
ประกาศการประชมุใหญ่ไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทศไทย คร ัง้ที ่52 

ฉบบัที ่001/2560-2561 

เร ือ่ง  การแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการประชมุใหญ่ไลออนสส์ากลภาครวม 310 

ประเทศไทย คร ัง้ที ่52  

                        จงัหวดัภูเก็ต 

...................................................................................................................... 

 

 สบืเน่ืองจากการประชมุใหญ่ไลออนสส์ากลภาครวม 310 ประเทสไทย คร ัง้ที ่

51 ณ จงัหวดัเชยีงราย ทางสภาผูว้่าการไลออนสส์ากล ภาครวม 310 ประเทศไทย 

ไดม้มีตใิหส้โมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บ ีเป็นเจา้ภาพ   โดยมอบหมายให ้ 

สโมสรไลออนสจ์งัหวดัภูเก็ต  เป็นตวัแทนภาค 310 บ ี  

เป็นผูด้ าเนินการจดัการประชมุใหญ่ฯ คร ัง้ที ่52 ในระหว่างวนัที ่16-18 มนีาคม 

พ.ศ.2561 

 เพือ่ใหก้ารด าเนินงานจดัการประชมุใหญ่ฯ  เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  

บรรลุประสงคต์ามเป้าหมายของการประชมุใหญ่ไลออนสส์ากลภาครวม 310  

ประเทศไทย  และของภาค 310 บ ี   โดยทกุสโมสรในภาค 310 บ ี 

เป็นเจา้ภาพรว่ม จงึประกาศแตง่ตัง้บุคคลในสโมสรไลออนสภ์ูเก็ต  

และตา่งสโมสรในสงักดัภาค 310 บ ีทีม่คีวามเหมาะสมเป็นคณะกรรมการ 

ในการด าเนินการประชมุใหญ่ฯ คร ัง้ที ่52  ดงัต่อไปนี ้

 

1.คณะกรรมการอ านวยการจดัการประชมุใหญ่    ประกอบดว้ย 

 -ไลออน  วฒันา  พงศม์านะวุฒ ิ   -ไลออน พชิยั  

วฒันพยุงกลุ 

 -ไลออน เกษม  จนัทรเกษมพร   -ไลออน ภาณุวฒัน ์ 

พนัธุว์ชิาตกิลุ 

 -ไลออน จไุร  รตันโอภาส   -ไลออน พ.อ.ประทยั  โกศลกลุ 

 -ไลออน  ปรชีา  จารพุานิช   -ไลออน ธรีะ  วงศช์ยัศร ี

 -ไลออน มนัส  สุขวาณิชวชิยั   -ไลออน อรทพิย ์ เจยีรนัย 

 -ไลออน สุทศัน ์ ตนัตษิณัสกลุ   -ไลออน วทิยา  อุ่นด ารงคก์าร 

 -ไลออน สุคนธ ์ สรคัคานนท ์   -ไลออน พ.ต.ท.ชลนิทร ์ 

วชิยัดษิฐ 

 -ไลออน สมบูรณ ์ จนัทรวศิรตุ   -ไลออน วรีะ  เชาวก์จิคา้ 

 -ไลออน ทพ.ญ.ศุภลกัษณ ์ จนัทามงคล  -ไลออน พุทธพิงศ ์ 

กลุยุทธ 



 -ไลออน สุภชยั  สทิธสิุทธิ ์   -ไลออน ทรงพล  

เตชะอนันตต์ระกลู    

2.คณะกรรมการทีป่รกึษาการจดัการประชมุใหญ่    ประกอบดว้ย 

 -ไลออน วจิติร  ณ ระนอง    -ไลออน ณรงค ์ หงษห์ยก 

 -ไลออน คณิณทร ์ ววิรรธกะ   -ไลออน นพ.บญัชา  คนัฉ่อง 

 -ไลออน ร.ท.ภูมศิกัดิ ์ หงษห์ยก   -ไลออน วศิาล  ตนัพนัธ ์

 -ไลออน สุทนิ  เทพบุตร    -ไลออน สุวทิย ์ เสงีย่มกลุ 

 -ไลออน อุทยั  สุขศริสิมัพนัธ ์   -ไลออน สมเกยีรต ิ กติตธิรกลุ 

 

 

 -ไลออน สมพล  เซ ีย่งเห็น   -ไลออน ชยัวฒัน ์ พรศริอินันต ์

 -ไลออน ธวชั  เตยีววฒันกลุ   -ไลออน สุขแจนซงิห ์ เศรษฐ ี

 -ไลออน สุรพงษ ์ พงษน์รศิศร   -ไลออน ภริมย ์ ไกรเสม 

 -ไลออน สุเทพ  เทพสกลุ    -ไลออน พรชยั  

ขอพนัเลศิ 

 -ไลออน จ ารสั  ปิตกิุลสถติย ์   -ไลออน อรณุ  เกดิชว่ย 

 

