
คณะกรรมการสโมสรไลออนสส์ากลภาค  บี 
ปีบริหาร 2565-2566 

 

 

ผูว้่าการไลออนสส์ากลภาค  บ ี
ไลออน ไพโรจน ์  สุวรรณจินดา 

สงักดัสโมสรไลออนสส์งขลา 

 ซ.พูนสุขอุทิศ  ถ.ชยั-เพชรมงคล 

ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  

โทร : 093-5742363 

Email : pirogesuvansuvanjinda@hotmail.com 
 

 

ผูว้่าการไลออนสส์ากลภาค  บี เพงิผ่านพน้ 
ไลออน สนัติสุข  ณ ถลาง 

สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลกั อนัดามนั 

 ถ.ศรีตะกวัป่า ต.ตะกวัป่า  

อ.ตะกวัป่า  จ.พงังา  

โทร : 081-8916742 

Email : Suntisukn@gmail.com 
 

 

รองผูว้่าการไลออนสส์ากลภาค 310 บ ีคนท ี1 
ไลออน สมภพ  เศาจวุฒิพงศ ์
สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 

/  หมู่  หมู่บา้นสิทธิโชค ซอย  

ต.มะขามเตีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี  84000 

โทร : 095-2570833 

Email : sombhop.sao@gmail.com 

 

รองผูว้่าการไลออนสส์ากลภาค 310 บ ีคนท ี2 
ไลออน ระเบียบ  อนุศาสนนันท ์
สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 

/  หมู่  ต.บางนายสี  

อ.ตะกวัป่า จ.พงังา  

โทร : 081-7376098 

Email : kwan27@gmail.com 
 

 

เลขาธิการภาค  บ ี
ไลออน รฐา  ธรรมธนกรณ ์
สงักดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

 หมู่  ต.ถาํใหญ ่ 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช  

โทร : 099-4245541 

Email : lionratha@gmail.com 

 

เหรญัญิกภาค  บ ี
ไลออน ศิรภสัสร  บญุระยอง 
สงักดัสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

/  หมู่  หมู่บา้นออมทอง  

ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง  ปัตตานี   

โทร : 081-7662117 

Email : siripassorn_111@gmail.com 
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ประธานภูมิภาค 

 

ประธานภูมิภาคที  
ไลออน นิตย ์ อุ่ยเต็งเค่ง   
สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนอง 

 หมู่  ต.บางริน อ.เมือง จ.ระนอง   

โทร : 081-9564333     

Email : nit_utk2288@gmail.com 
 

ประธานภูมิภาคที  
ไลออน ชลากร  พิมลเดชกุล   
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 

/  ถ.วิเศษกุล ต.ทับเทียง  

อ.เมือง จ.ตรงั    

โทร : 081-5354842, 075-219329      

Email : sritrang_nee@gmail.com 

 

ประธานภูมิภาคที 3 
ไลออน ณฐัสณัห ์ สงคจิ์นดาศกัด ิ

สงักดัสโมสรไลออนสเ์บตง 

 ถ.ภกัดีดาํรงค ์ต.เบตง  

อ.เบตง จ.ยะลา    

โทร : 095-0359999     

Email : natthasan@windowslive.com 

  

 

ประธานเขต 

 

ประธานเขต  
ไลออน สิรลิกัษณ ์ โลสงค ์  
สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์

/  ถ.ชาติเฉลิม ต.เขานิเวศน์  

อ.เมือง จ.ระนอง   

โทร : 086-6912226     
 

ประธานเขต  
ไลออน ปริณดา  ภิงคารวฒัน ์  
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

/  ถ.วดัโพธิ ต.ตลาด  

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี   

โทร : 063-3511999     

Email : Parinda10121963@gmail.com 

 

ประธานเขต  
ไลออน ปรตัถกร  ขนุพรหม   
สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 

/  หมู่  ต.บางกุง้  

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี   

โทร : 089-4642604, 084-1820556    

Email : pattakorn1@hotmail.com 

 

ประธานเขต  
ไลออน จุฑามาศ  วุฒศิกัด ิ  
สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์

 ซอยศรีธรรมโศก  แยก  ถ.ศรีธรรมโศก  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  

โทร : 081-4154211     

Email : chuthamaswuthisak@gmail.com 

 

ประธานเขต 5 
ไลออน ธิดา  กาญจนะ   
สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

 หมู่กาญจนะ ถ.นาใน  

ต.ป่าตอง อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต   

โทร : 093-5596645     

Email : tidakr@gmail.com 
 

ประธานเขต  
ไลออน จนัทรเ์พ็ญ  แรงกลา้   
สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 

/  หมู่  ต.บางนายสี  

อ.ตะกวัป่า จ.พงังา   

โทร : 081-7976784     

Email : chanpen1903@gmail.com 
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ประธานเขต  
ไลออน สุรชาติ  เชาวนว์ฒันา   
สงักดัสโมสรไลออนสต์รงัซิตี 

/  หมู่บา้นศรีตรงั หมู่   

ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรงั   

โทร : 091-1582158     

Email : shaobin_82@hotmail.com  

 

ประธานเขต 8 
ไลออน ศรณัย ์ นวภคัสกุล   
สงักดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 

/  ซอย  (ถ.ปาดงัเบซาร)์ ถ.ปาดงัเบซาร์

ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา   

โทร : 086-5984187     

Email : sarunsarun1973@gmail.com 

 

ประธานเขต  
ไลออน วกุล  จิเวทพงศ ์  
สงักดัสโมสรไลออนสเ์บตง 

 ถนนสุขยางค ์อ.เบตง  ยะลา    

โทร : 096-4652695     

Email : wawakulaha@gmail.com 

 

 

ประธานเขต 10 
ไลออน สว่าง  ศรีชัย   
สงักดัสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

 ถ.วชัรีบาํรุง ต.บางนาค  

อ.เมือง จ.นราธิวาส   

โทร : 081-8453285     

Email : srichai578@gmail.com 

 

