ประกาศการประชุมใหญ่ไลออนส ์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครงที
ั้ ่ 52
ฉบับที่ 001/2560-2561
่ การแต่งตังคณะกรรมการจั
้
เรือง
ดการประชุมใหญ่ไลออนส ์สากลภาครวม 310
้ั ่ 52
ประเทศไทย ครงที
จังหวัดภูเก็ต
......................................................................................................................
้ั ่
สืบเนื่ องจากการประชุมใหญ่ไลออนส ์สากลภาครวม 310 ประเทสไทย ครงที
51 ณ จังหวัดเชียงราย ทางสภาผูว้ ่าการไลออนส ์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย
ได ้มีมติให ้สโมสรไลออนส ์สากลภาค 310 บี เป็ นเจ ้าภาพ โดยมอบหมายให ้
สโมสรไลออนส ์จังหวัดภูเก็ต เป็ นตัวแทนภาค 310 บี
้ั ่ 52 ในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม
เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดการประชุมใหญ่ฯ ครงที
พ.ศ.2561
่
เพือให
้การดาเนิ นงานจัดการประชุมใหญ่ฯ เป็ นไปด ้วยความเรียบร ้อย
บรรลุประสงค ์ตามเป้ าหมายของการประชุมใหญ่ไลออนส ์สากลภาครวม 310
ประเทศไทย และของภาค 310 บี โดยทุกสโมสรในภาค 310 บี
้ คคลในสโมสรไลออนส ์ภูเก็ต
เป็ นเจ ้าภาพร่วม จึงประกาศแต่งตังบุ
่ ความเหมาะสมเป็ นคณะกรรมการ
และต่างสโมสรในสังกัดภาค 310 บี ทีมี
้ั ่ 52 ดังต่อไปนี ้
ในการดาเนิ นการประชุมใหญ่ฯ ครงที
1.คณะกรรมการอานวยการจัดการประชุมใหญ่
-ไลออน
วัฒนา พงศ ์มานะวุฒิ
วัฒนพยุงกุล
-ไลออน เกษม จันทรเกษมพร
พันธุ ์วิชาติกล
ุ
-ไลออน จุไร ร ัตนโอภาส
-ไลออน
ปรีชา จารุพานิ ช
-ไลออน มนัส สุขวาณิ ชวิชยั
-ไลออน สุทศ
ั น์ ตันติษณ
ั สกุล
-ไลออน สุคนธ ์ สร ัคคานนท ์
วิชยั ดิษฐ
-ไลออน สมบูรณ์ จันทรวิศรุต
-ไลออน ทพ.ญ.ศุภลักษณ์ จันทามงคล
กุลยุทธ

ประกอบด ้วย
-ไลออน พิชยั
-ไลออน ภาณุ วฒ
ั น์
-ไลออน พ.อ.ประทัย โกศลกุล
-ไลออน ธีระ วงศ ์ชัยศรี
-ไลออน อรทิพย ์ เจียรนัย
-ไลออน วิทยา อุ่นดารงค ์การ
-ไลออน พ.ต.ท.ชลินทร ์
-ไลออน วีระ เชาว ์กิจค ้า
-ไลออน พุทธิพงศ ์

-ไลออน สุภชัย สิทธิสุทธิ ์
เตชะอนันต ์ตระกูล
่ กษาการจัดการประชุมใหญ่
2.คณะกรรมการทีปรึ
-ไลออน วิจต
ิ ร ณ ระนอง
-ไลออน คณิ ณทร ์ วิวรรธกะ
-ไลออน ร.ท.ภูมศ
ิ ก
ั ดิ ์ หงษ ์หยก
-ไลออน สุทน
ิ เทพบุตร
-ไลออน อุทยั สุขศิรสิ ม
ั พันธ ์

-ไลออน ทรงพล

่
-ไลออน สมพล เซียงเห็
น
-ไลออน ธวัช เตียววัฒนกุล
-ไลออน สุรพงษ ์ พงษ ์นริศศร
-ไลออน สุเทพ เทพสกุล
ขอพันเลิศ
-ไลออน จาร ัส ปิ ติกุลสถิตย ์

-ไลออน ชัยวัฒน์ พรศิรอิ นันต ์
-ไลออน สุขแจนซิงห ์ เศรษฐี
-ไลออน ภิรมย ์ ไกรเสม
-ไลออน พรชัย

3.คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่
3.1 ประธานคณะกรรมการ
3.2 รองประธานคณะกรรมการ
-ไลออน รจนา รกั แต่งาม
ผลเจริญ
-ไลออน สุชยั วิเชียร
3.3 เลขาธิการคณะกรรมการจัดการ
ผูช
้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการ
ศรีเลิศชลาลัย

