
คณะกรรมการสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 B  ปีบริหาร 2560-2561 
 

 

ผูว่้าการไลออนสส์ากลภาค 310 บี 

ไลออน ร.ท.สมมาตร  อ่อนวงศ ์  

สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 
20/23-24 ถ.แมห่ลวน  
ต.ตลาดเหนือ อ.เมอืง ภูเก็ต 83000 
โทรศพัท ์: 086-6829965   
E-mail : tnpps@yahoo.com 
 

 

ผูว่้าการไลออนสส์ากลภาค 310 บี เพ่ิงผ่านพน้ 

ไลออน ทรงพล  เตชะอนนัตต์ระกูล   

สงักดัสโมสรไลออนสส์งขลา 
1/6 ซอย 1 ถ.ไทรงาม อ.เมอืง  สงขลา 90000 
โทรศพัท ์: 081-8961134, 074-324988   
แฟกซ ์: 074-324987    
E-mail : Songphon.techa@gmail.com 

 

 

รองผูว่้าการภาค 310 บี คนท่ี 1 

ไลออน วิชา  สว่างอารมย ์  

สงักดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

132/31 ถ.เวชพฤกพิทกัษ์ ต.ปากแพรก  

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  80110 

โทรศพัท ์: 081-9585044   

E-mail : lionwicha@gmail.com 

 

 

รองผูว่้าการภาค 310 บี คนท่ี 2 

ไลออน วาทิศ  บุณยปราการ   

สงักดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 

20 ถ.ทุ่งเสา 1 ต.หาดใหญ่ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท ์: 080-1397737, 074-223766  

แฟกซ ์: 074-223769    

E-mail : V.hotel-resort@hotmail.com 
 

 

เลขาธิการภาค 310 บี 

ไลออน สุพจน ์ สงวนกิตติพนัธุ ์  

สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

63/735 หมูบ่า้นอนุภาษมโนรม  

(วดันาคา) ต.วชิิต อ.เมอืง ภูเก็ต 83000 

โทรศพัท ์: 081-3972853, 076-248864  

แฟกซ ์: 076-222915    

E-mail : sp.phuket@yahoo.co.th 

 

เหรญัญกิภาค 310 บี 

ไลออน สุชยั  วิเชียร   

สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

9/49 หมู ่3 ถ.รษัฎานุสรณ์  

ต.รษัฎา อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 83000 

โทรศพัท ์: 081-4779688   

E-mail : phuket_lions@yahoo.co.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประธานภูมิภาค 
 

 

ประธานภูมิภาคท่ี 1 

ไลออน เทพิน ครุฑศิริ   

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

โรงพิมพเ์ลิศไชย 

16/4-6 ถ.ไตรอนุสนธ์ิ ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี  84000 

โทรศพัท ์: 081-3677252, 077-273973   

แฟกซ ์: 077-289521    

E-mail : lertchai2006@gmail.com 
 

 

ประธานภูมิภาคท่ี 2 

ไลออน ระเบียบ  อนุศาสนนนัท ์  
สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 

24/23 หมู ่8 ต.บางนายสี 

อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 82110 

โทรศพัท ์: 081-7376098   

แฟกซ ์: 076-485556    

E-mail : kwan27@gmail.com 

 

 

ประธานภูมิภาคท่ี 3 

ไลออน กวิศพงษ ์ สิริธนนนทส์กุล   

สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ 

42 ถ.ประชายินดี ซอย 3 ต.หาดใหญ่  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท ์: 095-5944298   

E-mail : kawispong_mrk@hotmail.com 

  

 

ประธานเขต 
 

 

ประธานเขต 1 
ไลออน ปวีณ  เอกพนัธพ์งษ ์  

สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนอง 

82-82/1 หมู ่4 ถ.สะพานปลา 

ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

โทรศพัท ์: 081-4775562   

แฟกซ ์: 077-821372    

E-mail : bbb_25@hotmail.com 

 

 

 

ประธานเขต 2 

ไลออน ธราธิป  ล้ิมสุรตัน ์  

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีวิชยัพุนพิน 

บจก.พวงเพชรการไฟฟ้า 

55-57 ถ.ตลาดใหม ่ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130 

โทรศพัท ์: 090-7054442, 077-311743  

แฟกซ ์: 077-315390    

E-mail : tarathip.ppe@gmail.com 
 

 

ประธานเขต 3 

ไลออน ณฐัการ  ผ่องโชค   

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีนคร 

76/5 หมู ่1 ถ.กระโรม ต.โพธ์ิเสด็จ 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท ์: 083-6466336, 075-343926  แฟกซ ์

: 075-358314    

E-mail : nattakant6336@gmail.com 
 
 

 

ประธานเขต 4 

ไลออน รจนา  รกัแต่งาม   

สงักดัสโมสรไลออนสภ์ูเก็ต 

63 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ ่

อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โทรศพัท ์: 081-8954750   

แฟกซ ์: 076-224367    

E-mail : orasiri@hotmail.com 

 



 

ประธานเขต 5 

ไลออน นรีรตัน ์ ธนาสุวเศรษฐ ์  

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 

170 ถ.วิเศษกุล ซอย 7 ต.ทบัเท่ียง 

อ.เมือง จ.ตรงั  92000 

โทรศพัท ์: 081-8959250   

แฟกซ ์: 075-224191    

E-mail : suwayao@hotmail.com 
 

 

ประธานเขต 6 

ไลออน วีรวิทย ์ บุญพงศม์ณี   
สงักดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 

2,4,6,8  ซ.เอ่ียมใจ 2 ถ.กาญจนวณิชย ์

ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 

โทรศพัท ์: 099-1956499   

E-mail : Veeravit42@outlook.com 

 

 

ประธานเขต 7 

ไลออน บรรแสง  จิรกาลวิศลัย ์

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 

367 ถ.ประชาวิวฒัน์ ต.สุไหงโก-ลก 

อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 

โทรศพัท ์: 086-9638270, 073-613216 

Email : bansang165@yahoo.com 

  

 
 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ 
 

ท่ีปรึกษากิตตมิศกัด์ิ 
 

 

 

ประธานท่ีปรีกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน พิชยั วฒันพยุงกุล   
สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ 

880 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่  สงขลา 90110 

โทรศพัท ์: 081-6981577, 074-364760   

แฟกซ ์: 074-244503    
 

 

รองประธานท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน จุไร  รตันโอภาส   
สงักดัสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 

45-47 ถ.ศาลาแดง อ.เมือง ชุมพร 86000 

โทรศพัท ์: 089-6518805, 077-511058   

แฟกซ ์: 077-504458    
 

 

 

รองประธานท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน วฒันา  พงศม์านะวุฒิ   
สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 

หา้งเพชรทองกอ้งไพศาล 67 ถ.ชนเกษม  

ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-6760876, 077-282373  

แฟกซ ์: 077-285427    

E-mail : wattana310b@live.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. งานดา้นสมาชิกภาพและวางแผนพฒันาไลออนส ์
 

 

 

ผูป้ระสานงาน GMT 

ไลออน พุทธิพงศ ์กุลยุทธ   
สงักดัสโมสรไลออนสต์รงัซิต้ี 

19/3 ถ.สถานี ต.ทบัเท่ียง  

อ.เมือง จ.ตรงั 92000 

โทรศพัท ์: 085-9164246, 075-216230   

E-mail : kly.puttipong@gmail.com 
 

 

 

ผูป้ระสานงาน GLT 

ไลออน อรทิพย ์ เจียรนยั   
สงักดัสโมสรไลออนสปั์ตตานี  

108/24 ถ.โรงเหลา้ ต.รูสะมิแล 

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

โทรศพัท ์: 081-6989107, 073-331392   

E-mail : l.oratip@hotmail.com 

 

 

ผูป้ระสานงาน GST 
ไลออน ทรงพล  เตชะอนนัตต์ระกูล  

สงักดัสโมสรไลออนสส์งขลา 

1/6 ซอย 1 ถ.ไทรงาม  

อ.เมือง  จ.สงขลา 90000 

โทรศพัท ์: 081-8961134, 074-324988   

แฟกซ ์: 074-324987    

E-mail : Songphon.techa@gmail.com 

 

 

ผูป้ระสานงาน Centennial 
ไลออน สุภชยั  สิทธิสุทธ์ิ 

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

สิทธิประเสริฐ พร้ินต้ิง 

16/34 หมู ่3 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 096-9565392, 077-264828   

แฟกซ ์: 077264827    

E-mail : igofebrous@gmail.com 
 

 

