
ฐานข้อมูลทางด้านการกีฬาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

หมู่ท่ี ....8..บ้านกําปงบูเก๊ะ.. ตําบลสะเตงนอก อําเมืองยะลา จังหวัดยะลา สํารวจเมื่อวันท่ี ....5..... / .......มิถุนายน........./ 2564

จัดทําโดย งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก
สนามที่ 1

ช่ือสนาม (ประเภทกีฬา) สนามกีฬาหมู่ท่ี 8 (สนามกีฬาอําเภอเมืองยะลา)

สถานท่ีตั้ง
ตั้งอยู่ บ้านกําปงบูเก๊ะ ม.8 ตําบลสะเตงนอก
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ขนาด

กว้าง*ยาว สนามฟุตบอล 60*110 เมตร
อาคารโรงยิมเนเซี่ยมแบบปิดด้านข้าง 30*50 เมตร
ลานกีฬาคอนกรีตเคลือบผิวและตีเส้น 20*40 เมตร
ลานกีฬาคอนกรีตเคลือบผิวและตีเส้น 30*50 เมตร (มีรั้วรอบ สูง 1 เมตร)
อัฒจันทร์มีหลังคา 44.5*11.10 เมตร (สนามฟุตบอล)
ลู่ว่ิงมาตรฐาน 8 ช่องวิ่ง เป็นลู่ดิน 400 เมตร

มาตรฐาน (มีเสาประตูฟุตบอล 1 ชุด, เสาประตูฟุตซอล 3 ชุด, เสาวอลเลย์บอลและตะกร้อมาตรฐาน 3 ชุด)

การก่อสร้าง
จํานวนเงิน 24,500,000 บาท
เจ้าของงบประมาณ กรมพลศึกษา

สภาพสนาม

อยู่ใกล้ชุมชน /
ใช้ได้ดี /
มีไฟฟ้าส่องสว่าง /
ใช้ประจํา /

จํานวนผู้เล่น
(ประมาณ...คน)

มาก
/ (80-150 คน)

ช่วงเวลาการเข้าใช้สนาม/การให้บริการ 06.00 น.-21.00 น.

สนามแห่งนี้ใช้ในกิจกรรม เช่น ...
ลานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การจัดการแข่งขันกีฬาระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การอบรมจากหน่วยงานต่างๆ

ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล/โทร เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ผู้สํารวจ นายอิบรอเฮง สะมะลี



สนามฟุตบอล 60*110 เมตร สนามกีฬาหมู่ที่ 8 ตําบลสะเตงนอก







อาคารโรงยิมเนเซ่ียมแบบปิดด้านข้าง 30*50 เมตร









ลานกีฬาคอนกรีตเคลือบผิวและตีเส้น ขนาด 20*40 เมตร



ลานกีฬาคอนกรีตเคลือบผิวและตีเส้น 30*50 เมตร (มีร้ัวรอบ สูง 1 เมตร)





อัฒจันทร์มีหลังคา 44.5*11.10 เมตร (สนามฟุตบอล)







ลู่วิ่งมาตรฐาน 8 ช่องวิ่ง เป็นลู่ดิน 400 เมตร



ฐานข้อมูลทางด้านการกีฬาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

หมู่ท่ี ....8.... ตําบลสะเตงนอก อําเมืองยะลา จังหวัดยะลา สํารวจเมื่อวันท่ี ......... / .................................../ 2564

จัดทําโดย งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก
สนามที่ 2

ช่ือสนาม (ประเภทกีฬา) สนามฟุตซอล กําปงบูเกะ

สถานท่ีตั้ง
ตั้งอยู่ ศพด.บือแซง ม.8 ต.สะเตงนอก
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ศพด.บือแซง ม.8 ต.สะเตงนอก

ขนาด
กว้าง*ยาว สนามฟุตซอล กําปงบูเกะ 24*34 เมตร (รวมรอบนอก 29*54 เมตร)
มาตรฐาน -

การก่อสร้าง
จํานวนเงิน 1,060,000บาท
เจ้าของงบประมาณ ศอบต.

สภาพสนาม

อยู่ใกล้ชุมชน /
อยู่ไกลชุมชน
ใช้ได้ดี /
พอใช้ได้
มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง /
ใช้ประจํา -

จํานวนผู้เล่น
(ประมาณ...คน)

มาก
ปานกลาง
น้อย / (10-20 คน)
ไม่มีผู้ใช้ -

ช่วงเวลาการเข้าใช้สนาม/การให้บริการ -

สนามแห่งนี้ใช้ในกิจกรรม เช่น ...
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง กิจกรรมเยาวชน

ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล/โทร เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ผู้สํารวจ นายอิบรอเฮง สะมะลี



สนามฟุตซอล กําปงบูเกะ 26*36 เมตร



ฐานข้อมูลทางด้านการกีฬาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

หมู่ท่ี ...6... ตําบลสะเตงนอก อําเมืองยะลา จังหวัดยะลา สํารวจเมื่อวันท่ี ....5..... / .......มิถุนายน........./ 2564

จัดทําโดย งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก
สนามที่ 3

ช่ือสนาม (ประเภทกีฬา) ลานกีฬาเอนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านเบอเส้ง ม.8 ตําบลสะเตงนอก

สถานท่ีตั้ง
ตั้งอยู่ โรงเรียนบ้านเบอเส้ง ม.8 ตําบลสะเตงนอก
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านเบอเส้ง ม.8 ตําบลสะเตงนอก

ขนาด
กว้าง*ยาว ลานเอนกประสงค์ 25*35 เมตร (ขนาดเส้นรอบสนามฟุตซอล 32*16 เมตร)
มาตรฐาน -

การก่อสร้าง
จํานวนเงิน -
เจ้าของงบประมาณ -

สภาพสนาม

อยู่ใกล้ชุมชน /
อยู่ไกลชุมชน -
ใช้ได้ดี -
พอใช้ได้ /
มีไฟฟ้าส่องสว่าง /
ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ใช้ประจํา /

จํานวนผู้เล่น
(ประมาณ...คน)

มาก -
ปานกลาง / (30-50 คน)
น้อย -
ไม่มีผู้ใช้ -

ช่วงเวลาการเข้าใช้สนาม/การให้บริการ 08.00 น.-18.00 น.

สนามแห่งนี้ใช้ในกิจกรรม เช่น ...
นันทนาการเยาวชนในหมู่บ้าน

ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล/โทร ผอ.โรงเรียนบ้านเบอเส้ง ม.8 ตําบลสะเตงนอก
ผู้สํารวจ นายอิบรอเฮง สะมะลี



ลานเอนกประสงค์ 25*35 เมตร



สนามเด็กเล่น