ประกอบด ้วย
-ไลออน ณรงค ์ หงษห์ ยก
-ไลออน นพ.บัญชา คันฉ่ อง
-ไลออน วิศาล ตันพันธ ์
่
-ไลออน สุวท
ิ ย ์ เสงียมกุ
ล
-ไลออน สมเกียรติ กิตติธรกุล

-ไลออน อรุณ เกิดช่วย

-ไลออน สมชัย จิรายุส
-ไลออน นพ.สมนึ ก
ไลออน สมศักดิ ์ กิตติธรกุล
-ไลออน สุชยั วิเชียร
-ไลออน อภิชาติ
-ไลออน ทพ.ญ.โชตนา

สัตยาภรณ์พพ
ิ ฒ
ั น์
3.4 เหร ัญญิกคณะกรรมการ
ผูช
้ ว่ ยเหร ัญญิกคณะกรรมการ
เฮงพงษ ์ธร

-ไลออน สุกญ
ั ญา พฤติพน
ั ธ์
-ไลออน เมธินี
-ไลออน กุลธิดา เพ็ ชรวรุณ

3.5 คณะกรรมการกลาง
-ไลออน วิชา สว่างอารมย ์

-ไลออน วาทิศ บุณยปราการ

-ไลออน สุพจน์ สงวนกิตติพน
ั ธุ ์
-ไลออน ชัยยง สุขะปานนท ์
-ไลออน ระเบียบ อนุ ศาสนนันท ์
สิรธิ นนนท ์สกุล
-ไลออน
ปวีณ เอกพันธ ์พงษ ์
้ ร ัตน์
ลิมสุ
-ไลออน ณัฐการ ผ่องโชค
-ไลออน นรีร ัตน์ ธนาสุวเศษรฐ ์
บุญพงศ ์มณี
-ไลออน บรรแสง จิรกาลวิศลั ย ์
วีระวัฒนาชัย
-ไลออน โสภณ ทวีพน
ั ธุ ์
-ไลออน สิรลิ ก
ั ษณ์ โลสงค ์
-ไลออน จงกล วรกุล
-ไลออน สัมพันธ ์ เนาวกูล
ลีละพงศ ์วัฒนา
-ไลออน สมภพ เศาจวุฒพ
ิ งศ ์
-ไลออน ดร.รอยพิมพ ์ใจ เพชรกูล
-ไลออน สาลีวรรณ จุตโิ ชติ

-ไลออน สุชยั วิเชียร
-ไลออน เทพิน ครุฑศิร ิ
-ไลออน กวิศพงษ ์
-ไลออน ธราธิป
-ไลออน รจนา รกั แต่งาม
-ไลออน วีรวิทย ์
-ไลออน เพ็ญจันทร ์
-ไลออน ไชยา สรรพกุล
-ไลออน ปรเสริฐ ใจดี
-ไลออน
ชาลิสา วิชยั ดิษฐ
-ไลออน ขวัญใจ
-ไลออน เจริญ โมราศิลป์
-ไลออน เวโรจน์ จิตติ
-ไลออน อรศิร ิ ร ักแต่งาม

-Lion Narin Sethichaiyen

-Lion Igor

-ไลออน อนัญญา อินทร ์สาราญ

-Lion Christiane

Protasov
Kitchakarn
-ไลออน สุรชัย ชินโสภณพันธ ์

-ไลออน จันทร ์เพ็ญ

-ไลออน พ.ต.ท.ชลินทร ์ วิชยั ดิษฐ ์

์ นต ์
-ไลออน ดร.ศักดิณสั

แรงกล ้า
จินตสกุล
-ไลออน อรปภา ฮายุกต ์
้ นธ ์อุดม
ลิมพั
-ไลออน พิมพ ์วรา สุทธิภท
ั รเจริญ
บุญพงษ ์มณี

-ไลออน จรินทร ์
-ไลออน ธีระ

-ไลออน พินิต ลิมปนะพิทยาธร
จริยาบูรณ์

-ไลออน เดชา

้
-ไลออน ดร.ป้ องศักดิ ์ ทองเนื อแข็
ง -ไลออน ศิรภัสสร บุญระยอง
-ไลออน พีระ เบญจมานนท ์
-ไลออน ชวลิต จารุพงศา
-ไลออน จิตรา มนัสสกุล

