
ล ำดบั รหสั ต ำแหน่ง วนัเกิด ท่ีอยู/่โทรศพัท/์โทรสำร ประเภทธุรกิจ

1 M.5108855 นำยกสโมสร ไลออน ปิยนุช  คงสม (นุช)  21 พ.ค. 2506  197ซ.เกำ้พ่ีนอ้ง ถ. เพชรเกษม 41  ม.1  ต. ควนลงั  อ. หำดใหญ่  จ. สงขลำ  บริษทั พี.ที.แทกซ์คอนซลัแตนท ์จ ำกดั

 LION PIYANOOT  KONGSOM  90110 โทร. 093-5954169   Email : piyanoot_ks@hotmail.com  (ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน FChFP)

2 M.3935682 นำยกสโมสร ไลออน ยวุดี  อคัขนิฐ (ย)ุ  14 ม.ค. 2496  440  ตึกอยูดี่ลิฟว่ิงเพลส ถ.ศรีภูวนำรถ  ต. หำดใหญ่  อ. หำดใหญ่  หจก. P V เคมีภณัฑ์

เพ่ิงผำ่นพน้ LION YUVADEE  AKANID  จ. สงขลำ  90110  โทร. 089-8700414  หจก. มนูญยนตห์ำดใหญ่

  ผู้ประสานงาน LCIF  Email :  yuvadee.ak@gmail.com

3 M.4404588 อุปนำยก ไลออน อญัญำณี  องัศุครำญ (แอะ๊)  15 เม. ย. 2501  236  ถ. ศุภสำรรังสรรค ์ ต. หำดใหญ่  อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ 90110  หจก. สีรถยนตห์ำดใหญ่

คนท่ี 1 LION ANYANEE  ANGSUKRAN  โทร. 081-8979947 ,  074-233321  Email : anyanee.ar@gmail.com

4 M.5108848 อุปนำยก ไลออน กนัยก์ษิด์ิญำ เสนำงคนิกร (ง้ี)  12 ก.ย. 2508  2/3  ถ. ธรรมนูญวิถี  ต. หำดใหญ่  อ. หำดใหญ่  จ. สงขลำ  90110  หำ้งทองไทยดี  สำขำ 3

คนท่ี 2 LION KANKASIYA SENANGKANIKORN  โทร. 086-6981655, 074-220934  Email : Kankasiya.s@gmail.com

5 M.5108866 เลขำธิกำร ไลออน สกณุตณำ  กมลวรรณ์ (จ๊ะจ๋ำ)  4 ก.ค. 2532  1496/9  ม. 3  ถ. สนำมบิน - ลพบุรีรำเมศวร์  ต. ควนลงั  อ. หำดใหญ่  ธนำคำรออมสิน

LION SAKUNTANA  KAMONWAN  จ. สงขลำ  90110 โทร. 062-2492464  Email : dj_winne_4@hotmail.com

6 M.3935673 เหรัญญิก ไลออน ฐิตำรัตน ์ สิริธนนนทส์กลุ (ซ่ิว)  27 ก.ค. 2502  42 ถ. ประชำยนิดี ซ. 3 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ. สงขลำ 90110  K&K มินิมำร์ท

 LION THITARAT  SIRITHANANONSAKUL  โทร. 087-8995556  Fax. 074-236188  Email : Thitarat.s@hotmail.com

7 M.2903982 เทมเมอร์ ไลออน อิสรีย ์ เศรษฐทอง (อน้)  20 พ.ย. 2506  75/2 หมู่บำ้นฉตัรทองคำวินเลียน  ถ. กำญจนวำนิช  ต. บำ้นพรุ  

 LION ISAREE  SETTONG  อ. หำดใหญ่  จ. สงขลำ  90110  โทร. 091-1796553

8 M.1841637 เทลทวิสเตอร์ ไลออน ทิพยรั์ตน ์ ฉตัรสถำพรกลุ (เลก็)  22 เม.ย. 2504  50-56 ถ. โชติวิทยะกลุ 3 ต. หำดใหญ่ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ 90110  บจก. หำดใหญ่ พี.เอส.เอม็ ก่อสร้ำง

