ้ืนที่ในการท านาจ านวน   3,300 ไร่     
3.  พ้ืนที่ในการท าไร่อ้อยจ านวน  650  ไร่   
4.  พ้ืนที่ในการท าไร่มันส าปะหลังจ านวน  3,400  ไร่    
5.  พ้ืนที่ในการท าสวนจ านวน   -  ไร่   
6.  พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐจ านวน   -  ไร่ 
7.  พ้ืนที่สาธารณะจ านวน  30 ไร่ 



8.  พ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยจ านวน   2,620  ไร่ 
ประชากร    ชาย 711 คน หญิง 725 คน รวม 1,436 คน 
จ านวน 484 ครัวเรือน 
สภาพเศรษฐกิจ 

1. เกษตรกรรม 

1.1 ท านาจ านวน  320 ครัวเรือน 
1.2 ท าไร่อ้อยจ านวน   15 ครัวเรือน 
1.3 ท าไร่มันส าปะหลังจ านวน   200 ครัวเรือน 
1.4 ท าสวนจ านวน   -   ครัวเรือน 

2. การปศุสัตว์  

 2.1 เลี้ยงเป็ดจ านวน 10 ครัวเรือน 300 ตัว 

 2.2 เลี้ยงไก่จ านวน 150 ครัวเรือน 7,500 ตัว 

3. ยานพาหนะที่ใช้ในพื้นที่ 

 3.1   รถกระบะจ านวน  160  คัน 
 3.2   รถเก๋งจ านวน   4 คัน 
 3.3   รถไถเดินตาม   350  คัน 
 3.4   รถไถนั่งขับจ านวน   112 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  1  คัน 
 3.9  รถจักรยานยนต์จ านวน   350  คัน 
 3.10 รถเก่ียวข้าวจ านวน   2  คัน 
 3.11 รถเทรนเลอร์จ านวน   1  คัน 
4.   ด้านสังคม 
 4.1   สวนสาธารณะจ านวน  -  แห่ง 
 4.2   ลานกีฬาจ านวน  -  แห่ง 
 4.3   สนามกีฬาจ านวน  -  แห่ง 
 4.4   โรคที่เกิดในท้องถิ่น 
  1. ไข้เลือดออก 
 4.5   ลูกเสือชาวบ้านจ านวน  10  ราย 
5.   การพาณิชกรรมและการบริการ 
 5.1   สถานีน้้ามันและร้านค้า 



 5.1.1   สถานีน้ ามัน ( ปั๊ม )จ านวน  -  แห่ง 
 5.1.2   สถานีน้ ามันแบบปั๊มหลอดจ านวน  6 แห่ง  
 5.1.3   ร้านขายของช าจ านวน  8  แห่ง 
 5.2   การสื่อสาร 
 5.2.1  โทรศัพท์ส่วนบุคคล (มือถือ) จ านวน  650  หมายเลข 
 5.2.2  โทรศัพท์สาธารณะจ านวน  -  หมายเลข 
 5.2.3   โทรศัพท์บ้านจ านวน   -  หมายเลข 
 5.2.4    เสียงตามสาย /หอกระจายข่าวในพ้ืนที่   8   จุด 
 5.3   ถนน 
 5.3.1   คอนกรีตจ านวน   5   สาย  ระยะทาง  6.4   ก.ม. 
 5.3.2   ราดยางจ านวน 1  สาย  ระยะทาง   3 ก. ม. 
 5.3.3   ลูกรังจ านวน 4 สาย  ระยะทาง  11.8  ก.ม. 
 5.4   สะพาน 
 5.4.1   สะพานไม้จ านวน   -  แห่ง 
 5.4.2   สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล.) จ านวน 2  แห่ง 
 5.5   ประปา 
 5.5.1   ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปาจ านวน 348 ครัวเรือน 
 5.5.2   ครัวเรือนที่ไม่ใช้บริการน้ าประปาจ านวน  1  ครัวเรือน 
 5.6   ไฟฟ้า 
 5.6.1   ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจ านวน  349  ครัวเรือน 
 5.6.2   ครัวเรือนที่ไม่ใช้ไฟฟ้าจ านวน  -  ครัวเรือน 
 5.6.3   ถนนในเขตหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าสาธารณะใช้จ านวน  18  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  -  แห่ง 

4.7.4   ล าคลองจ านวน  2  แห่ง 
 5.7.5   บึงจ านวน  -  แห่ง 
 5.7.6   สระน้ าจ านวน  35 แห่ง 
 5.7.7   บ่อน้ าตื้นจ านวน  1  แห่ง 
 5.7.8   บ่อน้ าลึกจ านวน  7  แห่ง 
 5.7.9   บ่อบาดาลจ านวน  30  แห่ง 
 5.7.10 อ่างเก็บน้ าจ านวน   -  แห่ง 
 5.7.11 ฝายจ านวน  3  แห่ง 



 5.7.12 เหมืองจ านวน  3  แห่ง 
 5.7.13 บ่อโยกจ านวน  -  แห่ง 
 5.7.14 อื่นๆ จ านวน  - แห่ง 
6.   ข้อมูลอ่ืนๆ 
 กลุ่มอาชีพต่างๆ - กลุ่ม/สมาชิกในกลุ่ม/รายได้ต่อเดือน 
 - 
 ศิลปวัฒนธรรม / ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน / ปราชญ์ชาวบ้าน/บ้านเลขท่ี 
 - 

