ไลออน ธรรมสุวรรณ นรังศิยา
ผูว้ ่าการไลออนส์สากลภาค
บี
ปี บริหาร
สังกัดสโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี

วันเกิด :

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2501

ครอบครัว :

คู่สมรส นางสาวอัญชลี หวังจงเจริญ
บุตรชาย 2 คน และบุตรสาว 1 คน

อาชีพ :

- รัตนนาครีไซเคิล
- อสังหาริมทรัพย์

การศึกษา :

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี

โรงเรียนยุวศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนวัดน้อยใน ตลิ่งชัน กรุงเทพ
โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพ
คณะศิลปะศาสตร์ (รัฐศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 9

การอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของไลออนส์ :
 การอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้นำระดับต้น : ปี 2550 ณ เกาะลันตา จ.กระบี่
 การอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้นำระดับกลาง : ปี 2551 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี)
 Regional Lions Leadership Institute (RLLI) : ปี 2558 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
 Advance Lions Leadership Institute (ALLI) : ปี 2560 เมืองปูซาน เกาหลีใต้
 2020 FVDG/DGE Seminar at the Q Center Training, Chicago, Illinois, USA เมื่อวันที่ 11-14
กุมภาพันธ์ 2563
ประวัติทางสโมสรไลออนส์ : เป็นไลออนส์ เมื่อ มิถุนายน พ.ศ. 2548 หรือ วันที่ มิถนุ ายน ค.ศ.2005 เคยดำรง
ตำแหน่งของไลออนส์ คือ
 นายกสโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี
เมื่อปีบริหาร 2552 - 2553
 เหรัญญิกสโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี
เมื่อปีบริหาร 2554 - 2555, 2557 - 2558
 กรรมการ 1 ปี ระดับสโมสร
เมื่อปีบริหาร 2549 - 2550
 กรรมการ 2 ปี ระดับสโมสร
เมื่อปีบริหาร 2548 - 2549
 ประธานเขต
เมื่อปีบริหาร 2553 - 2554
 ประธานภูมิภาคที่ 1
เมื่อปีบริหาร 2557 - 2558







ประธานฯ ฝ่ายสารานุกรมไทยฯ จ.สุราษฎร์ธานี
ประธานฯ ฝ่ายวางแผนและวิจัยงานไลออนส์
ประธานฯ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ
รองผู้ว่าการฯ ภาค 310 บี คนที่ 2
รองผู้ว่าการฯ ภาค 310 บี คนที่ 1

สถานภาพทางสังคม ณ ปี 2563 :












เมื่อปีบริหาร 2555 - 2556, 2556 - 2557
เมื่อปีบริหาร 2558 - 2559
เมื่อปีบริหาร 2559 – 2560, 2560 - 2561
เมื่อปีบริหาร 2561 - 2562
เมื่อปีบริหาร 2562 – 2563

กรรมการที่ปรึกษา ชมรมมิตรสัมพันธ์ สุราษฎร์ธานี
กรรมการที่ปรึกษา ชมรมราชนาวี สุราษฎร์ธานี
กรรมการที่ปรึกษา ชมรมเม่ค้า พ่อค้า และเพื่อน สุราษฎร์ธานี
กรรมการที่ปรึกษา ชมรมโชคดี สุราษฎร์ธานี
กรรมการที่ปรึกษา ชมรมไหหลำสัมพันธ์ สุราษฎร์ธานี
สมาชิกสมาคม โผวเล้ง แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรมการสมาคม ศาลเจ้าแป๊ะกง พวงเพชร สุราษฎร์ธานี
กรรมการสมาคม ไหหลำ สุราษฎ์ธานี
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพหวาย
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยุวศึกษา

=========================================

นโยบายผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 B
ปีบริหาร 2563-2564
1) ด้านกิจกรรมบริการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสโมสร การทำกิจกรรมบริการในพื้นที่ชุมชนอย่างหลากหลาย ตามความต้องการของ
ชุมชน โดยค้นหาโอกาสใหม่ๆ สร้างความหลากหลายในการทำกิจกรรมในชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า
ซึ่งเป็นแนวนโยบายนี้ นำไปสู่ความสำเร็จมาโดยตลาดระยะเวลา 102 ปี สำหรับปีบริหารนี้ ส่งเสริมการทำกิจกรรมที่
หลากหลาย ประกอบด้วย
 กิจกรรมที่เกี่ยวกับสายตา (Vision)
 การป้องกันโรคเบาหวาน (Diabetes)
 ช่วยเหลือด้านความหิวโหย (Hunger)
 ช่วยเหลือด้านโรคมะเร็งในวัยเด็ก (Childhood Cancer)
 ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
 ด้านเยาวชน (Youth)
 บรรเทาผู้ประสพสาธารณภัย (Disaster Relief)
 ช่วยเหลือด้านมนุษยชาติ (Humanitarian Efforts)

2) ด้านสมาชิกภาพ
สนับสนุนให้สโมสรเพิ่มสมาชิก โดยการเชิญชวนสมาชิกทุกช่วงวัยที่ทำกิจกรรมเดียวกันและคล้ายกัน สำหรับ
ปีบริหารนี้ ส่งเสริมการเพิ่มและการรักษาสมาชิก
 ก่อตั้งสโมสรไลออนส์ใหม่เพิ่มขึ้น
 ก่อตั้งสโมสรลีโอเพิ่มขึ้น
 ก่อตั้งสโมสรไลออนส์สาขา
 ก่อตั้งสโมสรไลออนส์พิเศษ
 รณรงค์ให้สโมสรเพิ่มสมาชิกใหม่
 รณรงค์ให้สโมสรรักษาสมาชิกเดิมไว้
3) ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะผู้นำสมาชิกทุกระดับ เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตร
ต่างๆ ของภาคและไลออนส์สากล
 ส่งเสริมให้มีการจัดปฐมนิเทศสมาชิก
 ส่งเสริมและจัดการอบรมพัฒนาผู้นำในหลักสูตรต่างๆ เช่น ELLI, ALLI, MC, LLI
4) ด้านการสื่อสารและการตลาด
สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์สโมสรไลออนส์ ให้เป็นที่รู้จักของชุมชน โดยผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น
Face Book, Line และเว็บไซด์ต่างๆ สำหรับปีบริหารนี้ ส่งเสริมให้สโมสรสามารถรายกิจกรรมผ่ายเว็บไซด์ MyLCI
และ App MyLion
5) ด้านงบประมาณการบริหารและทำกิจกรรม
 ส่งเสริมให้สโมสรมีการจัดกิจกรรมหารายได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า โดยจะต้องเน้นถึงความ
ชัดเจนและโปร่งใสในการใช้เงิน
 ส่งเสริมและเชิญชวนให้สมาชิกร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิไลออนส์สากล (LCIF)
 ส่งเสริมให้สโมสรสามารถทำกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกับสโมสร
อื่นอย่างน้อย 2 สโมสร เพื่อขอการสนับสนุนจากมูลนิธิไลออนส์สากล (LCIF) ในรูปแบบต่างๆ

************************************

