
 
 
 

ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ  อ าเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา 

ชื่อสนาม ลานอเนกประสงค์ 

ที่อยู่  หมู่ที่ 3  บ้านปาตาบูแม 

ขนาดสนาม กว้าง  20 เมตร  ยาว  40 เมตร 

ประเภทกีฬา         ฟุตบอล               ตะกร้อ                  วอลเลยบ์อล 

                             ฟุตซอล               เปตอง                    อ่ืนๆ..... 

ประเภทสนาม          หญ้า                  คอนกรีต                 อ่ืนๆ..... 

                             ดิน                     แอลฟัลต์ฯ 

อุปกรณ์  ตาข่าย   เสาเหล็ก 

งบประมาณ 560,000 บาท 

กรรมสิทธิ์สนาม         อบต.                  อ่ืนๆ...มัสยิดปาตาบูแม.... 

ระบบรายบายน้ า         มี                       ไม่มี 

ระบบไฟฟ้า                มี                      ไม่มี 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ  อ าเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา 

ชื่อสนาม ลานอเนกประสงค์ 

ที่อยู่  หมู่ที่ 4  บ้านสะเอะใน 

ขนาดสนาม กว้าง  20 เมตร  ยาว  20 เมตร 

ประเภทกีฬา         ฟุตบอล               ตะกร้อ                  วอลเลยบ์อล 

                             ฟุตซอล               เปตอง                    อ่ืนๆ..... 

ประเภทสนาม          หญ้า                  คอนกรีต                 อ่ืนๆ..... 

                             ดิน                     แอลฟัลต์ฯ 

อุปกรณ์  ตาข่าย   เสาเหล็ก 

งบประมาณ 140,000 บาท 

ปีที่ก่อสร้าง  

กรรมสิทธิ์สนาม         อบต.                  อ่ืนๆ...มัสยิดสะเอะใน.... 

ระบบรายบายน้ า         มี                       ไม่มี 

ระบบไฟฟ้า                มี                      ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ  อ าเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา 

ชื่อสนาม ลานอเนกประสงค์ 

ที่อยู่  หมู่ที่ 6  บ้านดูซงกูญิ 

ขนาดสนาม กว้าง  20 เมตร  ยาว  40 เมตร 

ประเภทกีฬา         ฟุตบอล               ตะกร้อ                  วอลเลยบ์อล 

                             ฟุตซอล               เปตอง                    อ่ืนๆ..... 

ประเภทสนาม          หญ้า                  คอนกรีต                 อ่ืนๆ..... 

                             ดิน                     แอลฟัลต์ฯ 

อุปกรณ์  ตาข่าย   เสาเหล็ก 

งบประมาณ 560,000 บาท 

ปีที่ก่อสร้าง  

กรรมสิทธิ์สนาม         อบต.                  อ่ืนๆ...มัสยิดดูซงกูญิ.... 

ระบบรายบายน้ า         มี                       ไม่มี 

ระบบไฟฟ้า                มี                      ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ  อ าเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา 

ชื่อสนาม ลานอเนกประสงค์ 

ที่อยู่  หมู่ที่ 1  บ้านบาโงยือรา 

ขนาดสนาม กว้าง  20 เมตร  ยาว  30 เมตร 

ประเภทกีฬา         ฟุตบอล               ตะกร้อ                  วอลเลยบ์อล 

                             ฟุตซอล               เปตอง                    อ่ืนๆ..... 

ประเภทสนาม          หญ้า                  คอนกรีต                 อ่ืนๆ..... 

                             ดิน                     แอลฟัลต์ฯ 

อุปกรณ์  ตาข่าย   เสาเหล็ก 

งบประมาณ 420,000 บาท 

ปีที่ก่อสร้าง  

กรรมสิทธิ์สนาม         อบต.                  อ่ืนๆ...มัสยิดบาโงยือรา.... 