ลักษณะการตั้งบ้านเรือน(คุ้ม)     8  คุ้ม  แบ่งได้ดังนี้ 
 1.  ชื่อคุ้ม      หนองป่าใหญ่                หัวหน้าคุ้ม นางวรรณา  ภูมรินทร์ 
 2.  ชื่อคุ้ม      มอญพัฒนา  หัวหน้าคุ้ม นายนิทัศน์  ภูมรินทร์ 

3.  ชื่อคุ้ม      ไทรย้อย    หัวหน้าคุ้ม นายณภัทธ   ทิพย์รักษ์ 
4.  ชื่อคุ้ม      หน้าวัด    หัวหน้าคุ้ม นางวิลัย  ศรีธรรม 
5.  ชื่อคุ้ม      ศรีทองพัฒนา        หัวหน้าคุ้ม  นางบุญช่วย  ล าพึงการ 
6.  ชื่อคุ้ม      หนองกกดู่        หัวหน้าคุ้ม  นายแม็ด บูรณพันธ์ 
7.  ชื่อคุ้ม      ป่านุ่น         หัวหน้าคุ้ม  นายเนย ปู่จ้าย 
8.  ชื่อคุ้ม      บ้านนา         หัวหน้าคุ้ม  นายฉลอม เพชรสาริกิจ 
สถานที่ต่าง ๆ 

 1.   ประปาหมู่บ้านจ านวน   4  แห่ง 
 2.   ศาลาอเนกประสงค์ / ศาลากลางบ้าน     -     แห่ง 
 3.   สระน้ าสาธารณะจ านวน   1   แห่ง 
 กลุ่ม / องค์กร / กองทุนต่างๆของชุมชน 

1.   กองทุนหมู่บ้าน 4  กองทุน สมาชิก - คน มีเงินทุน 3,456,000 บาท 
 2.   กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 1 กลุ่ม สมาชิก 56 คน มีเงินทุน 550,000 บาท 
 ข้อมูลต่างๆ 
 1.   โต๊ะสนุกเกอร์จ านวน       -        แห่ง 
 2.   ผู้บริการซักรีดเสื้อผ้าจ านวน            -          แห่ง 
 3.   ร้านเสริมสวยชายจ านวน        -         แห่ง 
 4.   ร้านเสริมสวยหญิงจ านวน      -    แห่ง 
 ข้อมูลผู้น้าหมู่บ้าน 

1.   ผู้ใหญ่บ้าน        นายวิรตัน์ โพธิ์น้อย           บ้านเลขท่ี  112/3  โทร   - 
 2.   สมาชิก  อบต    นายค านึง ปู่จ้าย           บ้านเลขท่ี  50/1   โทร - 
 3.   สมาชิก  อบต    นายเฉลา สะมะถะเขตรการณ์ บ้านเลขท่ี  12/1  โทร    - 
 4.   ผู้ชว่ย ผญบ.      นายสงกราน พงษ์ดี                บ้านเลขท่ี   9/2  โทร    - 



 5.   ผู้ชว่ย ผญบ.      นางศุภการ สิทธิเขตวิท          บ้านเลขที่   50/3 โทร  - 
 6.   ประธานสตรี.    นางมยุรี ปู่จ้าย                        บ้านเลขท่ี   50/1  โทร    - 
 7.   ประธาน อสม.  นางวรรณา ภูมริน                   บ้านเลขท่ี   -  โทร    - 

8.   ผู้แทน  อช.        นายอนุศักดิ์ พูลเผ่า                บา้นเลขท่ี   112/4  โทร    - 
 

สภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 จ านวนประปาหมู่บ้านของท่านจ านวน      4    จุด 
จุดที่    1      บริเวณบ้านป่านุ่น 
ประธานชื่อ นายวิเชียร  ทามูล  
รองประธานชื่อ นายค านึง  ปู่จ้าย 
เลขานุการชื่อ นางอนงนาฎ  สะมะถะเขตการณ์  
เหรัญญิกชื่อ  นางยุพยง  สีด า 
คณะกรรมการชื่อ 1. นายลออ  ศรีจรูญ 
    2. นางเจริญ  เก่งธัญการ 
    3. นายเสมียน  บุญไทย 
จุดที่    2      บริเวณ. กลุ่มบ้านไทรย้อย 
ประธานชื่อ นายสงกรานต์   พงษ์ดี    
รองประธานชื่อ นายสมชาย  บุตรเพชร 
เลขานุการชื่อ นายประเมิน  ทาสุกรี 
 เหรัญญิกชื่อ  นายนิติกร  ภิญโญ 
คณะกรรมการชื่อ 1. – 
จุดที่    3      บริเวณ. บ้านศรีทอง 
ประธานชื่อ นายเชือน   มูลพฤกษ์    
รองประธานชื่อ นายชิ้น  มูลพฤกษ์ 
เลขานุการชื่อ นายนิทัศน์  ภูมรินทร์ 
เหรัญญิกชื่อ  - 
คณะกรรมการชื่อ 1. - 
จุดที่    4     บริเวณ. บ้านนายสันต์ 
ประธานชื่อ นายสันต์   สุขเสริม 
รองประธานชื่อ นายพจน์   เจนดง 
เลขานุการชื่อ นายก าพล  เก่งธัญการ 
เหรัญญิกชื่อ  นางจรินทร์  สุขารมย์ 
คณะกรรมการชื่อ 1. นาบุญชู  สุขเสริม 
   2. นายบุญโฮม 


