
ไลออน วฒันา พงศมานะวฒุ ิ
ประธานสภาผูวาการไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย 

ปบริหาร 2560-2561 

 

คู่สมรส  เลด้ีไลออน ดารารัตน์ พงศม์านะวุฒิ 

 ทีอ่ยู่    สาํนกังานใหญ่ หา้งเพชรทองกอ้งไพศาล  

        เลขท่ี 285/7 ถนนหนา้เมือง  ตาํบลตลาด อาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

 รหสัไปรษณีย ์ 84000 

 

 

 

 

 

 

 ประวตัิในสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 บ ี

• ตาํแหน่ง ประธานฝ่ายแลกเปล่ียนเยาวชน ภาค 310 บี ปีบริหาร 2549-2550 

• ตาํแหน่ง รองประธานฝ่ายสารานุกรมฯ ภาค 310 บี ปีบริหาร 2549-2550 

• ตาํแหน่ง ประธานฝ่ายสารานุกรมฯประจาํพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ปีบริหาร 2549-2550 

• ตาํแหน่ง ประธานเขต 2 ภูมิภาคท่ี 1 ภาค 310 บี ปีบริหาร 2550-2551 

• ตาํแหน่ง รองประธานฝ่ายสารานุกรมฯ ภาค 310 บี ปีบริหาร 2550-2551 

• ตาํแหน่ง ประธานภูมิภาค ท่ี 1 ภาค 310 บี ปีบริหาร 2551-2552 

• ตาํแหน่ง ประธานฝ่ายแลกเปล่ียนเยาวชน ภาค 310 บี ปีบริหาร 2551-2552 



• ตาํแหน่ง รองผูว้่าการไลออนส์สากลภาค 310 บี คนท่ีหน่ึง ปีบริหาร 2552-2553 

• ตาํแหน่ง ประธานฝ่าย MERL TEAM ปีบริหาร 2552-2553 

• ตาํแหน่ง District GMT. Coordinator ปีบริหาร 22557-2560 

 

ประวตัิในสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย/มูลนิธิไลออนส์ ในประเทศไทย 

• เลขาธิการสภาผูว้่าการไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบริหาร 2553-2554 

• ตาํแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย ปีบริหาร 2552-2554 

• กรรมการสภาผูว้า่การไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบริหาร 2556-2557 

• ประธานฝ่ายแลกเปล่ียนเยาวชน ภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบริหาร 2554-2560 

• ประธานจดัการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย คร้ังท่ี 54 จงัหวดัสงขลา 

• ประธานฝ่ายอาสาสมคัรและทูตเยาวชน การประชุม Oseal Forum คร้ังท่ี 54 ณ กรุงเทพมหานคร 

 

วุฒบิัตรผ่านการอบรมของไลออนส์ และ วุฒบิัตรอ่ืน ๆ 

1. หลกัสูตรอบรมพฒันาผูน้าํ Basic Leadership Skills Workshop. Oct 26-28,2001 

2. หลกัสูตรอบรมพฒันาผูน้าํ Intermediate Leadership Skills Workshop. Sep 13-15,2002 

3. หลกัสูตรอบรมพฒันาผูน้าํ  Advance Leadership Skills Workshop. 30 Jan-1 Feb,2004 

4. หลกัสูตรอบรม  Faculty Development Institute  2007-2008 

5. หลกัสูตรอบรม  Regional Lions Leadership 2008-2009 17-21 Nov 2008 

6. หลกัสูตรอบรม  Senior Lions Leadership Institute 2008-2009  ณ ประเทศสิงคโปร์ 

7. หลกัสูตรอบรมผูว้่าการภาค 2008-2009 

8. หลกัสูตร DGE SEMINAR-SYDNEY AUSTRALIA JUNE 26-28-2010 

 

รางวลัทีไ่ด้รับจากสโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี และ สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 บ ี

• รางวลัอนัดบัท่ี 1 นายกสโมสรดีเด่น ของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี ปีบริหาร 2548-2549 

• รางวลัอนัดบัท่ี 1 สโมสรดีเด่น ของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี ปีบริหาร 2548-2549 