3.คณะกรรมการจดัการประชมุใหญ่ 

 3.1 ประธานคณะกรรมการ   -ไลออน สมชยั   จริายุส 

 3.2 รองประธานคณะกรรมการ 

  -ไลออน รจนา  รกัแตง่าม   -ไลออน นพ.สมนึก  

ผลเจรญิ 

  -ไลออน สุชยั  วเิชยีร   ไลออน สมศกัดิ ์ กติตธิรกลุ 

 3.3 เลขาธกิารคณะกรรมการจดัการ  -ไลออน สุชยั  วเิชยีร 

       ผูช้ว่ยเลขาธกิารคณะกรรมการ   -ไลออน อภชิาต ิ 

ศรเีลศิชลาลยั 

       -ไลออน ทพ.ญ.โชตนา  

สตัยาภรณพ์พิฒัน ์

 3.4 เหรญัญกิคณะกรรมการ   -ไลออน สุกญัญา  พฤตพินัธ ์  

       ผูช้ว่ยเหรญัญกิคณะกรรมการ   -ไลออน เมธนีิ  

เฮงพงษธ์ร  

       -ไลออน กลุธดิา   เพ็ชรวรณุ 

3.5 คณะกรรมการกลาง     

-ไลออน วชิา   สว่างอารมย ์  -ไลออน วาทศิ   บุณยปราการ 

  



-ไลออน สุพจน ์ สงวนกติตพินัธุ ์  -ไลออน สุชยั   วเิชยีร 

  

  -ไลออน ชยัยง   สุขะปานนท ์  -ไลออน เทพนิ  ครุฑศริ ิ  

-ไลออน ระเบยีบ  อนุศาสนนันท ์  -ไลออน กวศิพงษ ์ 

สริธินนนทส์กลุ 

  -ไลออน  ปวณี  เอกพนัธพ์งษ ์  -ไลออน ธราธปิ  

ลิม้สุรตัน ์

  -ไลออน ณัฐการ   ผ่องโชค  -ไลออน รจนา  รกัแตง่าม 

  -ไลออน นรรีตัน ์ ธนาสุวเศษรฐ ์  -ไลออน วรีวทิย ์ 

บุญพงศม์ณี 

  -ไลออน บรรแสง  จริกาลวศิลัย ์ -ไลออน เพ็ญจนัทร ์ 

วรีะวฒันาชยั  

  -ไลออน โสภณ  ทวพีนัธุ ์   -ไลออน ไชยา  สรรพกลุ 

  -ไลออน สริลิกัษณ ์ โลสงค ์  -ไลออน ปรเสรฐิ   ใจด ี   

-ไลออน จงกล  วรกุล   -ไลออน  ชาลสิา  วชิยัดษิฐ 

  

-ไลออน สมัพนัธ ์ เนาวกลู  -ไลออน ขวญัใจ  

ลลีะพงศว์ฒันา 

  -ไลออน สมภพ  เศาจวุฒพิงศ ์  -ไลออน เจรญิ  โมราศลิป์ 

  -ไลออน ดร.รอยพมิพใ์จ  เพชรกลู  -ไลออน เวโรจน ์ จติต ิ

  -ไลออน สาลวีรรณ  จตุโิชต ิ  -ไลออน อรศริ ิ  รกัแตง่าม 

 

 

  -Lion Narin  Sethichaiyen  -Lion Igor  

Protasov 

  -ไลออน อนัญญา  อนิทรส์ าราญ  -Lion Christiane  

Kitchakarn 

  -ไลออน สุรชยั  ชนิโสภณพนัธ ์  -ไลออน จนัทรเ์พ็ญ  

แรงกลา้ 

  -ไลออน พ.ต.ท.ชลนิทร ์ วชิยัดษิฐ ์  -ไลออน ดร.ศกัดิณ์สนัต ์ 

จนิตสกลุ  

  -ไลออน อรปภา  ฮายุกต ์   -ไลออน จรนิทร ์ 

ลิม้พนัธอ์ดุม 

  -ไลออน พมิพว์รา  สุทธภิทัรเจรญิ  -ไลออน ธรีะ  

บุญพงษม์ณี  



  -ไลออน พนิิต  ลมิปนะพทิยาธร  -ไลออน เดชา  

จรยิาบูรณ ์

  -ไลออน ดร.ป้องศกัดิ ์ ทองเนือ้แข็ง -ไลออน ศริภสัสร  บุญระยอง 

  -ไลออน พรีะ  เบญจมานนท ์  -ไลออน ชวลติ  จารุพงศา 

  -ไลออน จติรา  มนัสสกลุ 

 

