
ลำดับการนำเสนอประเภทชุมชนภูมิภาค ภาคใต้  
ระดับดเีด่น 28 ชมรม/รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 8 ชมรม รวม 36 ชมรม 

ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎรธ์านี  
วันที่ 2 เมษายน 2564 ห้องทับทิม 2 เริม่ประกวด 08.00 น. 

ลำดับ จังหวัด ประเภทชุมชน (ภูมภิาค) เวลาประกวด หมายเหต ุ
คะแนนผ่าน

เกณฑ ์
1 ภูเก็ต ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน 08.00 น. ยอดเพชรปีที่ 5 ร้อยละ 95 
2 พังงา ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง 08.10 น. ยอดเพชรปีที่ 3 ร้อยละ 95 
3 กระบี่ ชุมชนตำบลคลองท่อมใต้ 08.20 น. พร้อมเป็นทองปีที่ 4  ร้อยละ 85 
4 นราธิวาส ชุมชนผดุงมาตร 08.30 น. พร้อมเป็นทองปีที่ 2 ร้อยละ 85 
5 ยะลา ชุมชนบ้านบาโงยซิแน 08.40 น. พร้อมเป็นเงิน ร้อยละ 80 
6 นราธิวาส ชุมชนเจาะไอร้อง 08.50 น.  พร้อมเป็นเงินปีที่ 2 ร้อยละ 80 
7 ตรัง ชุมชนบ้านโคกแตรก 09.00 น. พร้อมเป็นเงินปีที่ 1 ร้อยละ 80 
8 นราธิวาส ชุมชนหัวกุญแจ 09.10 น. พร้อมเป็นเงินปีที่ 2 ร้อยละ 80 
9 ยะลา ชุมชนเมืองเก่าท่าสาป 09.20 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
10 ยะลา ชุมชนกูแบรายอ 09.30 น. ดีเด่น  ร้อยละ 75 
11 กระบี่ ชุมชนตำบลคลองพน 09.40 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
12 ปัตตาน ี ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 09.50 น. ดีเด่น  ร้อยละ 75 
13 ปัตตาน ี ชุมชนบ้านเจาะกะพ้อใน 10.00 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
14 ชุมพร ชุมชนบ้านดอนไทรงาม 10.30 น. ดีเด่น  ร้อยละ 75 
15 ชุมพร ชุมชนบ้านพรุใหญ่ 10.40 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
16 นครศรีธรรมราช ชุมชนปากนคร 10.10 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
17 นครศรีธรรมราช ชุมชนเขาพระบาท 10.20 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
18 ระนอง ชุมชนบ้านราชกรูด 10.50 น. ดีเด่น  ร้อยละ 75 
19 ระนอง ชุมชนบ้านทับหลี 11.00 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
20 ระนอง ชุมชนบ้านระวิ 11.10 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
21 ภูเก็ต ชุมชนบ้านบ่อแร่ 11.20 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
22 ภูเก็ต ชุมชนบ้านพรุสมภาร 11.30 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
23 สงขลา ชุมชนบ้านกันใหญ่ 11.40 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
24 สงขลา ชุมชนบ้านเขานา 11.50 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 

พักรับประทานอาหาร 12.00 - 13.00 น. 
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25 พังงา ชุมชนบางหลุด 13.30 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
26 พังงา ชุมชนบ้านย่านยาว 13.40 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
27 พังงา ชุมชนบ้านบางแนะ 13.50 น. ดีเด่น  ร้อยละ 75 
28 สุราษฏร์ธานี ชุมชนบ้านคลองหอ 14.00 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
29 สุราษฏร์ธานี ชุมชนคชาธาร 14.10 น. ดีเด่น  ร้อยละ 75 
30 พัทลุง ชุมชนบ้านโคกกอ 14.20 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
31 สตูล ชุมชนบ้านเขาน้อย 14.30 น. ดีเด่น  ร้อยละ 75 
32 สตูล ชุมชนอุไดเจริญ 14.40 น. ดีเด่น  ร้อยละ 75 
33 สตูล ชุมชนบ้านตะโละใส 14.50 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
34 ตรัง ชุมชนบ้านกลางเหนือ 15.00 น. ดีเด่น  ร้อยละ 75 
35 ตรัง ชุมชนบ้านพิกุลลอย 15.10 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 
36 ตรัง ชุมชนบ้านเกาะมุกด์ 15.20 น. ดีเด่น ร้อยละ 75 

 
 นราธิวาส ชุมชนลุโบะบือชา  ขอรักษาสภาพพร้อมเป็น

เงินปีที่ 1 
 

 นราธิวาส ชุมชนโผลง  ขอรักษาสภาพ   ดีเด่น  
 

 