4.คณะกรรมการฝ่ ายร ับลงทะเบียนการประชุมใหญ่
ประกอบด ้วย
4.1 ประธานฝ่ ายร ับลงทะเบียน
-ไลออน วีระพงศ ์
เมธานันท ์
4.2 กรรมการฝ่ าย
-ไลออน เมธินี เฮงพงษ ์ธร
-ไลออน ทพ.ญ.โชตนา
สัตยาภรณ์พพ
ิ ฒ
ั น์
-ไลออน สุภชัย สิทธิสุทธิ ์
-ไลออน วิเชียร
สว่างอารมย ์
-ไลออน ไศลทิพย ์ รกั ซือ่
-ไลออน กุลธิดา เพ็ ชรวรุณ
-ไลออน ไพศรี
ทิวทัศนานนท ์
-ไลออน พวงฟ้ า ตันติววิ ฒ
ั น์
-ไลออน วิภาวดี ตรีพฒ
ั น์
ประธานภูมภ
ิ าคทุกท่าน
-ประธานเขตทุกท่าน
-เลขาธิการสโมสรในภาค 310 บี ทุกท่าน
-เลดี ้
กนกรตั น์ เอนกชัย
-เลดี ้ พรศรี จิรายุส
่ กการประชุมใหญ่
5.คณะกรรมการฝ่ ายจัดทาหนังสือทีระลึ
ประกอบด ้วย
่ ก
5.1 ประธานฝ่ ายจัดทาหนังสือทีระลึ
-ไลออน สมศักดิ ์
กิตติธรกุล
5.2 กรรมการฝ่ าย
-ไลออน ทพ.ญ.ศุภลักษณ์ จันทามงคล
-ไลออน ชัยณรงค ์
เลิศวชิรกุล
-ไลออน บุญเลิศ เลิศวิบูลย ์มงคล
-ไลออน สุพจน์
สงวนกิตติพน
ั ธ์
-ไลออน สุชยั วิเชียร
-ไลออน กุลธิดา
เพ็ชรวรุณ
-ไลออน บุญกอบ อัยร ักษ ์
-ไลออน อภิชาติ
ศรีเลิศชลาลัย
6.คณะกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ ์การประชุมใหญ่

ประกอบด ้วย

6.1 ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ ์
บุญบกบัณฑิต

6.2 กรรมการฝ่ าย
-ไลออน วิไลวรรณ ดีแนล
เลิศวชิรกุล
้ ร ัตน์
-ไลออน ธราธิป ลิมสุ
ภัคศรีพรรณ
-ไลออน รฐา ธรรมธนกรณ์

-ไลออน ยุพา

-ไลออน ชัยณรงค ์
-ไลออน เพชรรตั น์

-Lion Pimnareecha

Kaewchaiyo
-ไลออน นิ วฒ
ั น์ เอ่งฉ้วน
จันทร ์เพ็ ญ แรงกล ้า

-ไลออน

7.คณะกรรมการฝ่ ายจัดหารายได ้การประชุมใหญ่
ประกอบด ้วย
7.1 ประธานฝ่ ายจัดหารายได ้
-ไลออน ร.ท.สมมาตร
อ่อนวงศ ์
7.2 กรรมการฝ่ าย
-ไลออน วัฒนา พงศ ์มานะวุฒิ
-ไลออน พิชยั
วัฒนะพยุงกุล
-ไลออน ทพ.ญ.ศุภลักษณ์ จันทามงคล
-ไลออน วีระ
เชาว ์กิจค ้า
-ไลออน ทรงพล เตชะอนันต ์ตระกูล
-ไลออน พุทธิพงศ ์
กุลยุทธ
-ไลออน อรทิพย ์ เจียรนัย
-ไลออน สมบูรณ์
จันทรวิศรุต
-ไลออน สมชัย จิรายุส
-ไลออน วิชา
สว่างอารมย ์
-ไลออน วิทศ
ิ บุณยปราการ
-ไลออน รจนา รกั แต่งาม
-ไลออน ระเบียบ อนุ ศาสนนันท ์
-ไลออน จินตนา
ศรีวช
ิ านนท ์
-ไลออน นรินทร ์ เศรษฐีใจเย็น
-Lion Igor

Protasov

-ไลออน พ.ต.อ.บุญพิศ ทองชล

-Lion

Christiane Kitchakarn
-ไลออน อรวรรณ โพธ ์สุทธิ

-ไลออน วีรวิทย ์

บุญพงศ ์มณี
-ไลออน รตั ยิ า สุทธิเดช
เฉลิมวุฒานนท ์
-ไลออน พิชยา โชคคณาพิทก
ั ษ์
อุ๋ยเต็กเค่ง
-ไลออน เอกชุมพล เอกศิลป์
ประเสริฐ
-ไลออน ภูเมธ เบญจะวัฒนา
โมราศิลป์
-ไลออน สุรน
ิ ทร ์
-ไลออน มาลี ภู่ภท
ั รโภคีย ์
310 บี ทุกท่าน

