
คณะกรรมการสโมสรไลออนสส์ากลภาค  B ปีบริหาร -  
 

 

ผูว้า่การไลออนสส์ากลภาค 310 บี 

ไลออน วิชา  สว่างอารมย ์

สงักดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

95/13 ถ.ยุทธศาสตร์ ซอย 9 ต.ปากแพรก 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 

โทรศพัท ์: 081-9585044 

E-mail : lionwicha@gmail.com 

 

 

ผูว้า่การไลออนสส์ากลภาค 310 บี เพงิผ่านพน้ 

ไลออน ร.ท.สมมาตร  ออ่นวงศ ์

สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

20/23-24 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ 

อ.เมือง ภูเก็ต 83000 

โทรศพัท ์: 086-6829965 

E-mail : tnpps@yahoo.com 

  

 

รองผูว้่าการภาค 310 บี คนที 1 

ไลออน วาทิศ  บุณยปราการ 

สังกดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 

20 ถ.ทุ่งเสา 1 ต.หาดใหญ่ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท์ : 080-1397737, 074-223766 

แฟกซ ์: 074-223769 

E-mail : V.hotel-resort@hotmail.com 

 

 

รองผูว่้าการภาค 310 บี คนที 2 

ไลออน ธรรมสุวรรณ  นรงัศิยา 

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

17/1 หมู่ 1 ถ.กาญจนวถิี ต.บางกุง้ 

อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

โทรศพัท ์: 088-8285665, 087-5935628 

E-mail : Thamsuwan01@hotmail.com 

 

 

 

เลขาธิการภาค 310 บี 

ไลออน สาลวีรรณ  จตุิโชต ิ

สังกดัสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์

60/83 ซ.เอกนคร ถ.พฒันาการคูขวาง 

ต.ท่าวงั อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท์ : 088-2582502 

E-mail : abaco_mv@hotmail.com 

 

 

เหรญัญกิภาค 310 บ ี

ไลออน เวโรจน ์ จิตติ 

สงักดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

259 หมู่ 2 ถ.ทุ่งสง-หว้ยยอด ต.ชะมาย 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 

โทรศพัท ์: 081-8944828 

E-mail : Jatu-jitti@hotmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 



ประธานภมิูภาค 
 

 

ประธานภมิูภาคที 1 

ไลออน ธราธปิ  ลิมสุรตัน ์

สังกดัสโมสรไลออนสศ์รีวชิยัพุนพิน 

บจก.พวงเพชรการไฟฟ้า 

55-57 ถ.ตลาดใหม่ ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 

โทรศพัท์ : 090-7054442, 077-311743 

แฟกซ ์: 077-315390 

E-mail : tarathip.ppe@gmail.com 

 

 

ประธานภมูิภาคที 2 

ไลออน รจนา  รกัแตง่าม 

สงักดัสโมสรไลออนสภ์ูเก็ต 

63 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ ่

อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 83000 

โทรศพัท ์: 081-8954750 

แฟกซ ์: 076-224367 

E-mail : orasiri@hotmail.com 

 

 

 

ประธานภมิูภาคที 3 

ไลออน วีรวิทย ์ บุญพงศม์ณี 

สังกดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 

2,4,6,8  ซ.เอยีมใจ 2 ถ.กาญจนวณิชย ์

ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 

โทรศพัท์ : 099-1956499 

E-mail : Veeravit42@outlook.com 

  

ประธานเขต 
 

 

ประธานเขต 1 

ไลออน ยุวดี  จิตนุ่ม 

สังกดัสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 

53 ซ.กรมหลวงชุมพร 1/1 ถ.กรมหลวงชุมพร 

ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทรศพัท์ : 081-8927309 

E-mail : lionyuvadee!gmail.com 

 

 

ประธานเขต 2 

ไลออน สมภพ  เศาจวุฒิพงศ ์

สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 

120/100 หมู่ 1 หมู่บา้นสิทธิโชค ซอย 8 

ต.มะขามเตีย อ.เมอืงจ.สุราษฎร์ธานี  84000 

โทรศพัท ์: 095-2570833 

E-mail : sombhop.s@egat.co.th 

 

 

ประธานเขต 3 

ไลออน รฐา  ธรรมธนกรณ ์

สังกดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

456 หมู่ 7 ต.ถาํใหญ ่

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 

โทรศพัท์ : 099-4245541 

E-mail : lionratha@gmail.com 

 

 

ประธานเขต 4 

ไลออน อรศิริ  รกัแตง่าม 

สงักดัสโมสรไลออนสภ์ูเก็ต 

5/14 ถ.ศรีเสนา ต.ตลาดใหญ่ 

อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 83000 

โทรศพัท ์: 081-6911955 

E-mail : orasiri@hotmail.com 

  
 



 

ประธานเขต 5 

ไลออน พ.ต.อ.บุญพิศ  ทองชล 

สังกดัสโมสรไลออนสต์ะกวัป่า 

105/19 หมู ่9 ต.บางนายสี 

อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82110 

โทรศพัท์ : 081-9684722 

E-mail : lionbunpit@gmail.com 

 

 

 

ประธานเขต 6 

ไลออน ชยัณรงค ์ เลศิวชิรกุล 

สงักดัสโมสรไลออนสต์รังซิตี 

13/4 ถ.เจมิปัญญา  ต.ทบัเทียง 

อ.เมอืง ตรงั 92000 

โทรศพัท ์: 089-4688889, 075-590333 

แฟกซ ์: 075-214240 

E-mail : digitalphone8@gmail.com 

 ประธานเขต 7 

ไลออน กวิศพงษ ์ สริิธนนนทส์กุล 

สังกดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

42 ถ.ประชายินดี ซอย 3ต.หาดใหญ่  

อ.หาดใหญจ่.สงขลา 90110 

โทรศพัท์ : 095-5944298 

E-mail : kawispong_mrk@hotmail.com 

 

 

 

ประธานเขต 8 

ไลออน อรพนิท ์ พงึคาํ 

สงักดัสโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 

162 ถ.ชลธานเขตอ.สุไหงโกลก  

จ.นราธวิาส 96120 

โทรศพัท ์: 081-6097127, 073-611949 

แฟกซ ์: 073-611-181 

E-mail : lionkim@gmail.com 

 
 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 

ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 
 

 

ประธานทีปรีกษากิตตมิศกัดิ 

ไลออน พิชยั วฒันพยงุกุล 

สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ 

880 ถ.เพชรเกษม 

อ.หาดใหญ่  สงขลา 90110 

โทรศพัท ์: 081-6981577, 074-364760 

แฟกซ ์: 074-244503 

  

 

รองประธานทปีรึกษากิตตมิศกัดิ 

ไลออน จุไร  รตันโอภาส 

สงักดัสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายร ี

45-47 ถนนศาลาแดง 

อ.เมือง ชุมพร 86000 

โทรศพัท ์: 089-6518805, 077-511058 

แฟกซ ์: 077-504458 

 
 
 
 
 



1. งานดา้นสมาชิกภาพและวางแผนพฒันาไลออนส ์
 

 

DISTRICT GMT COORDINATOR 

ไลออน วฒันา  พงศม์านะวุฒิ 

สังกดัสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 

หา้งเพชรทองกอ้งไพศาล 

67 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด 

อ.เมือง สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท์ : 081-6760876, 077-282373 

แฟกซ ์: 077-285427 

E-mail : wattana310b@live.com 

 

 

DISTRICT GLT COORDINATOR 

ไลออน อรทพิย ์ เจยีรนัย  

สังกดัสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

108/24 ถนนโรงเหลา้ ต.รูสะมิแล 

อ.เมือง ปัตตานี 94000 

โทรศพัท์ : 081-6989107, 073-331392 

แฟกซ ์: 073-336577 

E-mail : l.oratip@hotmail.com 

 

 

 

DISTRICT GST COORDINATOR 

ไลออน พทุธิพงศ ์กุลยุทธ 

สังกดัสโมสรไลออนสต์รังซิตี 

19/3 ถ.สถานี ต.ทบัเทียง 

อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์ : 085-9164246, 075-216230 

E-mail : kly.puttipong@gmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายสมาชิกภาพสตรีฯ  

ประธานฝ่ายตรวจสอบการเงิน 

ไลออน สุคนธ ์ สรคัคานนท ์

สังกดัสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

102,104 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท์ : 081-9793446, 084-2671414 

แฟกซ ์: 077-288758 

 

ประธานฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคบั 

ไลออน ชยัยง  สุขะปานนท ์

สังกดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

รา้นรุ่งไพศาล 

132-134 ถ.นิพทัธอ์ทิุศ 2 

อ.หาดใหญ่  สงขลา 90110 

โทรศพัท์ : 081-6905369, 074-261423 

แฟกซ ์: 074-230849 

E-mail : lionchaiyong@hotmail.com 

 

 

ประธานฝ่าย LCI Forward 

ไลออน สุภชยั  สิทธิสุทธิ 

สังกดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

สิทธิประเสริฐ พรินติง 

16/34 หมู่ 3 ถ.เลียงเมือง ต.มะขามเตีย 

อ.เมือง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท์ : 096-9565392, 077-405228 