4.คณะกรรมการฝ่ายรบัลงทะเบยีนการประชมุใหญ่     ประกอบดว้ย 

 4.1 ประธานฝ่ายรบัลงทะเบยีน    -ไลออน วรีะพงศ ์ 

เมธานันท ์

 4.2 กรรมการฝ่าย 

  -ไลออน เมธนีิ  เฮงพงษธ์ร   -ไลออน ทพ.ญ.โชตนา  

สตัยาภรณพ์พิฒัน ์

-ไลออน สุภชยั  สทิธสิุทธิ ์   -ไลออน วเิชยีร  

สว่างอารมย ์  -ไลออน ไศลทพิย ์ รกัซือ่   

 -ไลออน กลุธดิา  เพ็ชรวรณุ   -ไลออน ไพศร ี 

ทวิทศันานนท ์   -ไลออน พวงฟ้า  ตนัตวิวิฒัน ์  

 -ไลออน วภิาวด ี ตรพีฒัน ์    -

ประธานภูมภิาคทกุท่าน    -ประธานเขตทกุทา่น  

  -เลขาธกิารสโมสรในภาค 310 บ ีทกุทา่น  -เลดี ้

กนกรตัน ์ เอนกชยั    -เลดี ้พรศร ี  จริายุส  

       

5.คณะกรรมการฝ่ายจดัท าหนังสอืทีร่ะลกึการประชมุใหญ่       ประกอบดว้ย 

 5.1 ประธานฝ่ายจดัท าหนังสอืทีร่ะลกึ   -ไลออน สมศกัดิ ์ 

กติตธิรกลุ 

 5.2 กรรมการฝ่าย 

  -ไลออน ทพ.ญ.ศุภลกัษณ ์ จนัทามงคล  -ไลออน ชยัณรงค ์ 

เลศิวชริกลุ 

  -ไลออน บุญเลศิ  เลศิวบิูลยม์งคล   -ไลออน สุพจน ์ 

สงวนกติตพินัธ ์

  -ไลออน สุชยั  วเิชยีร    -ไลออน กลุธดิา  

เพ็ชรวรณุ 

  -ไลออน บุญกอบ   อยัรกัษ ์   -ไลออน อภชิาต ิ 

ศรเีลศิชลาลยั 

 

6.คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธก์ารประชมุใหญ่    ประกอบดว้ย 



 6.1 ประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ ์    -ไลออน ยุพา  

บุญบกบณัฑติ 

 

 

 

 6.2 กรรมการฝ่าย 

  -ไลออน วไิลวรรณ  ดแีนล   -ไลออน ชยัณรงค ์ 

เลศิวชริกลุ 

  -ไลออน ธราธปิ  ลิม้สุรตัน ์   -ไลออน เพชรรตัน ์ 

ภคัศรพีรรณ 

  -ไลออน รฐา  ธรรมธนกรณ ์   -Lion Pimnareecha  

Kaewchaiyo 

  -ไลออน นิวฒัน ์ เอง่ฉว้น    -ไลออน 

จนัทรเ์พ็ญ   แรงกลา้ 

 

7.คณะกรรมการฝ่ายจดัหารายไดก้ารประชมุใหญ่      ประกอบดว้ย 

 7.1 ประธานฝ่ายจดัหารายได ้    -ไลออน ร.ท.สมมาตร  

ออ่นวงศ ์

 7.2 กรรมการฝ่าย 

  -ไลออน วฒันา   พงศม์านะวุฒ ิ   -ไลออน  พชิยั  

วฒันะพยุงกลุ 

  -ไลออน ทพ.ญ.ศุภลกัษณ ์ จนัทามงคล  -ไลออน วรีะ  

เชาวก์จิคา้ 

  -ไลออน ทรงพล  เตชะอนันตต์ระกลู  -ไลออน พุทธพิงศ ์ 

กลุยุทธ 

  -ไลออน อรทพิย ์ เจยีรนัย    -ไลออน สมบูรณ ์ 

จนัทรวศิรตุ 

  -ไลออน สมชยั  จริายุส    -ไลออน วชิา  

สว่างอารมย ์

  -ไลออน วทิศิ  บุณยปราการ   -ไลออน รจนา  รกัแตง่าม 

  -ไลออน ระเบยีบ  อนุศาสนนันท ์   -ไลออน จนิตนา  

ศรวีชิานนท ์

  -ไลออน นรนิทร ์ เศรษฐใีจเย็น   -Lion Igor  

Protasov 



  -ไลออน พ.ต.อ.บุญพศิ   ทองชล   -Lion 

Christiane  Kitchakarn 

  -ไลออน อรวรรณ  โพธส์ุทธ ิ   -ไลออน วรีวทิย ์ 

บุญพงศม์ณี 

  -ไลออน รตัยิา  สุทธเิดช    -สุดารตัน ์ 

เฉลมิวุฒานนท ์

  -ไลออน พชิยา  โชคคณาพทิกัษ ์   -ไลออน นิตย ์ 

อุ๋ยเต็กเคง่ 

  -ไลออน เอกชมุพล  เอกศลิป์   -ไลออน ฉววีรรณ  

ประเสรฐิ 

  -ไลออน ภูเมธ  เบญจะวฒันา   -ไลออน เจรญิ  

โมราศลิป์     -ไลออน สุรนิทร ์ ฝอยทอง  

 -ไลออน มาล ี ภู่ภทัรโภคยี ์    -นายกสโมสรในภาค 

310 บ ีทุกทา่น 

 

