ไลออน วัฒนา พงศมานะวุฒิ
ประธานสภาผูวาการไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย
ปบริหาร 2560-2561

คู่สมรส เลดี้ไลออน ดารารัตน์ พงศ์มานะวุฒิ
ทีอ่ ยู่ สํานักงานใหญ่ ห้างเพชรทองก้องไพศาล
เลขที่ 285/7 ถนนหน้าเมือง ตําบลตลาด อําเภอเมืองสุ ราษฎร์ ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
รหัสไปรษณี ย ์ 84000

ประวัติในสโมสรไลออนส์ สากล ภาค 310 บี
•
•
•
•
•
•
•

ตําแหน่ง ประธานฝ่ ายแลกเปลี่ยนเยาวชน ภาค 310 บี ปี บริ หาร 2549-2550
ตําแหน่ง รองประธานฝ่ ายสารานุกรมฯ ภาค 310 บี ปี บริ หาร 2549-2550
ตําแหน่ง ประธานฝ่ ายสารานุกรมฯประจําพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี ปี บริ หาร 2549-2550
ตําแหน่ง ประธานเขต 2 ภูมิภาคที่ 1 ภาค 310 บี ปี บริ หาร 2550-2551
ตําแหน่ง รองประธานฝ่ ายสารานุกรมฯ ภาค 310 บี ปี บริ หาร 2550-2551
ตําแหน่ง ประธานภูมิภาค ที่ 1 ภาค 310 บี ปี บริ หาร 2551-2552
ตําแหน่ง ประธานฝ่ ายแลกเปลี่ยนเยาวชน ภาค 310 บี ปี บริ หาร 2551-2552

• ตําแหน่ง รองผูว้ ่าการไลออนส์สากลภาค 310 บี คนที่หนึ่ง ปี บริ หาร 2552-2553
• ตําแหน่ง ประธานฝ่ าย MERL TEAM ปี บริ หาร 2552-2553
• ตําแหน่ง District GMT. Coordinator ปี บริ หาร 22557-2560
ประวัติในสโมสรไลออนส์ สากลภาครวม 310 ประเทศไทย/มูลนิธิไลออนส์ ในประเทศไทย
•
•
•
•
•
•

เลขาธิการสภาผูว้ ่าการไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ปี บริ หาร 2553-2554
ตําแหน่งกรรมการบริ หารมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย ปี บริ หาร 2552-2554
กรรมการสภาผูว้ า่ การไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ปี บริ หาร 2556-2557
ประธานฝ่ ายแลกเปลี่ยนเยาวชน ภาครวม 310 ประเทศไทย ปี บริ หาร 2554-2560
ประธานจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 54 จังหวัดสงขลา
ประธานฝ่ ายอาสาสมัครและทูตเยาวชน การประชุม Oseal Forum ครั้งที่ 54 ณ กรุ งเทพมหานคร

วุฒบิ ัตรผ่ านการอบรมของไลออนส์ และ วุฒบิ ัตรอื่น ๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หลักสู ตรอบรมพัฒนาผูน้ าํ Basic Leadership Skills Workshop. Oct 26-28,2001
หลักสู ตรอบรมพัฒนาผูน้ าํ Intermediate Leadership Skills Workshop. Sep 13-15,2002
หลักสู ตรอบรมพัฒนาผูน้ าํ Advance Leadership Skills Workshop. 30 Jan-1 Feb,2004
หลักสู ตรอบรม Faculty Development Institute 2007-2008
หลักสู ตรอบรม Regional Lions Leadership 2008-2009 17-21 Nov 2008
หลักสู ตรอบรม Senior Lions Leadership Institute 2008-2009 ณ ประเทศสิ งคโปร์
หลักสู ตรอบรมผูว้ ่าการภาค 2008-2009
หลักสู ตร DGE SEMINAR-SYDNEY AUSTRALIA JUNE 26-28-2010

รางวัลทีไ่ ด้ รับจากสโมสรไลออนส์ สุราษฎร์ ธานี และ สโมสรไลออนส์ สากล ภาค 310 บี
• รางวัลอันดับที่ 1 นายกสโมสรดีเด่น ของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี ปี บริ หาร 2548-2549
• รางวัลอันดับที่ 1 สโมสรดีเด่น ของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี ปี บริ หาร 2548-2549

• รางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ ประธานฝ่ ายแลกเปลี่ยนเยาวชน ปี บริ หาร 2548-2549:2551-2552
• รางวัลโล่ประกาศประกาศเกียรติคุณ ประธานฝ่ ายแลกเปลี่ยนเยาวชน และเลขาธิการโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน จากประธานฝ่ ายแลกเปลี่ยนเยาวชน สภาภาครวม 310 ประเทศไทย ปี บริ หาร
2551-2552
รางวัลทีไ่ ด้ รับจากสโมสรไลออนส์ สากล
• เหรี ยญรางวัล President Excellence Award จากนายกไลออนส์สากล Ashok Mehta
ปี บริ หาร 2548-2549
• เหรี ยญรางวัล Recognition Award : Sight conservation and Work With The Blind Chairperson
จาก นายภไลออนส์สากล Al Brandel 2008-2009
 เหรี ยญรางวัล International President’s Award 2010-2011 จาก นายกไลออนส์สากล Sid L
Scrugg III
 เหรี ยญรางวัล District Governor Excellence :2010 - 2011 จาก LCI.
 เหรี ยญรางวัล District Governor’s Appreciation Award : 2010 - 2011 จาก LCI.
 เหรี ยญรางวัล Extension Awards 1-2 : 2011-2012 จาก LCI.
 เหรี ยญรางวัล District Governor’s Team Award :2013 – 2014 จาก LCI.
 เหรี ยญรางวัล International Leadership 2015-2016 จาก นายกไลออนส์สากล Dr.Jitsuhiro
Yamada
ผลงานทีผ่ ่ านมา
• จัดสร้างห้องสมุดสารานุกรมไทย ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
เจริ ญพระชนมายุ 84 พรรษา ณ โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี และ โรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม เป็ นแห่ งแรก
และแห่ งที่ 2 ของภาคใต้ เป็ นแห่ งที่ 15 และ 16 ของประเทศไทย เป็ นเงินบริ จาครวม 1,750,000 บาท
• นักเรี ยนชนะเลิศได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ทั้งระดับช่วงชั้นที่ 2 และ
ระดับช่วงชั้นที่ 3 และได้รับรางวัลอิ่นๆของทุกประเภทที่จดั แข่งขัน
• เสนอจัดตั้งกองทุนสารานุกรม ภาค 310 บี ในปี บริ หาร 2550-2551

• จัดตั้งกองทุนหมู่บา้ นสึ นามิ และ เกาะพระทอง ภาค 310 บี ในปี บริ หาร 2553-2554
• ให้ความช่วยเหลืออุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้ ที่ จ.สงขลา ในเดือน ธันวาคม 2553 และ ที่พุนพิน ใน
เดือน มีนาคม-เมษายน 2554 โดยได้รับความช่วยเหลือจาก LCIF 2 ครั้ง รวม 20,000 USD และ
สมาชิกไลออนส์ในประเทศไทยร่ วมบริ จาค 2,500,000 บาท
• รณรงค์สมาชิกบริ จาคเงินช่วยเหลือภัยจากสึ นามิ ที่ญี่ปุ่น เป็ นเงิน 390,000 บาท
• ขอคืนสถานภาพสโมสรไลออนส์กระบี่ ได้สาํ เร็ จ
• เปิ ด เวปไซค์ ภาค 310 บี www.lionsclubs310b.org
• บริ หารโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนโดย แบ่งเป็ นโควต้าเท่าๆกันทุกภาค
• ขยายโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ไปประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ไต้หวัน และ มาเลเซี ย เป็ นผลสําเร็ จ
ครั้งแรก
• ขยายก่อตั้ง สโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุ ราษฎร์ ธานี
• ได้รับทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิไลออนส์สากล ( LCIF ) จํานวน 1,0125,00 บาท และเงินสมาชิก
บริ จาคสมทบอีก 337,500 บาท รวมเป็ นเงิน 1,350,000 บาท เพื่อซื้ อเครื่ องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสุ
ราษฎร์ ธานี

