
  
 ประกาศสโมสรไลออนสส์ากลภาค  บ ีฉบบัที 010/2559-2560  เรือง  การมอบโล่ประกาศเกยีรติคุณสโมสรดีเด่น ประจําปีบริหาร -2560 ------------------------------------------------------------------------------- 

  ดว้ยสโมสรไลออนสส์ากลภาค  บี ปีบริหาร -  ไดบ้ริหารงานสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และประสพผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของภาคและไลออนสส์ากล ดว้ยเพราะความรว่มมือรว่มใจจากทุกสโมสร ดงันันเพือใหส้โมสรเกิดความภาคภูมิใจ และเป็นขวญักาํลงัใจในการบริหารงานใหก้า้วหน้าต่อไป ทางสโมสรไลออนสส์ากลภาค  บี  จึงพิจารณาผลการบริหารงานและทาํกิจกรรมตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไว ้ ตงัแต่วนัที  กรกฎาคม  –  มิถุนายน 2560 จึงเรียนเชิญนายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร รบัรางวลัเกียรติคุณ ประจาํปีบริหาร -  ในวนัเสารที์  กรกฎาคม  เวลา .  น.  ณ โรงแรมภูเก็ตเมอรลิ์น อ.เมือง จ.ภูเก็ต  ดงันี   รางวัลโลส่โมสรดีเดน่และเหรียญเกียรติคุณ 
 1. สโมสรไลออนสส์ะเดา   ไลออน วรีวิทย ์ บุญพงศม์ณี  นายกสโมสร ไลออน ชยัณรงค ์ กอ้งประวติั  เลขาธิการสโมสร ไลออน ธีระ  บุญพงษ์มณี   เหรญัญิกสโมสร 

 2. สโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี  ไลออน ยุวดี จิตนุ่ม   นายกสโมสร ไลออน สุวรรณา  กมลลาศลกัษณ ์  เลขาธิการสโมสร ไลออน ภสัสรา  มยาเศส   เหรญัญิกสโมสร 
 3. สโมสรไลออนสต์ะกวัป่า   ไลออน พ.ต.อ.บุญพิศ  ทองชล  นายกสโมสร ไลออน สุพิชชา เสริมสิริมานนท ์  เลขาธิการสโมสร ไลออน กรรณิกา  ดุลยไพศาล  เหรญัญิกสโมสร 
 4. สโมสรไลออนสสุ์ธานี   ไลออน กิมขุน้  กุลทรพัยม์ณี  นายกสโมสร ไลออน วลยัพร  ทิพยมี์   เลขาธิการสโมสร ไลออน จินตนา  เทือกสุบรรณ  เหรญัญิกสโมสร 
 5. สโมสรไลออนสห์าดใหญ ่ฮารโ์มนี  ไลออน ปิยะพร  พฒันเกษตรวงศ ์  นายกสโมสร ไลออน จุฑา  มโนวิเชียร   เลขาธิการสโมสร ไลออน สุมาลี  ตนัตินราวฒัน์  เหรญัญิกสโมสร 
 6. สโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี ไลออน ประภาส  พงศสุ์วณิช  นายกสโมสร ไลออน วนัิย  บุญศรีสวสัดิ   เลขาธิการสโมสร ไลออน กิจจา  เพชรพงศพ์นัธุ ์  เหรญัญิกสโมสร 
 7. สโมสรไลออนสห์าดใหญ ่   ไลออน พศวตั  ววิฒัน์ไพศาลนนท ์ นายกสโมสร       ไลออน ชยัยง  สุขะปานนท ์  เลขาธิการสโมสร       ไลออน ณัฐวฒัน์  ลิมวรววิฒัน์  เหรญัญิกสโมสร  8. สโมสรไลออนสภู์เก็ต   ไลออน เกียรติศกัดิ  จนัทรเ์วยีงทอง นายกสโมสร ไลออน ทพ.ญ.โชตนา  สตัยาภรณ์พิพฒัน์ เลขาธิการสโมสร ไลออน บุญกอบ  อยัรกัษ์   เหรญัญิกสโมสร 
 



9. สโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์  ไลออน กิมเตียง  อภิรนัตอุดม  นายกสโมสร ไลออน เทพิน  ครุฑศิร ิ   เลขาธิการสโมสร ไลออน องัคณา  จรสัวราพรรณ  เหรญัญิกสโมสร 
 10. สโมสรไลออนสศ์รีวิชยัพุนพิน  ไลออน ธราธิป  ลิมสุรตัน์   นายกสโมสร ไลออน จุไรวรรณ  เจียมสวสัดิวิลาศ เลขาธิการสโมสร ไลออน อภิญญา  อภิวฒัน์วราวงศ ์  เหรญัญิกสโมสร 

 รางวัลเหรยีญเกียรติคุณ 
 1. ไลออน ณัฐสรญั  แกว้เมืองเพชร  นายกสโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 2. ไลออน ไพศาล  อรรคพิพฒัน์  นายกสโมสรไลออนสร์ะนอง 3. ไลออน สุดารตัน์  อุปการ  นายกสโมสรไลออนสร์ะนอง รตันรงัสรรค ์4. ไลออน สนัติ  กายนิตย ์   นายกสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 5. ไลออน สมัพนัธ ์ เนาวกุล  นายกสโมสรไลออนสพุ์นพิน 6. ไลออน อาํนาจ  เสรีวฒันาชยั  นายกสโมสรไลออนสน์ครศรีธรรมราช 7. ไลออน ณัฐการ  ผ่องโชค  นายกสโมสรไลออนสศ์รีนคร 8. ไลออน ลดัดา  สิทธิศิรประพนัธ ์  นายกสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์9. ไลออน อาภา  พรภสัราดล  นายกสโมสรไลออนสทุ่์งสง 10. LION HOLGER  BLOCK   นายกสโมสรไลออนสภู์เก็ตอนัดามนัซี 11. LION IGOR  PROTASOV   นายกสโมสรไลออนสภู์เก็ตเพิรล์ 12. ไลออน ไพศรี  ทิวทัศนานนท ์  นายกสโมสรไลออนสเ์ขาหลกั อนัดามนั 13. ไลออน ภิญโญ  เกิดกนัตพงษ์  นายกสโมสรไลออนสป่์าตองบีช 14. LION CHRISTIANE  KITCHAKARN  นายกสโมสรไลออนสภู์เก็ต จงัซีลอน 15. ไลออน สิริธร  จุลช ู   นายกสโมสรไลออนสก์ระบี 16. ไลออน ดร.ศกัดิณสนัต ์ จินตสกุล นายกสโมสรไลออนสต์รงั 17. ไลออน อมรรตัน์  เชาวกิ์จคา้  นายกสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 18. ไลออน เดชศกัดิ  พิมเสนศรี  นายกสโมสรไลออนสย์ะลา 19. ไลออน ณัฐสณัห ์ สงคจิ์นดาศกัดิ  นายกสโมสรไลออนสเ์บตง 20. ไลออน ดร.แสนศกัดิ  ศิริพานิช  นายกสโมสรไลออนสส์งขลา 21. ไลออน ศิรภสัสร  บุญระยอง  นายกสโมสรไลออนสปั์ตตานี 22. ไลออน พีระ  เบญจมานนท ์  นายกสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 23. ไลออน นิเมธ  พรหมพยคั  นายกสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 24. ไลออน จิตรา  มนัสสกุล   นายกสโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 
 จึงประกาศมาเพือทราบโดยทวักนั  
   ประกาศ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 
 
 
 
                               (ไลออน ทรงพล  เตชะอนันตต์ระกลู)        ผูว้่าการไลออนสส์ากลภาค  บี                                          ปีบริหาร 2559-2560 