8.คณะกรรมการฝ่ายการจดัการประชมุใหญ่สโมสรลโีอ      ประกอบดว้ย 

 8.1 ประธานฝ่ายการจดัการประชมุใหญ่สโมสรลโีอ  -ไลออน 

อาภาพชัร ์ ชาตกิลุ 

 8.2 กรรมการฝ่าย 

  -ไลออน กนกพร   เบญจะวฒันะ   -ไลออน 

ดร.รอยพมิพใ์จ   เพชรกลุ 

  -ไลออน ละเอยีด   จนัทรแ์สงส ี   -ไลออน พญ.พศิวง  

รษัฐปานะ 

  -ไลออน  พมิล  ปรชีากรณ ์   -ไลออน อภชิาต ิ 

ศรเีลศิชลาลยั 

 

 

  -ไลออน สมบูรณ ์ ศกัดิห์รริกัษ ์  -ไลออน ปทติตา  

ชว่ยชวูงศ ์

  -ไลออน ดวงใจ  ภูษิตกติตคิณุ   -ไลออน วรรณี  

บุญสมัพนัธก์จิ 

  -ไลออน อุไรวรรณ  แซห่ลมิ   -ไลออน อภสิมยั   

จติค านึง 

  -ไลออน วราภรณ ์ ศรณีรงค ์   -ไลออน ชยัพทิกัษ ์ 

บุญพงศม์ณี 



 

 9.คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด 

  ประธานฝ่ายขบวนพาเหรด   -ไลออน สนัตสิุข   ณ ถลาง  

 รองประธานฝ่ายขบวนพาเหรด   -ไลออน ประเสรฐิ  ยรรยงธนภา 

       -ไลออน สมพงษ ์  อุ่นเมตตาจติ 

       -ไลออน วนัิย   บุญศรสีวสัดิ ์
      

 9.1 กรรมการฝ่ายก ากบัร ิว้ขบวน ณ จุดเร ิม่ตน้ /และประจ าร ิว้ขบวนพาเหรด   

ประกอบดว้ย 

  -ไลออน สุพจน ์ สงวนกติตพินัธ ์  -ไลออน เกยีรตศิกัดิ ์ 

จนัทรเ์วยีงทอง 

  -ไลออน สุรศกัดิ ์ ถนอมนันทกลุ  -ไลออน ณรงคฤ์ทธิ ์ 

ตรสีงัขส์ุวรรณ 

  -ไลออน น าเกยีรต ิ วริโิยคณุ  -ไลออน ช านาญ  ศรนีคร 

  -ไลออน ชยัพทิกัษ ์ บุญพงศม์ณี  -ไลออน บุญรอด  

เอง่ฉว้น 

  -ไลออน ธรียุทธ  หาญพงษส์งิห ์  -ไลออน โกศล  

เอกอดุมพงศ ์

  -ไลออน เชีย่วชาญ   โชตขิณัฑ ์  -ไลออน วเีกยีรต ิ 

เฉลมิววิฒัน ์

  -ไลออน วทิยา  วาจาพฒัน ์  -ไลอน บุญจรงิ  จนัประเทศ 

  -ไลออน พมิล  ปรชีากรณ ์   -ไลออน ปิยะ  

น าชยัเจนกจิ 

  -Lion Richard  Berthe   -Lions Holger  

Schotman 

  -Lion Arnfinn  Oines   -ไลออน ภญิโญ  

เกดิกนัตพงษ ์

  -ไลออน เวโรจน ์ จติต ิ   -ไลออน ชวลติ  จารุพงศา 
 

 9.2 กรรมการฝ่ายวงดรุยิางค ์    ประกอบดว้ย 

  -ไลออน สุกญัญา  พฤตพินัธ ์  -ไลออน ทพ.ญ.โชตนา  

สตัยาภรณพพิฒัน ์

  -ไลออน วรีะพงษ ์ เมธานันท ์  -ไลออน บุญกอบ  อยัรกัษ ์

  -ไลออน จติด ี ทองเสน   -ไลออน ศกัดิณ์สนัต ์ จนิตสกลุ 
 

9.3 กรรมการฝ่ายเสน้ทางและรกัษาความปลอดภยั     ประกอบดว้ย 



  -ไลออน รจนา  รกัแตง่าม   -ไลออน ปัญญา  

สถริสตัยานนท ์

  -ไลออน อภชิาต ิ ศรเีลศิชลาลยั  -ไลออน พ.ต.อ. บุญพศิ  

ทองชล 

  -ไลออน พล.ต.ต. สมพงษ ์ ขอนแกน่ -ไลออน เอนก  จึง่สกลุ 

  -ไลออน ร.ต. อนิรุทธ ์ รกัษาแกว้  -ไลออน บุญจรงิ  

จนัประเทศ 

 

 