ประธานฝ่ายสมาชิกภาพสตรีและครอบครวั 

ประธานฝ่ายตรวจสอบการเงิน 
ไลออน สุคนธ ์ สรคัคานนท ์  
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

102,104 ถ.ตลาดใหม ่ต.ตลาด  

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-9793446, 084-2671414  

แฟกซ ์: 077-288758 

 

ประธานฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคบั 

ไลออน ชยัยง  สุขะปานนท ์  

สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ 

รา้นรุง่ไพศาล  132-134 ถ.นิพทัธอุ์ทิศ 2 

อ.หาดใหญ่  สงขลา 90110 

โทรศพัท ์: 081-6905369, 074-261423   

แฟกซ ์: 074-230849    

E-mail : lionchaiyong@hotmail.com 
 

 

ประธานฝ่ายวางแผนและวิจยังานไลออนส ์

ไลออน ดร.แสนศกัด์ิ  ศิริพานิช   

สงักดัสโมสรไลออนสส์งขลา 

160/91 หมู ่4 ซ.จาํปูน ถ.กาญจนวนิช 

ต.เขารูปชา้ง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

โทรศพัท ์: 095-6656987 
E-mail : ssaensak@yahoo.com 

 

ประธานฝ่าย LCI Forward 

ไลออน บดินทรเ์ลิศ  โรจนพรธนินทร ์  

สงักดัสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 

17 ถ.ท่าตะเภา ต.ท่าตะเภา 

อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทรศพัท ์: 081-5978818, 081-9490696 
 

 
 
 
 
 
 



2. งานดา้นสุขภาพอนามยัและสาธารณสุข 
 

 

ประธานฝ่ายพิทกัษส์ายตา 

ไลออน พ.ต.อ.บุญพิศ  ทองชล   

105/19 หมู ่9 ต.บางนายสี 

อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 82110 

โทรศพัท ์: 081-9684722 

 

 

 

ประธานฝ่ายหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี 

ไลออน ทพ.วิวฒัน ์ ล้ีวิบูลยศิ์ลป์   

สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ 

176/30 ถ.รถัการ ต.หาดใหญ ่ 

อ.หาดใหญ่  สงขลา 90110 

โทรศพัท ์: 081-2763140, 074-243140   

E-mail : siripon_yi@hotmail.com 
 

 

ประธานฝ่ายส่งเสริมการฟังและการพูด 

ไลออน กญัจนลกัษณ ์ จิตตภ์กัดี   

สงักดัสโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 

4 ถ.เจริญเขต ซอย 20 ต.สุไหงโกลก 

อ.สุไหงโกลก  จ.นราธิวาส 96120 

โทรศพัท ์: 081-4788035   

แฟกซ ์: 073-615169    

E-mail : nwtcc@hotmail.co.th 
 

 

ประธานฝ่ายป้องกนัโรคเบาหวาน 

ไลออน พญ.นิภา  ธนภทัร   

สงักดัสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 

348 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา 

อ.เมือง ชุมพร 86000 

โทรศพัท ์: 081-8917722, 077-511242  

แฟกซ ์: 077-511242    

E-mail : nipadsana@yahoo.com 
 

 

ประธานฝ่ายต่อตา้นโรคเอดส ์

ไลออน สมภาส  ศีลประชาวงศ ์  

สงักดัสโมสรไลออนสต์รงั 

189/1 ถ.หว้ยยอด ต.ทบัเท่ียง 

อ.เมือง จ.ตรงั 92000 

โทรศพัท ์: 081-8924091   

E-mail : sompad1891@hotmail.com 
 

 

ประธานฝ่ายต่อตา้นยาเสพติด 

ไลออน สนัติ  กายนิตย ์  

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

103/297 หมู ่5 ถ.ตลาดล่าง ซอย 30 

ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-4154049, 077-212326 

 

ประธานฝ่ายรณรงคบ์ริจาคโลหิต 

ไลออน ฐิตารตัน ์ สิริธนนนทส์กุล   

สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ ฮารโ์มนี 

42 ถ.ประชายินดี ซอย 3 ต.หาดใหญ่  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท ์: 087-8995556   

แฟกซ ์: 074-236188    

E-mail : Thitarat.s@gmail.com 

 

ประธานฝ่ายสงเคราะหค์นพิการ & คนชรา 

ไลออน เกียรติศกัด์ิ  จนัทรเ์วียงทอง   

สงักดัสโมสรไลออนสภ์ูเก็ต 

บริษัทภูเก็ตจนัทรแ์สง 2012 จาํกดั 

168 หมู ่6 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 

โทรศพัท ์: 083-1079643, 076-311140   

แฟกซ ์: 076-311220    

E-mail : chanseang@hotmail.com 

 

ประธานฝ่ายรณรงคป้์องกนัโรคมะเร็งในเด็ก 

ไลออน นนัท ์ เถระวงศ ์  

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 

200/33 หมู ่10 ซ.8 หมูบ่า้นศรีตรงั 

ถ.ตรงัปะเหลียน ต.โคกหล่อ 

อ.เมือง จ.ตรงั 92000 

โทรศพัท ์: 081-8919091   

E-mail : wannarat_jin@hotmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายทนัตกรรมและสุขภาพในช่องปาก 

ไลออน ปทิตตา  ช่วยชูวงศ ์ 
สงักดัสโมสรไลออนสส์งขลา 
12 ถนนเตาหลวง 
อ.เมอืง สงขลา 90000 
โทร. 093-6567306, 074-314559 

 อีเมล : ch_kwanjai@windowslive.com 



 

ประธานฝ่ายสนัทนาการและกีฬา 

ไลออน วิเชียร  สว่างอารมย ์ 
สงักดัสโมสรไลออนทุ่งสง 
95/11 ซ.ยุทธศาสตร ์9  

ถ.ยุทธศาสตร ์ ต.ปากแพรก  อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช 80110 

โทรศพัท ์: 089-2992292   

  E-mail : lionchial2503@gmail.com 

 

 

ประธานฝ่าย International White Cane Safety Day 

ไลออน ภาคิน  ตนัสกุล 
สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ตเพิรล์ 
124/10 Heritage Suite Condominium 

Unit 1B2/2 ถ.สามกอง ต.กะทู ้

อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต  83120 

โทร : 081-7970769 

อีเมล : tanskulpakin1@gmail.com 

 
   

3. งานดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

 

ประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ&์ข่าวสารไลออนส ์

ไลออน ไพศรี  ทิวทศันานนท ์  
สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 
151 ถ.ศรีตะกัว่ป่า ต.ตะกัว่ป่า  
อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 82110 
โทรศพัท ์: 081-8924478   
E-mail : pasilion255960@gmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไลออน ชยัณรงค ์ เลิศวชิรกุล   

สงักดัสโมสรไลออนสต์รงัซิต้ี 
13/4 ถ.เจิมปัญญา  ต.ทบัเท่ียง  
อ.เมือง ตรงั 92000 
โทรศพัท ์: 089-4688889, 075-590333   
แฟกซ ์: 075-214240    
E-mail : digitalphone8@gmail.com 
 

 

ประธานฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์

ไลออน ณฐัสณัห ์ สงคจ์ินดาศกัด์ิ   

สงักดัสโมสรไลออนสเ์บตง 
15 ถ.ภกัดีดาํรงค ์อ.เบตง จ.ยะลา  95110 
โทรศพัท ์: 089-7382999   
E-mail : natthasan@windowslive.com 

 

 

ประธานฝ่ายวารสารเสียงสิงโตและจุลสารภาค 
ไลออน ทพ.ญ.ศุภลกัษณ ์ จนัทามงคล   

สงักดัสโมสรไลออนสทุ์่งสง 
45 ถ.ทุง่สง-สุราษฎร ์ต.ปากแพรก 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทรศพัท ์: 081-8924464, 075-421162   
แฟกซ ์: 075-423144    
E-mail : suppalakj@gmail.com  

 

4. งานดา้นกิจกรรมชุมชนและอนุรกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

 

ประธานฝ่ายวนัไลออนสส์ากลบริการ 

ไลออน ธรรมสุวรรณ  นรงัศิยา   

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

17/1 หมู ่1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ 

อ.เมือง สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 088-8285665, 077-285697 
 

ประธานฝ่ายอนุรกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ไลออน กิมขุน้  กุลทรพัยม์ณี   

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

293/3 ถ.ตลาดใหม ่ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 087-5125777   
 

 