แฟกซ ์: 077-405230 

E-mail : igofebrous@gmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายวางแผนและวิจยังานไลออนส ์

ไลออน ธีระ  บุญพงษม์ณี 

สังกดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 

27 ถ.วฑิรูยอ์ุทิศ ต.สะเดา 

อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 

โทรศพัท์ : 081-9903698, 074-412826 

E-mail : Theera3698@gmail.com 

  
 
 
 



2. งานดา้นสุขภาพอนามยัและสาธารณสุข 
 

 

ประธานฝ่ายหน่วยแพทยเ์คลอืนท ี

ไลออน ทพ.วิวฒัน ์ ลวิีบูลยศ์ิลป์ 

สังกดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

176/30 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ ่

อ.หาดใหญ่  สงขลา 90110 

โทรศพัท์ : 081-2763140, 074-243140 

E-mail : siripon_yi@hotmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายทนัตกรรมและสุขภาพพลานามยัใน

ช่องปาก 

ไลออน ปทติตา  ชว่ยชูวงศ ์

สงักดัสโมสรไลออนสส์งขลา 

12 ถ.เตาหลวงอ.เมือง จ.สงขลา 90000 

โทรศพัท ์: 093-6567306, 074-314559 

 

 

 

ประธานฝ่ายพิทกัษส์ายตา 

ไลออน นนัท ์ เถระวงศ ์

สังกดัสโมสรไลออนสศ์รีตรัง 

200/33 หมู ่10 ซ.8 หมูบ่า้นศรีตรงั 

ถ.ตรงัปะเหลียน ต.โคกหล่อ 

อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์ : 081-8919091 

E-mail : wannarat_jin@hotmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายสง่เสริมการฟังและการพดู 

ไลออน กญัจนลกัษณ ์ จิตตภ์กัดี 

สงักดัสโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 

4 ถ.เจริญเขต ซอย 20 ต.สุไหงโกลก 

อ.สุไหงโกลก  จ.นราธวิาส 96120 

โทรศพัท ์: 081-4788035 

แฟกซ ์: 073-615169 

E-mail : nwtcc@hotmail.co.th 

 

 

ประธานฝ่ายป้องกนัโรคเบาหวาน 

ไลออน พญ.นิภา  ธนภทัร 

สังกดัสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 

348 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา 

อ.เมือง ชุมพร 86000 

โทรศพัท์ : 081-8917722, 077-511242 

แฟกซ ์: 077-511242 

E-mail : nipadsana@yahoo.com 

 

 

ประธานฝ่ายตอ่ตา้นโรคเอดส ์

ไลออน สมภาส  ศีลประชาวงศ ์ 

สงักดัสโมสรไลออนสต์รัง 

189/1 ถ.หว้ยยอด ต.ทับเทียง 

อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท ์: 081-8924091 

E-mail : sompad1891@hotmail.com 

 

 

 

ประธานฝ่ายตอ่ตา้นยาเสพตดิ 

ไลออน พล.ต.ต.สมพงษ ์ ขอนแกน่ 

สังกดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 

452/34-35 ซ.กรุงไทย ถ.เพชรเกษม 

ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท์ : 081-7972820 

E-mail : sompong_kh@hotmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายรณรงคบ์รจิาคโลหิต 

ไลออน จนัทรเ์พ็ญ  แรงกลา้ 

สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลักอนัดามนั 

1/11 หมู่ 7 ต.บางนายสี 

อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82110 

โทรศพัท ์: 081-7976784 

E-mail : chanpen6784@gmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายสงเคราะหค์นพิการ และคนชรา 

ไลออน เชษฐอนนัต ์ เพชรสีหมืน 

สังกดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

31/4 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง-หว้ยยอด 

ต.ท่าวงั  อ.ทุ่งสงจ.นครศรีธรรมราช 80110 

 

 

ประธานฝ่าย International White Cane Safety Day 

ไลออน ภาคิน  ตนัสกุล 

สงักดัสโมสรไลออนสภ์ูเก็ตเพิรล์ 

124/10 Heritage Suite Condominium  

Unit 1 B2/2ถ.สามกอง ต.กะทู ้ 

อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต 83120 

โทรศพัท ์: 081-7970769 

 



 

ประธานฝ่ายรณรงคป้์องกนัโรคมะเร็งในเดก็ 

ไลออน สานิตย ์ เตง็รงั  

สงักดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

53 หมู่ 5 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง 

จ.นครศรีธรรมราช 80310 

โทรศพัท์ : 090-4725185 

 

 

ประธานฝ่ายสง่เสริมกีฬาสมัพนัธ ์

ไลออน พยงค ์ ธานีรตัน ์

สงักดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

204/8 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ชะมาย 

อ.ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช 80110 

 

 ประธานฝ่าย Recycle Eyeglasses 

ไลออน ภิญโญ  เกิดกนัตพงษ ์

สงักดัสโมสรไลออนสป่์าตองบีช 

25/360 ภูเก็ตวลิล่า คิฟอเนียร ์ซอย 7 

ถ.เจา้ฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภเูก็ต 83000 

โทรศพัท์ : 089-8711526 

 

  

 

3. งานดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

 

ประธานฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ไลออน ชยัณรงค ์ เลศิวชิรกุล  

สงักดัสโมสรไลออนสต์รังซิตี 

13/4 ถ.เจมิปัญญา  ต.ทบัเทียง 

อ.เมอืง ตรัง 92000 

โทรศพัท์ : 089-4688889, 075-590333 

แฟกซ์ : 075-214240 

E-mail : digitalphone8@gmail.com 

 

 

 

ประธานฝ่ายวารสารเสียงสิงโตและจุลสารภาคฯ

ประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ ์และข่าวสารฯ 

ไลออน ระเบียบ  อนุศาสนนนัท ์

สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 

24/23 หมู่ 8 ต.บางนายสี 

อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82110 

โทรศพัท์ : 081-7376098 

แฟกซ ์: 076-485556 

E-mail : kwan27@gmail.com 

 ประธานฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์

ไลออน เกียรติศกัดิ  จนัทรเ์วียงทอง 

สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

บริษทัภเูกต็จนัทร์แสง 2012 จาํกดั 

168 หมู ่6 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 

โทรศพัท์ : 083-1079643, 076-311140 

แฟกซ์ : 076-311220 

E-mail : chanseang@hotmail.com 

  

 

4. งานดา้นกิจกรรมบริการชุมชนและอนุรกัษสิ์งแวดลอ้ม 
 

 

ประธานฝ่ายวนัไลออนสส์ากลบริการ 

ไลออน ทรงพล  เตชะอนันตต์ระกูล 

สงักดัสโมสรไลออนสส์งขลา 

/  ซอย  ถ.ไทรงาม อ.เมือง 

จ.สงขลา  

โทรศพัท์ : 081-8961134, 074-324988 

E-mail : Songphon.techa@gmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายอนุรกัษส์ิงแวดลอ้ม 

ไลออน ดร.ศกัดิณสนัต ์ จนิตสกลุ 

สงักดัสโมสรไลออนสต์รัง 

90 หมู่ 1 ถ.ตรงั-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว 

อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั 92140 

โทรศพัท์ : 081-9703472 

E-mail : surat_jin@hotmail.com 

 



 
 

 

ประธานฝ่าย Legacy Project 

ไลออน สุรศกัดิ  ถนอมนนัทกุล 

สังกดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎร์ธานี 

338/41 หมู ่4 ถ.ดอนนก ซอย 33 

ต.มะขามเตีย อ.เมืองจ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท์ : 081-9562725, 077-281732 

แฟกซ ์: 077-219155 

E-mail : SJL@hotmail.co.th 

 

 

ประธานฝ่ายวฒันธรรมและกิจกรรมชุมชน 

ไลออน มาลี  ภู่ภทัรโภคยี ์

สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์

177/120 หมู่ 4 หมู่บา้นสินสืบสุข 1 

ถ.ปากนคร ต.ท่าซกัอ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท ์: 086-5320540, 075317573 

แฟกซ ์: 075-356108 

 

 

ประธานฝ่ายหมู่บา้นไลออนสเ์กาะพระทอง 

ไลออน วรชยั  ภูเ่จริญ 

สังกดัสโมสรไลออนสต์ะกวัป่า 

28/65 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษมต.บางม่วง  

อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82190 

โทรศพัท์ : 087-2756269 

 

 

ประธานฝ่ายจดัการแขง่ขนัเรือกอและ 

ไลออน พีระ  เบญจมานนท ์

สงักดัสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

21,23 ซ.ศิริอนุรกัษ์ ถ.ภูผาภกัดี 

ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส  96000 

โทรศพัท ์: 089-7355888 

 

 

ประธานฝ่ายกิจกรรม 3 จงัหวดั ชายแดนใต ้

ไลออน กาํธร  วงศพ์ลงั 

สังกดัสโมสรไลออนสเ์บตง 

6 ถ.สุภาพ อ.เบตงจ.ยะลา 95110 

โทรศพัท์ : 081-7489728 

  