10.คณะกรรมการฝ่ายพธิกีร/พธิกีาร       ประกอบดว้ย 

10.1 ประธานฝ่ายพธิกีร/พธิกีาร   -ไลออน สุภชยั  สทิธสิุทธิ ์

 10.2 กรรมการฝ่าย 

  -ไลออน สุพจน ์ สงวนกติตพินัธ ์  -ไลออน อรศริ ิ รกัแตง่าม 

  -ไลออน สุทธวิรรณ  กงุกวาง  -ไลออน สมภพ  เศาจวุฒพิงศ ์

  -ไลออน ระเบยีบ  อนุศาสนนันท ์  -ไลออน นันท ์ เถระวงศ ์

-ไลออน อุไร  นาคฤทธิ ์   -ไลออนจุฑา  มโนวเิชยีร 

  -ไลออน เบญจวรรณ  อนุศาสนนันท ์-ไลออน นุสรา  นิตยิารมย ์

  -ไลออน ธดิา  กาญจนะ   -ไลออน อษุา  สสีุข 

 

11.คณะกรรมการฝ่ายทีพ่กั       ประกอบดว้ย 

11.1 ประธานฝ่ายทีพ่กั    -ไลออน เกยีรตศิกัดิ ์ 

จนัทรเ์วยีงทอง   

11.2 กรรมการฝ่าย 

-ไลออน วไิลวรรณ  ดแีนล  -ไลออน ยุพา  บุญยกบณัฑติ 

   

-ไลออน วนิดา   หงษห์ยก  -ไลออน พญ.ศริพิร   

เซยีววฒันกลุ    

-ไลออน กลุธดิา  เพ็ชรวรณุ  -ไลออน  บุญเลศิ  

เลศิวบิูลยม์งคล    

-ไลออน ทพ.ญ.โชตนา  สตัยาภรณพ์พิฒัน-์ไลออน อนัญญา  

อนิทรส์ าราญ 

-เลดี ้มะล ิ  วเิชยีร   -เลดี ้พรศร ี  จริายุส 

 

12.คณะกรรมการฝ่ายทอ่งเทีย่ว      ประกอบดว้ย 

 12.1 ประธานฝ่ายท่องเทีย่ว   -ไลออน วไิลวรรณ  ดแีนล 



 12.2 กรรมการฝ่าย 

  -ไลออน ยุพา  บุญยกบณัฑติ  -ไลออน วนิดา  หงษห์ยก 

  -ไลออน พญ.ศริพิร  เซยีววฒันกลุ  -ไลออน ปรญีา  

จวิะนันทประวตั ิ

  -ไลออน เฉลมิชาต ิ เจนประเสรฐิ  -ไลออน ธนาภรณ ์ 

ศรเีขยีวใส 

 

13.คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ   ประกอบดว้ย 

 13.1 ประธานฝ่ายยานพาหนะ   -ไลออน อรศริ ิ  รกัแตง่าม 

 13.2 กรรมการฝ่าย    

-ไลออน กลุธดิา  เพ็ชรวรณุ  -ไลออน ระเบยีบ  อนุศาสนนันท ์

    

-ไลออน พมิพา   ธนกรวทิย ์  -ไลออน วรรณวมิล  ตรบีุรษุ   

  -ไลออน ไศลทพิย ์ รกัซือ่   -ไลออน  ไพศร ี 

ทวิทศันานนท ์

  -ไลออน สุพชิชา  เสรมิศริมิานนท ์  -ไลออน ทรงธรรม  

อนุศาสนนันท ์

 

 

14.คณะกรรมการฝ่ายของทีร่ะลกึ       ประกอบดว้ย 

14.1 ประธานฝ่ายของทีร่ะลกึ   -ไลออน กลุธดิา  เพ็ชรวรณุ 

 14.2 กรรมการฝ่าย    

  -ไลออน เทพนิ  ครุฑศริ ิ   -ไลออน จนัทมิา  เผอืกสุวรรณ   

(ดแูลภาค เอ1) 

  -ไลออน คนึงนิจ  ลิม่สกลุ   -ไลออน พวงฟ้า  

ตนัตวิวิฒัน ์     (ดูแลภาค เอ2) 

  -ไลออน จฑุา  มโนวเิชยีร   -ไลออน พมิพว์รา  

สุทธภิทัรเจรญิ    (ดูแลภาค บ)ี 

  -ไลออน กนกวรรณ  ศรลีะมา้ย  -ไลออน อสิรยี ์ เศรษฐทอง        

(ดแูลภาค บ)ี 

-ไลออน นันท ์ เถระวงศ ์   -ไลออน นรรีตัน ์ ธนาสุวเศรฐ ์   

(ดแูลภาค ซ)ี 

  -ไลออน สุภาภรณ ์ นราสวสัดิ ์  -ไลออน รศัม ี ขจรสริสินิ    

(ดแูลภาค ซ)ี 



  -ไลออน ธราธปิ  ลิม้สุรตีน ์  -ไลออน อุไรวรรณ  

เจยีมสวสัดิว์ลิาส   (ดูแลภาค อ)ี 

  -ไลออน ขวญัใจ  ลลีะพงศว์ฒันา  -ไลออน สุณีรตัน ์ แซล่ัง้     

(ดแูลภาค อ)ี 

  -ไลออน อษุา   สสีุข   -ไลออน จนิดา   ศรยีาภยั     

(ดแูลภาค ด)ี 

  -ไลออน กิม้ขุน้  กลุทรพัยม์ณี  -ไลออน วรรณี  สุขสม        

(ดแูลภาค ด)ี 

 