-สุดาร ัตน์
-ไลออน นิ ตย ์
-ไลออน ฉวีวรรณ
-ไลออน เจริญ
ฝอยทอง
-นายกสโมสรในภาค

8.คณะกรรมการฝ่ ายการจัดการประชุมใหญ่สโมสรลีโอ
ประกอบด ้วย
8.1 ประธานฝ่ ายการจัดการประชุมใหญ่สโมสรลีโอ
-ไลออน
อาภาพัชร ์ ชาติกล
ุ
8.2 กรรมการฝ่ าย
-ไลออน กนกพร เบญจะวัฒนะ
-ไลออน
ดร.รอยพิมพ ์ใจ เพชรกุล
-ไลออน ละเอียด จันทร ์แสงสี
-ไลออน พญ.พิศวง
ร ัษฐปานะ
-ไลออน พิมล ปรีชากรณ์
-ไลออน อภิชาติ
ศรีเลิศชลาลัย
์ รกั ษ ์
-ไลออน สมบูรณ์ ศักดิหริ

-ไลออน ปทิตตา

ช่วยชูวงศ ์
-ไลออน ดวงใจ ภูษิตกิตติคณ
ุ
บุญสัมพันธ ์กิจ
-ไลออน อุไรวรรณ แซ่หลิม
จิตคานึ ง
-ไลออน วราภรณ์ ศรีณรงค ์
บุญพงศ ์มณี

-ไลออน วรรณี
-ไลออน อภิสมัย
-ไลออน ชัยพิทก
ั ษ์

9.คณะกรรมการฝ่ ายขบวนพาเหรด
ประธานฝ่ ายขบวนพาเหรด
รองประธานฝ่ ายขบวนพาเหรด

-ไลออน สันติสุข ณ ถลาง
-ไลออน ประเสริฐ ยรรยงธนภา
-ไลออน สมพงษ ์ อุ่นเมตตาจิต
-ไลออน วินัย บุญศรีสวัสดิ ์

้
่ ้น /และประจาริวขบวนพาเหรด
้
9.1 กรรมการฝ่ ายกากับริวขบวน
ณ จุดเริมต
ประกอบด ้วย
-ไลออน สุพจน์ สงวนกิตติพน
ั ธ์
-ไลออน เกียรติศก
ั ดิ ์
จันทร ์เวียงทอง
-ไลออน สุรศักดิ ์ ถนอมนันทกุล
-ไลออน ณรงค ์ฤทธิ ์
ตรีสงั ข ์สุวรรณ
-ไลออน นาเกียรติ วิรโิ ยคุณ
-ไลออน ชานาญ ศรีนคร
-ไลออน ชัยพิทก
ั ษ ์ บุญพงศ ์มณี
-ไลออน บุญรอด
เอ่งฉ้วน
-ไลออน ธีรยุทธ หาญพงษ ์สิงห ์
-ไลออน โกศล
เอกอุดมพงศ ์
่
-ไลออน เชียวชาญ
โชติขณ
ั ฑ์
-ไลออน วีเกียรติ
เฉลิมวิวฒ
ั น์
-ไลออน วิทยา วาจาพัฒน์
-ไลอน บุญจริง จันประเทศ
-ไลออน พิมล ปรีชากรณ์
-ไลออน ปิ ยะ
นาชัยเจนกิจ

-Lion Richard Berthe
Schotman
-Lion Arnfinn Oines
เกิดกันตพงษ ์
-ไลออน เวโรจน์ จิตติ

-Lions Holger
-ไลออน ภิญโญ
-ไลออน ชวลิต จารุพงศา

9.2 กรรมการฝ่ ายวงดุรยิ างค ์ ประกอบด ้วย
-ไลออน สุกญ
ั ญา พฤติพน
ั ธ์
-ไลออน ทพ.ญ.โชตนา
สัตยาภรณพิพฒ
ั น์
-ไลออน วีระพงษ ์ เมธานันท ์
-ไลออน บุญกอบ อัยร ักษ ์
์ นต ์ จินตสกุล
-ไลออน จิตดี ทองเสน
-ไลออน ศักดิณสั
9.3 กรรมการฝ่ ายเสน้ ทางและรกั ษาความปลอดภัย

ประกอบด ้วย

-ไลออน รจนา รกั แต่งาม
-ไลออน ปัญญา
สถิรสัตยานนท ์
-ไลออน อภิชาติ ศรีเลิศชลาลัย
-ไลออน พ.ต.อ. บุญพิศ
ทองชล
่ ล
-ไลออน พล.ต.ต. สมพงษ ์ ขอนแก่น -ไลออน เอนก จึงสกุ
-ไลออน ร.ต. อนิ รุทธ ์ รกั ษาแก ้ว
-ไลออน บุญจริง
จันประเทศ