 LION TIPRAT  CHATSATAPORNKUL  โทร. 089-7334798 Off. 074-428097, 074-428994 Fax. 074-429913 

9 M.5336228 กรรมกำร 2 ปี ไลออน อำรียำ  เสนำงคนิกร (หน่อย)  3 พ.ย. 2502  42  ถ. ธรรมนูญวิถี  ต. หำดใหญ่  อ. หำดใหญ่  จ. สงขลำ  90110  หำ้งทองไทยดี  สำขำ 1

LION AREEYA  SENANGKHANIKRON  โทร. 081-4798342  

10 M.5423297 กรรมกำร 2 ปี ไลออน เลก็ ล่ิมวรวิวฒัน ์(ลั้ง) 18 พ.ค. 2505 234 - 235(ตรงขำ้มคริสตจ์กัร กิมหยง) ถ.เพชรเกษม อ.หำดใหญ่ หำ้งทรัพยท์วี

LION LEK LIMWORAWIWAT  จ.สงขลำ 90110 โทร. 081-5404822  Email :supthaveehatyai@gmail.com

11 M.3198753 กรรมกำร 1 ปี ไลออน พิลำศ  ลิขนะนนัท ์(เวียน)  29 ก.ย. 2501  1556 ถ.เพชรเกษม ต. หำดใหญ่ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ 90110  บจก. หำดใหญ่คำร์แคร์ เซอร์วิส

LION PILAS  LIKANANUN  โทร. 081-9906882, 074-253282-3  Fax. 074-257357  Email : Pilas_l@hotmail.com

ช่ือ - สกลุ

รายช่ือสมาชิกสโมสรไลออนส์ หาดใหญ่ฮาร์โมนี ปี 2564-2565



ล ำดบั รหสั ต ำแหน่ง วนัเกิด ท่ีอยู/่โทรศพัท/์โทรสำร ประเภทธุรกิจ

12 M.2577421 กรรมกำร 1 ปี ไลออน ระเบียบ  จิตเก้ือ (พ่ีเบียบ)  25 ก.พ. 2490  49/5 ม. 5 ต. ท่ำชำ้ง อ. บำงกล ่ำ จ. สงขลำ 90110  บริษทั เอม็โอเซอร์วิส จ ำกดั

 LION RABIAB  CHITKUA  โทร. 089-8702288   Off. 074-457204 Fax. 074-457205  Email : rb.ck.495@hotmail.com

13 M.2673934 ประธำนฝ่ำย ไลออน จุฑำ  มโนวิเชียร (นก)  7 ก.ค. 2508  10 ม.3 ซ.หมู่บำ้นนรินทร์ทิพยธ์ำนี ต. ควนลงั อ. หำดใหญ่ 

สมำชิกภำพ LION CHUTHA  MANOWICHIAN   จ. สงขลำ 90110  โทร. 081-8951008  Email : chutha_m@yahoo.com

14 M.2400351 ประธำนฝ่ำย ไลออน ศิริวรรณ  ผอ่งเสริมสุข (อัน๋)  12 ส.ค. 2508  9-13 ถ. จุติอุทิศ 4 ต. หำดใหญ่ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ 90110  บจก. อมรส่ือสำร แอนด ์อิเลคโทรนิค

กิจกรรมบริกำร LION SIRIWAN  PHONGSERMSUK  โทร. 081-8966666 H. 074-346373-5  Email : Siriwan_aun@yahoo.co.th

15 M.4147933 ประธำนฝ่ำยส่ือสำร ไลออน พิมพว์รำ  สุทธิภทัรเจริญ (ฮวง)  15 ม.ค. 2502  12/3  ถ. จนัทร์วิโรจน ์ ต. หำดใหญ่  อ. หำดใหญ่  จ. สงขลำ  90110  ร้ำนซุปเปอร์พียู, ร้ำนบดัด้ี 2000

     และกำรตลำด LION PHIMVARA  SUTTHIPHATTHARACHAROEN  โทร. 081- 6983529   fax : 074237424  Email : phimvara@hotmail.com

16 M.1348937 ประธำนฝ่ำย ไลออน สว่ำงจิตต ์ สวยสุวรรณ (รัก)  18 ธ.ค. 2510  85 ถ.ศรีสุดำ อ.เมือง จ.สงขลำ 90000  โรงเรียนจุลสมยัสงขลำ