ทปีรึกษากิตติมศกัดิ 
 

 

ประธานทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน วฒันา  พงศม์านะวุฒ ิ
ประธานสภาฯ ปีบริหาร -  

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 

/  ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี  

โทร : 081-6760876, 077-205777 

Email : wattana310b@live.com 
 

 

รองประธานทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน พิชยั  วัฒนพยุงกุล 
ประธานสภาฯ ปีบริหาร -  

ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

880 ถ.เพชรเกษม 

อ.หาดใหญ่  สงขลา 90110 

โทร : 081-6981577, 074-364760 

 

รองประธานทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน จุไร  รตันโอภาส 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 

45-47 ถนนศาลาแดง 

อ.เมือง ชุมพร 86000 

โทร : 089-6518805, 077-511058 
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กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน เกษม  จนัทรเกษมพร 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

 

 

 

 

 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน ภาณุวัฒน ์ พนัธุวิ์ชาตกิุล 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

/ -  ถ.รามอินทรา กม.  

แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพฯ  

โทร : 081-6600444, 02-9456034  

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน ปรีชา  จารพุานิช 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสต์รงั 

/  ถนนกนัตงั ต.ทับเทียง 

อ.เมือง ตรงั   

โทร : 081-7973042, 075-218268  

 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน ธีระ  วงศช์ยัศร ี
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 

 ถ.สฤษดิวงศ ์ต.สุไหงโก-ลก 

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  

โทร : 081-9575100 

Email : theerakolok@hotmail.com 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน มนัส  สุขวาณิชวิชยั 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2545-2546 

สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนอง 

90/21 ถนนสะพานปลา ต.ปากนํา 

อ.เมือง ระนอง 85000 

โทร : 081-2701643, 077-811203 

 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน อรทิพย ์ เจียรนัย 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

/  ถ.โรงเหลา้ ต.รูสะมิแล 

อ.เมือง จ.ปัตตานี  

โทร : 096-9893691 

Email : oratip.j@gmail.com 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน สุทศัน ์ ตนัติษัณสกลุ 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

/  ตลาดเกษตร   

ถ.ตลาดใหญ ่ต.ตลาด  

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี  

โทร : 081-9781718, 077-286830  

 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน วิทยา  อุ่นดาํรงคก์าร 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสต์รงั 

 ถนนนิกรบาํรุง ต.ปากแพรก 

อ.ทุ่งสง นครศรธีรรมราช  

โทร : 081-5386339, 075-412787 

Email : thaisomborn1-3@hotmail.com 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน สมชัย  จิรายุส 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2550-2551 

สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

โรงแรมภูเก็ตเมอรล์ิน 

/  ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ ่

อ.เมือง จ.ภูเก็ต  

โทร : 081-8921173 

Email : somchai@merlinphuket.com 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน สุคนธ ์ สรคัคานนท ์
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2551-2552 

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

102,104 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 081-9793446, 084-2671414  

 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน พ.ต.ท.ชลินทร ์ วิชยัดษิฐ 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสก์ระบ ี

/  ถ.วชัระ ต.กระบใีหญ ่

อ.เมือง จ.กระบ ี  

โทร : 092-3996884 

 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน สมบรูณ ์ จนัทรวิศรุต  
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2554-2555 

สงักดัสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

/  ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค 

อ.เมือง จ.นราธิวาส  

โทร : 081-8972497 

Email : somboon310b@gmail.com 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน วีระ  เชาวกิ์จคา้ 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2555-2556 

สงักดัสโมสรไลออนสต์รงั 

วีระออโตค้าร ์ 170 ถ.หว้ยยอด 

อ.เมือง จ.ตรงั 82000 

โทร : 084-4402904, 075-218242 

 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน ทพญ.ศุภลกัษณ ์ จนัทามงคล 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2556-2557 

สงักดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร ์ต.ปากแพรกห 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช  

โทร : 081-8924464 

Email : suppalakj@gmail.com 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน พุทธิพงศ ์ กุลยุทธ 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสต์รงัซิตี 

/  ถ.สถานี ต.ทบัเทียง 

อ.เมือง จ.ตรงั   

โทร : 085-9164246 

Email : kly.puttpong@gmail.com 
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กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน สุภชัย  สิทธิสุทธ ิ
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองรอ้ยเกาะ 

สิทธิประเสรฐิ พรินติง 

/  หมู่  ถ.เลยีงเมือง ต.มะขามเตีย 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 097-6926546 

Email : igofebrous@gmail.com 

 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน ทรงพล  เตชะอนันตต์ระกูล 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2559-2560 

สงักดัสโมสรไลออนสส์งขลา 

/  ซอย  ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง 

อ.เมือง จ.สงขลา  

โทร : 081-8961134 

Email : Songphon.techa@gmail.com 

 

 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน ร.ท.สมมาตร  ออ่นวงศ ์
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2560-2561 

สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

/ -  ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ 

อ.เมือง จ.ภูเก็ต   

โทร : 086-6829965 

Email : tnpps@yahoo.com 

 
กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน วิชา  สว่างอารมย ์
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2561-2562 

สงักดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

95/13 ถ.ยุทธศาสตร ์ซอย 9  

ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง  

จ.นครศรธีรรมราช 80110 

โทร : 081-9585044 

Email : lionwicha@gmail.com 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน วาทิศ  บุณยปราการ 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร 2562-2563 

สงักดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 

 ถ.ทุ่งเสา  ต.หาดใหญ ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

โทร : 080-1397737 

Email : V.hotel-resort@hotmail.com 

 

กรรมการทปีรึกษากิตติมศกัด ิ
ไลออน สนัติสุข  ณ ถลาง 
ผูว้า่การภาคฯ ปีบริหาร -  

สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลกั อนัดามนั 

 ถ.ศรีตะกวัป่า ต.ตะกวัป่า  

อ.ตะกวัป่า  จ.พงังา   

โทร : 081-8916742     

Email : Suntisukn@gmail.com 

 
 