10.คณะกรรมการฝ่ ายพิธก
ี ร/พิธก
ี าร
ประกอบด ้วย
10.1 ประธานฝ่ ายพิธก
ี ร/พิธก
ี าร
-ไลออน สุภชัย สิทธิสุทธิ ์
10.2 กรรมการฝ่ าย
-ไลออน สุพจน์ สงวนกิตติพน
ั ธ์
-ไลออน อรศิร ิ รกั แต่งาม
-ไลออน สุทธิวรรณ กุงกวาง
-ไลออน สมภพ เศาจวุฒพ
ิ งศ ์
-ไลออน ระเบียบ อนุ ศาสนนันท ์
-ไลออน นันท ์ เถระวงศ ์
-ไลออน อุไร นาคฤทธิ ์
-ไลออนจุฑา มโนวิเชียร
-ไลออน เบญจวรรณ อนุ ศาสนนันท ์ -ไลออน นุ สรา นิ ตยิ ารมย ์
-ไลออน ธิดา กาญจนะ
-ไลออน อุษา สีสุข
่ ก
11.คณะกรรมการฝ่ ายทีพั
ประกอบด ้วย
่ ก
11.1 ประธานฝ่ ายทีพั
จันทร ์เวียงทอง
11.2 กรรมการฝ่ าย
-ไลออน วิไลวรรณ ดีแนล

-ไลออน เกียรติศก
ั ดิ ์

-ไลออน ยุพา บุญยกบัณฑิต

-ไลออน วนิ ดา หงษ ์หยก
-ไลออน พญ.ศิรพ
ิ ร
เซียววัฒนกุล
-ไลออน กุลธิดา เพ็ ชรวรุณ
-ไลออน
บุญเลิศ
เลิศวิบูลย ์มงคล
-ไลออน ทพ.ญ.โชตนา สัตยาภรณ์พพ
ิ ฒ
ั น์-ไลออน อนัญญา
อินทร ์สาราญ
-เลดี ้ มะลิ วิเชียร
-เลดี ้ พรศรี จิรายุส
่
12.คณะกรรมการฝ่ ายท่องเทียว
ประกอบด ้วย
่
12.1 ประธานฝ่ ายท่องเทียว
-ไลออน วิไลวรรณ ดีแนล

12.2 กรรมการฝ่ าย
-ไลออน ยุพา บุญยกบัณฑิต
-ไลออน พญ.ศิรพ
ิ ร เซียววัฒนกุล
จิวะนันทประวัติ
-ไลออน เฉลิมชาติ เจนประเสริฐ
ศรีเขียวใส

-ไลออน วนิ ดา หงษ ์หยก
-ไลออน ปรีญา
-ไลออน ธนาภรณ์

13.คณะกรรมการฝ่ ายยานพาหนะ ประกอบด ้วย
13.1 ประธานฝ่ ายยานพาหนะ
-ไลออน อรศิร ิ ร ักแต่งาม
13.2 กรรมการฝ่ าย
-ไลออน กุลธิดา เพ็ ชรวรุณ
-ไลออน ระเบียบ อนุ ศาสนนันท ์
-ไลออน พิมพา ธนกรวิทย ์
-ไลออน ไศลทิพย ์ รกั ซือ่
ทิวทัศนานนท ์
-ไลออน สุพช
ิ ชา เสริมศิรมิ านนท ์
อนุ ศาสนนันท ์

-ไลออน วรรณวิมล ตรีบุรษ
ุ
-ไลออน ไพศรี
-ไลออน ทรงธรรม

่ ก
14.คณะกรรมการฝ่ ายของทีระลึ
ประกอบด ้วย
่ ก
14.1 ประธานฝ่ ายของทีระลึ
-ไลออน กุลธิดา เพ็ ชรวรุณ
14.2 กรรมการฝ่ าย
-ไลออน เทพิน ครุฑศิร ิ
-ไลออน จันทิมา เผือกสุวรรณ
(ดูแลภาค เอ1)
่
-ไลออน คนึ งนิ จ ลิมสกุ
ล
-ไลออน พวงฟ้ า
ตันติววิ ฒ
ั น์
(ดูแลภาค เอ2)
-ไลออน จุฑา มโนวิเชียร
-ไลออน พิมพ ์วรา
สุทธิภท
ั รเจริญ (ดูแลภาค บี)
-ไลออน กนกวรรณ ศรีละม้าย
-ไลออน อิสรีย ์ เศรษฐทอง
(ดูแลภาค บี)
-ไลออน นันท ์ เถระวงศ ์
-ไลออน นรีร ัตน์ ธนาสุวเศรฐ ์
(ดูแลภาค ซี)
-ไลออน สุภาภรณ์ นราสวัสดิ ์
-ไลออน ร ัศมี ขจรสิรสิ น
ิ
(ดูแลภาค ซี)

้ รตี น์
-ไลออน ธราธิป ลิมสุ
เจียมสวัสดิวิ์ ลาส (ดูแลภาค อี)
-ไลออน ขวัญใจ ลีละพงศ ์วัฒนา
(ดูแลภาค อี)
-ไลออน อุษา สีสุข
(ดูแลภาค ดี)
้ น้ กุลทร ัพย ์มณี
-ไลออน กิมขุ
(ดูแลภาค ดี)