5. งานดา้นช่วยเหลือผูป้ระสพภยัธรรมชาต ิ
 

 

ประธานฝ่ายมูลนิธิไลออนสส์ากล L.C.I.F 

ไลออน สมชัย  จริายสุ 

สังกดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

โรงแรมภแูก็ตเมอรลิ์น158/1 ถ.เยาวราช  

ต.ตลาดใหญอ่.เมือง ภูเก็ต 83000 

โทรศพัท์ : 081-8921173, 076-212866 

แฟกซ ์: 076-234930 

E-mail : somchai@merlinphuket.com 

 

ประธานฝ่ายมูลนิธิไลออนสใ์นประเทศไทย 

ไลออน สุทศัน ์ ตนัติษณัสกุล 

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

442/49 ตลาดเกษตร 2 ถ.ตลาดใหม่ 

ต.ตลาด อ.เมือง สรุาษฎร์ธานี 84000 

โทรศพัท ์: 081-9781718, 077-286830 

แฟกซ ์: 077-222687 

 

 

 

ประธานฝ่ายมูลนิธิศรทีกัษิณ 

ไลออน วีระ  เชาวก์ิจคา้ 

สังกดัสโมสรไลออนสต์รัง 

วีระออโตค้าร ์ 170 ถ.หว้ยยอด 

อ.เมือง จ.ตรัง 82000 

โทรศพัท์ : 084-4402904, 075-218242 

แฟกซ ์: 075-218242 

E-mail : dgweera_2012-2013@hotmail.com 

 

ประธานฝ่ายประสานงานฉุกเฉนิ 

ไลออน ประเสริฐ  ยรรยงธนภา 

สโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

113/3-4 หมู่ 6 ถ.อาํเภอ ต.มะขามเตีย 

อ.เมอืง  สุราษฎร์ธานี  84000 

โทรศพัท ์: 081-9707405 
 



6. งานดา้นการประชุมตา่งๆ ของไลออนส ์
 

 

ประธานฝ่ายพิธีการและ Protocol 

ไลออน ทพ.ญ.ศุภลกัษณ ์ จนัทามงคล 

สังกดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 
45 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ปากแพรก 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทรศพัท์ : 081-8924464, 075-421162 

แฟกซ ์: 075-423144 
E-mail : suppalakj@gmail.com 
 

 

ประธานฝ่ายพิธีกร 
ไลออน สุพจน ์ สงวนกิตตพินัธุ ์  
สงักดัสโมสรไลออนสภ์ูเก็ต 
63/735 หมูบ่า้นอนุภาษมโนรม  

(วดันาคา) ต.วชิิต อ.เมือง ภูเก็ต 83000 

โทรศพัท ์: 081-3972853, 076-248864     

E-mail : sp.phuket@yahoo.co.th 

 

 

ประธานฝ่ายส่งเสรมิการประชุมใหญส่ากลฯ ครงัที 102 

ไลออน จฑุา  มโนวิเชียร 

สังกดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่ฮาร์โมนี 

10 หมู่ 3 ซ.หมู่บา้นนรินทรทิ์พย ์ต.ควนลงั 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท์ : 081-8951008, 074-300511 

E-mail : nok.chutha@gmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายส่งเสริมการประชุมโอซีล ครงัท ี57 

ไลออน จุไรวรรณ  เจยีมสวสัดิวิลาศ 

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีวชิยัพุนพิน 

41 หมู่  ซ.สกาล่า ถ.ตลาดใหม่ ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130 

โทรศพัท ์: 081-8912506, 077-311845 

 

 

 

ประธานฝ่ายส่งเสรมิการประชุมใหญภ่าครวมฯ ครงัท ี53 

ไลออน วินยั  บุญศรีสวสัด ิ

สังกดัสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี 
11/18 ซ.4 ถ.ราษฎรบ์าํรุง 
อ.เมือง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 
โทรศพัท์ : 081-7288979, 077-282425 
E-mail : boonsrisawat@windowslive.com 
 

 

 

ประธานฝ่ายทวินนิง 
ไลออน สนัติสุข  ณ ถลาง   
สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลกั อนัดามนั 
275 ถ.ศรีตะกวัป่า ต.ตะกวัป่า 

อ.ตะกวัป่า  จ.พงังา 82110 

โทรศพัท ์: 081-8916742 
Email : Suntisukn@gmail.com 

ประธานฝ่ายเลือกตงัผูว้่าฯ และรองผูว่้าฯ 

ไลออน ธีระ  วงศช์ยัศรี 

สังกดัสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 
120 ถนนสฤษดิวงศ ์
อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 
โทรศพัท์ : 081-9575100, 073-611267 
แฟกซ ์: 073-613500 
E-mail : theerakolok@hotmail.com 
 

 

 

ประธานฝ่ายสโมสรสมัพนัธ ์

ไลออน วิเชียร  สว่างอารมย ์

สงักดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 
/  ซ.ยุทธศาสตร์  ถ.ยุทธศาสตร ์

ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  

โทรศพัท ์: 089-2992292 
E-mail : lionchial2503@gmail.com 
 

 
 

7. งานดา้นกิจกรรมเพอืสถาบนัพระมหากษัตริย ์
 

 

ประธานฝ่ายสง่เสริมกิจกรรมวนัจกัร ี

ไลออน วนัชยั  ชูขจร  

สังกดัสโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 

รา้นวนัชยัไทยฟรุต (ตรงขา้มไปรษณียห์ลงัสวน) 

194 ถ.หลังสวน อ.หลังสวนจ.ชุมพร  86110 

โทรศพัท์ : 093-6467788, 077-541739 

 

 

ประธานฝ่ายสง่เสริมกิจกรรมวนัปิยมหาราช 

ไลออน จินตนา  เทือกสุบรรณ 

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

11 ถ.ภกัดีอนุสรณ ์ต.ตลาด อ.เมอืง 

จ.สุราษฎร์ธานี  

โทรศพัท ์: 089-8749492 

 



 

ประธานฝ่ายสง่เสริมกิจกรรมวนัพอ่แหง่ชาต ิ

ไลออน สมัพนัธ ์ เนาวกุล  

สังกดัสโมสรไลออนสพ์ุนพิน 

34/5 ซ.9 หมู่ 3 ถ.ราษฎรบ์าํรุง ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 

โทรศพัท์ : 089-97297887, 077-312123 

 

 

ประธานฝ่ายสง่เสริมกิจกรรมวนัแม่แหง่ชาต ิ

ไลออน ณฐัสรญั  แกว้เมืองเพชร 

สงักดัสโมสรไลออนสพ์ุนพิน 

/  ถ.ตน้โพธิ ต.ขนัเงนิ 

อ.หลงัสวน จ.ชุมพร  

โทรศพัท ์: 082-4115949 
 

 

8. งานดา้นการศึกษาและกิจกรรมเยาวชน 
 

 

ประธานฝ่ายลโีอ 

ไลออน อาภาพชัร ์ ชาตกิลุ 

สังกดัสโมสรไลออนสศ์รีนคร 

1698/2 ถ.ศรีปราชญ ์ต.ท่าวงั 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท์ : 081-9780653, 075-341418 

แฟกซ ์: 075-341418 

 

 

ประธานฝ่าย Lions Quest 

ไลออน ดร.รอยพมิพใ์จ  เพชรกุล 

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีนคร 

39/1 ถ.ราชดาํเนิน ซ.หวัหลาง ต.ในเมอืง 

อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท ์: 081-9794562, 075-377439 

E-mail : roipimjai.roi@hotmail.com 

 
 ประธานฝ่ายโครงการแลกเปลยีนเยาวชน 

ไลออน สนัติ  ศรีวุฒิชาญ 

สังกดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 

30/11 ถ.อิสลามบาํรุง ต.สะเดา 

อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 

โทรศพัท์ : 081-6980335 

E-mail : manderth@hotmail.com 

 

ประธานฝ่ายประกวดภาพโปสเตอรส์นัตภิาพ 

ไลออน พรหม  สุขศิริสมัพนัธ ์

สงักดัสโมสรไลออนสภ์ูเก็ต 

20/87 ซ.พนัเทพ 3 ถ.แม่หลวน 

ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง ภูเก็ต 83000 

โทรศพัท ์: 095-7894292, 076-234144-5 

แฟกซ ์: 076-234662 

E-mail : r-nisong@hotmail.com 

 ประธานฝ่าย Sight For Kids 

ไลออน วราภรณ ์ ตริเศรษฐ ์ 

สังกดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

285/4-5 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 

อ.เมือง  สรุาษฎรธ์านี  84000 

โทรศพัท์ : 083-9683699, 077-285981-3 

แฟกซ ์: 077-287571 

E-mail : ste_group@hotmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายสง่เสริมคณุภาพชีวิตเยาวชน 