ประธานฝ่าย Recycle Eyeglasses 

ไลออน ภิญโญ  เกิดกนัตพงษ ์

สงักดัสโมสรไลออนสป่์าตองบีช 

25/360 ภูเก็ตวิลล่า คิฟอเนียร ์ซอย 7 

ถ.เจา้ฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

 โทร. 089-8711526 

 E-mail : ananyah_ml@hotmail.com 

 

ประธานฝ่าย Legacy Project 

ไลออน สุรศกัด์ิ  ถนอมนนัทกุล   
สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 
338/41 หมู ่4 ถ.ดอนนก ซอย 33 

ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-9562725, 077-281732  

แฟกซ ์: 077-219155    

  E-mail : SJL@hotmail.co.th 



 

 

ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนัเรือกอและ 

ไลออน ร.ต.ต.ประยูร  ชินพงศ ์  

สงักดัสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

9/1 อดุลยต์านนท ์6 ต.บางนาค 

อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

โทรศพัท ์: 089-2980340 
 

ประธานฝ่ายหมู่บา้นไลออนสเ์กาะพระทอง 

ไลออน วรชยั  ภู่เจริญ   

สงักดัสโมสรไลออนสต์ะกัว่ป่า 

28/65 หมู ่1 ถ.เพชรเกษม 

ต.บางมว่ง อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 82190 

โทรศพัท ์: 087-2756269 
 

 

ประธานฝ่ายวฒันธรรมและกิจกรรมชุมชน 

ไลออน ลดัดา  สิทธิศิรประพนัธ ์  

สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์

129/227 ถ.วนัดี-โฆษิตกุล ต.ปากนคร 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท ์: 085-1466679 

 

ประธานฝ่ายกิจกรรม 3 จงัหวัด ชายแดนใต ้

ไลออน กาํธร  วงศพ์ลงั   

สงักดัสโมสรไลออนสเ์บตง 

6 ถ.สุภาพ อ.เบตงจ.ยะลา 95110 

โทรศพัท ์: 081-7489728 

 

5. งานดา้นช่วยเหลือผูป้ระสพภยัธรรมชาต ิ
 

 

ประธานฝ่ายมูลนิธิไลออนสส์ากล (L.C.I.F) 
ไลออน สมชยั  จิรายุส   

สงักดัสโมสรไลออนสภ์ูเก็ต 

โรงแรมภูแก็ตเมอรลิ์น  158/1 ถ.เยาวราช  

ต.ตลาดใหญ ่ อ.เมือง ภูเก็ต 83000 

โทรศพัท ์: 081-8921173, 076-212866   

E-mail : somchai@merlinphuket.com 
 

 

ประธานฝ่ายมูลนิธิไลออนสใ์นประเทศไทย 
ไลออน สุทศัน ์ ตนัติษัณสกุล   

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

442/49 ตลาดเกษตร 2 ถ.ตลาดใหม ่

ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-9781718, 077-286830   

แฟกซ ์: 077-222687   

 

ประธานฝ่ายมูลนิธิศรีทกัษิณ 
ไลออน วีระ  เชาวกิ์จคา้   

สงักดัสโมสรไลออนสต์รงั 

วีระออโตค้าร ์ 170 ถ.หว้ยยอด  

อ.เมือง จ.ตรงั 82000 

โทรศพัท ์: 084-4402904, 075-218242   

แฟกซ ์: 075-218242    

E-mail : dgweera_2012-2013@hotmail.com 

 

ประธานฝ่ายประสานงานฉุกเฉิน 

ไลออน ประเสริฐ  ยรรยงธนภา   

สโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

113/3-4 หมู ่6 ถ.อาํเภอ ต.มะขามเต้ีย 

อ.เมือง  สุราษฎรธ์านี  84000 

โทรศพัท ์: 081-9707405  

 

6. งานดา้นการประชุมตา่งๆ ของไลออนส ์
 

 

ประธานฝ่ายส่งเสริมประชุมใหญส่ากลฯ ครั้งที่ 101 

ไลออน รฐา  ธรรมธนกรณ ์  
สงักดัสโมสรไลออนสทุ์่งสง 

456 หมู ่7 ถ.ทุง่สง-นครศรีฯ ต.ถํ้าใหญ่ 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 

โทรศพัท ์: 099-4245541   
 

 

ประธานฝ่ายส่งเสริมการประชุมโอซีล ครั้งที่ 56 

ไลออน ประภาส  พงศสุ์วณิช   

สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี 

293/73 ถ.ตลาดใหม ่อ.เมือง 

จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-8945766, 077-273009 



 

ประธานฝ่ายส่งเสริมประชุมใหญภ่าครวมฯ ครั้งที่ 52 

ไลออน วินยั  บุญศรีสวสัด์ิ   
สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี 

11/18 ซ.4 ถ.ราษฎรบ์าํรุง 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-7288979, 077-282425   

E-mail : boonsrisawat@windowslive.com 

 

 

ประธานฝ่ายทวินน่ิง 

ไลออน สนัติสุข  ณ ถลาง   

สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลกั อนัดามนั 

275 ถ.ศรีตะกัว่ป่า ต.ตะกัว่ป่า 

อ.ตะกัว่ป่า  จ.พงังา 82110 

โทรศพัท ์: 081-8916742 
Email : Suntisukn@gmail.com 

 

ประธานฝ่ายสโมสรสมัพนัธ ์

ไลออน สิริธร  จุลชู   

สงักดัสโมสรไลออนสก์ระบ่ี 

375/3-4 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ํา 

อ.เมือง จ.กระบ่ี  81000 

โทรศพัท ์: 086-5750099   

แฟกซ ์: 075-661631    

E-mail : Rungroj_1977@hotmail.com 

 

ประธานฝ่ายวันฉลองไลออนสส์ากลครบ 100 ปี 

ไลออน บุญรอด  เอ่งฉว้น   
สงักดัสโมสรไลออนสต์ะกัว่ป่า 

55 หมู ่2 ต.บางนายสี 

อ.ตะกัว่ป่า  จ.พงังา  82110 

 โทรศพัท ์: 081-9589361   

 
 

 

ประธานฝ่ายพิธีการ & Protocol 

ไลออน สุพจน ์ สงวนกิตติพนัธุ ์  

สงักดัสโมสรไลออนสภ์ูเก็ต 

63/735 หมูบ่า้นอนุภาษมโนรม (วดันาคา) 

ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต 83000 

โทรศพัท ์: 081-3972853, 076-248864   

แฟกซ ์: 076-222915    

E-mail : sp.phuket@yahoo.co.th 
 

 

ประธานฝ่ายพิธีกร 

ไลออน สมภพ  เศาจวุฒิพงศ ์  

สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 

120/100 หมู ่1 หมูบ่า้นสิทธิโชค ซอย 8 

ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองจ.สุราษฎรธ์านี  84000 

โทรศพัท ์: 081-9709253, 077-282516   

E-mail : sombhop.s@egat.co.th 

 

ประธานฝ่ายเลือกตั้งผูว่้าฯ และะรองผูว่้าฯ 
ไลออน ธีระ  วงศช์ยัศรี   
สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 

120 ถนนสฤษด์ิวงศ ์อ.สุไหงโก-ลก  

จ.นราธิวาส 96120 

โทรศพัท ์: 081-9575100, 073-611267   

แฟกซ ์: 073-613500   

E-mail : theerakolok@hotmail.com 

 

  

 

7. งานดา้นกิจกรรมเพ่ือสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์
 

 

ประธานฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมวนัปิยะมหาราช 

ไลออน จินตนา  เทือกสุบรรณ   

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

11 ถ.ภกัดีอนุสรณ ์ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 089-8749492 
 

 

ประธานฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมวนัจกัรี 

ไลออน วนัชยั  ชูขจร   

สงักดัสโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 

รา้นวนัชยัไทยฟรุต  

(ตรงขา้มไปรษณียห์ลงัสวน) 

194 ถ.หลงัสวน อ.หลงัสวนจ.ชุมพร  86110 

โทรศพัท ์: 093-6467788, 077-541739 



 

ประธานฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 

ไลออน ณฐัสรญั  แกว้เมืองเพชร   

สงักดัสโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 

41/17 ถ.ตน้โพธ์ิ ต.ขนัเงิน 

อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 86110 

โทรศพัท ์: 082-4115949 

 

ประธานฝ่ายส่งเสรมิกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

ไลออน สมัพนัธ ์ เนาวกุล   

สงักดัสโมสรไลออนสพุ์นพิน 

34/5 ซ.9 หมู ่3 ถ.ราษฎรบ์าํรุง ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130 

โทรศพัท ์: 089-97297887 

 

8. งานดา้นการศึกษาและกิจกรรมเยาวชน 
 

 