-ไลออน อุไรวรรณ
-ไลออน สุณีรตั น์ แซ่ลง้ั
-ไลออน จินดา ศรียาภัย
-ไลออน วรรณี สุขสม

15.คณะกรรมการฝ่ ายต ้อนร ับ ประกอบด ้วย
15.1 ประธานฝ่ ายต ้อนร ับ
-ไลออน ระเบียบ
อนุ ศาสนนันท ์
15.2 กรรมการฝ่ าย
-ไลออน สมพงษ ์ อุ่นเมตตาจิต
-ไลออน วัฒนา ชีวไมตรีวงศ ์
-ไลออน บุญเลิศ เลิศวิบูลย ์มงคล
-ไลอน ธิดา กาญจนะ
-ไลออน ณรงค ์ฤทธิ ์ ตรีสงั ข ์สุวรรณ -ไลออน จุฑา มโนวิเชียร
-ไลออน ฐิตาร ัตน์ สิรธิ นนนท ์สกุล

-ไลออน ศิวะนันท ์ บุญพงศ ์มณี

-ไลออน เบญจวรรณ อนุ ศาสนนันท ์ -ไลออน ณัฐการ ผ่องโชติ
-ไลออน จันทร ์เพ็ญ แรงกล ้า

-ไลออน นุ สรา นิ ตยิ ารมย ์

่ ้า
-ไลออน อรพิน พึงค

-ไลออน ไพศรี ทิวทัศนานนท ์

-ไลออน พิลาส ลิขนะนันท ์

่
-ไลออน คนึ งนิ จ ลิมสกุ
ล

-ไลออน พวงฟ้ า ตันติววิ ฒ
ั น์

-ไลออน ธัญญา สุวรรณโณ

-ไลออน เพ็ญจันทร ์ วีระวัฒนาชัย

-ไลออน จิตรา มนัสสกุล

่
16.คณะกรรมการฝ่ ายสถานทีและเวที
ประกอบด ้วย
่
16.1 ประธานฝ่ ายสถานทีและเวที
-ไลออน พรหม
สุขศิรสิ ม
ั พันธ ์
16.2 กรรมการฝ่ าย

-ไลออน มงคล นิ ตยวิมล
ปรีชากรณ์
-ไลออน ปิ ยะ นาชัยเจนกิจ

-ไลออน วีระพงษ ์ เมธานันท ์
สถิรสัตยานนท ์
-ไลออน
บุญกอบ อัยร ักษ ์
-ไลออน อนุ กล
ู พงษ ์หฤษฎ ์
อุณหะไวทยะ
-เลดี ้ กนกรตั น์ เอนกชัย
สงวนกิตติพน
ั ธ์
17.คณะกรรมการฝ่ ายสถานทีจ่ าหน่ ายสินค ้า
-ไลออน สมศักดิ ์ กิตติธรกุล
-ไลออน อภิชาติ ศรีเลิศชลาลัย
ร ักแต่งาม

-ไลออน พิมล
-ไลออน นิ วฒ
ั น์ เอ่งฉ้วน

-ไลออน ปัญญา
-ไลออน เอกวัสส ์ พงษ ์นริศร
-ไลออน ก่อเกียรติ
-เลดี ้ กรองการณ์

ประกอบด ้วย
-ไลออน สุชยั วิเชียร
-ไลออน รจนา

18.คณะกรรมการฝ่ ายแพทย ์และพยาบาล
ประกอบด ้วย
-ไลออน นพ.ชัยยุทธ สุธรี ยงประเสริฐ
-ไลออน นพ.สาราญ ตันนาภัย
-ไลออน นพ.บัญชา คันฉ่ อง
-ไลออน นพ.สมนึ ก ผลเจริญ
-ไลออน นพ.ศุภกร แก ้วเขียว
-ไลออน ปารณี ย ์ สุขเมฆ
-เลดี ้ ปาริชาติ นาชัยเจนกิจ
-เลดี ้ เอมอร กิตติธรกุล
้
19.คณะกรรมการฝ่ ายอาหารและจัดเลียง
ประกอบด ้วย
้
19.1 ประธานฝ่ ายอาหารและจัดเลียง
-ไลออน เสาวภิน อ่อนวงศ ์
19.2 กรรมการฝ่ าย
-ไลออน รจนา รกั แต่งาม
-ไลออน อรศิร ิ รกั แต่งาม
-ไลออน กรรณิ การ ์ ดุลยไพศาล
-ไลออน สุรชัย
ชินโสภณพันธ ์
่ ล
-ไลออน ปราโมทย ์ บู่ทอง
-ไลออน เอนก จึงสกุ
-เลดี ้ กนกรตั น์ เอนกชัย
-เลดี ้ ดวงพร
ตรีสงั ข ์สุวรรณ