15.คณะกรรมการฝ่ายตอ้นรบั  ประกอบดว้ย 

 15.1 ประธานฝ่ายตอ้นรบั    -ไลออน ระเบยีบ  

อนุศาสนนันท ์  

 15.2 กรรมการฝ่าย 

  -ไลออน สมพงษ ์ อุ่นเมตตาจติ  -ไลออน วฒันา  ชวีไมตรวีงศ ์

  -ไลออน บุญเลศิ  เลศิวบิูลยม์งคล  -ไลอน ธดิา  กาญจนะ 

  -ไลออน ณรงคฤ์ทธิ ์ ตรสีงัขส์ุวรรณ -ไลออน จฑุา  มโนวเิชยีร 

   

-ไลออน ฐติารตัน ์ สริธินนนทส์กลุ -ไลออน ศวิะนันท ์ บุญพงศม์ณี

   

-ไลออน เบญจวรรณ  อนุศาสนนันท ์-ไลออน ณัฐการ  ผ่องโชต ิ

  

-ไลออน จนัทรเ์พ็ญ  แรงกลา้  -ไลออน นุสรา  นิตยิารมย ์

  

-ไลออน อรพนิ  พึง่คา้   -ไลออน ไพศร ี ทวิทศันานนท ์

  

-ไลออน พลิาส  ลขินะนันท ์  -ไลออน คนึงนิจ  ลิม่สกลุ 

   

-ไลออน พวงฟ้า  ตนัตวิวิฒัน ์  -ไลออน ธญัญา  สุวรรณโณ 

  

-ไลออน เพ็ญจนัทร ์ วรีะวฒันาชยั  -ไลออน จติรา  มนัสสกลุ 

 

16.คณะกรรมการฝ่ายสถานทีแ่ละเวท ี    ประกอบดว้ย 

 16.1 ประธานฝ่ายสถานทีแ่ละเวท ี   -ไลออน พรหม  

สุขศริสิมัพนัธ ์

 16.2 กรรมการฝ่าย    



-ไลออน มงคล  นิตยวมิล   -ไลออน พมิล  

ปรชีากรณ ์     

-ไลออน ปิยะ  น าชยัเจนกจิ  -ไลออน นิวฒัน ์ เอง่ฉว้น 

  

 

   

-ไลออน วรีะพงษ ์ เมธานันท ์  -ไลออน ปัญญา  

สถริสตัยานนท ์

  -ไลออน  บุญกอบ  อยัรกัษ ์ -ไลออน เอกวสัส ์ พงษน์รศิร 

  -ไลออน อนุกลู  พงษห์ฤษฎ ์  -ไลออน กอ่เกยีรต ิ 

อณุหะไวทยะ 

-เลดี ้กนกรตัน ์ เอนกชยั   -เลดี ้กรองการณ ์ 

สงวนกติตพินัธ ์

 

17.คณะกรรมการฝ่ายสถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้    ประกอบดว้ย 

 -ไลออน สมศกัดิ ์ กติตธิรกลุ   -ไลออน สุชยั   วเิชยีร 

-ไลออน อภชิาต ิ ศรเีลศิชลาลยั   -ไลออน รจนา   

รกัแตง่าม 

 
18.คณะกรรมการฝ่ายแพทยแ์ละพยาบาล      ประกอบดว้ย 

 -ไลออน นพ.ชยัยุทธ  สุธรียงประเสรฐิ  -ไลออน นพ.ส าราญ  ตนันาภยั 

 -ไลออน นพ.บญัชา  คนัฉ่อง   -ไลออน นพ.สมนึก  ผลเจรญิ 

 -ไลออน นพ.ศุภกร   แกว้เขยีว   -ไลออน ปารณีย ์ สุขเมฆ 

 -เลดี ้ปารชิาต ิ น าชยัเจนกจิ   -เลดี ้เอมอร  กติตธิรกลุ 

 

19.คณะกรรมการฝ่ายอาหารและจดัเลีย้ง    ประกอบดว้ย 

 19.1 ประธานฝ่ายอาหารและจดัเลีย้ง  -ไลออน เสาวภนิ  อ่อนวงศ ์

 19.2 กรรมการฝ่าย 

  -ไลออน รจนา  รกัแตง่าม   -ไลออน อรศริ ิ รกัแตง่าม 

  -ไลออน กรรณิการ ์ ดลุยไพศาล  -ไลออน สุรชยั  

ชนิโสภณพนัธ ์

  -ไลออน ปราโมทย ์ บู่ทอง  -ไลออน เอนก  จึง่สกลุ 

  -เลดี ้กนกรตัน ์ เอนกชยั   -เลดี ้ดวงพร  

ตรสีงัขส์ุวรรณ 



  -เลดี ้เอมอร  กติตธิรกลุ   -เลดี ้กรองการณ ์ 

สงวนกติตพินัธ ์

  -เลดี ้รตันา  จนัทรเ์วยีงทอง  -เลดี ้นิภา  เทพสกลุ 

   