.  งานดา้นสมาชิกภาพและวางแผนพฒันาไลออนส ์

 

District GMT Coordinator 
ไลออน วาทิศ  บุณยปราการ 
สงักดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 

20 ถ.ทุ่งเสา 1 ต.หาดใหญ ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร : 080-1397737, 074-223766 

Email : V.hotel-resort@hotmail.com 

 

District GLT Coordinator 
ไลออน ทพญ.ศุภลกัษณ ์ จนัทามงคล 
สงักดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

45 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร ์ต.ปากแพรก 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 80110 

โทร : 081-8924464, 075-421162 

Email : suppalakj@gmail.com 

 

District GST Coordinator 
ไลออน สุภชัย  สิทธิสุทธิ   
สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองรอ้ยเกาะ 

สิทธิประเสรฐิ พรินติง  

/  หมู่  ถ.เลยีงเมือง ต.มะขามเตีย  

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี  
โทร : 097-6926546, 077-405228    
Email : igofebrous@gmail.com 

 

District GET Coordinator 
ไลออน ทรงพล  เตชะอนันตต์ระกูล 
สงักดัสโมสรไลออนสส์งขลา 

1/6 ซอย 1 ถ.ไทรงาม 

อ.เมือง จ.สงขลา  90000 

โทร : 081-8961134, 074-324988 

Email : Songphon.techa@gmail.com 

 

 

District GMT Family & Women’s Specialist 
ไลออน อรทิพย ์ เจียรนัย 
สงักดัสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

108/24 ถนนโรงเหลา้ ต.รูสะมิแล 

อ.เมือง ปัตตานี 94000 

โทร : 096-9893691, 073-331392 

Email : oratip.j@gmail.com 

 

ประธานฝ่ายตรวจสอบการเงนิ 
ไลออน ร.ท.สมมาตร  ออ่นวงศ ์
สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

20/23-24 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ 

อ.เมือง ภูเก็ต 83000 

โทร : 086-6829965 

Email :  tnpps@yahoo.com 
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ประธานฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคับ 
ไลออน ชยัยง  สุขะปานนท ์

สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

รา้นรุ่งไพศาล 132-134 ถ.นิพทัธอ์ุทิศ 2   

อ.หาดใหญ่  สงขลา 90110 

โทร : 081-6905369, 074-261423 

Email : lionchaiyong@hotmail.com 

 

ประธานฝ่ายวางแผนและวิจยังานไลออนส ์
ไลออน สมบรูณ ์ จนัทรวิศรุต   
สงักดัสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

/  ถ.สุริยะประดิษฐ์  ต.บางนาค  

อ.เมือง จ.นราธิวาส   

โทร : 081-8972497     

Email : somboon310b@gmail.com 
 

.  งานดา้นสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข 

 

ประธานฝ่ายหน่วยแพทยแ์ละทนัตกรรมเคลอืนท ี
ไลออน ทพ.วิวฒัน ์ ลวิีบูลยศ์ลิป์ 

สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

176/30 ถ.รถัการ ต.หาดใหญ ่

อ.หาดใหญ่  สงขลา 90110 

โทร : 081-2763140, 074-243140 

Email : siripon_yi@hotmail.com 
 

ประธานฝ่ายพิทกัษส์ายตา 
ไลออน วลยัพร  ทิพยมี์ 
สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

395/110 หมู่  ถ.การุณราษฎร ์

ต.มะขามเตีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 081-6912757 

Email : jlektomyam@windowslive.com 

 

ประธานฝ่ายป้องกนัโรคเบาหวาน 
ไลออน พญ.นิภา  ธนภทัร 
สงักดัสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 

348 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา 

อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทร : 081-8917722, 077-511242 

Email : nipadsana@yahoo.com 

 

ประธานฝ่ายตอ่ตา้นยาเสพตดิ 
ไลออน วิเชียร  สว่างอารมย ์ 
สงักดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง-รษัฎาเฉลิมราชย ์

/  ถ.ยุทธศาสตร ์ซอย  ต.ปากแพรก  

อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช   

โทร : 089-2992292     

Email : chial2503@gmail.com 

 

ประธานฝ่ายรณรงคบ์ริจาคโลหิต 
ไลออน ธราธิป  เลศิทองคาํ   
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีวชิยัพุนพิน 

/  หมู่  ท่าตลิงชนั ต.ท่าขา้ม  

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี   

โทร : 090-7054442     

Email : tarathip.ppe@gmail.com 

 

ประธานฝ่ายสงเคราะหค์นพิการ และคนชรา 
ไลออน ยุพา  จองลิขิต 
สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนอง รตันรงัสรรค ์

113/6-7 หมู่ 1 ต.ปากนํา 

อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

โทร : 088-7539446 

Email :  

 

ปธ.ฝ่าย International White Cane Safety Day 
ไลออน ประภาส  พงศสุ์วณิช   
สงักดัสโมสรไลออนสต์รงัซิตี 

/  ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด  

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี   

โทร : 081-8945766     

Email : prapaspapa@gmail.com 

 

ประธานฝ่ายตอ่ตา้นความหิวโหย 
ไลออน วิชัย  รุจิระวิไล   
สงักดัสโมสรไลออนสส์งขลา 

 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง  

อ.เมือง  สงขลา   

โทร :                                          

  

 

ประธานฝ่าย Sight For Kid 
ไลออน วราภรณ ์ ติรเศรษฐ ์
สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

/ -  ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 

อ.เมือง  สุราษฎรธ์านี   

โทร : 083-9683699 

Email : ste_group@hotmail.com 
 

ประธานฝ่ายรณรงคป้์องกนัโรคมะเร็งในเด็ก 
ไลออน อรพนิ  พงึคาํ   
สงักดัสโมสรไลออนสส์ตรสุีไหงโกลก 