 

ประธารฝ่ายส่งเสริมการอ่าน 

ไลออน พุทธิพงศ ์กุลยุทธ   
สงักดัสโมสรไลออนสต์รงั 

19/3 ถ.สถานี ต.ทบัเท่ียง  

อ.เมือง จ.ตรงั 92000 

โทรศพัท ์: 085-9164246, 075-216230   

E-mail : kly.puttipong@gmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายการรูห้นงัสือ 

ไลออน อรทิพย ์ เจียรนยั   
สงักดัสโมสรไลออนสปั์ตตานี  

108/24 ถ.โรงเหลา้  

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

โทรศพัท ์: 081-6989107, 073-331392   

E-mail : l.oratip@hotmail.com 

 

ประธานฝ่ายโครงการแลกเปล่ียนเยาวชน 

ไลออน พล.ต.ต.สมพงษ ์ ขอนแก่น   

สงักดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 
452/34-35 ซ.กรุงไทย ถ.เพชรเกษม 
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศพัท ์: 081-7972820   
E-mail : sompong_kh@hotmail.com 
 

 

ประธานฝ่ายลีโอ 

ไลออน อาภาพชัร ์ ชาติกุล   
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีนคร 
1698/2 ถ.ศรีปราชญ ์ต.ทา่วงั 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศพัท ์: 081-9780653   
แฟกซ ์: 075-761810   

 

ประธานฝ่ายประกวดภาพโปสเตอรส์นัติภาพ 

ไลออน พรหม  สุขศิริสมัพนัธ ์  

สงักดัสโมสรไลออนสภ์ูเก็ต 
20/87 ซ.พนัเทพ 3 ถ.แมห่ลวน 
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง ภูเก็ต 83000 
โทรศพัท ์: 095-7894292, 076-234144-5  
แฟกซ ์: 076-234662    
E-mail : r-nisong@hotmail.com 
 

 

ประธานฝ่าย Lions Quest 

ไลออน ดร.รอยพิมพใ์จ  เพชรกุล   

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีนคร 
39/1 ถ.ราชดาํเนิน ซ.หวัหลาง ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศพัท ์: 081-9794562, 075-377439   
E-mail : roipimjai.roi@hotmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน 

ไลออน สุดารตัน ์ เฉลิมวุฒานนท ์  

สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนอง รตันรงัสรรค์ 
88 ถ.เรืองราษฎร ์ต.เขานิเวศน์ 
อ.เมือง จ.ระนอง 85000 
โทรศพัท ์: 081-6771093, 077-811461   
E-mail : sudarat-m@hotmail.com 

 

ประธานฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมในสถาบนัอุดมศึกษา 

ไลออน จุฑา  มโนวิเชียร 

สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ ฮารโ์มนี 

10 หมู่ 3 ซ.หมู่บา้นนรินทรทิ์พย ์

ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท ์: 081-8951008 

แฟกซ ์: 074-474555 

E-mail : chutha_m@yahoo.com 
 

 

 

ประธานฝ่ายวนัเด็กแห่งชาติ 

ไลออน จีรนาถ  สินอนนัต ์  

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 
192/6 ถ.พระราม 6 ซ.ตรงัมอรเ์ตอรไ์ซท ์
ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรงั 92000 

โทรศพัท ์: 089-4747011 

 

 

 

ประธารฝ่ายทุนการศึกษา 

ไลออน กรรณิกา  ดุลยไพศาล 

สงักดัสโมสรไลออนสต์ะกัว่ป่า 

45/1 หมู ่1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี  

อ.ตะกัว่ป่า พงังา 82110 

 โทร : 086-9443076      



 

ประธานฝ่าย Sight For Kid 

ไลออน วราภรณ ์ ติรเศรษฐ ์  
สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 
285/2-5 ถ.ตลาดใหม ่ต.ตลาด 

อ.เมือง  สุราษฎรธ์านี  84000 

โทรศพัท ์: 083-9683699, 077-285981-3  

แฟกซ ์: 077-287571    

  E-mail : ste_group@hotmail.com 

  

 

9. งานดา้นโครงการสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน 
 

 

ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ 

ไลออน สุชา  สุทธิรกัษ ์  
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์
4 หมู ่3 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-2738279, 077-200016   

แฟกซ ์: 077-405609    
E-mail : Dang.Sucha@yahoo.co.th 
 

 

ประธานฝ่ายการแข่งขนัแต่งบทกลอน/วาดภาพฯ 
ไลออน จนัทิมา  เผือกสุวรรณ   

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

82/12 ถนนชนเกษม หมู ่6 ต.มะขามเต้ีย 

อ.เมือง สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-5376262, 077-285244   
แฟกซ ์: 077-205566 

 

ประธานฝ่ายส่งเสริมการจดัสรา้งหอ้งสมุดสารานุกรมไทยฯ 

ไลออน อุษา  สีสุข 

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

รา้นชลิษาบิวต้ี  194 ถ.หน้าเมอืง ต.ตลาด 

อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

โทร : 081-5699046, 077-281933 

Email : usaseesook@gmail.com 
 

 
 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเก่ียวกบัสารานุกรมไทย จ.ชุมพร 

ไลออน สุดใจ  สถิรกุล   

สงักดัสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 
199 หมู ่6 ต.นาทุ่ง อ.เมือง  ชุมพร  86000 

โทรศพัท ์: 089-6507087, 077-501358 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเก่ียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.ระนอง 

ไลออน ปราณี  วิริยานนท ์  
สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์

19/2 หมู ่1 ถ.จดัสรรพฒันา ต.บางร้ิน อ.เมือง ระนอง 85000 

โทรศพัท ์: 081-9560424, 077-811930 
 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเก่ียวกับสารานุกรมไทยฯ จ.สุราษฎรธ์านี 

ไลออน สุทธิวรรณ  กุงกวาง   

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 
22/79 ถ.ราษฎรอุ์ทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-5369711, 077-286053   

E-mail : Jlektomyam@windowslive.com 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเก่ียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.กระบ่ี 

ไลออน ปรีญา  จิวะนนัทประวติั   

สงักดัสโมสรไลออนสก์ระบ่ี 
82 ถ.เมืองเก่า ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 

โทรศพัท ์: 081-4767706, 075-664073   

แฟกซ ์: 075-631219 

 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเก่ียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.ภูเก็ต 

ไลออน สุชยั  วิเชียร   
สงักดัสโมสรไลออนสภ์ูเก็ต 

9/49 หมู ่3 ถ.รษัฎานุสรณ ์ต.รษัฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โทรศพัท ์: 081-4779688 
E-mail : phuket_lions@yahoo.com 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเก่ียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.ตรงั 

ไลออน ทวีรตัน ์ ธิติประเสริฐ   

สงักดัสโมสรไลออนสต์รงั 
หจก.ทกัษิณสติล (ตรงั)  67  ถ.วิเศษกุล  

ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรงั 92000 

โทรศพัท ์: 081-4771511, 075-217200-1   

E-mail : taksinsteel@windowslive.com 



ประธานฝ่ายดาํเนินการเก่ียวกับสารานุกรมฯ จ.นครศรธีรรมราช 

ไลออน มาลี  ภู่ภทัรโภคีย ์  

สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์
177/120 หมู ่4 หมูบ่า้นสินสืบสุข 1 ถ.ปากนคร  

ต.ท่าซกั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท ์: 084-6301034, 075317573   

แฟกซ ์: 075-356108 

 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเก่ียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.พงังา 

ไลออน วรรณวิมล  ตรีบุรุษ   

สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 
30/1 หมู ่5 ต.ตาํตวั อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา  82110 

โทรศพัท ์: 093-6935999, 076-445044   

แฟกซ ์: 076-455044    

E-mail : triwan@hotmail.com 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเก่ียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.สงขลา 

ไลออน สว่างจิตต ์ สวยสุวรรณ   

สงักดัสโมสรไลออนสฮ์ารโ์มนี 
85 ถ.ศรีสุดา ต.บ่อยาง อ.เมืองจ.สงขลา 90000 

โทรศพัท ์: 095-0545950, 074-311736   

แฟกซ ์: 074-323944    

E-mail : ruxmairux@gmail.com 
 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเก่ียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.ปัตตานี 

ไลออน ภิรมย ์ จินา   

สงักดัสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

133/11 หมู ่8 ต.บา้นนา อ.เมือง  ปัตตานี 94000 

โทรศพัท ์: 089-8989799 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเก่ียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.ยะลา 