-เลดี ้ เอมอร กิตติธรกุล
สงวนกิตติพน
ั ธ์
-เลดี ้ รตั นา จันทร ์เวียงทอง

-เลดี ้ กรองการณ์
-เลดี ้ นิ ภา เทพสกุล

20.คณะกรรมการฝ่ ายจัดงานไลออนส ์ไนท ์ และงานแสดงความยินดี ประกอบด ้วย
20.1 ฝ่ ายจัดงานไลออนส ์ไนท ์
ประธานฝ่ ายจัดงานไลออนส ์ไนท ์
-ไลออน รจนา รกั แต่งาม
กรรมการฝ่ าย
-ไลออน พิมล ปรีชากรณ์
-ไลออน ปิ ยะ
นาชัยเจนกิจ
-ไลออน มงคล นิ ตยวิมล
-ไลออน สุกญ
ั ญา
พฤติพน
ั ธ์
-ไลออน กุลธิดา เพ็ ชรวรุณ
-ไลออน ทพญ.โชตนา
สัตยาภรณ์พพ
ิ ฒ
ั น์

-ไลออน บุญกอบ อัยร ักษ ์
-ไลออน สันติสุข ณ ถลาง
-ไลออน จันทรา แซ่จวิ
-ไลออน พิชยา
โชคคณาพิทก
ั ษ์
-ไลออน วรรณวิมล ตรีบุรษ
ุ
-ไลออน พิมพา ธนกรวิทย ์
-ไลออน เบญจวรรณ อนุ ศาสนนันท ์ -ไลออน ทรงธรรม
อนุ ศาสนนันท ์
-ไลออน จิตดี ทองเสน
-ไลออน ธิดา กาญจนะ
-ไลออน อนัญญา อินทร ์สาราญ
-ไลออน ภิญโญ
เกิดกันตพงษ ์
-ไลออน วิไลวรรณ ดีแนล
-ไลออน ยุพา บุญยกบัณฑิต
-ไลออน วนิ ดา หงษ ์หยก
-ไลออน สุพช
ิ ชา
เสริมศิรมิ านนท ์

-Lion Igor Protasov
Kitchakarn
-เลดี ้ มะลิ วิเชียร

-Lion Christiane
-เลดี ้ ปาริชาติ นาชัยเจนกิจ

20.2 ฝ่ ายจัดงานแสดงความยินดี
ประธานฝ่ ายจัดงานแสดงความยินดี
สงวนกิตติพน
ั ธ์
กรรมการฝ่ าย

-ไลออน สุพจน์

-ไลออน นพ.ชัยยุทธ สุธรี ยงประเสริฐ-ไลออน ทพ.ญ.โชตนา
สัตยาภรณ์พพ
ิ ฒ
ั น์
-ไลออน ธิดา กาญจนะ
-ไลออน เมธินี เฮงพงษ ์ธร
-ไลออน ปารณี ย ์ สุขเมฆ
-ไลออน สุเทพ เทพสกุล
้ ร ัตน์
-ไลออน ธราธิป ลิมสุ
-ไลออน ชัยพิทก
ั ษ์
บุญพงศ ์มณี
-ไลออน ชัยยงค ์ สุขะปานนท ์
-ไลออน บุญรอด เอ่งฉ้วน
์ นต ์ จินตสกุล -ไลออนนันท ์ เถระวงศ ์
-ไลออน ดร.ศักดิณสั
-ไลออน กาธร วงศ ์พลัง
-ไลออน ประเสริฐ
ยรรยงธนาภา
-ไลออน รฐา ธรรมธนกรณ์
-ไลออน วราภรณ์ ติรเศรษฐ ์
-ไลออน สุดาร ัตน์ อุปการ
-ไลออน ภูเมธ เบญจวัฒนะ
-ไลออน จันทร ์เพ็ญ แรงกล ้า
-ไลออน อัศวิน เทียนโพธิ ์
-ไลออน จิตรา มนัสสกุล
-ไลออน ชวลิต
จารุพงศา
-ไลออน พีระ เบญจมานนท ์
-ไลออน สมภาส ศรีประชาวงศ ์
21.คณะกรรมการฝ่ ายร ักษาความปลอดภัย/จราจร ประกอบด ้วย
21.1 ประธานฝ่ ายร ักษาความปลอดภัย/จราจร -ไลออน พ.ต.อ. บุญพิศ
ทองชล
21.2 กรรมการฝ่ าย
-ไลออน รจนา รกั แต่งาม
-ไลออน ชิต นุ ย้ ภักดี
-ไลออน พล.ต.ต. สมพงษ ์ ขอนแก่น -ไลออน ร.ต.ต. ประยูร ชินพงค ์
-ไลออน ร.ต. อนิ รุทธ ์ รกั ษาแก ้ว
ไลออน บุญจริง จันประเทศ