 ถ.ชลธานเขต ต.สุไหงโกลก 

อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส   
โทร : 081-6097127, 073-611949    
Email : lionkim@gmail.com 
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ปธ.ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมดา้นการฟังและการพดู 
ไลออน วลัลภา  ธีระสานต ์  
สงักดัสโมสรไลออนสพ์งังา เซนเทนเนียล คุระบรุ ี

บริษัท โชควลัลภา จาํกดั  

เลขที  หมู่  ต.คุระ อ.คุระ จ.พงังา   

 โทร : 063-1597824     

  

 

.  งานดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

ประธานฝ่ายสือสารการตลาด 
ไลออน สุรชาติ  เชาวนว์ฒันา   
สงักดัสโมสรไลออนสต์รงัซิตี 

/  หมู่บา้นศรีตรงั หมู่   

ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรงั   

โทร : 091-1582158     

Email : shaobin_82@hotmail.com 

 

ประธานฝ่ายวารสารเสียงสิงโต 
ไลออน สมศกัด ิ เบญญาธนศรีศกัด ิ  
สงักดัสโมสรไลออนสพ์ุนพิน 

/  ซ.หลงัสถานีรถไฟ ถ.ธราธิบดี  

ต.ท่าขา้ม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี  

โทร : 081-7372156  
 

 

ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไลออน ชยัณรงค ์ เลศิวชิรกุล 
สงักดัสโมสรไลออนสต์รงัซิตี 

13/4 ถ.เจิมปัญญา  ต.ทับเทียง 

อ.เมือง ตรงั 92000 

โทร : 089-4688889, 075-590333 

Email : chainarong_@hotmail.com 

 

ปธ.ฝ่ายประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารไลออนส ์
ไลออน เสนีย ์ มีทรพัย ์
สงักดัสโมสรไลออนสส์งขลา 

31/216 หมู่ 1 หมูบ่า้นสินธานีแกรนดว์ิล 

แขวงรงัสิต เขตธญัญบรุี จ.ปทุมธานี 12110 

โทร : 086-6444763 

Email : synthanee3126@gmail.com 
 

.  งานดา้นกิจกรรมบรกิารชุมชนและอนุรกัษสิ์งแวดลอ้ม 

 

ประธานฝ่ายวันไลออนสส์ากลบริการ 
ไลออน พ.ต.อ.บุญพศิ  ทองชล 
สงักดัสโมสรไลออนสต์ะกวัป่า 

105/19 หมู่ 9  ถ.สะพานน้อย 

ต.บางนายสี อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82110 

โทร : 081-9684722 

Email : lionbunpit@gmail.com 

 

ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนัเรือกอและ 
ไลออน สว่าง  ศรีชัย   
สงักดัสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

 ถ.วชัรีบาํรุง ต.บางนาค  

อ.เมือง จ.นราธิวาส   

โทร : 081-8453285     

Email : srichai578@gmail.com 

 

ประธานฝ่าย Legacy Project 
ไลออน กญัญา  ไพจิตรวิจารณ ์  
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีนคร 

/  หมู่  ถ.กะโรม ต.โพธิเสด็จ  

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   

โทร : 089-7278764 
 

ประธานฝ่ายอนุรกัษส์งิแวดลอ้ม 
ไลออน สนอง  ชูทอง   
สงักดัสโมสรไลออนสต์รงั 

/  หมู่  ต.โคกหล่อ  

อ.เมือง จ.ตรงั   

โทร : 081-8958505 

 

ประธานฝ่ายหมู่บา้นไลออนสเ์กาะพระทอง 
ไลออน วรชยั  ภู่เจริญ 
สงักดัสโมสรไลออนสต์ะกวัป่า 

28/65 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม 

ต.บางม่วง อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82190 

โทร : 087-2756269 
 

ประธานฝ่ายกิจกรรม 3 จงัหวดั ชายแดนใต ้
ไลออน บณัฑิต  ประเสริฐคงแกว้ 
สงักดัสโมสรไลออนสเ์บตง 

213 ถนนรตันกจิ ต.เบตง 

อ.เบตง  ยะลา  95110 

โทร : 081-4789079 
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ประธานฝ่ายวฒันธรรมและกิจกรรมชุมชน 
ไลออน นันท ์ เถระวงศ ์  
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 

/  หมู่  ซ.  หมู่บา้นศรีตรงั  

ถ.ตรงัปะเหลียน ต.โคกหลอ่ 

อ.เมือง จ.ตรงั  

โทร : 081-8919091     

Email : nun.therawong@hotmail.com 

 

 ประธานฝ่ายกิจกรรมวันสาํคญัของชาติ 
ไลออน จินตนา  เทอืกสุบรรณ 
สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองรอ้ยเกาะ 

11 ถ.ภกัดีอนุสรณ ์ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 089-8749492 

Email : ppimchanok.got7@gmail.com 

 
 

.  งานดา้นช่วยเหลือผูป้ระสพภยัธรรมชาติ 

 

District LCIF Coordinator 
ไลออน สมชัย  จิรายุส 
สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

โรงแรมภูแก็ตเมอรล์ิน 158/1 ถ.เยาวราช  

ต.ตลาดใหญ ่อ.เมือง ภูเก็ต 83000 

โทร : 081-8921173, 076-212866 

Email : somchai@merlinphuket.com 

 

ประธานฝ่ายมลูนิธิไลออนสใ์นประเทศไทย 
ไลออน สุทศัน ์ ตนัติษัณสกลุ 
สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

442/49 ตลาดเกษตร 2 ถ.ตลาดใหม ่

ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 081-9781718, 077-286830 

 

 

ประธานฝ่ายมลูนิธิศรีทกัษิณ 
ไลออน วาทิศ  บุณยปราการ 
สงักดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 

20 ถ.ทุ่งเสา 1 ต.หาดใหญ ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร : 080-1397737, 074-223766 
Email : V.hotel-resort@hotmail.com 

 

ประธานฝ่ายประสานงานฉุกเฉิน 
ไลออน ดร.แสนศกัดิ  ศิริพานิชย ์  
สงักดัสโมสรไลออนสส์งขลา 