ไลออน สุดารตัน ์ เฉลิมวุฒานนท ์

สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนอง รตันรงัสรรค ์

88 ถ.เรืองราษฎร ์ต.เขานิเวศน์ 

อ.เมอืง จ.ระนอง 85000 

โทรศพัท ์: 081-6771093, 077-811461 

E-mail : sudarat-m@hotmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายวนัเด็กแหง่ชาต ิ

ไลออน นรรีตัน ์ ธนาสุวเศรษฐ ์

สังกดัสโมสรไลออนสศ์รีตรัง 

170 ถ.วเิศษกุล ซอย 7 ต.ทบัเทียง 

อ.เมือง จ.ตรัง  92000 

โทรศพัท์ : 081-8959250 

แฟกซ ์: 075-224191 

E-mail : suwayao@hotmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายสง่เสริมการรูห้นงัสือและการ

อา่น 

ไลออน ชลากร  พิมลเดชกุล 

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 

1/14 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเทียง 

อ.เมอืง จ.ตรัง  92000 

โทรศพัท ์: 081-5354842, 075-219329 

แฟกซ ์: 075-214650 

E-mail : sritrang_nee@gmail.com 



 

ประธานฝ่ายทนุการศึกษา 

ไลออน จิตรา  มนสัสกุล 

สังกดัสโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 

117 ถ.วามนัอาํนวย อ.สุไหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส 96120 

โทรศพัท์ : 089-7345854 

 

ประธานฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมใน

สถาบนัอุดมศึกษา 

ไลออน ศิรภสัสร  บญุระยอง 

สงักดัสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

297/73 หมู ่4 ต.รูสะมิแล 

อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000 

โทรศพัท ์: 081-7662117, 073-349699 

E-mail : sirapassorn_111@hotmail.com 
 

9. งานดา้นโครงการสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน 
 

 

ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ 

ไลออน เทพิน ครุฑศิริ 

สังกดัสโมสรไลออนสศ์รีสรุาษฎร ์

โรงพิมพเ์ลิศไชย16/4-6 ถ.ไตรอนุสนธ ิ 

ต.ตลาดอ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี  84000 

โทรศพัท์ : 081-3677252, 077-273973 

แฟกซ ์: 077-289521 

E-mail : lertchai2006@gmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายการแขง่ขนัแตง่บทกลอนและ

วาดภาพฯ 

ไลออน จนัทิมา  เผือกสุวรรณ 

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

82/12 ถนนชนเกษม หมู่ 6 ต.มะขามเตีย 

อ.เมอืง สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-5376262, 077-285244 

แฟกซ ์: 077-205566 

 

 

ประธานฝ่ายสง่เสริมการจดัสรา้งหอ้งสมุด

สารานุกรมไทยฯ 

ไลออน อุษา  สสุีข 

สังกดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

รา้นชลิษาบิวตี194 ถ.หนา้เมอืง ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท์ : 081-5699046, 077-281933 

E-mail : usaseesook@gmail.com 

 

  

 

 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบัสารานุกรมไทย จ.ชุมพร 

ไลออน สุดใจ  สถิรกุล 

สงักดัสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 

199 หมู่ 6 ต.นาทุ่ง อ.เมอืง  ชุมพร  86000 

โทรศพัท์ : 089-6507087, 077-501358 

 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.ระนอง 

ไลออน นงลกัษณ ์ เกียรตรุิง่เรือง 

สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์

รา้นสากลพานิชย ์177 ถ.เรืองราษฎร ์

ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

โทรศพัท ์: 087-2802258 

 ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.สุราษฎรธ์านี 

ไลออน สุทธิวรรณ  กุงกวาง 

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

22/79 ถ.ราษฎรอ์ุทิศ ต.ตลาด อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท์ : 081-5369711, 077-286053 

E-mail : Jlektomyam@windowslive.com 

 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.กระบี 

ไลออน ปรญีา  จวิะนนัทประวตั ิ

สงักดัสโมสรไลออนสก์ระบี 

82 ถ.เมอืงเก่า ต.กระบีใหญ่ อ.เมอืง จ.กระบี 81000 

โทรศพัท ์: 081-4767706, 075-664073 

แฟกซ ์: 075-631219 

 



ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.ภเูก็ต 

ไลออน สุชยั  วิเชียร 

สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

9/49 หมู่ 3 ถ.รษัฎานุสรณ ์ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โทรศพัท์ : 081-4779688 

E-mail : Phuket_lions@yahoo.co.th 

 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.ตรงั 

ไลออน ทวีรตัน ์ ธิตปิระเสริฐ 

สงักดัสโมสรไลออนสต์รัง 

หจก.ทกัษิณสติล (ตรัง)  

67  ถ.วิเศษกุล ต.ทบัเทียง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท ์: 081-4771511, 075-217200-1 

แฟกซ ์: 075-217800 

E-mail : taksinsteel@windowslive.com 

 ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบัสารานุกรมฯ จ.นครศรธีรรมราช 

ไลออน อไุรวรรณ  แซ่หลมิ 

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีนคร 

30/100 หมู ่  หมูบ่า้นราชพฤกษ์  ถ.พฒันาการคูขวาง  

ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท์ : 098-3498472 

E-mail : noui_sea@hotmail.com 

 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.พงังา 

ไลออน จิตดี  ทองเสน 

สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลักอนัดามนั 

8/22 หมู่ 7 ต.บางนายสี อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82110 

โทรศพัท ์: 081-8957525 

 

 

 
ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบัสารานุกรมไทยฯ จ.สงขลา 

ไลออน สวา่งจิตต ์ สวยสุวรรณ 

สงักดัสโมสรไลออนสฮ์ารโ์มนี 

85 ถ.ศรีสุดา ต.บอ่ยาง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 

โทรศพัท์ : 095-0545950, 074-311736 

แฟกซ ์: 074-323944 

E-mail : ruxmairux@gmail.com 

 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกับสารานุกรมไทยฯ จ.ปัตตานี 

ไลออน ภิรมย ์ จินา 

สงักดัสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

133/11 หมู ่8 ต.บา้นนาอ.เมือง  ปัตตานี 94000 

โทรศพัท ์: 089-8989799 

 

 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกับสารานุกรมไทยฯ จ.นราธิวาส 

ไลออน มานพ  วงศเ์จริญ 

สงักดัสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

4/6 ซ.อดุลยต์านนท ์2 ถ.อดุลตานนท ์

ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

โทรศพัท์ : 081-8989234 

E-mail : nop-wong@hotmail.com 

 

 

 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 
 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน เกษม  จนัทรเกษมพร 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ 

 

 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน ภาณุวัฒน ์ พนัธุวิ์ชาติกุล 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

18/53-54 ถ.รามอินทรา กม.5 

แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพรา้วกรุงเทพฯ 10230 

โทรศพัท ์: 081-6600444, 02-9456034 

โทรสาร : 02-5109797 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน พ.อ.ประทยั  โกศลกุล 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสน์ครศรีธรรมราช 

99/33 ซ.6 หมู่บา้นแสงตะวนัลากูน่า 

ถ.ปากนคร อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศัพท ์: 081-8918899, 075-411890 

โทรสาร : 075-341880 



กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน ปรีชา จารุพานิช 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสต์รงั 

162/2 ถนนกนัตัง ต.ทบัเทียง 

อ.เมือง ตรงั 92000 

โทรศพัท์ : 081-7973042, 075-218268 

โทรสาร : 075-211380 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน ธีระ  วงศช์ยัศรี 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 

 ถ.สฤษดิวงศ ์อ.สุไหงโกลก 

จ.นราธิวาส  

โทรศพัท ์: 081-9575100 

E-mail : theerakolok@hotmail.com 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน มนัส  สุขวาณิชวิชยั 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนส์ระนอง 

90/21 ถนนสะพานปลา ต.ปากนํา 

อ.เมือง ระนอง 85000 

โทรศัพท ์: 081-2701643, 077-811203 

โทรสาร : 077-821588 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน อรทิพย ์ เจียรนัย 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

/  ถนนโรงเหลา้ ต.รสูะมิแล 

อ.เมือง ปัตตานี  

โทรศพัท์ : 081-6989107, 073-331392 

โทรสาร : 073-336577 

E-mail : l.oratip@hotmail.com 
 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน สุทศัน ์ ตนัติษณัสกุล 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

442/49 ตลาดเกษตร 2 ถ.ตลาดใหม่ 

ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-9781718, 077-286830 

โทรสาร : 077-222687 

 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน วิทยา  อุ่นดาํรงคก์าร 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนส์ทุ่งสง 

47 ถ.นิกรบํารุง ต.ปากแพรกอ.ทุ่งสง  

จ.นครศรีธรรมราช 80110 

โทรศัพท ์: 081-5386339, 075-412787 

โทรสาร : 075-421065 

E-mail : thaisomborn1-3@hotmail.com 

 กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน สมชยั  จิรายุส 

สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

โรงแรมภูแก็ตเมอรล์ิน 

158/1 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ 

อ.เมือง ภูเก็ต 83000 

โทรศพัท์ : 081-8921173, 076-212866 

โทรสาร : 076-234930 

E-mail : somchai@merlinphuket.com 
 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน สุคนธ ์ สรคัคานนท ์