ไลออน เดชศกัด์ิ  พมิเสนศรี   

สงักดัสโมสรไลออนสย์ะลา 

19 ซ.นายพิศ 3 ถ.สุขยางคอ์.เมือง จ.ยะลา 95000 

โทรศพัท ์: 089-5080299, 086-891914 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเก่ียวกับสารานุกรมไทยฯ จ.นราธิวาส 

ไลออน อรพินท ์ พึง่คาํ   

สงักดัสโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 
162 ถ.ชลธานเขต อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 

โทรศพัท ์: 081-6097127, 073-611949   

แฟกซ ์: 073-611-181 
 
 
 

กรรมการท่ีปรึกษากิตตมิศกัด์ิ 
 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน เกษม  จนัทรเกษมพร 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2528-2529 

สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ 

จกัรวาลลิซซ่ิง  141 ถ.พิพทัธอุ์ทิศ 1  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท ์: 074-246112 
 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน ภาณุวฒัน ์ พนัธุวิ์ชาติกุล  
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2537-2538 

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

18/53-54 ถ.รามอินทรา กม.5  

แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม.10230 

โทรศพัท ์: 081-6600444, 02-9456034   

 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน พ.อ.ประทยั  โกศลกุล   
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2540-2541 

สงักดัสโมสรไลออนสน์ครศรีธรรมราช 

99/33 ซ.6 หมูบ่า้นแสงตะวนัลากูน่า  

ถ.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท ์: 081-8918899    

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน ปรีชา จารุพานิช  
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2542-2543 

สงักดัสโมสรไลออนสต์รงั 

162/2 ถ.กนัตงั ต.ทบัเท่ียง 

อ.เมือง ตรงั 92000 
โทรศพัท ์: 081-7973042 
แฟกซ ์: 075-211380 

 
 
 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน ธีระ  วงศช์ยัศรี 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2544-2545 

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 

120 ถ.สฤษด์ิวงศ ์อ.สุไหงโก-ลก 
จ.นราธิวาส 96120 
โทรศพัท ์: 081-9575100 
Email : theerakolok@hotmail.com 
 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน มนสั  สุขวาณิชวิชยั   
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2545-2546 

สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนอง 

90/21 ถ.สะพานปลา ต.ปากน้ํา 

อ.เมือง ระนอง 85000 
โทรศพัท ์: 081-2701643, 077-811203   
แฟกซ ์: 077-821588 



กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน อรทิพย ์ เจียรนยั  

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2546-2547 

สงักดัสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

108/24 ถ.โรงเหลา้  

อ.เมือง ปัตตานี 94000 
โทรศพัท ์: 081-6989107, 073-331392  
แฟกซ ์: 073-336577    
E-mail : l.oratip@hotmail.com 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน สุทศัน ์ ตนัติษัณสกุล  

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2547-2548 

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

442/49 ตลาดเกษตร 2  

ถ.ตลาดใหม ่ต.ตลาด อ.เมือง  

จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-9781718 
 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน วิทยา  อุ่นดาํรงคก์าร   
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2549-2550 

สงักดัสโมสรไลออนสทุ์่งสง 
47 ถ.นิกรบาํรุง ต.ปากแพรก 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทรศพัท ์: 081-5386339, 075-412787  
แฟกซ ์: 075-421065    
E-mail : thaisomborn1-3@hotmail.com 

 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน สมชยั  จิรายุส  

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2550-2551 

สงักดัสโมสรไลออนสภ์ูเก็ต 

โรงแรมภูเก็ตเมอรลิ์น 158/1 ถ.เยาวราช 

อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทรศพัท ์: 081-8921173 

แฟกซ ์: 076-234930   
E-mail : somchai@merlinphuket.com 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน สุคนธ ์ สรคัคานนท ์  

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2551-2552 

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

102,104 ถ.ตลาดใหม ่ต.ตลาด 

อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

โทรศพัท ์: 081-9793446 
แฟกซ ์: 077-288758 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน พ.ต.ท.ชลินทร ์ วิชยัดิษฐ   
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2552-2553 

สงักดัสโมสรไลออนสก์ระบ่ี 

52 หมู ่4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี  

จ.สุราษฎรธ์านี 84180 

โทรศพัท ์: 081-8947750, 077-292263  
แฟกซ ์: 077-292221 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน สมบูรณ ์จนัทรวิศรุต   

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2554-2555 

สงักดัสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 
153/12 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค 
อ.เมือง นราธิวาส 96000 
โทรศพัท ์: 081-8972497, 073-522472  
แฟกซ ์: 073-511928    
E-mail : somboon_ntw@windowslive.com 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน วีระ  เชาวกิ์จคา้   

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2555-2556 

สงักดัสโมสรไลออนสต์รงั 
วีระออโตค้าร ์ 170 ถ.หว้ยยอด 
อ.เมือง จ.ตรงั 82000 
โทรศพัท ์: 084-4402904 
แฟกซ ์: 075-218242    
E-mail : dgweera_2012-2013@hotmail.com 
 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน ทพ.ศุภลกัษณ ์ จนัทามงคล   

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2556-2557 

สงักดัสโมสรไลออนสทุ์่งสง 
45 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร ์ต.ปากแพรก 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทรศพัท ์: 081-8924464 
แฟกซ ์: 075-423144   
E-mail : suppalakj@gmail.com 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน พุทธิพงศ ์ กุลยุทธ   

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2557-2558 

สงักดัสโมสรไลออนสต์รงัซิต้ี 

19/3 ถ.สถานี ต.ทบัเท่ียง  
อ.เมือง จ.ตรงั 92000 
โทรศพัท ์: 085-9164246 
E-mail : kly.puttipong@gmail.com 

กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ไลออน สุภชยั  สิทธิสุทธ์ิ   

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2558-2559 

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

16/34 หมู ่3 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 
โทรศพัท ์: 096-956392 
E-mail : igofebrous@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายนามนายก เลขาธิการ และเหรญัญกิสโมสร ภาค 310 บี ปีบริหาร 2560-2561 
 

ประธานภมิูภาคท่ี 1  ไลออน เทพิน  ครุฑศิริ  สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

ประธานเขต 1  ไลออน ปวีณ  เอกพนัธพ์งษ ์ สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนอง 
 

1.  สโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 
 

 

 

 

ไลออน เพ็ญจนัทร ์ วีระวฒันาชยั 

นายกสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 

17 ถ.ท่าตะเภา ต.ท่าตะเภา 

อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทร : 081-6466366, 077-511404 

E-mail : enjunn66366@gmail.com 

 

ไลออน สุวรรณา  กมลลาศลกัษณ ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 

23/16 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา 

อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทร : 089-7269170 

E-mail : chumphonsairee@hotmail.com 

ไลออน ภสัสรา  มยาเศส 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 

73 ถ.กรมหลวงฯ ต.ท่าตะเภา 

อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทร : 081-8362307 

 
 

2.  สโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 
 

 

 

ไลออน โสภณ  ทวีพนัธุ ์

นายกสโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 

117/2 ถ.เขาเงิน 

อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 86110  

โทร : 081-7474218 
 

 

ไลออน วาสนา  วรรณนิยม 

เลขาธิการสโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 

318/95 ถ.หลงัสวน ต.หลงัสวน 

อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 86110 

โทร : 064-7283032 

ไลออน กาญจนา  เพชรมุณี 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 

3/2 ถ.ประชาราษฎร ์ ต.หลงัสวน 

อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 86110 

โทร : 081-9705506 
 

3.  สโมสรไลออนสร์ะนอง 
 

 

 

ไลออน ไชยา  สรรพกุล 

นายกสโมสรไลออนสร์ะนอง 

221 หมู ่2 ต.บางนอน 

อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

โทร : 081-8918155 
 

 

ไลออน นิตย ์ อุ่ยเต็กเค่ง 

เลขาธิการสโมสรไลออนสร์ะนอง 

81 หมู ่1 ต.บางร้ิน 

อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

โทร : 081-9564333, 077-821021 

E-mail : nit.utk2288@gmail.com 

ไลออน เจียว  ณ ถลาง 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสร์ะนอง 

1/6 ถ.ท่าด่าน ต.เขานิเวศ 

อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

โทร : 081-9790063 
 



 

4.  สโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์
 

 

 
 

ไลออน สิริลกัษณ ์ โลสงค ์

นายกสโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์

10/20 ถ.ชาติเฉลิม ต.เขานิเวศน์ 

อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

โทร : 086-6912226 
 

 