20.คณะกรรมการฝ่ายจดังานไลออนสไ์นท ์และงานแสดงความยนิด ี  ประกอบดว้ย 

 20.1 ฝ่ายจดังานไลออนสไ์นท ์

         ประธานฝ่ายจดังานไลออนสไ์นท ์  -ไลออน รจนา  รกัแตง่าม 

          กรรมการฝ่าย     

  -ไลออน พมิล  ปรชีากรณ ์   -ไลออน ปิยะ  

น าชยัเจนกจิ   

-ไลออน มงคล  นิตยวมิล   -ไลออน สุกญัญา  

พฤตพินัธ ์    

-ไลออน กลุธดิา  เพ็ชรวรณุ  -ไลออน ทพญ.โชตนา  

สตัยาภรณพ์พิฒัน ์  

 

  

-ไลออน บุญกอบ  อยัรกัษ ์  -ไลออน สนัตสิุข   ณ ถลาง 

-ไลออน จนัทรา  แซจ่วิ   -ไลออน พชิยา  

โชคคณาพทิกัษ ์

-ไลออน วรรณวมิล  ตรบีุรษุ  -ไลออน พมิพา  ธนกรวทิย ์

-ไลออน เบญจวรรณ  อนุศาสนนันท ์-ไลออน ทรงธรรม  

อนุศาสนนันท ์

-ไลออน จติด ี ทองเสน   -ไลออน ธดิา  กาญจนะ 

-ไลออน อนัญญา  อนิทรส์ าราญ  -ไลออน ภญิโญ  

เกดิกนัตพงษ ์

-ไลออน วไิลวรรณ  ดแีนล  -ไลออน ยุพา  บุญยกบณัฑติ 

-ไลออน วนิดา  หงษห์ยก   -ไลออน สุพชิชา  

เสรมิศริมิานนท ์

-Lion Igor   Protasov   -Lion Christiane   

Kitchakarn 

-เลดี ้มะล ิ  วเิชยีร   -เลดี ้ปารชิาต ิ  น าชยัเจนกจิ 
 

20.2 ฝ่ายจดังานแสดงความยนิด ี

         ประธานฝ่ายจดังานแสดงความยนิด ี  -ไลออน สุพจน ์ 

สงวนกติตพินัธ ์ 

          กรรมการฝ่าย     



-ไลออน นพ.ชยัยุทธ  สุธรียงประเสรฐิ -ไลออน ทพ.ญ.โชตนา  

สตัยาภรณพ์พิฒัน ์

-ไลออน ธดิา  กาญจนะ   -ไลออน เมธนีิ  เฮงพงษธ์ร 

-ไลออน ปารณีย ์ สุขเมฆ   -ไลออน สุเทพ  เทพสกลุ 

-ไลออน ธราธปิ  ลิม้สุรตัน ์  -ไลออน ชยัพทิกัษ ์ 

บุญพงศม์ณี 

-ไลออน ชยัยงค ์ สุขะปานนท ์  -ไลออน บุญรอด  เอ่งฉว้น 

-ไลออน ดร.ศกัดิณ์สนัต ์ จนิตสกลุ -ไลออนนันท ์  เถระวงศ ์ 

 -ไลออน ก าธร  วงศพ์ลงั   -ไลออน ประเสรฐิ  

ยรรยงธนาภา 

-ไลออน รฐา  ธรรมธนกรณ ์  -ไลออน วราภรณ ์ ตริเศรษฐ ์

-ไลออน สุดารตัน ์ อุปการ  -ไลออน ภูเมธ  เบญจวฒันะ 

-ไลออน จนัทรเ์พ็ญ  แรงกลา้  -ไลออน อศัวนิ  เทยีนโพธิ ์

-ไลออน จติรา  มนัสสกลุ   -ไลออน ชวลติ  

จารพุงศา 

-ไลออน พรีะ  เบญจมานนท ์  -ไลออน สมภาส  ศรปีระชาวงศ ์

 

21.คณะกรรมการฝ่ายรกัษาความปลอดภยั/จราจร   ประกอบดว้ย 

 21.1 ประธานฝ่ายรกัษาความปลอดภยั/จราจร -ไลออน พ.ต.อ. บุญพศิ   

ทองชล 

 21.2 กรรมการฝ่าย 

  -ไลออน รจนา  รกัแตง่าม   -ไลออน ชติ  นุย้ภกัด ี

  -ไลออน พล.ต.ต. สมพงษ ์ ขอนแกน่ -ไลออน ร.ต.ต. ประยูร  ชนิพงค ์

     -ไลออน ร.ต. อนิรุทธ ์ รกัษาแกว้  -

ไลออน บุญจรงิ  จนัประเทศ  

 