 สำรำนุกรม LION SAWANGJIT  SUEYSUWAN  โทร. 095-0545950  Off. 074-311736  Fax. 074-323944  

17 M.1343564 ประธำนฝ่ำย ไลออน กลุชฎำ  ลำภำโรจนกิ์จ (จำ้ย)  10 ธ.ค. 2511  23 ถ. สจัจกลุ  ต. หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110  บริษทั เค พลสั พร๊อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั

พิทกัษส์ำยตำ LION KULCHADK  LAPAROJKIT  โทร. 084-8917859 Tel./Fax. 074-220590  Email : ajsilk2001@yahoo.com 

18 M.2352588 ประธำนฝ่ำย ไลออน จนัทรำพร  ลำภำโรจนกิ์จ (หน่อย)  14 พ.ย. 2513  151 ถ. ศุภสำรรังสรรค ์ซ. 5 ต. หำดใหญ่ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ  90110  บจก. ทอ๊ป แลบบอรำทอร่ี

พฒันำผูน้ ำ LION CHANTRAPORN  LAPAROJKIT  โทร. 081-5991991 Off. 074-244131-2 Fax. 074-244143  Email : l_nidnoi@yahoo.com

19 M.3935680 สมำชิก ไลออน ปิยะนำถ  วิภำวสุ (นก)  23 ต.ค. 2516  117  ถ. รถไฟ 2  ต. สะเตง  อ. เมือง  จ. ยะลำ 95000  หจก. นภำสินธ์ิ พำนิช

LION PIYANARTH  WIPAWASU  โทร. 064-2355624, 094-4166597  Email : goon_nok@yahoo.com

20 M.4048213 สมำชิก ไลออน ปิยะพร  พฒันเกษตรวงศ ์(โปร)  23 พ.ย. 2532  7/1  ซ. นุ่มอุทิศ  ต. หำดใหญ่  อ. หำดใหญ่  จ. สงขลำ  90110  บริษทั เอส เค อำร์ เฟรท แอนด์

 LION PIYAPORN  PHATTANAKASETWONG  โทร. 099-1592494     Fax.  :  074-365233  ฟอร์เวิดด้ิง จ  ำกดั

  Email : Pro@skr.co.th

21 M.4022133 สมำชิก ไลออน พิมพน์ำรำ  จนัทร์รัตนำ (ทอย)  26 เม.ย. 2521  92 ถ. ศุภสำรรังสรรค ์ ต.หำดใหญ่  อ. หำดใหญ่  จ. สงขลำ  90110  ซำวดส์ตำร์

 LION PIMNARA  JANRATTANA  โทร. 081-9597866  Email : Pimnara.toy@gmail.com

รายช่ือสมาชิกสโมสรไลออนส์ หาดใหญ่ฮาร์โมนี ปี 2564-2565

ช่ือ - สกลุ



ล ำดบั รหสั ต ำแหน่ง วนัเกิด ท่ีอยู/่โทรศพัท/์โทรสำร ประเภทธุรกิจ

22 M.1343560 สมำชิก ไลออน ชญัญำ  สุวรรณโณ (อุ)๊  18 พ.ย. 2508  79/1  ถ. สจัจกลุ  ต. หำดใหญ่  อ.หำดใหญ่  จ. สงขลำ  90110  บจก. ยสูคำร์คอนเนอร์

 LION CHUNYA  SUWANNO  โทร. 094-5961949  Email : info.chunya@yahoo.com

23 M.2577425 สมำชิก ไลออน มณทิรำ  ชีววฒันำพงศ ์(มณ)  17 มิ.ย. 2520  5/10  ถ. เทพสงเครำะห์ ต. หำดใหญ่ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ 90110  SITTARA SPA

LION MONTIRA  CHEEVAWATTANAPONG  โทร. 081-8686225  Off. 074-238594-5 Fax. 074 238595  Email : Cmontira@gmail.com

24 M.1348936 สมำชิก ไลออน สิริมำลย ์ ลำภำโรจนกิ์จ (ปุ้ม)  11 ก.ค. 2508  20/5 ม. 2 ถ. เทพกระษตัรี  ต. รัษฎำ  อ. เมือง  จ. ภูเกต็ 83000  บจก. เบนซ์ภูเกต็, บจก. จอยอสั