ไลออน นิตยา  เจียมตน 

เลขาธิการสโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์

385/1 ถ.รตันโกสินทร ์หมู ่6 ต.บางร้ิน 

อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

โทร : 081-0844107 

ไลออน สุดารตัน ์ อปุการ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์

27/38 ถ.สะพานปลา ต.บางร้ิน 

อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

โทร : 081-8934704 
 

ประธานเขต 2  ไลออน ธราธิป  ล้ิมสุรตัน ์ สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีวชิยัพุนพิน 
 

5.  สโมสรไลออนสส์ุราษฎรธ์านี 
 

 

 

ไลออน ประเสริฐ  ใจดี 

นายกสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

72/70 รา้นรตันา ถ.มิตรเกษม ต.ตลาด 

อ.เมือง  สุราษฎรธ์านี 84000  

โทร : 081-6919247, 077-286230 
 

 
 

ไลออน สุทศัน ์ ตนัติษัณสกุล 

เลขาธิการสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

442/49 ตลาดเกษตร 2 ถ.ตลาดใหม ่

ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 081-9781718, 077-286830 

 

ไลออน มงคล  เย่ียมบุญยะ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

47/1-2 ซ.ลคัก้ี ถ.ท่าทอง ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี  84000 

โทร : 081-891801, 077-272429 

E-mail : yiambunya@hotmail.com 
 

6.  สโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์
 

 

ไลออน จงกล  วรกุล 

นายกสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

123/83 ถ.วดัโพธ์ิ-บางใหญ ่ต.มะขามเต้ีย 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 081-8928155 
 

 
 

ไลออน เสาวภา  สิทธิสุทธ์ิ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

บ.สิทธิประเสริฐ พร้ินตั้ง จก. 

16/34 หมู ่3 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย 

อ.เมือง สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 081-6916221, 077-405228-9 

ไลออน องัคณา  จรสัวราพรรณ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

29/26 ถ.ดอนนก ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 088-7610981, 077-273465 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7.  สโมสรไลออนสส์ุธานี 
 

 

ไลออน ชาลิสา  วิชยัดิษฐ 

นายกสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

19/3 (ใกล ้รพ.กาญจดิษฐ)์ ต.พลายวาส 

อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎรธ์านี 84160 

โทร : 062-3547462 
 

 

ไลออน วลยัพร  ทิพยมี์ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

440 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 081-6912757 

Email : Jlektomyam@windowslive.com 

ไลออน วรรณี  สุขสม 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

228/24 ถ.ชนเกษม ซ.27 ต.มะขามเต้ีย 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 084-0634438, 077286740 

 
 

8.  สโมสรไลออนสพ์ุนพิน 
 

 

 

ไลออน สมัพนัธ ์ เนาวกูล 

นายกสโมสรไลออนสพ์ุนพิน 

34/5 ซ.9 หมู ่3 ถ.ราษฎรบ์าํรุง ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84100 

โทร : 089-7297887 
 

 

ไลออน เกษียร  ประเสริฐสุข 

เลขาธิการสโมสรไลออนสพ์ุนพิน 

2/7 ถ.ราษฎรบ์าํรุง ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84100 

โทร : 084-0591010 

Email : kasean_p5@gmail.com 

ไลออน วิวฒัน ์ รินทรวิฑูรย ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสพ์ุนพิน 

25 ถ.ตลาดใหม ่ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84100 

โทร : 086-2666299 

 
 

9.  สโมสรไลออนสศ์รีวิชยัพุนพิน 
 
 

 

 

ไลออน ขวญัใจ  ลีละพงศว์ฒันา 

นายกสโมสรไลออนสศ์รีวิชยัพุนพิน 

30/17 ถ.พุนพิน-หนองขรี ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84100 

โทร : 081-5378330 
 

 

ไลออน จุไรวรรณ  เจียมสวสัด์ิวิลาศ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสศ์รีวิชยัพุนพิน 

41 ถ.ตลาดใหม ่ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130 

โทร : 081-8912506, 077-311845 

ไลออน สุณีรตัน ์ แซ่ล้ิง 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสศ์รีวิชยัพุนพิน 

11 หมู ่4 ต.หวัเตย 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130 

โทร : 086-2727661 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  สโมสรไลออนสเ์มืองคนดี 
 

 

 

ไลออน สมภพ  เศาจวุฒิพงศ ์

นายกสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี 

120/99 หมู ่1 ถ.วดัโพธ์ิ-บางใหญ ่

ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 095-2570833, 077-282516 

E-mail : sombhop.s@eagat.co.th 
 

 

ไลออน สมโชค  ชูณรงค ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี 

ที พี เอส ซีเคียวริต้ีการด์ 

243/5 หมู ่4 ต.มะขามเต้ีย 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 085-4748813 

E-mail : somchok.99@hotmail.com 

ไลออน กิจจา  เพชรพงศพ์นัธุ ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี 

สาํนักงานผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

20/54 ถ.ราษฎรบ์าํรุง ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 089-7267034, 077206211 

E-mail : kitja_account@hotmail.com 
 

ประธานเขต 3  ไลออน ณฐัการ  ผ่องโชค  สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีนคร 
 

11.  สโมสรไลออนสน์ครศรีธรรมราช 
 

 

 

ไลออน เจริญ  โมราศิลป์ 

นายกสโมสรไลออนสน์ครศรีธรรมราช 

45 ซ.พรมโชติชยั ถ.พฒันาการคูขวาง 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทร : 081-8924289 
 

ไลออน ภูเมธ  เบญจวฒันะ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสน์ครศรีธรรมราช 

1289 ถ.ราชดาํเนิน อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทร : 089-7297453, 075-356329 

E-mail : Smpk.group@hotmail.com 

ไลออน สุรินทร ์ ฝอยทอง 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสน์ครศรีธรรมราช 

1627/39 ถ.จาํเริญวิถี ต.ท่าวงั 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทร : 081-89145888, 075-356742 

 
 

12.  สโมสรไลออนสศ์รีนคร 
 

 

 

ไลออน ดร.รอยพิมพใ์จ  เพชรกุล 

นายกสโมสรไลออนสศ์รีนคร 

39/1 ซ.หวัหลาง ถ.ราชดาํเนิน ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทร : 081-9794562 

E-mail : roipimjai.roi@hatmail.com 
 

 

ไลออน อภิสมยั  จิตคาํนึง 

เลขาธิการสโมสรไลออนสศ์รีนคร 

ตู ้ปณ.41 ต.คลงั อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทร : 089-6685977 
Email : srifung1@hotmail.com 

ไลออน กลัยา  ไพจิตรวิจารณ ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสศ์รีนคร 

30/2 หมู ่4 ต.โพธ์ิเสด็จ 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทร : 089-7273764 
 
 
 



13.  สโมสรไลออนสทุ์ง่สง 
 

 

 

ไลออน เวโรจน ์ จิตติ 

นายกสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

259 หมู ่2 ถ.ทุ่งสง-หว้ยยอด ต.ชะมาย 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 

โทร : 081-8944828 

E-mail : ja-tu-jitti@hotmail.com 

 

ไลออน รฐา  ธรรมธนกรณ ์

เลขาธิการสโมสรไลออนทุ่งสง 

456 หมู ่9 ต.ถํ้าใหญ ่ถ.ทุง่สง-นครฯ 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 

โทร : 099-4245541 

ไลออน นุสรา  นิติยารมย ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

259 หมู ่2 ถ.ทุ่งสง-หว้ยยอด ต.ชะมาย 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 

โทร : 081-4764795 
 

14.  สโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์
 

 

 

ไลออน สาลีวรรณ  จุติโชติ 

นายกสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์

60/83 ซ.เอกนคร ถ.พฒันาการคูขวาง 

ต.ทา่วงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทร : 088-2582502 

E-mail : abaco_mv@hotmail.com 

 

ไลออน เกษร  เฉลิมไทย 

เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์

107 หมู ่4 ต.นาเคียน 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทร : 081-2711425, 082-2783567 

E-mail : chalermthai@hotmail.com 

ไลออน พิญญรกัษ ์ เสถียรธราฉตัร ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์

223/5 หมู ่5 ต.ปากนคร อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทร : 081-5365857, 075-342277 

 

ประธานภมิูภาคท่ี 2  ไลออน ระเบียบ  อนุศาสนนนัท ์ สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลัก อนัดามนั 
ประธานเขต 4  ไลออน รจนา  รกัแตง่าม  สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

 

15.  สโมสรไลออนสภ์เูก็ต 
 

 