/  มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา  

ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปชา้ง  

อ.เมือง จ.สงขลา  

โทร : 081-9573116 

 

ประธานฝ่ายเฝ้าระวังเหต ุ(Lion Alert) 
ไลออน วรุตม ์ ใชยทิพย ์  
สงักดัสโมสรไลออนสส์งขลา 

/  ถ.นครนอก ต.บ่อยาง  

อ.เมือง จ.สงขลา   

 โทร : 089-6542999 

  

 

.  งานดา้นการศึกษาและกิจกรรมเยาวชน 

 

ประธานฝ่ายโครงการแลกเปลียนเยาวชน 
ไลออน จงดี  กิตติกนกรตัน ์  
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีวชิยัพุนพิน 

/  หมู่  ถ.เอเชีย ต.หนองไทร  

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี   

โทร : 093-9541559     
Email : pear_polabear@hotmailcom 

 

ประธานฝ่ายลีโอ 
ไลออน อาภาพชัร ์ ชาติกลุ 
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีนคร 

1698/2 ถ.ศรีปราชญ ์ต.ท่าวงั 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทร : 081-9780653, 075-341418 
Email :  arpapat_Lions@yahoo.com 
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ประธานฝ่ายประกวดภาพโปสเตอรส์นัติภาพ 
ไลออน อิสระพงศ ์ บญุพงศม์ณี 
สงักดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 

บริษัท ปัญญาทิพยเ์ครืองเขียน จาํกดั   

, , ,  ซ.เอยีมใจ  ถ.กาญจนวณชิย ์ 

ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา  

โทร : 099-2497896     
Email : issarapong1966@gmail.com 

 

ประธานฝ่าย Lions Quest 
ไลออน ดร.รอยพิมพใ์จ  เพชรกุล 
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีนคร 

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

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทร : 081-9794562, 075-377439 

Email : roipimjai.roi@hotmail.com 

 

 

ประธานฝ่ายวันเด็กแห่งชาต ิ
ไลออน ฐิตารตัน ์ สิรธินนนทส์กุล   
สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ ฮารโ์มนี 

 ถ.ประชายินดี ซ.  ต.หาดใหญ ่ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   

โทร : 087-8995556     

Email : Thitarat.s@hotmail.com 

 

ประธานฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน 
ไลออน สุดารตัน ์ เฉลิมวุฒานนท ์
สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนอง รตันรงัสรรค ์

88 ถ.เรืองราษฎร ์ต.เขานิเวศน์ 

อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

โทร : 081-6771093, 077-811461 
Email : sudarat-m@hotmail.com 

 

ประธานฝ่ายส่งเสริมการอา่นและรูห้นังสือ 
ไลออน อรศิริ  รกัแตง่าม   
สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

/  ถ.ศรีเสนา ต.ตลาดใหญ ่ 

อ.เมือง จ.ภูเก็ต   

โทร : 081-6911955     
Email : Aurasiri@hotmail.com  

 

 

 

 

 

.  งานดา้นการประชุมตา่งๆ ของไลออนส ์

 

ปธ.ฝ่ายส่งเสริมการประชุมใหญ่สากลฯ ครงัที  
ไลออน กวิศพงษ ์ สิรธินนนทส์กุล   
สงักดัสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่

 ถ.ประชายินดี ซอย  ต.หาดใหญ่  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

โทร : 095-5944298     
Email : kawispong_mrk@hotmail.com 

 

ปธ.ฝ่ายส่งเสริมการประชุมโอซีล ครงัท ี  
ไลออน ศิวะนันท ์ บญุพงศม์ณ ี  
สงักดัสโมสรไลออนสส์ะเดาไนซแ์องเจิล

/  (รา้นปัญญาทิพย)์ ถ.กาญจนวณิชย ์

ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา   

โทร : 082-6426462     
Email : siwanan1966@gmail.com 

 

ปธ.ฝ่ายส่งเสริมการประชุมใหญ่ภาครวม  
ครงัท ี  จ.นครสวรรค ์

ไลออน จุไรวรรณ  เจียมสวสัดวิิลาศ 
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีวชิยัพุนพิน 

41 ถ.ตลาดใหม่ ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130 

โทร : 081-8912506, 077-311845 

 

ประธานฝ่ายทวินนิง 
ไลออน สนัติสุข  ณ ถลาง   
สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลกั อนัดามนั 

 ถ.ศรีตะกวัป่า ต.ตะกวัป่า  

อ.ตะกวัป่า  จ.พงังา   

โทร : 081-8916742     
Email : Suntisukn@gmail.com 
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ประธานฝ่ายความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
ไลออน ภาณุวัฒน ์ พนัธุวิ์ชาตกิุล 
สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

18/53-54 ถ.รามอินทรา กม.5 แขวงจระเขบ้วั 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 

โทร : 081-6600444, 02-9456034 

 
 

ประธานฝ่ายสโมสรสมัพนัธ ์
ไลออน สุทธิวรรณ  กุงกวาง 
สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ธานี 

22/79 ถ.ราษฎรอ์ุทิศ ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 081-5369711, 077-286053 
Email : csuthiwan14@gmail.com 

 

ประธานฝ่ายส่งเสริมการท่องเทียว 
ไลออน ชนินทร ์ สาครินทร ์  
สงักดัสโมสรไลออนสส์งขลา 

-  ถ.นครนอก ต.บ่อยาง  

อ.เมือง  สงขลา   

โทร :                                        
 

ประธานฝ่ายจดัการประชุม 
ไลออน วินยั  บญุศรสีวสัด ิ

สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 

/  ซ.  ถ.ราษฎรบ์าํรุง 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี  

โทร : 081-7288979 
Email : boonsrisawat@windowslive.com 

 

ประธานฝ่ายพธิีการและ Protocol 
ไลออน สุภชยั  สิทธิสุทธ ิ
สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองรอ้ยเกาะ 