่
22.คณะกรรมการฝ่ ายสือสาร
ประกอบด ้วย
-ไลออน เกียรติศก
ั ดิ ์ จันทร ์เวียงทอง -ไลออน ยุพา บุญยกบัณฑิต
-ไลออน เอกวัสส ์ พงษ ์นริศร
23.คณะกรรมการฝ่ ายประกวดขบวนพาเหรดและประกวดเข็มไลออนส ์
ประกอบด ้วย
23.1 กรรมการประกวดขบวนพาเหรด
ประธานกรรมการ
-ไลออน สุคนธ ์ สร ัคคานนท ์

กรรมการฝ่ าย
-ไลออน เทพิน ครุฑศิร ิ
เผือกสุวรรณ
-ไลออน เสาวภา สิทธิสุทธิ ์
-ไลออน อังคณา จรสั วราพรรณ
23.2 กรรมการประกวดเข็มไลออนส ์
ประธานกรรมการ
ช่วยชูวงศ ์
กรรมการฝ่ าย
-ไลออน วีระ เชาว ์กิจค ้า
-ไลออน วิเชียร สว่างอารมย ์

-ไลออน จันทิมา
-ไลออน จงกล วรกุล

-ไลออน ปทิตตา

-ไลออน กีรติ โรจนภาพงศ ์
-ไลออน นันท ์ เถรวงศ ์

24.คณะกรรมการฝ่ ายพิธเี ชิญธง
ประกอบด ้วย
ประธานฝ่ ายพิธเี ชิญธง
-ไลออน วินัย
บุญศรีสวัสดิ ์
กรรมการฝ่ าย
-ไลออน ประเสริฐ ยรรยงธนภา
-ไลออน สุรศักดิ ์
ถนอมนันทกุล
-ไลออน สมภพ เศาจวุฒพ
ิ งศ ์
-ไลออน นาเกียรติ วิรโิ ยคุณ
-ไลออน สมเดช คงเกือ้
-ไลออน ชัยพิทก
ั ษ์
บุญพงศ ์มณี
่
-ไลออน เชียวชาญ
โชติบณ
ั ฑ์
-ไลออน วีเกียรติ
เฉลิมวิวฒ
ั น์
์ รกั ษ ์
-ไลออน พิมล ปรีชากรณ์
-ไลออน สมบูรณ์ ศักดิหริ
25.คณะกรรมการฝ่ ายพิธเี ปิ ด/ปิ ดการประชุมใหญ่ ประกอบด ้วย
25.1 ประธานฝ่ ายพิธเี ปิ ด/ปิ ดการประชุมใหญ่
-ไลออน
ทพ.ญ.ศุภลักษณ์ จันทามงคล
25.2 รองประธานฝ่ ายพิธเี ปิ ด/ปิ ดการประชุมใหญ่ -ไลออน ทรงพล
เตชะอนันต ์ตระกูล
25.3 กรรมการฝ่ าย
-ไลออน วิชา สว่างอารมย ์
-ไลออน วาทิศ บุณยประการ
-ไลออน สุภชัย สิทธิสุทธิ ์
-ไลออน พุทธิพงศ ์ กุลยุทธ

-ไลออน สมบูรณ์ จันทรวิศรุต
-ไลออน อรทิพย ์ เจียรนัย
-ไลออน สุพจน์ สงวนกิตติพน
ั ธ์

-ไลออน สุทศ
ั น์ ตันติษณ
ั สกุล
-ไลออน ธีระ วงศ ์ชัยศรี
-ไลออน สุชยั วิเชียร

คณะกรรมการบริหารภาค 310 บี, คณะกรรมการภาค 310 บี นายกสโมสร,
่ กษาผูว้ ่าการภาค 310 บี ทุกท่าน
เลขาธิการสโมสร, เหร ัญญิกสโมสร และทีปรึ
้ั ่ 52 ณ
เป็ นคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ภาครวม 310 ประเทศไทย ครงที
จังหวัดภูเก็ต โดยตาแหน่ ง ทุกท่าน
่
่ น
จึงประกาศมาเพือทราบโดยทั
วกั
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560

( ไลออน สมชัย จิรายุส
(ไลออน ร.ท.สมมาตร อ่อนวงศ ์)
ประธานจัดการประชุมใหญ่
ผูว้ ่าการไลออนส ์สากลภาค 310 บี
ภาครวม 310 ประเทศไทย
2561
้ั ่ 52 ณ จังหวัดภูเก็ต
ครงที

)

ปี บริหาร 2560-