ไลออน อรศิริ  รกัแต่งาม 

นายกสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

5/14 ถ.ศรีเสนา ต.ตลาดใหญ่ 

อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โทร : 081-6911955 

E-mail : orasiri@hotmail.com 

 

ไลออน พรหม  สุขศิริสมัพนัธ ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

บริษัท พนัเทพบา้นและท่ีดิน จาํกดั 

ถ.แมห่ลวน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โทร : 095-7894292 

E-mail : addhotmail@gmail.com 

ไลออน เสาวภิน  อ่อนวงศ ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

20/24 ถ.แมห่ลวน ต.ตลาดเหนือ 

อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โทร : 084-2447755 
 
 
 

 



16.  สโมสรไลออนสภ์เูก็ตอันดามนัซี 
 

 

LION NARIN  SETHICHAIYEN 

PRESIDENT OF PHUKET ANDAMAN SEA 

273 ถ.ราษฎรอุ์ทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง 

อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต 83150 

โทร : 081-5697744 
 

 

LION HOLGER BLOCK 

SECRETARY OF PHUKET ANDAMAN SEA 

273 ถ.ราษฎรอุ์ทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง 

อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต 83150 

โทร : 081-7370557 

LION RAVIN  SETHICHAIYEN 

TREASURER OF PHUKET ANDAMAN SEA 

56/20 ถ.นาใน ต.ป่าตอง 

อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต 83150 

 
 

17.  สโมสรไลออนสภ์เูก็ตเพิรล์ 
 

 

 

LION IGOR PROTASOV   

PRESIDENT OF PHUKET PEARL 

22/65 Moo.1 Soi Naya, Rawai 

Muang, Phuket  83130 

โทร : 082-4440555 

E-mail : igor@thai-bd.com 

 

LION OINES  ONPHILAT 

SECRETARY OF PHUKET PEARL 

79/195 Soi 8 Land & House 

Chalong, Muang, Phuket  83130 

โทร : 084-8392179 

Email : phungoines@gmail.com 

LION DIENEL  VILAIWAN 

TREASURER OF PHUKET PEARL 

70/31 Soi Muangthong, Patanatongtin Rd.,  

Vichit, Phuket  83000 

โทร : 081-3971567 

E-mail : vdienel@gmail.com 
 

18.  สโมสรไลออนสป่์าตองบีช 
 

 

ไลออน อนญัญา  อินทรส์าํราญ 

PRESIDENT OF PATONG BEACH 

9/1 ถ.ประชานุเคราะห ์ต.ป่าตอง 

อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต  83150 

โทร : 089-6464191 

E-mail : ananyah_ml@hotmail.com 

 

LION DENNY  BOWMAN 

SECRETARY OF PATONG BEACH 

9/1 ถ.ประชานุเคราะห ์ต.ป่าตอง 

อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต  83150 

โทร : 089-9733483 

E-mail : denny@lionsclubpatong.org 

ไลออน ภิญโญ  เกิดกนัตพงษ ์

TREASURER OF PATONG BEACH 

25/360 ภูเก็ตวิลล่า คิฟอเนียร ์ซอย 7 

ถ.เจา้ฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โทร : 089-8711526 

E-mail : ananyah_ml@hotmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.  สโมสรไลออนสต์ะกัว่ป่า 
 

 

ไลออน สุรชยั  ชินโสภณพนัธ ์

นายกสโมสรไลออนสต์ะกัว่ป่า 

19 ถ.เสนาราษฎร ์ต.ตะกัว่ป่า 

อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 82110 

โทร : 081-6061361 

 

ไลออน อรวรรณ  โพธสุ์ทธิ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสต์ะกัว่ป่า 

137 หมู ่2 ต.บางนายสี 

อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 82110 

โทร : 081-8919905 

ไลออน พิชยา  โชคคณาพิทกัษ ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสต์ะกัว่ป่า 

140/26 หมู ่3 ต.คุระ 

อ.คุระบุรี จ.พงังา 82150 

โทร : 081-8934060 
 

20.  สโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 
 

 

 

ไลออน จนัทรเ์พ็ญ  แรงกลา้ 

นายกสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 

1/11 หมู ่7 ต.บางนายสี 

อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 82110 

โทร : 081-7976784 

E-mail : chanpen6784@gmail.com 

 

ไลออน คนึงนิจ  ล่ิมสกุล 

เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 

3/13 หมู ่1 ต.บางมว่ง 

อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 82110 

โทร : 081-7879852 

 Email : p_ _nok@hotmail.com 

ไลออน พวงฟ้า  ตนัติวิวฒัน ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 

55 ถ.อุดมธารา ต.ตะกัว่ป่า 

อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 82110 

โทร : 083-3886781 

 

21.  สโมสรไลออนสภ์เูก็ต จงัซีลอน 
 

 

 

LION CHRISTIANE  KITCHAKARN 

PRESIDENT OF PHUKET JUNGCEYLON 

2 Soi Poungthong, Samkong 

Muang, Phuket  83000 

โทร : 081-8930880 

Email : ckitchakarn@yahoo.com 
 

LION THIBAUT  DOMINIQUE 

SECRETARY OF PHUKET JUNGCEYLON 

Regent Condominium 

53/20 Moo.4 Kamala 

Kathu, Phuket  83150 

โทร : 062-8015838 

Email : domithibaut68@gmail.com 

LION SUPORNTHEP  MEESAP 

TREASURER OF PHUKET JUNGCEYLOY 

15/19 Montre Road, Taladyai 

Muang, Phuket  83000 

โทร : 087-0149736 

Email : supornthep_law@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประธานเขต 5  ไลออน นรีรตัน ์ ธนาสุวเศษรฐ ์ สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 
 

22.  สโมสรไลออนสก์ระบ่ี 
 

 

 

ไลออน พ.ต.ท.ชลินทร ์ วิชยัดิษฐ 

นายกสโมสรไลออนสก์ระบ่ี 

1/125 ถ.วชัระ ต.กระบ่ีใหญ ่

อ.เมือง จ.กระบ่ี  81000 

โทร : 081-8947750 

 

ไลออน อศัวิน  เทียนโพธ์ิ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสก์ระบ่ี 

163/2-5 ถ.มหาราช ต.ปากน้ํา 

อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000 

โทร : 089-9098886 

Email : atsawinth@gmail.com 

ไลออน สุระ  เอ่งฉว้น 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสก์ระบ่ี 

รา้นกระบ่ีรงันก 278 หมู ่4 ต.ไสไทย 

อ.เมือง จ.กระบ่ี  81000 

โทร : 081-7972269 

Email : latelyword@gmail.com 

 

23.  สโมสรไลออนสต์รงั 
 

 

 
 

ไลออน ดร.ศกัด์ิณสนัต ์ จินตสกุล 

นายกสโมสรไลออนสต์รงั 

90 หมู ่1 ถ.ตรงั-ปะเหลียน ต.ยา่นตาขาว 

อ.ยา่นตาขาว จ.ตรงั 92140 

โทร : 081-9703472 

E-mail : surat_jin@hotmail.com 

 

ไลออน สมภาส  ศีลประชาวงศ ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสต์รงั 

189/1 ถ.หว้ยยอด ต.ทบัเท่ียง 

อ.เมือง จ.ตรงั 92000 

โทร : 081-8924091 

ไลออน วิโรจน ์ พิมลเดชกุล 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสต์รงั 

1/41 ถ.วิเศษกุล ต.ทบัเท่ียบ 

อ.เมือง จ.ตรงั 92000 

โทร : 081-6933351 
 

24.  สโมสรไลออนสศ์รีตรงั 
 

 

ไลออน กญัญาวีร ์ หวัเขา 

นายกสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 

63 หมู ่4 ต.นางโยงเหนือ 

อ.นาโยง จ.ตรงั 92170 

โทร : 089-8738965 
 

ไลออน พิมล  เรืองชู 

เลขาธิการสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 

395/26 ถ.หว้ยยอด  

อ.เมือง จ.ตรงั 92000 

โทร : 087-4190668 

ไลออน จีรนาถ  สินอนนัต ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 

192/6 ถ.พระราม 6 ซ.ตรงัมอรเ์ตอรไ์ซด ์

ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรงั 92000 

โทร : 089-4747011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

25.  สโมสรไลออนสต์รงัซิต้ี 
 

 

ไลออน ชยัณรงค ์ เลิศวชิรกุล 

นายกสโมสรไลออนสต์รงัซิต้ี 

13/4 ถ.เจิมปัญญา  ต.ทบัเท่ียง  
อ.เมือง ตรงั 92000 
โทรศพัท ์: 089-4688889, 075-590333   
แฟกซ ์: 075-590333    
E-mail : digitalphone8@gmail.com 
 