ผูว้าการภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รสุีราษฎร ์

102,104 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-9793446, 084-2671414 

โทรสาร : 077-288758 

 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน พ.ต.ท.ชลินทร ์ วิชยัดิษฐ 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสก์ระบี 

52 หมู่ 4 ต.ตะกุกเหนืออ.วภิาวดี  

จ.สุราษฎรธ์านี 84180 

โทรศัพท ์: 081-8947750, 077-292263 

โทรสาร : 077-292221 

 

 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน สมบูรณ ์จนัทรวิศรุต 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

153/12 ถนนสุรยิะประดิษฐ์ ต.บางนาค 

อ.เมือง นราธิวาส 96000 

โทรศพัท์ : 081-8972497, 073-522472 

โทรสาร : 073-511928 

E-mail :somboon_ntw@windowslive.com 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน วีระ  เชาวกิ์จคา้ 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสต์รงั 

วรีะออโตค้าร ์ 170 ถ.หว้ยยอด 

อ.เมือง จ.ตรงั 82000 

โทรศพัท ์: 084-4402904, 075-218242 

โทรสาร : 075-218242 

E-mail :dgweera_2012-2013@hotmail.com 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน ทพ.ญ.ศุภลกัษณ ์ จนัทามงคล 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนส์ทุ่งสง 

วรีะออโตค้าร ์ 170 ถ.หว้ยยอด 

อ.เมือง จ.ตรงั 82000 

โทรศัพท ์: 084-4402904, 075-218242 

โทรสาร : 075-218242 

E-mail :dgweera_2012-2013@hotmail.com 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน พทุธิพงศ ์ กุลยุทธ 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสต์รงั 

/  ถ.สถานี ต.ทบัเทียบ 

อ.เมือง จ.ตรงั  

โทรศพัท์ : 085-9164246 

E-mail : kly.puttipong@gmail.com 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน สุภชยั  สิทธิสุทธิ 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

/  หมู่  ถ.เลียงเมือง ต.มะขามเตีย 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี  

โทรศพัท ์: 096-956392 

E-mail : igofebrous@gmail.com 

กรรมการทีปรึกษากิตติมศกัดิ 

ไลออน ทรงพล  เตชะอนันตต์ระกูล 

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนส์สงขลา 

/  ซอย  ถ.ไทรงาม  

อ.เมือง จ.สงขลา  

โทรศัพท ์: 081-8961134, 074-324988 

โทรสาร : 074-324987 

E-mail :Songphon.techa@gmail.com 



กรรมการฝ่ายต่างๆ 
 

กรรมการฝ่ายหมู่บา้นไลออนสเ์กาะพระทอง 

ไลออน กฤษ  ศรฟ้ีา 

สงักดัสโมสรไลออนสต์ะกวัป่า 

/  หมู่  ต.บางวนั 

อ.คุระบุรี จ.พังงา  

โทรศพัท์ : 081-9564776 

กรรมการฝ่ายหมู่บา้นไลออนสเ์กาะพระทอง 

ไลออน สุวิทย ์ สุราฤทธิ 

สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอันดาม ั

 ถ.ราษฎรบ์าํรุงอ.ตะกัวป่า จ.พงังา  

 

กรรมการฝ่ายหมูบ่า้นไลออนสเ์กาะพระทอง 

ไลออน ประพนัธ ์ วงศพ์านิช 

สงักดัสโมสรไลออนส์เขาหลกัอนัดามนั 

227 ถ.ราษฎรบ์ํารุง 

อ.ตะกวัป่า จ.พังงา  82110 

 

กรรมการฝ่ายวฒันธรรมและกิจกรรมชุมชน 

ไลออน เกษร  เฉลิมไทย 

สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์

 หมู่  ต.นาเคียนอ.เมอืง   

จ.นครศรีธรรมราช  

 

กรรมการฝ่ายวฒันธรรมและกิจกรรมชุมชน 

ไลออน พจนีย ์ วสิทธภาภทัร 

สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์

 ถ.ราชดําเนิน อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช  

 

กรรมการฝ่ายวฒันธรรมและกิจกรรมชุมชน 

ไลออน พิญญรกัษ ์ เสถียรธราฉัตร ์

สงักดัสโมสรไลออนส์เมืองลิกอร ์

/  หมู่  ต.ปากนคร อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช  

 
กรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมใน

สถาบนัอุดมศึกษา 

ไลออน อุดมลกัษณ ์ ธนประภาพฒัน ์

สงักดัสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

 ถ.อาเนาะรู ต.อาเนาะรู 

อ.เมือง จ.ปัตตานี  

กรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมใน

สถาบนัอุดมศึกษา 

ไลออน นันทิยา  จาระเวชสาร 

สงักดัสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

31 ถ.อุดมวถีิ อ.เมืองจ.ปัตตานี 94000 

 

กรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมใน

สถาบนัอุดมศึกษา 

ไลออน ภิรมย ์ จินา 

สงักดัสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

133/11 หมู่ 8 ต.บา้นนา 

อ.เมือง  ปัตตานี 94000 

 

ทปีรึกษาผูว่้าการภาคฯ 
 

ผูช้่วยเลขาธิการภาค  บี 

ไลออน วิเชียร  สว่างอารมณ ์

สงักดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

/  ซ.ยุทธศาสตร ์  ถ.ยุทธศาสตร ์

ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  

โทรศพัท์ : 089-2992292 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามนายก เลขาธิการ และเหรญัญิกสโมสรภาค  บี ปีบริหาร -  
 

ประธานภูมิภาคที ไลออน ธราธิป  ลิมสุรตัน ์ สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีวิชยัพุนพิน 

ประธานเขต   ไลออน ยุวดี  จิตนุ่มสงักดัสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 
 

.  สโมสรไลออนสร์ะนอง 
 

 

ไลออน ดร.นิรุตต ิ สุทธินนท ์

นายกสโมสรไลออนสร์ะนอง 

16/1 หมู่ 7 บา้นบางหมี อ.กระบรีุ จ.ระนอง 85110 

โทรศพัท์ : 082-3618999 
 

ไลออน นิตย ์ อุ่ยเต็กเคง่ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสร์ะนอง 

81 หมู่ 1 ต.บางริน อ.เมอืง จ.ระนอง 85000 

โทรศพัท ์: 081-9564333 

E-mail : nit_utk2288@gmail.com 

ไลออน เจยีว  ณ ถลาง 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสร์ะนอง 

1/6 ถ.ท่าด่าน ต.เขานิเวศ  อ.เมอืง จ.ระนอง 85000 

โทรศพัท์ : 081-9790063 

 

.  สโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 
 

 

 

 

ไลออน ภสัสรา  มยาเศส 

นายกสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายร ี

73 ถ.กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมอืง จ.ชุมพร 86000 

โทรศพัท์ : 081-5362307 

E-mail : pasmaya@windowslive.com 

 

ไลออน สุวรรณา  กมลลาศลกัษณ ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสช์ุมพรทรายร ี

23/16 ถ.พิศิษฐพ์ยาบาล ต.ท่าตะเภา 

อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทรศพัท์ : 089-7269170 

ไลออน พรสวรรค ์ ศรีสุเทพ 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายร ี

120 หมู่ 6 ต.ท่าแซะ 

อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 

โทรศพัท ์: 089-1952151 
 

.  สโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 
 

 

 

ไลออน วนัชยั  ชูชจร 

นายกสโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 

รา้นวนัชยัไทยฟรุต (ตรงขา้มไปรษณียห์ลังสวน) 

194 ถ.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร  86110 

โทรศพัท ์: 093-6467788 
 

ไลออน วาสนา  วรรณนิยม 

เลขาธิการสโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 

318/95 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน 

อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 86110 

โทรศพัท์ : 064-7383032 

ไลออน กาญจนา  เพชรมุนี 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 

8/2 ถ.ประชาราษฎร์ ต.หลังสวน 

อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 86110 

โทรศพัท ์: 081-9705506 
 



.  สโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์
 

 

 
 

ไลออน ยุพา  จองลิขิต 

นายกสโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์

999/33 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 

ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

โทรศพัท ์: 088-7539446 
 

ไลออน นรารฎัฐ ์ จอมเทพมาลา 

เลขาธิการสโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์

204/7 หมู่ 6 ต.บางริน 

อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

โทรศพัท์ : 081-5362347 

ไลออน นิตยา  เจยีมตน 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์

385/1 ซ.มิตรภาพ 5 ต.บางริน 

อ.เมอืง จ.ระนอง 85000 

โทรศพัท์ : 081-0844107 
 

ประธานเขต   ไลออน สมภพ  เศาจวุฒิพงศ ์สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 
 

.  สโมสรไลออนสส์ุราษฎรธ์านี 
 

 

 