 LION SIRIMAN  LAPAROJKIT  โทร. 081-5994422, 089-9569497  Email : 999poom@gmail.com

25 M.1348931 สมำชิก ไลออน นภำพร  กอ้งกิตติ (ตุ๊ก)  17 ธ.ค. 2504  468/431  ถ.เพชรบุรี  แขวงรำชเทวี เขตรำชเทวี กรุงเทพ 10400

LION NAPAPORN  PANNARA  โทร. 081-6985850  Off. 074-340340, 074-340359  Email : yodnapa@yahoo.com

26 M.3935676 สมำชิก ไลออน ศศิวิมล  เดชะคุปต ์(ออย)  5 ธ.ค. 2524  131/176 หมู่บำ้นสุภำลยัวิลล ์ซ. นวลจนัทร์ 64 แขวงนวลจนัทร์  ไลค ์ทรำเวล แอนด ์เซอร์วิส

 LION SASIWIMOL  DECHAKHOOP   เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพ 10230  โทร. 081-8192654  02-9444728  Email : sloil@hotmail.com

27 M.4022126 สมำชิก ไลออน ณัฐำ  สำครินทร์ (เตย)  11 ม.ค. 2530  1-3-5-7  ถ. นิพทัธ์อุทิศ 1  ต. หำดใหญ่  อ. หำดใหญ จ. สงขลำ 90110  โรงแรม วีแอล หำดใหญ่

 LION NUTTHA  SAKARIN  โทร. 090-5989944  Email : nutthastudio@gmail.com

28 M.1343565 สมำชิก ไลออน จตุพร  แซ่ล่ิม (ฮุ้ง)  16 ก.ย. 2502  54/1  ถ. โชคสมำน 1 ต. หำดใหญ่ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ 90110  ส ำนกังำน เจ.พี. กำรบญัชี

 LION JATUPORN  LIM  โทร. 089-8761783  Off. 074-258795  Email : jatuporn456@hotmail.com

29 M.4742376 สมำชิก ไลออน สนธิยำ  โคนนัทน ์ (หนุ่ย)  4 ต.ค. 2506  1899/1  หมู่ท่ี 6  ถ. สนำมบิน - ลพบุรีรำเมศวร์  ต. ควนลงั อ. หำดใหญ่  บริษทั ฟำร์ม ชูสิน เตือนใจ 99 จ ำกดั

LION SONTIYA  GONANDANA  จ. สงขลำ  90110  โทร. 061-5523698, 074-797025  Email : n_sontiya@hotmail.com

30 M.4363090 สมำชิก ไลออน ธญัญลกัษณ์  โจง้ทองเฟ่ืองฟ ู(สำว)  31 มี.ค. 2518   41/222 ถ.นิพทัธ์สงเครำะห์ 1 ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ. สงขลำ 90110  K&K ซุปเปอร์คำ้ส่งหำดใหญ่

LION THANYALUCK  CHONGTHONGFUANGFOO  โทร. 088-1563622

31 M.5336233 สมำชิก ไลออน ณภทัร  อำรีวำนิช (อู๊ด)  28 มิ.ย. 2496   1/1  ถ. จุติอนุสรณ์  ต. หำดใหญ่   อ. หำดใหญ่  จ. สงขลำ 90110  ร้ำนจุติเบเกอร์ร่ี

LION NAPAT  AREEWANICH  โทร. 081-9591122  Jutibakery.napat@gmail.com

32 M.5360955 สมำชิก ไลออน โสภำ  ประทีปจิตต ์(ออ้ย)  21 ส.ค. 2497   68  ถ. จนัทร์วิโรจน ์ ต. หำดใหญ่   อ. หำดใหญ่  จ. สงขลำ 90110 โรงเรียนศรีสว่ำงวงศ์

LION SOPA  PRATHEEPJIT  โทร. 081-3399655  Email : Pratheepjit.aoy@gmail.com

ช่ือ - สกลุ

รายช่ือสมาชิกสโมสรไลออนส์ หาดใหญ่ฮาร์โมนี ปี 2564-2565