สิทธิประเสรฐิ พรินติง 

16/34 หมู่ 3 ถ.เลยีงเมือง ต.มะขามเตีย 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 097-6926546 
Email : igofebrous@gmail.com 

 

ประธานฝ่ายพธิีกร 
ไลออน ทรงธรรม  อนุศาสนนนัท ์  
สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 

/  หมู่  ต.บางนายสี  

อ.ตะกวัป่า จ.พงังา   

โทร : 094-4948213     

Email : SONGTHUM1989@gmail.com 

 

ประธานฝ่ายเลือกตงัผูว้่าฯ และรองผูว้่าฯ 
ไลออน ธีระ  วงศช์ยัศร ี
สงักดัสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 

120 ถนนสฤษดิวงศ ์

อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 

โทร : 081-9575100, 073-611267 

Email : theerakolok@hotmail.com 
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.  งานดา้นโครงการสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน 

 

ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ 
ไลออน เทพิน ครุฑศิร ิ

สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

โรงพิมพเ์ลิศไชย 16/4-6 ถ.ไตรอนุสนธิ  

ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี  84000 

โทร : 081-3677252, 077-273973 

Email : lertchai2006@gmail.com 

 

ปธ.ฝ่ายการแข่งขนัแต่งบทกลอนและวาดภาพฯ 
ไลออน เสาวภา  สิทธิสุทธ ิ
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

บจก.สิทธิประเสริฐ พรนิติง 

16/34 หมู่ 3 ถ.เลยีงเมือง ต.มะขามเตีย 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 081-6916221 
 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบั
สารานุกรมไทย จ.ชุมพร 
ไลออน สุวรรณา  กมลลาศลกัษณ ์
สงักดัสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 

/  ซ.สุขเสมอ ถ.ประชาอุทิศ 

ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร  

โทร : 089-7269170 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบั
สารานุกรมไทยฯ จ.ระนอง 
ไลออน นงลกัษณ ์ เกียรติรุ่งเรือง 
สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์

รา้นสากลพานิชย ์  ถ.เรืองราษฎร ์

ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง  

โทร : 087-2802258  

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบั
สารานุกรมไทยฯ จ.สุราษฎรธ์านี 
ไลออน ชะไมพร  เพราแกว้ 
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

126/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 

อ.เมือง  สุราษฎรธ์านี  84000 

โทร :  

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบั
สารานุกรมไทยฯ จ.กระบ ี
ไลออน ปรีญา  จิวะนนัทประวตั ิ
สงักดัสโมสรไลออนสก์ระบ ี

 ถ.เมืองเก่า ต.กระบใีหญ ่

อ.เมือง จ.กระบ ี  

โทร : 081-4767706 

 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบั
สารานุกรมไทยฯ จ.ภูเก็ต 
ไลออน สุชยั  วิเชียร 
สงักดัสโมสรไลออนสภู์เก็ต 

/  หมู่  ถ.รษัฎานุสรณ ์

ต.รษัฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  

โทร : 081-4779688 

 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบั
สารานุกรมไทยฯ จ.ตรงั 
ไลออน รศัมี  ขจรสิริสิน 
สงักดัสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 

-  ถ.หว้ยยอด ต.ทบัเทียง 

อ.เมือง จ.ตรงั  

โทร : 081-8917268 

Email : sirisintour@gmail.com 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบั
สารานุกรมฯ จ.นครศรีธรรมราช 
ไลออน วรรณา  แซ่เชือง 
สงักดัสโมสรไลออนสทุ่์งสง 

/  ถ.ทุ่งสง - นาบอน ซอย  

ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง  

จ.นครศรธีรรมราช 80110 

โทร :  

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบั
สารานุกรมไทยฯ จ.พงังา 
ไลออน วรรณวิมล  ตรีบุรุษ 
สงักดัสโมสรไลออนสเ์ขาหลกัอนัดามนั 

/  หมู่  ต.ตาํตัว 

อ.ตะกวัป่า จ.พงังา   

โทร : 093-6935999 

 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบั
สารานุกรมไทยฯ จ.สงขลา 
ไลออน ปิยนุช  คงสม   
สโมสรไลออนสห์าดใหญ่ ฮารโ์มนี 

 ถ.เพชรเกษม  หมู่   

ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   

โทร : 093-5954169     

Email : piyanoot_ks@hotmail.com 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบั
สารานุกรมไทยฯ จ.ปัตตานี 
ไลออน ภิรมย ์ จินา 

/  หมู่  ถ.นาเกลือ ซอย  

ต.บานา อ.เมือง  ปัตตานี   

โทร : 089-8989799 

 

ประธานฝ่ายดาํเนินการเกียวกบั
สารานุกรมไทยฯ จ.นราธิวาส 
ไลออน มานพ  วงศเ์จรญิ 
สงักดัสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

/  ซ.อดุลยต์านนท ์  ต.บางนาค 

อ.เมือง จ.นราธิวาส  

โทร : 081-8989234 

Email : nop-wong@hotmail.com 
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รายนามนายก เลขาธิการ และเหรญัญิกสโมสร 
ปีบริหาร -  

 

ประธานภูมิภาคท ี   ไลออน นิตย ์ อุ่ยเต็งเค่ง   สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนอง 

ประธานเขต   ไลออน สิริลกัษณ ์ โลสงค ์  สงักดัสโมสรไลออนสร์ะนอง รตันรงัสรรค ์
 

1.  สโมสรไลออนสร์ะนอง 
 

 

ไลออน ปวีณ  เอกพนัธพ์งษ ์
นายกสโมสรไลออนสร์ะนอง 

- /  หมู่  ต.บางริน อ.เมือง จ.ระนอง   

 โทร : 081-4775562 
 

ไลออน ชยัยา  สรรพกลุ 
เลขาธิการสโมสรไลออนสร์ะนอง 

 หมู่  ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง   

โทร : 081-8918155 

ไลออน เจียว  ณ ถลาง 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสร์ะนอง 
/  ถ.ท่าด่าน ต.เขานิเวศ อ.เมือง จ.ระนอง  