ไลออน จรงศกัด ิ เทียมประทีป 

นายกสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

240/37 หมู ่4 หมูบ่า้นสวยกลางเมือง 

ถ.อาํเภอ ต.มะขามเตีย อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท์ : 089-4736151 
 

ไลออน ดร.สมศกัดิ  ชอบตรง 

เลขาธิการสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

19/14 หมู่ 3 ถ.เลียงเมือง ต.มะขามเตยี 

อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี  84000 

โทรศพัท ์: 081-3269829 

 

ไลออน มงคล  เยยีมบุญยะ 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสส์ุราษฎรธ์านี 

47/1 ถ.ท่าทอง ต.ตลาด 

อ.เมอืง จ.สรุาษฎร์ธานี  84000 

โทรศพัท ์: 081-8918101 

E-mail : yiambunya@hotmail.com 
 

.  สโมสรไลออนสพ์ุนพิน 
 

ไลออน สมัพนัธ ์ เนาวกูล  

นายกสโมสรไลออนสพ์นุพิน 

34/5 ซอย 9 ถ.ราษฎร์บาํรุง ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130 

โทรศพัท ์: 089-7297887 
 

ไลออน เกษียร  ประเสรฐิสุข 

เลขาธิการสโมสรไลออนสพ์นุพิน 

217 ถ.ราษฎร์บาํรุง ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130 

โทรศพัท ์: 084-0591010 

ไลออน วิวฒัน ์ รินทรวิฑรูย ์

เหรญัญกิสโมสรไลออนสพ์นุพิน 

25 ถ.ตลาดใหม่ ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130 

โทรศพัท์ : 086-2666299 

 
 
 
 



.  สโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์
 

 

ไลออน ทรงธรรม  จิตตอาร ี

นายกสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

255/6 หมู่ 1 ถ.ชนเกษม 21 ต.มะขามเตีย 

อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี 84000 

โทรศพัท์ : 077-286736 

แฟกซ ์: 077-281696 
 

ไลออน ชะไมพร  เพราแกว้ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

พงษ์แกว้อพารท์เมน้ท ์126/3 ถ.ตลาดใหม่  

ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 083-5055505 

แฟกซ ์: 077-223420 

E-mail : n.satit9@gmail.com 

ไลออน ยุพา  พว่งรอด 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

381/30 ถ.อาํเภอ 

อ.เมอืง จ.สรุาษฎร์ธานี 84000 

โทรศพัท ์: 086-9403697 

 

 

.  สโมสรไลออนสศ์รีวิชัยพนุพิน 
 

 

 

ไลออน จงดี  กิตตกินกรตัน ์

นายกสโมสรไลออนสศ์รีวิชยัพนุพิน 

รา้น NTP ณฐัภณัฑอ์ะไหล่ยนต ์

43/11 ถ.เอเชยี ต.หนองไทร 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130 

โทรศพัท ์: 093-9541559 
 

ไลออน สิรพิร  เรอืงปาน 

เลขาธิการสโมสรไลออนสศ์รีวิชยัพุนพิน 

43/9 หมู่ 2 ต.หนองไทร 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130 

โทรศพัท ์: 089-8736169 

ไลออน ขวญัใจ  ลลีะพงศว์ฒันา 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสศ์รีวิชยัพุนพิน 

30/17 ถ.พุนพิน-หนองขรี 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130 

โทรศพัท ์: 081-5378330 
 

.  สโมสรไลออนสส์ุธานี 
 

 

 

ไลออน ลดาวลัย ์ ประเสริฐเมฆ 

นายกสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

75/212 ถ.ศรีวิชยั ซ.9 ต.มะขามเตีย 

อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท์ : 093-9454142 
 

ไลออน วลยัพร  ทิพยมี์ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

440 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด 

อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

โทรศพัท ์: 081-6912757 

ไลออน วราภรณ ์ ตริเศรษฐ ์* 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสส์ุธานี 

285/4-5 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 

อ.เมอืง จ.สรุาษฎร์ธานี 84000 

โทรศพัท ์: 083-9683699 

 



.  สโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 
 

 

 

ไลออน ประภาส  พงศส์ุวณิช 

นายกสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี 

293/75 ถ.ตลาดใหญ่ (เกษตร 1) 

ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 081-8945766, 077-273009 
 

ไลออน ปรตัถกร  ขนุพรหม 

เลขาธกิารสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี 

88/111 หมู5่ ต.บางกุง้ 

อ.เมอืง จ.สรุาษฎร์ธานี 84000 

โทรศพัท ์: 089-4642604, 077-313549 

E-mail : pattakorn1@hotmail.com 

ไลออน กิจจา  เพชรพงศพ์นัธ ์

เหรญัญกิสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี 

69/9 หมู่ 2 ซ.โกเตง ต.วดัประดู่ 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทรศพัท ์: 089-7267034 

 
 

ประธานเขต   ไลออน รฐา  ธรรมธนกรณ ์ สงักดัสโมสรไลออนสทุ์ง่สง 
 

.  สโมสรไลออนสน์ครศรีธรรมราช 
 

 

 

ไลออน ถวลัย ์ ทองประสาท 

นายกสโมสรไลออนสน์ครศรีธรรมราช 

216/39 หมูบ่า้นพิกุลแกว้ ถ.พัฒนาการคูขวาง 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท ์: 081-7195467 
 

ไลออน เจริญ  โมราศิลป์ 

เลขาธกิารสโมสรไลออนสน์ครศรีธรรมราช 

45 ซ.พรมโชติชยั ถ.พฒันาการคูขวาง 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท ์: 081-8924289 

ไลออน ภเูมธ  เบญจวัฒนะ 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสน์ครศรธีรรมราช 

1289/8 ถ.ราชดาํเนิน ต.คลัง 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท ์: 089-7297453 
 

.  สโมสรไลออนสท์ุง่สง 
 

 

 

ไลออน ร.ต.อวิรุทธิ  รกัษาแกว้ 

นายกสโมสรไลออนสท์ุง่สง 

โรงแรมทุ่งทองรีสอรท์ 

322 หมู่ 10 ถ.ทุ่งสง-หว้ยยอด ต.กะปาง 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310 

โทรศพัท ์: 081-8945986 
 

ไลออน จิตตินาถ  นาวงั 

เลขาธิการสโมสรไลออนทุง่สง 

8 ถ.พฒันาการ ต.ปากแพรก 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 

โทรศพัท ์: 082-9851795 

ไลออน สานิตย ์ เตง็รงั  

เหรญัญิกสโมสรไลออนสท์ุง่สง 

53 หมู่ 5 ต.กะปาง 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 

โทรศพัท์ : 090-4725185 

 



.  สโมสรไลออนสศ์รีนคร 
 

 

 

ไลออน กญัญา  ไพจิตรวิจารณ ์

นายกสโมสรไลออนสศ์รีนคร 

30/2 หมู่ 4 ต.โพธิเสด็จ 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท์ : 089-7273764 
 

ไลออน รชัญา  ภรศภุรกัษ ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสศ์รีนคร 

รา้นเรือนโพธทิอง 1 ซ.พระลาน ถ.ราชดาํเนิน  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท์ : 081-6965033 

ไลออน พิมพศ์รี  ผลแรก 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสศ์รีนคร 

50 ซ.หอไตร 2 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง 

อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท ์: 086-6862812 
 

.  สโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์
 

 

 

ไลออน สุลสิา  ศรสุีขสวสัดิ 

นายกสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์

15 ถ.ศรีธรรมโศก 2-1 ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท์ : 084-0537183 
 

ไลออน บหุลนั  มูสิแกว้ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์

22 ซ.ศรีธรรมโศก 3 ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท์ : 081-9796366 

ไลออน ลดัดา   สทิธิศริประพนัธ ์

เหรญัญกิสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์

129/227 ถ.วนัดี-โฆษิตกุล ต.ปากนคร 

อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทรศพัท ์: 093-5454978 
 

ประธานภูมิภาคที   ไลออน รจนา  รกัแตง่าม  สงักดัสโมสรไลออนสภู์เกต็ 
ประธานเขต   ไลออน อรศิริ  รกัแตง่าม  สงักดัสโมสรไลออนสภ์เูก็ต 

 

.  สโมสรไลออนสภ์ูเก็ต 
 

 

ไลออน แพรวโพยม  สุขเมฆ 

นายกสโมสรไลออนสภ์เูก็ต 

78/445 หมูบ่า้นวลิล่า 5 ต.วชิิต 

อ.เมอืง จ.ภูเก็ต  83000 

โทรศพัท ์: 095-4103759 

E-mail : paranee1970@gmail.com 
 

ไลออน ถมรตัน ์ อนนัตวรพจน ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสภ์เูก็ต 

35/1 หมู่ 2 ถ.เทพกษัตรีย ์ต.เกาะแกว้ 

อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000 

โทรศพัท์ : 083-9664299 

ไลออน ธิดา  กาญจนะ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสภ์เูก็ต 

141 บา้นกาญจนะ ถ.นาใน 

ต.ป่าตอง อ.กระทู ้จ.ภูเก็ต 83150 

โทรศพัท์ : 093-5596645 
 



.  สโมสรไลออนสภ์เูก็ตอนัดามันซี 
 

 LION GERAR  TEUBEN 

PRESIDENT OF PHUKET ANDAMAN SEA 

32/52 หมู่ 6 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู ้

อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต 83120 

โทรศพัท ์: 081-7474840 

E-mail : gerar@andamanlions.org 

 

