
ลําดบั ชือสโมสรไลออนส์ อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. เวลา สถานทีประชมุ

1. ชุมพรทรายรี 2 18.00 น. ร้านอาหารสวนรินทร์ ถ.กรมหลวง อ.เมือง จ.ชุมพร2. หลังสวน ชุมพร 1 12.00 น. ร้านอาหารต้นข่อย อ.หลังสวน จ.ชุมพร3. ระนอง 19.00 น. ร้านอาหารเอสโซ่นอก อ.เมือง จ.ระนอง4. ระนองรัตนรังสรรค์ 18.00 น. ร้านอาหารเอสโซ่นอก อ.เมือง จ.ระนอง
5. สรุาษฎร์ธานี 2 19.00 น. ร้านอาหารมณเฑยีร ถ.ดอนนก จ.สรุาษฎร์ธานี6. ศรีสรุาษฎร์ 2 19.00 น. โรงแรมวงัใต้ อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี7. สธุานี 18.00 น. ภตัตาคารฉ่ายฮวย อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี8. พุนพิน 2 19.00 น. ร้านอาหารปานโภชนาการ อ.พินพิน จ.สรุาษฎร์ธานี9. ศรีวชัิยพุนพิน 2 19.00 น. ห้องอาหารณีรดา อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี10 เมืองคนดี 2 19.00 น. โรงแรมไดมอนพลาซ่า อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี
11. นครศรีธรรมราช 2 13.00 น. โรงแรมเดอะทวนิโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช12. ศรีนคร 1 19.00 น. โรงแรมเดอะทวนิโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช13. เมืองลิกอร์ 1 17.00 น. ร้านอาหารคุ้มอสีาน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช14. ทุ่งสง 19.00 น. ร้านอาหารย่งฮง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

15. ภเูกต็ 4 19.30 น. โรงแรมภเูกต็เมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภเูกต็16. ภเูกต็อันดามันซี 2 19.00 น. ร้านอาหารทรอบิก้า บังกะโล ป่าตอง  จ.ภเูกต็17. ภเูกต็เพิร์ล 2 17.00 น. โรงแรมภเูกต็เมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภเูกต็18. ป่าตองบีช ภเูกต็ 2 19.00 น. โรงแรมรอยัลภาวด ีอ.กระทู้ จ.ภเูกต็19. ตะกวัป่า 1 19.00 น. ร้านอาหารพุทธชาด อ.ตะกวัป่า จ.พังงา20. เขาหลักอนัดามัน 2 13.00 น. สาํนักงานเลขาธิการสโมสร
21. กระบี 3 19.00 น. โรงแรมเวยีงทอง อ.เมือง จ.กระบี22. ตรัง 3 19.00 น. โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง23. ศรีตรัง 4 15.00 น. โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง

สโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บี

ประธานเขต 2  ไลออน สุรศกัด ิ ถนอมนนัทกุล  (สโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี)
วนัท ี22 ของทุกเดอืน

ประธานภูมิภาคที 2  ไลออน สนัติสุข  ณ ถลาง  (สโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั)

วนั เวลา และสถานทีประชุมสโมสรต่างๆปีบริหาร 2559-2560

ประธานเขต 4  ไลออน ระเบียบ  อนุศาสนนนัท ์ (สโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั)

ประธานเขต 5  ไลออน นนัท ์ เถระวงศ ์ (สโมสรไลออนสศ์รีตรงั)

วนัท ี10 ของทุกเดอืนวนัท ี2 ของทุกเดอืน

ประธานภูมิภาคที 1  ไลออน วราภรณ ์ ติรเศรษฐ ์ (สโมสรไลออนสสุ์ธานี)ประธานเขต 1  ไลออน วนัชยั  ชูขจร  (สโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชมุพร)

ประธานเขต 3  ไลออน รติัยา  สุทธิเดช  (สโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร)์

วนัท ี20 ของทุกเดอืน
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24. หาดใหญ่ 2 18.30 น. โรงแรมซากุระแกรนด์ววิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา25. หาดใหญ่ ฮาร์โมนี 11.30 น. ร้านอาหารมิหลา ซสีปอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา26. สะเดา 2 18.00 น. ร้านอาหารพีแผ้ว (ข้าง สภ.สะเดา)27. ยะลา 1 17.00 น. โรงแรมยะลามายด์เฮ้าส ์อ.เมือง จ.ยะลา28. เบตง 4 19.00 น. โรงแรมแกรนดแ์มนดาริน อ.เบตง จ.ยะลา
29. สงขลา 1 19.00 น. โรงแรมกรีนเวลิดพ์าเลซ อ.เมือง จ.สงขลา30. ปัตตานี 2 12.00 น. โรงแรม ซ.ีเอส. อ.เมือง จ.ปัตตานี31. นราธวิาส 2 18.30 น. สวนอาหารริมนาํ อ.เมือง จ.นราธวิาส32. สไุหงโก-ลก 2 18.00 น. โรงแรมแกรนดก์าร์เด้นท ์อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส33. สตรีสไุหงโกลก 2 19.00 น. โรงแรมแกรนดก์าร์เด้นท ์อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส

ประธานเขต 6  ไลออน กวิศพงษ ์ สิริธนนนทส์กุล  (สโมสรไลออนสห์าดใหญ่)ประธานภูมิภาคที 3  ไลออน ไพโรจน ์ สุวรรณจินดา  (สโมสรไลออนสส์งขลา)

ประธานเขต 7  ไลออน วาทกร  รฐัพทิกัษส์นัติ  (สโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก)

วนัท ี15 ของทุกเดอืน


