
รายงาน ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตตำบลดอยหล่อ 
สำรวจโดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 

 
ลำดับ ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ สภาพการใช้งาน หมายเหตุ 

ปรับปรุง ใช้งานปกติ 
1 สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ หมู่ที่ 25 บ้านเวียงทอง กองการศึกษา อบต.ดอยหล่อ    
๒ สนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านสันหิน กศน.อำเภอดอยหล่อ  ส.อบต.หมู่ที่ 1    
3 สนามกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป๋วย โรงเรียนบ้านดอนชื่น ส.อบต.หมู่ที่ 2    
4 ลานกีฬาออกกำลังกาย  

หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเป้า 
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเป้า ส.อบต.หมู่ที่ 3    

5 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ ้

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ ้ ส.อบต.หมู่ที่ 5    

6 ลานกีฬาออกกำลังกาย  
หมู่ที่ 6 บ้านดอยหล่อ 

หมู่ที่ 6 บ้านดอยหล่อ ส.อบต.หมู่ที่ 6    

7 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
 หมู่ที่ ๗ บ้านวังขามป้อม 

หมู่ที่ ๗ บ้านวังขามป้อม ส.อบต.หมู่ที่ 7    

8 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวาย 

หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวาย ส.อบต.หมู่ที่ 8    

9 สนามกีฬา(ฟุตบอล) 
หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวาย 

โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 

   

10 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
หมู่ที่ ๙ บ้านปากทางสามัคคี 

หมู่ที่ ๙ บ้านปากทางสามัคคี ส.อบต.หมู่ที่ ๙    

11 สนามกีฬา(ฟุตบอล) 
หมู่ที่ ๙ บ้านปากทางสามัคคี 

โรงเรียนบ้านปากทางสามัคคี โรงเรียนบ้านปากทางสามัคคี 
ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 

   

 
 
 
 



รายงาน ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตตำบลดอยหล่อ 
สำรวจโดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 

 
ลำดับ ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ สภาพการใช้งาน หมายเหตุ 

ปรับปรุง ใช้งานปกติ 
12 ลานกีฬาออกกำลังกาย 

หมู่ที่ 10 บ้านท่าโชค 
หมู่ที่ 10 บ้านท่าโชค ส.อบต.หมู่ที่ 10    

13 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 11 บ้านดอยน้อย 

หมู่ที่ 11 บ้านดอยน้อย ส.อบต.หมู่ที่ 11    

14 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยทัง 

หมู่ที่ 12 บ้านห้วยทัง ส.อบต.หมู่ที่ 12    

15 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยทัง 

หมู่ที่ 12 บ้านห้วยทัง ส.อบต.หมู่ที่ 12    

16 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 13 บ้านสิริมังคลาจารย์ 

หมู่ที่ 13 บ้านสิริมังคลาจารย์ ส.อบต.หมู่ที่ 13    

17 สนามกีฬา 
หมู่ที่ 14 บ้านหลังม่อน 

โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนสองแคววิทยาคม 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 

   

18 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 15 บ้านห้วยเปายง 

หมู่ที่ 15 บ้านห้วยเปายง ส.อบต.หมู่ที่ 15    

19 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา 

หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ส.อบต.หมู่ที่ 17    

20 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 18 บ้านโทกเสือ 

หมู่ที่ 18 บ้านโทกเสือ ส.อบต.หมู่ที่ 18    

21 สนามกีฬา 
หมู่ที่ 18 บ้านโทกเสือ 

โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 18 

   

 
 
 
 



รายงาน ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตตำบลดอยหล่อ 
สำรวจโดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 

 
ลำดับ ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ สภาพการใช้งาน หมายเหตุ 

ปรับปรุง ใช้งานปกติ 
22 ลานกีฬาออกกำลังกาย 

หมู่ที่ 19 บ้านท่าล้อ 
หมู่ที่ 19 บ้านท่าล้อ ส.อบต.หมู่ที่ 19    

23 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย 

หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย ส.อบต.หมู่ที่ 20    

24 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 22 บ้านวังธารทอง 

หมู่ที่ 22 บ้านวังธารทอง ส.อบต.หมู่ที่ 22    

25 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 23 บ้านไร่บน 

หมู่ที่ 23 บ้านไร่บน ส.อบต.หมู่ที่ 23    

26 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 24 บ้านดอนชื่น 

หมู่ที่ 24 บ้านดอนชื่น ส.อบต.หมู่ที่ 24    

27 สนามกีฬา 
หมู่ที่ 25 บ้านเวียงทอง 

โรงเรียนบ้านดอยหล่อ โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 
ส.อบต.หมู่ที่ 25 

   

28 ลานกีฬาออกกำลังกาย 
หมู่ที่ 26 บ้านไร่บวกบง 

หมู่ที่ 26 บ้านไร่บวกบง ส.อบต.หมู่ที่ 26    

 
          จากผลสำรวจลานกีฬาออกกำลังกายและสนามกีฬา ภายในตำบลดอยหล่อ  อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จากหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน     
26 หมู่บ้าน มีลานกีฬาออกกำลังกายและสนามกีฬาจำนวน 23 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 88.46  
 
 

กองการศึกษา อบต.ดอยหล่อ 
                                                                                                                                                                                                      24  สิงหาคม 2563 