LION RAVIN  SETHICHAIYEN 

SECRETARY OF PHUKET ANDAMAN SEA 

56/19 ถ.นาใน ต.ป่าตอง 

อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต 83150 

โทรศพัท์ : 081-8934080 

E-mail : ravin@andamanlions.org 

LION NARIN  SETHICHAIYEN 

TREASURER OF PHUKET ANDAMAN SEA 

273 ถ.ราษฎร์อุทิศ 300 ปี ต.ป่าตอง 

อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต 83150 

โทรศพัท ์: 081-5697744 

E-mail : rajaking@loxinfo.co.th 
 

.  สโมสรไลออนสป่์าตองบีช 
 

 

 

ไลออน อนญัญา  อินทรส์าํราญ 

PRESIDENT OF PATONG BEACH 

9/1 ถ.ประชานุเคราะห ์ต.ป่าตอง 

อ.กะทู ้จ.ภูเกต็ 83150 

โทรศพัท์ : 089-6464191 

E-mail : ananyah_ml@hotmail.com 
 

LION DENNY  BOWMAN 

SECRETARY OF PATONG BEACH 

9/1 ถ.ประชานุเคราะห ์ต.ป่าตอง 

อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต 83150 

โทรศพัท์ : 089-9733483 

E-mail : denny@lionsclubpatong.org 

ไลออน ภิญโญ  เกิดกนัตพงษ ์ 

TREASURER OF PATONG BEACH 

25/360 ภูเก็ตวลิล่า คิฟอเนียร ์ซอย 7 

ถ.เจา้ฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภเูก็ต 83000 

โทรศพัท ์: 089-8711526 

E-mail : ananyah_ml@hotmail.com 
 

.  สโมสรไลออนสจ์งัซีลอน 
 

 

LION RICHARD  BERTHE 

PRESIDENT OF PHUKET JUNGCEYLON 

ตู ้ปณ. 248 อ.เมอืง จ.ภูเก็ต  83000 

โทรศพัท ์: 089-4700093 

E-mail : azursiamconsulting@yahoo.com 
 

LION RUCHANEE  BERTHE 

SECRETARY OF PHUKET JUNGCEYLON 

88 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี 

ป่าตองบีช  จ.ภูเก็ต  83150 

โทรศพัท ์: 091-8213359 

E-mail : munnaphuket1@hotmail.com 

LION CHRISTIANE  KITCHAKARN 

TREASURER OF PHUKET JUNGCEYLON 

2 ซ.พวงทอง ต.ตลาดใหญ่ 

อ.สามโคก จ.ภูเกต็ 83000 

โทรศพัท ์: 081-8930880 

E-mail : ckitchakarn@yahoo.com 



 

ประธานเขต   ไลออน พ.ต.อ.บุญพิศ  ทองชล  สงักดัสโมสรไลออนสต์ะกวัป่า 
 

.  สโมสรไลออนสต์ะกวัป่า 
 

ไลออน วรชยั  ภูเ่จริญ 

นายกสโมสรไลออนสต์ะกวัป่า 

28/65 หมู่ 1 ต.บางม่วง 

อ.ตะกวัป่า จ.พงังา  82190 

โทรศพัท ์: 087-2756269 
 

ไลออน สรวิชญ ์ ธนเดชเดชะ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสต์ะกวัป่า 

8/9 หมู ่1 ต.บางม่วง 

อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82110 

โทรศพัท์ : 095-7640901 

ไลออน ภวิษยพ์ร  คุม้เดช 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสต์ะกวัป่า 

22/8 หมู่ 1 ต.บางมว่ง 

อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82110 

โทรศพัท์ : 081-0853081 
 

.  สโมสรไลออนสภ์เูก็ตเพิรล์ 
 

 

 LION ARNFINN  OINES 

PRESIDENT OF PHUKET PEARL 

79/195 ซ.8 หมู่บา้น Land&House 

ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 

 

LION ALEXEY  PROTASOV 

SECRETARY OF PHUKET PEARL 

19/58 หมู่ 8 ถ.เจา้ฟ้า 

ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 

LION VILAIWAN  DIENEL 

TREASURER OF PHUKET PEARL 

70/31 ซ.เมอืงทอง 

ต.วชิิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
 

.  สโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 
 

 

 

ไลออน วรรณวิมล  ตรีบุรุษ 

นายกสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 

30/1 หมู่ 5 ต.ตาํตวั 

อ.ตะกวัป่า จ.พงังา  82110 

โทรศพัท์ : 093-6935999, 076-455044 
 

ไลออน ทรงธรรม  อนุศาสนนนัท ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 

24/23 หมู่ 8 ต.บางนายสี 

อ.ตะกวัป่า จ.พงังา  82110 

โทรศพัท์ : 094-4948213 

E-mail : songthum1989@gmail.com 

ไลออน ระเบียบ  อนุศาสนนนัท*์ 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 

23/23 หมู่ 8 ต.บางนายสี 

อ.ตะกวัป่า จ.พงังา  82110 

โทรศพัท ์: 081-7376098 

E-mail : Kwan27@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.  สโมสรไลออนสเ์ซนเทนเนียล ครุะบุรี 
 

 

 

ไลออน วลัลภา  ธีระสานต ์

นายกสโมสรไลออนสเ์ซนเทนเนียล ครุะบุร ี

1 หมู ่3 ต.คุระ อ.คุระบรีุ จ.พงังา 82150 

โทรศพัท์ : 076-472078 

 

ไลออน จนิดามาศ  แกว้จาํปา 

เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์ซนเทนเนียล ครุะบรุ ี

161 หมู่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พงังา 82150 

โทรศพัท์ : 081-4170407 

ไลออน พนิตนาถ  วิไลเอก 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสเ์ซนเทนเนียล ครุะบรุ ี

122 หมู่ 1 ต.คุระ อ.คุระบรีุ จ.พงังา 82150 

โทรศพัท ์: 086-2822992 
 

ประธานเขต   ไลออน ณรงคช์ยั  เลิศวชิรกลุ  สงักดัสโมสรไลออนสต์รงัซิตี 
 

.  สโมสรไลออนสต์รงั 
 

 

ไลออน บุญเลิศ  จงพิชญกลุ 

นายกสโมสรไลออนสต์รงั 

38/147 ซอย 2 ถ.วงัตอ ต.ทับเทียง 

อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์ : 081-7477899 
 

ไลออน สมภาส  ศีลประชาวงศ*์ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสต์รงั 

189/1 ถ.หว้ยยอด ต.ทับเทียง 

อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์ : 081-8924091, 075-219628 

E-mail : sompad1891@hotmail.com 

ไลออน พงษศ์กัดิ  โกไศยกานนท ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสต์รงั 

427/201 หมู่บา้นสวนรืนรมย ์

อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์ : 093-6144242 
 

 

.  สโมสรไลออนสก์ระบี 
 

 

 

ไลออน พชัรภรณ ์ งามนิรตัน ์

นายกสโมสรไลออนสก์ระบี 

1/125 ถ.วชัระ ต.กระบีใหญ่ 

อ.เมอืง จ.กระบี 81000 

โทรศพัท ์: 089-8945022 

 

ไลออน ศิรริตัน ์ เอง่ฉว้น 

เลขาธิการสโมสรไลออนสก์ระบี 

126/1 ถ.เมืองเก่า ต.กระบีใหญ่ 

อ.เมือง จ.กระบี 81000 

โทรศพัท์ : 080-5307775 

E-mail : Bleangchuan@gmail.com 

ไลออน เพชรรตัน ์ เอง่ฉว้น 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสก์ระบ ี

รา้นกระบีรงันก 278 หมู่ 4 ต.ไสไทย 

อ.เมือง จ.กระบี 81000 

โทรศพัท์ : 080-6930005 

E-mail : latelyword@gmail.com 
 
 
 
 
 



.  สโมสรไลออนสศ์รตีรงั 
 

 

ไลออน รศัมี  ขจรสิรสิิน 

นายกสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 

105-107 ถ.หว้ยยอด ต.ทับเทียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท ์: 081-8917268, 086-4796819 

E-mail : sirisintour_trang@hotmail.com 
 

ไลออน นัยนา  สุขลมิ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 

8/8 หมู ่5 ต.ท่าขา้ม 

อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 

โทรศพัท์ : 081-9591989 

ไลออน จรีนาถ  สินอนนัต ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 

192/6 ถ.พระราม 6 ต.ทับเทียง 

อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์ : 089-4747011 

 

.  สโมสรไลออนสต์รงัซิต ี
 

 

ไลออน ชุตมิาญา๋  มากนคร 

นายกสโมสรไลออนสต์รงัซิต ี

59/127 หมู ่2 ต.บา้นควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์ : 