 

ไลออน เรือเอก อรุณ  ธญัญพนัธ ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสต์รงัซิต้ี 

37/1 ถ.เพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ 

อ.นาโยง จ.ตรงั 92170 

โทร : 081-0846968 

ไลออน รกั  พิมลเดชกุล 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสต์รงัซิต้ี 

1/41 ถ.วิเศษกุล ต.ทบัเท่ียง  

อ.เมือง จ.ตรงั 92000 

โทร : 089-0631234 
 
 

 

ประธานภมิูภาคท่ี 3  ไลออน กวิศพงษ ์ สิริธนนนทส์กุล  สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ 
ประธานเขต 6  ไลออน วีรวิทย ์ บุญพงศม์ณี  สงักดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 

 

26.  สโมสรไลออนสห์าดใหญ ่
 

 

 

ไลออน จรินทร ์ล้ิมพนัธอ์ุดม 

นายกสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

หจก.ววิฒัน์พาณิชหาดใหญ ่

74/5-7 ซอย 4 ถ.นิพทัธส์งเคราะห ์1 

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร : 081-8938589, 074-244253 
E-mail : lioncharin@hotmail.com 

 

ไลออน ชยัยง  สุขะปานนท ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

รา้นรุง่ไพศาล 

132-134 ถ.นิพทัธอุ์ทิศ 2 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร : 081-6905369, 074-230849 

E-mail : lionchaiyong@hotmail.com 

ไลออน ณฐัวฒัน ์ ล่ิมวรวิวฒัน ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

234 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร : 099-1919514, 074-351587-8 

E-mail : nuttawat.lim@gmail.com 
 

 

27.  สโมสรไลออนสห์าดใหญ ่ฮารโ์มนี 
 

 

 

ไลออน พิมพว์รา  สุทธิภทัรเจริญ 

นายกสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ฮารโ์มนี 

12/3 ถ.จนัทรว์ิโรจน์ ต.หาดใหญ ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร : 081-6983529, 074-237424 

E-mail : phimvara@hotmail.com 
 



ไลออน จุฑา  มโนวิเชียร 

เลขาธิการสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ฮารโ์มนี 

10 หมู ่3 ซ.หมูบ่า้นนรินทรทิ์พย ์ต.ควนลงั 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร : 081-8951008, 074-300511 

E-mail : nok.chutha@gmail.com 

ไลออน ฐิตารตัน ์ สิริธนนนทส์กุล 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ฮารโ์มนี 

42 ถ.ประชายินดี ซอย 3 ต.หาดใหญ ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร : 087-8995556, 074-236188 

E-mail : Thitarat.s@gmail.com 
 

28.  สโมสรไลออนสส์ะเดา 
 

 

 

ไลออน ธีระ  บุญพงษม์ณี 

นายกสโมสรไลออนสส์ะเดา 

27 ถ.วิฑูรยอุ์ทิศ ต.สะเดา 

อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 

081-9903698, 074-412826 

 

ไลออน ชยัพิทกัษ ์ บุญพงศม์ณี 

เลขาธิการสโมสรไลออนสส์ะเดา 

2,4,6,8 ซ.เอ่ียมใจ 2 ถ.กาญจวณิชย ์

ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 

โทร : 098-5151952 

ไลออน สนัติ  ศรีวุฒิชาญ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสส์ะเดา 

30/11 ถ.อิสลามบาํรุง ต.สะเดา 

อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 

โทร : 081-6980335 

 

29.  สโมสรไลออนสย์ะลา 
 

 

ไลออน พินิต  ลิมปนะพทิยาธร 

นายกสโมสรไลออนสย์ะลา 

377 ถ.สิโรรส อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

โทร : 081-6087440 

 

ไลออน เดชศกัด์ิ  พมิเสนศรี 

เลขาธิการสโมสรไลออนสย์ะลา 

19 ซอยนายพิศ 3 ถ.สุขยางค ์

อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

โทร : 086-4891914, 089-5080299 

ไลออน กิตติภฎั  อุดมวงศศ์กัด์ิ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสย์ะลา 

637 ถ.ผงัเมือง 4 ต.สะเตง 

อ.เมือง .ยะลา 95000 

โทร : 086-4885299 

 

30.  สโมสรไลออนสเ์บตง 
 

 

ไลออน เดชา  จริยาบูรณ ์

นายกสโมสรไลออนสเ์บตง 

5 ถ.จิรจินดา 

อ.เบตง  ยะลา  95110 

โทร : 081-4796501 

 

ไลออน อุดมชยั  สนัติสุขกุล 

เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์บตง 

230 หมู ่2 ต.ตะเนาะแมเราะ 

อ.เบตง จ.ยะลา  95110 

โทร : 089-5967845 

ไลออน สมบูรณ ์ ลุยะพนัธุ ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสเ์บตง 

203 ถนนสุขยางค์ 

อ.เบตง  ยะลา  95110 

โทร : 081-5429605 
 

ประธานเขต 7  ไลออน บรรแสง  จริกาลวิศลัย ์ สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 
 



31.  สโมสรไลออนสส์งขลา 
 

 

ไลออน หนูเหิม  ปานเสง้ 

นายกสโมสรไลออนสส์งขลา 

16-18 ถ.ราษฎรอุ์ทิศ 2 ต.บ่อยาง 

อ.เมือง จ.สงขลา 9000 

โทร : 081-4787915 
 

 

ไลออน สุธิรา  บณัฑุชยั 

เลขาธิการสโมสรไลออนสส์งขลา 

19 ซอย 17 หมู ่3 ถ.ทุ่งรี 

ต.คอหงส ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร : 086-6926032 

ไลออน ภิญโญ  แสงอาํไพ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสงขลา 

24 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง 

อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

โทร : 086-9643093 

 

32.  สโมสรไลออนสปั์ตตานี 
 

 

 

ไลออน ศิรภสัสร  บุญระยอง 

นายกสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

297/73 หมู ่4 ต.รูสะมิแล 

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

โทร : 081-7662117 

E-mail : sirapassorn_111@hotmail.com 

 

ไลออน ไพเราะ  วงศส์าโรจน ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

147/280 หมู ่6 ต.รูสะมิแล 

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

โทร : 094-5362466 

ไลออน อุดมลกัษณ ์ ธนประภาพฒัน ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

32 ถ.อาเนาะรู ต.อาเนาะรู 

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

โทร : 081-5414977 
 

33.  สโมสรไลออนสน์ราธิวาส 
 

 

 

ไลออน พีระ  เบญจมานนท ์

นายกสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

21-23 ซ.ศิริอนุรกัษ์ ถ.ภูผาภกัดี 

ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

โทร : 089-7355888 

แฟกซ ์: 073-511179 

E-mail : peerabenjamanon@hotmail.com 

 

ไลออน กิตติ  ศิริไพรวนั 

เลขาธิการสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

1 ซ.อดุลยต์านนท ์7 

อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

โทร : 083-6534807 

ไลออน ร.ต.ต.ประยูร  ชินพงศ ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

9/1 อดุลยต์านนท ์6 ต.บางนาค 

อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

โทร : 089-2980340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34.  สโมสรไลออนสส์ุไหงโก-ลก 
 

 

 

ไลออน ชวลิต  จารุพงศา 

นายกสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 

57 ถ.วงศว์ิถี อ.สุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส 96120 

โทร : 062-5369545 

E-mail : nwtcc@hotmail.com 

 

ไลออน เลิศ  จนัทรศิ์ริ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 

999 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส 96120 

โทร : 083-1955488 

E-mail : nwtcc@hotmail.com 

ไลออน มนสั  เดชนาํบญัชา 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 

46 ถ.วงศว์ิถี อ.สุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส 96120 

โทร : 081-9692861 

Email : nwtcc@hotmail.com 

 

35.  สโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 
 

 

 

ไลออน จิตรา  มนสัสกุล 

นายกสโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 

117 ถ.วามนัอาํนวย อ.สุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส 96120 

โทร : 089-7345854 

E-mail : nwtcc@hotmail.com 

 

ไลออน วลยัรตัน ์ โชติการสกุล 

เลขาธิการสโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 

46/2 ซอย 5 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส 96120 

โทร : 081-6982733 

Email : nwtcc@hotmail.com 

ไลออน เขมญดา  เตียวภาธร 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 

29 ซอย 2 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส 96120 

โทร : 088-7845724 

E-mail : nwtcc@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 