ระบบรายบายน้ า         มี                       ไม่มี 

ระบบไฟฟ้า                มี                      ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ  อ าเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา 

ชื่อสนาม ลานอเนกประสงค์ 

ที่อยู่  หมู่ที่ 2  บ้านบาตูบือละ 

ขนาดสนาม กว้าง  20 เมตร  ยาว  40 เมตร 

ประเภทกีฬา         ฟุตบอล               ตะกร้อ                  วอลเลยบ์อล 

                             ฟุตซอล               เปตอง                    อ่ืนๆ..... 

ประเภทสนาม          หญ้า                  คอนกรีต                 อ่ืนๆ..... 

                             ดิน                     แอลฟัลต์ฯ 

อุปกรณ์  ตาข่าย   เสาเหล็ก 

งบประมาณ 560,000 บาท 

ปีที่ก่อสร้าง  

กรรมสิทธิ์สนาม         อบต.                  อ่ืนๆ...มัสยิดบาตูบือละ.... 

ระบบรายบายน้ า         มี                       ไม่มี 

ระบบไฟฟ้า                มี                      ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ  อ าเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา 

ชื่อสนาม ลานอเนกประสงค์ 

ที่อยู่  หมู่ที่ 5  บ้านแปแจง 

ขนาดสนาม กว้าง  20 เมตร  ยาว  40 เมตร 

ประเภทกีฬา         ฟุตบอล               ตะกร้อ                  วอลเลยบ์อล 

                             ฟุตซอล               เปตอง                    อ่ืนๆ..... 

ประเภทสนาม          หญ้า                  คอนกรีต                 อ่ืนๆ..... 

                             ดิน                     แอลฟัลต์ฯ 

อุปกรณ์  ตาข่าย   เสาเหล็ก 

งบประมาณ 600,000 บาท 

ปีที่ก่อสร้าง 2562 

กรรมสิทธิ์สนาม         อบต.                  อ่ืนๆ...มัสยิดแปแจง.... 

ระบบรายบายน้ า         มี                       ไม่มี 

ระบบไฟฟ้า                มี                      ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ  อ าเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา 

ชื่อสนาม สนามฟุตซอล 

ที่อยู่  หมู่ที่ 6  บ้านดูซงกูญิ 

ขนาดสนาม กว้าง  24 เมตร  ยาว  34 เมตร   

ประเภทกีฬา         ฟุตบอล               ตะกร้อ                  วอลเลยบ์อล 

                             ฟุตซอล               เปตอง                    อ่ืนๆ..... 

ประเภทสนาม          หญ้า                  คอนกรีต                 อ่ืนๆ...ยาง.. 

                             ดิน                     แอลฟัลต์ฯ 

อุปกรณ์  ตาข่าย   ประตูเหล็ก 

งบประมาณ 1,160,000 บาท 

ปีที่ก่อสร้าง 2560 

กรรมสิทธิ์สนาม         อบต.                  อ่ืนๆ....... 

ระบบรายบายน้ า         มี                       ไม่มี 

ระบบไฟฟ้า                มี                      ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ  อ าเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา 

ชื่อสนาม สนามฟุตบอล 

ที่อยู่  หมู่ที่ 1  บ้านบาโงยือรา 

ขนาดสนาม 6,400  ตารางเมตร   

ประเภทกีฬา         ฟุตบอล               ตะกร้อ                  วอลเลยบ์อล 

                             ฟุตซอล               เปตอง                    อ่ืนๆ..... 

ประเภทสนาม          หญ้า                  คอนกรีต                 อ่ืนๆ....... 

                             ดิน                     แอลฟัลต์ฯ 

อุปกรณ์  ตาข่าย   ประตูเหล็ก 

งบประมาณ 97,8000 บาท  

ปีที่ก่อสร้าง 2563 

กรรมสิทธิ์สนาม         อบต.                  อ่ืนๆ....... 

ระบบรายบายน้ า         มี                       ไม่มี 

ระบบไฟฟ้า                มี                      ไม่มี 
 

 