โทร : 081-9790063 

 

2.  สโมสรไลออนสช์ุมพรทรายรี 
 

 

ไลออน วีรวรรณ  โพธารส 
นายกสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายร ี
5/18 หมู่ 11 ซ.โพธารส ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  

โทร : 083-1814316 
 

ไลออน สุวรรณา  กมลลาศลกัษณ ์
เลขาธิการสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายร ี
351/1 ซ.สุขเสมอ ถ.ประชาอุทิศ  

ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  

โทร : 089-7269170 

ไลออน พรสวรรค ์ ศรีสุเทพ 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสชุ์มพรทรายร ี
120 หมู่ 6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140  

โทร : 089-1952151 

 

 

3.  สโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 
 

 

ไลออน ทิพยอ์ร  วรชาต ิ
นายกสโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 
2/1-2 ถ.หมู่บา้นอวยชยั ต.ขนัเงิน อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 86110  

โทร : 093-6455362 
 

ไลออน สิริกร  ดวงมณ ี

เลขาธิการสโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 
393 หมู่ 4 หมู่บา้นอุ่นใจ 1  

ต.วงัตะกอ อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 86110  

โทร : 065-3484698 

ไลออน พรพรรณ  วิธานนิติธรรม 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสห์ลงัสวน ชุมพร 
33/5 ถ.เขาเงิน ต.ขนัเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110  

โทร : 081-8202432 

 

 

 

 

- 12 - 



4.  สโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์
 

 

ไลออน นรารฏัฐ ์ จอมเทพมาลา 
นายกสโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์
891/260 หมู่ 1 ต.ปากนํา อ.เมือง จ.ระนอง  85000  
 โทร : 081-8362347 

 

ไลออน ยุพา  จองลิขติ 
เลขาธิการสโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์
113/5-7 หมู่ 1 ต.ปากนํา อ.เมือง จ.ระนอง  85000  
 โทร : 088-7539446 

ไลออน นิตยา  เจียมตน 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสร์ะนองรตันรงัสรรค ์
385/1 ซ.มิตรภาพ 5 ต.บางรนิ อ.เมือง จ.ระนอง  85000  
โทร : 081-0844107 

 

ประธานเขต   ไลออน ปรณิดา  ภิงคารวัฒน ์ สงักัดสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์
 

5.  สโมสรไลออนสส์ุราษฎรธ์านี 
 

 

ไลออน ปรีชา  ปฏิญาณวิภาส 
นายกสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 
456/249-250 ถ.อาํเภอ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000  
โทร : 062-0569741 

 

ไลออน อุทยัวรรณ  ปัญญาวราภรณ ์
เลขาธิการสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 
239/35 หมู่บา้นเพชรวิลล่า หมู่ 5  
ต.มะขามเตีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000  
โทร : 098-3194104 

ไลออน จรงศกัดิ  เทียมประทีป 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 
240/37 หมู่บา้นสวยกลางเมือง หมู่ 4 ถ.อาํเภอ  
ต.มะขามเตีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000  
โทร : 089-4736151 

 

6.  สโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์
 

 

ไลออน ลดัดาวลัย ์ สุภากุล 
นายกสโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์
225/2 หมู่ 2 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ ์จ.สุราษฎรธ์านี  
โทร : 081-8953739 

 

ไลออน เสาวภา  สิทธิสุทธ ิ
เลขาธิการสโมสรไลออนสศ์รสีุราษฎร ์
บจก.สิทธิประเสริฐ พรนิติง 16/34 หมู่ 3 ถ.เลยีงเมือง  
ต.มะขามเตีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 081-6916221   Email : saowapa6221@gmail.com 

ไลออน องัคณา  จรสัวราพรรณ 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสศ์รสีรุาษฎร ์
47/63 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 
โทร : 080-2473199 

Email : Angie.JARAS@outlook.com 
 

7.  สโมสรไลออนสส์ุธานี 
 

 

ไลออน จนัทรจิ์รา  เจียประเสรฐิ 
นายกสโมสรไลออนสสุ์ธานี 
103/333 หมู่ 5 ตลาดล่าง 30 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000  
โทร : 081-5415136 

 

ไลออน โรจนศ์กัดิ  ตารมย ์
เลขาธิการสโมสรไลออนสสุ์ธานี 
รา้นโรสิตา  223/157 ถ.ลูกเสือ ซ.ลูกเสือ 5  
ต.มะขามเตีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000  

โทร : 081-7977644   Email : cossrosexx@hotmail.com 

ไลออน วลยัพร  ทิพยมี์ 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสสุ์ธานี 
440 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000  
โทร : 081-6912757     

Email : jlektomyam@windowslive.com 
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ประธานเขต   ไลออน ปรตัถกร  ขุนพรหม    สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 
 

8.  สโมสรไลออนสพุ์นพนิ 
 

 

ไลออน สมบรูณ ์ ผ่องวุฒิพงศ ์
นายกสโมสรไลออนสพุ์นพิน 
หา้งทองไทยสุรีย ์ 85 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าขา้ม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130 

โทร : 081-2724327 
 

ไลออน ประสาน  อดุมสตัยานุกิจ 
เลขาธิการสโมสรไลออนสพุ์นพิน 
11/3 ถ.ท่าลอ้น ต.ท่าขา้ม อ.พนุพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130 

โทร : 081-9689486   

Email : udomsattayanukit@gmail.com 

ไลออน วิวัฒน ์ รินทรวิฑูรย ์
เหรญัญิกสโมสรไลออนสพุ์นพนิ 
รา้น อ.วิวฒัน์ 25 ถ.ตลาดใหม่ ต.ท่าขา้ม 

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี    

โทร : 086-2666299 
 

9.  สโมสรไลออนสศ์รีวิชยัพุนพิน 
 

 

ไลออน เกศศิณี  วิริยะกิจสุนทร 
นายกสโมสรไลออนสศ์รีวิชยัพุนพนิ 
69/34 หมู่บา้นรินทอง ซ.ศรีวชิยั 15 ต.มะขามเตีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

