
นายกสโมสร ไลออน คมสนั ยอดประดษิฐ์

นายกสโมสรเพิง่ผา่นพน้ ไลออน นพัิฒน์ อดุมอักษร

อปุนายกคนที ่1 ไลออน ธรีภัทร์ ศริจิริวัฒนวงศ์

อปุนายกคนที ่2 ไลออน วรนนท ์ สธุาพาณชิย ์

อปุนายกคนที ่3 ไลออน ปรเมศวร ์ โพธิท์อง 

เลขาธกิารสโมสร ไลออน ธนาธปิ คงสม

เหรัญญกิสโมสร ไลออน พรชยั โชตมิงคลทรัพย์

ประธานฝ่ายสมาชกิภาพ Club Membership Chairperson ไลออน ชยัยง สขุะปานนท์

ประธานฝ่าย Club Service Chairperson ไลออน กวศิพงษ์ สริธินนนทส์กลุ

ประธานฝ่าย Club Marketing Communications Chairperson ไลออน วรวทิย์ พงษ์จนี

ผูป้ระสานงาน LCIF (Club LCIF Coordinator) ไลออน นพัิฒน์ อดุมอักษร

ไลออนเทมเมอร์ ไลออน เกรยีงศักดิ์ จรเจนเกยีรติ

เทลทวสิเตอร์ ไลออน เอกธนาพนธ์ เอกพทัิกษ์ธนบดี

กรรมการ 2 ปี ไลออน พชิยั วัฒนะพยงุกลุ

กรรมการ 2 ปี ไลออน ฉัฎฐา จรีวฒุภัิทร

กรรมการ 2 ปี ไลออน สรพล แกว้จรัุตน์

กรรมการ 2 ปี ไลออน กัณภพ ประยงคม์รกต

กรรมการ 2 ปี ไลออน อ านาจ ตันตธนวงศ์

กรรมการ 2 ปี ไลออน สรัล โศจศิริกิลุ

กรรมการ 2 ปี ไลออน สคุล ทองพลู

กรรมการ 1 ปี ไลออน จรนิทร์ ลิม้พันธอ์ดุม

กรรมการ 1 ปี ไลออน อ านวย มณีแสง

กรรมการ 1 ปี ไลออน ภเูบศ แซฉ่นิ

กรรมการ 1 ปี ไลออน ศวิัตน์ สวุรรณวงศ์

กรรมการ 1 ปี ไลออน ฐานันดร เพชรเงนิทอง

กรรมการ 1 ปี ไลออน ธนภมูิ จติตภั์กดี

กรรมการ 1 ปี ไลออน ทพ.ววิัฒน์ ลีว้บิลูยศ์ลิป์

กรรมการ 1 ปี ไลออน พพัิฒน์ ซือ่สตัยส์นทิ

ประธานทีป่รกึษา ไลออน พชิยั วัฒนะพยงุกลุ

รองประธานทีป่รกึษา ไลออน เกษม จันทรเกษมพร

รองประธานทีป่รกึษา ไลออน ลาภศักดิ์ ลาภาโรจนก์จิ

รองประธานทีป่รกึษา ไลออน ระวิ ผดงุมาศ

ทีป่รกึษา ไลออน กวศิพงษ์ สริธินนนทส์กลุ

สโมสรไลออนสห์าดใหญ่

รายนามคณะกรรมการทีป่รกึษา ปี 2565-2566

สโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

รายนามคณะกรรมการบรหิาร ปีบรหิาร 2565 – 2566



ทีป่รกึษา ไลออน สรพล แกว้จรัุตน์

ทีป่รกึษา ไลออน ทศวร ววิัฒนส์รุกจิ

ทีป่รกึษา ไลออน สทุธโิรจน์ ตัง้ธนกจิโรจน์

ทีป่รกึษา ไลออน ภเูบศ แซฉ่นิ

ทีป่รกึษา ไลออน ธรีะชยั เธยีรธติ ิ

ประธานฝ่ายประสานงานLCIF   Club LCIF Coordinator ไลออน นพัิฒน์ อดุมอักษร

รองประธานฝ่ายประสานงานLCIF Club LCIF Coordinator ไลออน พชิยั วัฒนะพยงุกลุ

ประธานฝ่ายตา่งประเทศClub Public Relations&Lions Information Chairperson ไลออน สมุติร กาญจนัมพะ

รองประธานฝ่ายตา่งประเทศ อังกฤษ ไลออน พรชยั โชตมิงคลทรัพย์

รองประธานฝ่ายตา่งประเทศ จนี ไลออน เอกธนาพนธ์ เอกพทัิกษ์ธนบดี

ประธานฝ่ายความมัน่คงและปลอดภัย ไลออน ไพโรจน์ ชยัจริะธกิลุ

รองประธานฝ่ายความมัน่คงและปลอดภัย ไลออน สวุทิย์ ตันรัตนากร

ประธานฝ่าย Club Service Chairperson ไลออน กวศิพงษ์ สริธินนนทส์กลุ

ประธานฝ่าย Club Marketing Communications Chairperson ไลออน วรวทิย์ พงษ์จนี

ประธานฝ่ายพัฒนาผูน้ าClub Leadership Chairperson ไลออน ทพ.ววิัฒน์ ลีว้บิลูยศ์ลิป์

ประธานฝ่ายแลกเปลีย่นเยาวชนฯClub Youth Camp and Exchange Chairperson ไลออน สมเกยีรติ พทิยาธรรม

ประธานฝ่ายอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มClub Environmental Chairperson ไลออน ฐานันดร เพชรเงนิทอง

ประธานฝ่ายพทัิกษ์สายตาClub Sight Preservation Awareness and Action Chairperson ไลออน ฉัฏฐา จรีวฒุภัิทร

ประธานฝ่ายประกวดภาพโปสเตอรส์นัตภิาพClub Peace Poster Contest Chairperson ไลออน ณัฐวัฒน์ ลิม่วรววิัฒน์

ประธานฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศClub Information Technology Chairperson ไลออน ภเูบศ แซฉ่นิ

ประธานฝ่ายธรรมนูญและขอ้บังคับ ไลออน ชยัยง สขุะปานนท์

ประธานฝ่ายหารายได ้ ไลออน วรวทิย์ พงษ์จนี

ประธานฝ่ายการศกึษา ไลออน จริะศักดิ ์ จันทรรั์ตนา

ประธานฝ่ายสขุภาพและอนามัย ไลออน ทพ.ววิัฒน์ ลีว้บิลูยศ์ลิป์

ประธานฝ่ายกฬีาและสนัทนาการ ไลออน อ านวย มณีแสง

ประธานฝ่ายของทีร่ะลกึฯ ไลออน ธรีภัทร์ ศริจิริวัฒนวงศ์

ประธานฝ่ายบรจิาคโลหติ ไลออน อ านาจ ตันตธนวงศ์

ประธานฝ่ายปฏคิม ไลออน สคุล ทองพลู

ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยฯ ไลออน ระวิ ผดงุมาศ

ประธานฝ่ายสง่เสรมิการเป็นพลเมอืงดี ไลออน รุง่โรจน์ สขุแกน่

ประธานฝ่ายประชาสมัพันธ์ ไลออน ธนภมูิ จติตภั์กดี

รายนามคณะกรรมการฝ่ายฯ ปี 2565-2566

สโมสรไลออนสห์าดใหญ่