• รางวลั โล่ประกาศเกียรติคุณ ประธานฝ่ายแลกเปล่ียนเยาวชน ปีบริหาร 2548-2549:2551-2552 

• รางวลัโล่ประกาศประกาศเกียรติคุณ ประธานฝ่ายแลกเปล่ียนเยาวชน และเลขาธิการโครงการ 

แลกเปล่ียนเยาวชน จากประธานฝ่ายแลกเปล่ียนเยาวชน สภาภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบริหาร 

2551-2552 

 

 รางวลัทีไ่ด้รับจากสโมสรไลออนส์สากล 

• เหรียญรางวลั President Excellence Award จากนายกไลออนส์สากล Ashok Mehta  

 ปีบริหาร 2548-2549 

• เหรียญรางวลั Recognition Award : Sight conservation and Work With The Blind Chairperson  

จาก นายภไลออนส์สากล Al Brandel 2008-2009 

 เหรียญรางวลั International President’s Award 2010-2011 จาก นายกไลออนส์สากล Sid L 

Scrugg III 

 เหรียญรางวลั District Governor Excellence :2010 - 2011 จาก LCI. 

 เหรียญรางวลั District Governor’s Appreciation Award : 2010 - 2011 จาก LCI. 

 เหรียญรางวลั Extension Awards 1-2 : 2011-2012 จาก LCI.  

 เหรียญรางวลั District Governor’s Team Award :2013 – 2014 จาก LCI. 

 เหรียญรางวลั International Leadership 2015-2016 จาก นายกไลออนส์สากล Dr.Jitsuhiro 

Yamada 

 

ผลงานทีผ่่านมา 

• จดัสร้างหอ้งสมุดสารานุกรมไทย ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรง

เจริญพระชนมาย ุ84 พรรษา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม เป็นแห่งแรก

และแห่งท่ี 2 ของภาคใต ้เป็นแห่งท่ี 15 และ 16 ของประเทศไทย เป็นเงินบริจาครวม 1,750,000 บาท 

• นกัเรียนชนะเลิศไดค้รองถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ทั้งระดบัช่วงชั้นท่ี 2 และ

ระดบัช่วงชั้นท่ี 3 และไดรั้บรางวลัอ่ินๆของทุกประเภทท่ีจดัแข่งขนั 

• เสนอจดัตั้งกองทุนสารานุกรม ภาค 310 บี ในปีบริหาร 2550-2551 



• จดัตั้งกองทุนหมู่บา้นสึนามิ และ เกาะพระทอง ภาค 310 บี ในปีบริหาร 2553-2554 

• ใหค้วามช่วยเหลืออุทกภยัคร้ังใหญ่ในภาคใต ้ท่ี จ.สงขลา ในเดือน ธนัวาคม 2553 และ ท่ีพุนพิน ใน

เดือน มีนาคม-เมษายน 2554 โดยไดรั้บความช่วยเหลือจาก LCIF 2 คร้ัง รวม 20,000 USD และ

สมาชิกไลออนส์ในประเทศไทยร่วมบริจาค 2,500,000 บาท 

• รณรงคส์มาชิกบริจาคเงินช่วยเหลือภยัจากสึนามิ ท่ีญ่ีปุ่น เป็นเงิน 390,000 บาท 

• ขอคืนสถานภาพสโมสรไลออนส์กระบ่ี ไดส้าํเร็จ 

• เปิด เวปไซค ์ภาค 310 บี www.lionsclubs310b.org 

• บริหารโครงการแลกเปล่ียนเยาวชนโดย แบ่งเป็นโควตา้เท่าๆกนัทุกภาค 

• ขยายโครงการแลกเปล่ียนเยาวชน ไปประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ไตห้วนั และ มาเลเซีย เป็นผลสาํเร็จ

คร้ังแรก 

• ขยายก่อตั้ง สโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี 

• ไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก มูลนิธิไลออนส์สากล ( LCIF ) จาํนวน 1,0125,00 บาท และเงินสมาชิก

บริจาคสมทบอีก 337,500 บาท รวมเป็นเงิน 1,350,000 บาท เพื่อซ้ือเคร่ืองมือแพทยใ์หโ้รงพยาบาลสุ

ราษฎร์ธานี 

 

http://www.lionsclubs310b.org/