E-mail : jojomuangtrang@gmail.com 
 

ไลออน นงนุช  อาหรบั 

เลขาธิการสโมสรไลออนสต์รงัซิต ี

7/1 ถ.เจมิปัญญา ต.ทบัเทียง 

อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์ : 088-8274680 

E-mail : nongnuch1474@gmail.com 

ไลออน รกั  พิมลเดชกุล 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสต์รงัซิต ี

1/41 ถ.วิเศษกุล ต.ทบัเทียง 

อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์ :  

E-mail : raktrang@gmail.com 

 

ประธานภูมิภาคที   ไลออน วีรวิทย ์ บุญพงศม์ณี  สงักดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 
ประธานเขต   ไลออน กวิศพงษ ์ สิริธนนนทส์กุล  สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

 

.  สโมสรไลออนสส์งขลา 
 

 

 

ไลออน สุธิรา  บณัฑุชยั 

นายกสโมสรไลออนสส์งขลา 

19 ซอย 17 หมู่ 3 ถ.ทุ่งรี ต.ตอหงส์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท ์: 086-6926032, 074-239721 
 

ไลออน สมพิศ  เตชะอนนัตต์ระกลู 

เลขาธกิารสโมสรไลออนสส์งขลา 

1/6 ซอย 1 ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง 

อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

โทรศพัท์ : 080-7017885, 074-324987 

ไลออน ภิญโญ  แสงอาํไพ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสงขลา 

24 ถ.วเิชียรชม ต.บอ่ยาง 

อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

โทรศพัท์ : 086-9643093, 074-312266 
 



.  สโมสรไลออนสห์าดใหญ ่
 

 

 

ไลออน วรวิทย ์ พงษจ์นี 

นายกสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

222 ซอย 11 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท ์: 081-9902514 

E-mail : worrawitp@yahoo.com 
 

ไลออน ฐานนัดร  เพชรเงินทอง 

เลขาธิการสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

218-220 ถ.นิพทัธอ์ทิุศ 3 ต.หาดใหญ ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท ์: 086-6559494 

E-mail : dintonghatyai2524@hotmail.com 

ไลออน กณัภพ  ประยงคม์รกต 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

31 ถ.ศรีภูวนารถ ซ.12 ต.หาดใหญ ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท ์: 083-1686699 

E-mail : kannaphob@gmail.com 
 

.  สโมสรไลออนสส์ะเดา 
 

 

ไลออน อณูสหสัชยั  จงึสุกิจวณิช 

นายกสโมสรไลออนสส์ะเดา 

159 หมู่ 7 ถ.กาญจนวนิช ต.สาํนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 

โทรศพัท์ : 097-1944569 

E-mail :hong_hong9@hotmail.com 
 

ไลออน ชยัพิทกัษ ์ บญุพงศม์ณี 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสส์ะเดา 

2,4,6,8 ซ.เอยีมใจ 2 ถ.กาญจนวณิช 

ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 

โทรศพัท์ : 098-5151952 

ไลออน ชีวธนัย ์ ธรรมสุวรรณ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสส์ะเดา 

29 หมู่ 1 ต.สาํนักแตว้ 

ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 

โทรศพัท์ : 098-5151952 
 

.  สโมสรไลออนสห์าดใหญ่ ฮารโ์มนี 
 

 

 

ไลออน ระเบียบ  จติเกือ 

นายกสโมสรไลออนสห์าดใหญฮ่ารโ์มนี 

49/5 หมู่ 5 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลาํ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท์ : 089-8702288, 074-457204 

แฟกซ ์: 074-457205 

E-mail : Rb.ck.495@hotmail.com  
 

ไลออน พิมพว์รา  สุทธิภทัรเจริญ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสห์าดใหญฮ่ารโ์มนี 

12/3 ถ.จนัทรว์ิโรจน์ ต.หาดใหญ ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท์ : 081-6983529 

แฟกซ ์: 074-237424 

E-mail : phimvara@hotmail.com 

ไลออน ฐิตารตัน ์ สิริธนนนทส์กุล 

เหรญัญกิสโมสรไลออนสห์าดใหญฮ่ารโ์มนี 

42 ถ.ประชายินดี ซ.3 ต.หาดใหญ ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศพัท์ : 087-8995556 

แฟกซ ์: 074-236188 

E-mail : thitarat.s@hotmail.com 



 

ประธานเขต   ไลออน อรพินท ์ พึงคาํ  สงักดัสโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 
 

.  สโมสรไลออนสป้์ตตานี 
 

 

 

ไลออน อรทพิย ์ เจยีรนัย  

นายกสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

108/24 ถนนโรงเหลา้ ต.รูสะมิแล 

อ.เมือง ปัตตานี 94000 

โทรศพัท์ : 081-6989107, 073-331392 

แฟกซ ์: 073-336577 

E-mail : l.oratip@hotmail.com 
 

ไลออน อดุมลกัษณ ์ ธนประภาพฒัน ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

32 ถ.อาเนาะรู ต.อาเนาะร ู

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

ไลออน ณภชัชา  เสาะสมบูรณ ์

เหรญัญกิสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

15/22 ซ.7 ถ.มะกรดู ต.สะบารัง 

อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 
 

.  สโมสรไลออนสย์ะลา 
 

 

 

ไลออน พินิต  ลิมปนะพิทยาธร 

นายกสโมสรไลออนสย์ะลา 

377 ถ.สิโรรส อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

โทรศพัท์ : 081-6087440 

 

ไลออน เดชศกัด ิ พิมเสนศรี 

เลขาธิการสโมสรไลออนสย์ะลา 

19 ซอยนายพศิ 3 ถ.สุขยางค ์

อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

โทรศพัท์ : 086-4891914, 089-5080299 

ไลออน กิตตภิฎั  อดุมวงศศ์กัด ิ

เหรญัญกิสโมสรไลออนสย์ะลา 

637 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง 

อ.เมือง .ยะลา 95000 

โทรศพัท์ : 086-4885299 

 

.  สโมสรไลออนสน์ราธิวาส 
 

 

 

ไลออน ร.ต.ต.ประยูร  ชินพงศ ์

นายกสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

9/1 ซ.อดุลตานนท ์6 ต.นางนาค 

อ.เมือง จ.นราธิวาส  96000 

โทรศพัท์ : 089-2980340 
 

ไลออน พีระ  เบญจมานนท ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

21,23 ซ.ศิริอนุรกัษ์ ถ.ภูผาภกัดี 

ต.บางนาค อ.เมอืง จ.นราธิวาส  96000 

โทรศพัท์ : 089-7355888 

ไลออน ธนาศกัดิ  เจยีรธาราทิพย ์

เหรญัญกิสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

27 ถ.ละมา้ยอุทิศ ต.บางนาค 

อ.เมือง จ.นราธิวาส  96000 

โทรศพัท์ : 081-9579417 
 
 
 
 
 
 
 
 



.  สโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 
 

 

 

ไลออน ศรณัย ์ วงัสตัตบงกช 

นายกสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 

550/31-32 ถ.ประชาววิฒัน์ 

อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 

โทรศพัท์ : 081-6901788 

E-mail : saran.ct@hotmail.com  
 

ไลออน เลิศ  จนัทรศ์ริิ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสส์ุไหงโก-ลก 

999 ถ.ทรายทอง 4 

อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 

โทรศพัท์ : 083-1955488 

E-mail : nwtcc@hotmail.co.th 

ไลออน วีรชยั  ศีลประชาวงศ ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสส์ุไหงโก-ลก 

135 ถ.เจริญเขต 

อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 

โทรศพัท์ : 081-5997270 

E-mail : nwtcc@hotmail.co.th 
 

.  สโมสรไลออนสเ์บตง 
 

 

 

ไลออน เดชา  จริยาบูรณ ์

นายกสโมสรไลออนสเ์บตง 

5 ถ.จิรจินดา 

อ.เบตง  ยะลา  95110 

โทรศพัท์ : 081-4796501 
 

ไลออน บณัฑิต  ประเสริฐคงแกว้ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์บตง 

213 ถ.รตันกิจ อ.เบตง  ยะลา  95110 

 

ไลออน วุฒิชยั  วิรยิะสรรคส์กุล 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสเ์บตง 

51 ถ.เวฬุวนั อ.เบตง  ยะลา  95110 
 

 

.  สโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 
 

 

 

ไลออน กรรณิกา  เขาพรง 

นายกสโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 

163/24 ถ.ทรายทอง 4 

อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 

โทรศพัท ์: 095-0868884 

E-mail : nwtcc@hotmail.co.th 
 

ไลออน เพ็ญศรี  ศริิวรรณ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 

90 ซอย1 ถ.เจริญเขต 

อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 

โทรศพัท์ : 089-7351206 

ไลออน จุฬนี  พึงวิรวฒัน ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 

31/5 หมู่ 1 ต.มูโนะ 

อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 

โทรศพัท์ : 081-5415260 

 