     
22.คณะกรรมการฝ่ายสือ่สาร   ประกอบดว้ย 

  -ไลออน เกยีรตศิกัดิ ์ จนัทรเ์วยีงทอง -ไลออน ยุพา  บุญยกบณัฑติ 

  -ไลออน เอกวสัส ์ พงษน์รศิร     

 

23.คณะกรรมการฝ่ายประกวดขบวนพาเหรดและประกวดเข็มไลออนส ์ 

ประกอบดว้ย 

 23.1 กรรมการประกวดขบวนพาเหรด 

         ประธานกรรมการ    -ไลออน สุคนธ ์ สรคัคานนท ์



         กรรมการฝ่าย 

           -ไลออน เทพนิ  ครุฑศริ ิ   -ไลออน  จนัทมิา  

เผอืกสุวรรณ 

     -ไลออน เสาวภา  สทิธสิุทธิ ์  -ไลออน จงกล   วรกุล 

 -ไลออน องัคณา  จรสัวราพรรณ 
   

  23.2 กรรมการประกวดเข็มไลออนส ์

                        ประธานกรรมการ    -ไลออน ปทติตา  

ชว่ยชวูงศ ์

            กรรมการฝ่าย 

-ไลออน วรีะ  เชาวก์จิคา้   -ไลออน กรีต ิ โรจนภาพงศ ์

 -ไลออน วเิชยีร  สว่างอารมย ์  -ไลออน นันท ์ เถรวงศ ์

 

24.คณะกรรมการฝ่ายพธิเีชญิธง       ประกอบดว้ย 

                     ประธานฝ่ายพธิเีชญิธง   -ไลออน วนัิย  

บุญศรสีวสัดิ ์

         กรรมการฝ่าย 

  -ไลออน ประเสรฐิ  ยรรยงธนภา  -ไลออน สุรศกัดิ ์ 

ถนอมนันทกลุ 

  -ไลออน สมภพ  เศาจวุฒพิงศ ์  -ไลออน น าเกยีรต ิ วริโิยคณุ 

  -ไลออน สมเดช  คงเกือ้   -ไลออน ชยัพทิกัษ ์ 

บญุพงศม์ณี 

  -ไลออน เชีย่วชาญ  โชตบิณัฑ ์  -ไลออน วเีกยีรต ิ 

เฉลมิววิฒัน ์

  -ไลออน พมิล   ปรชีากรณ ์  -ไลออน สมบูรณ ์  ศกัดิห์รริกัษ ์

                   

25.คณะกรรมการฝ่ายพธิเีปิด/ปิดการประชมุใหญ่  ประกอบดว้ย  

 25.1 ประธานฝ่ายพธิเีปิด/ปิดการประชมุใหญ่ -ไลออน 

ทพ.ญ.ศุภลกัษณ ์ จนัทามงคล  

 25.2 รองประธานฝ่ายพธิเีปิด/ปิดการประชมุใหญ่ -ไลออน ทรงพล  

เตชะอนันตต์ระกลู  

               25.3 กรรมการฝ่าย 

-ไลออน วชิา  สว่างอารมย ์  -ไลออน วาทศิ  บุณยประการ 

           -ไลออน สุภชยั  สทิธสิุทธิ ์  -ไลออน พุทธพิงศ ์ กลุยุทธ 

 

 



         -ไลออน สมบูรณ ์ จนัทรวศิรตุ  -ไลออน สุทศัน ์ ตนัตษิณัสกลุ 

          -ไลออน อรทพิย ์ เจยีรนัย  -ไลออน ธรีะ  วงศช์ยัศร ี

 -ไลออน สุพจน ์ สงวนกติตพินัธ ์  -ไลออน สุชยั  วเิชยีร 

 
 คณะกรรมการบรหิารภาค 310 บ,ี คณะกรรมการภาค 310 บ ีนายกสโมสร, 

เลขาธกิารสโมสร, เหรญัญกิสโมสร  และทีป่รกึษาผูว้่าการภาค 310 บ ีทุกทา่น  

เป็นคณะกรรมการจดัการประชมุใหญ่ ภาครวม 310 ประเทศไทย คร ัง้ที ่52  ณ  

จงัหวดัภูเก็ต โดยต าแหน่ง ทุกทา่น 

 

 จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั 

 

 

                   ประกาศ ณ วนัที ่10 ตลุาคม 2560 

 

 

  

 

  ( ไลออน สมชยั   จริายุส )   

  (ไลออน ร.ท.สมมาตร  ออ่นวงศ)์   

ประธานจดัการประชมุใหญ่                 

ผูว้่าการไลออนสส์ากลภาค 310 บ ี

  ภาครวม 310 ประเทศไทย                ปีบรหิาร 2560-

2561 

  คร ัง้ที ่52  ณ  จงัหวดัภูเก็ต  

 