โทร : 094-2549596 
 

ไลออน ธราธิป  เลศิทองคาํ 
เลขาธิการสโมสรไลออนสศ์รีวิชยัพุนพิน 
26/6 หมู่ 5 ต.ท่าขา้ม อ.พุนพนิ จ.สุราษฎรธ์านี 84130  

โทร : 090-7054442 

 

ไลออน อภิญญา  อภิวัฒนว์ราวงศ ์
เหรญัญิกสโมสรไลออนสศ์รีวิชยัพุนพิน 
149/24 ถ.จุลจอมเกลา้ ต.ท่าขา้ม  

อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 84130  

โทร :  
 

10.  สโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 
 

 

ไลออน หิรญั  ศรีตะปัญญะ 
นายกสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 
3/20 หมู่ 3 ถ.นาเนียน ต.มะขามเตีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000  

โทร : 081-3971315, 077-285643   
Email : raden@lionsgoodmantown.org 

 

ไลออน กีรติ  โรจนภาพงศ ์
เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 
47/8 ซ.ศรวีิชยั 51 ถ.ศรีวชิยั  

ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000   

โทร : 086-4703155     
Email : patumwan@hotmail.com 

ไลออน ประภาส  พงศสุ์วณิช 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสเ์มืองคนดี สุราษฎรธ์านี 

/  ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000  

โทร : 081-8945766 
Email : prapaspapa@gmail.com 

 

11.  สโมสรไลออนสเ์มืองรอ้ยเกาะ 
 

 

ไลออน นัจนันท ์ ทองชล 
นายกสโมสรไลออนสเ์มืองรอ้ยเกาะ 
99/139 หมู่ 1 หมูบ่า้นเสาวลกัษณ ์2 ถ.กาญจนวิถี  
ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000  
โทร : 089-6313693 
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ไลออน สุภชยั  สิทธิสุทธ ิ
เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์มืองรอ้ยเกาะ 
บจก.สิทธิประเสริฐ พรนิติง 16/34 หมู่ 3 ถ.เลยีงเมือง  
ต.มะขามเตีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 
โทร : 097-6926546    

Email : igofebrous@gmail.com 

ไลออน อุปการ  นิมเหมกร 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสเ์มืองรอ้ยเกาะ 
241/37 ถ.อาํเภอ 10 หมู่ 4  
ต.มะขามเตีย อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 84000  
โทร : 081-5354127    

Email : uppakarn.16@gmail.com 
 

ประธานเขต   ไลออน จุฑามาศ  วุฒิศกัดิ   สงักดัสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์
 

12.  สโมสรไลออนสน์ครศรีธรรมราช 
 

 

ไลออน กรกฎ  เตติรานนท ์
นายกสโมสรไลออนสน์ครศรธีรรมราช 

 ถ.เนรมิต ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
โทร : 098-9956964   

Email : korakot.tetiranon@gmail.com 
 

ไลออน ธานิท  เบญจวฒันะ 
เลขาธิการสโมสรไลออนสน์ครศรีธรรมราช 

/  ถ.ราชดาํเนิน ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
โทร : 081-9587235    

Email : tanitino@gmail.com 

ไลออน ศรีโรจน ์ อนุตรเศรษฐ 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสน์ครศรีธรรมราช 

/ -  ถ.ปากนคร ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช  
โทร : 081-8935971    

Email : sriroj@spacomputer.com 
 

13.  สโมสรไลออนสท์ุ่งสง นครศรีธรรมราช 
 

 

ไลออน เกษมราช  พรหมดนตร ี
นายกสโมสรไลออนสท์ุ่งสง 
53 หมู่  ต.วงัหิน อ.บางขนั จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทร : 064-2987469 

 

ไลออน ธญัญวรรณ  ตรรกชู์วงศสุ์ข 
เลขาธิการสโมสรไลออนสท์ุ่งสง 
111/13 หมู่ 3 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110  
โทร : 083-1808925 
 

ไลออน อาภา  แซ่ว่อง 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสท์ุ่งสง 
158/23-24 หมู่ 8 ถ.ทุ่งสง-ทุ่งใหญ ่ 
ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 80110  
โทร :  

 

14.  สโมสรไลออนสศ์รีนคร 
 

 

ไลออน เบญจา  พสุหิรญันิกร 
นายกสโมสรไลออนสศ์รีนคร 
บริษัท ธวชัมอเตอร ์จาํกดั  
73/114 ถ.พฒันาคูขวาง ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

โทร : 081-9669732    Email : benjadaly@hotmail.com 
 

ไลออน นพรตัน ์ หงสุชน 
เลขาธิการสโมสรไลออนสศ์รนีคร 
1385/4 ถ.เนรมิต ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 80000  
โทร : 089-4742053 
 

ไลออน ปาลิกา  จึงไพศาล 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสศ์รีนคร 
1653 ถ.เนรมิต ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000  
โทร : 099-1956996   

Email : 2009palika@gmail.com 
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15.  สโมสรไลออนสเ์มืองลกิอร ์
 

 

ไลออน มาลี  ภู่ภทัรโภคีย ์
นายกสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์
177/120 ถ.ปากนคร ต.ท่าซกั อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 80000  
โทร : 084-6301034 

 

 

ไลออน นวรตัน ์ ศรีชูนิม 
เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์
177/13 หมู่ 4 ต.ท่าซกั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000  
โทร : 088-7689285     

Email : navarat2310@gmail.com 

ไลออน จินตนา  รุ่งนิรนัดรกลุ 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสเ์มืองลิกอร ์
1269/3 ถ.ราชดาํเนิน ต.คลงั 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร : 062-5965564 

 

16.  สโมสรไลออนสท์ุ่งสง-รษัฎาเฉลิมราชย ์
 

 

ไลออน อดิศร  พกัตรจ์นัทร ์ 
นายกสโมสรไลออนสท์ุ่งสง-รษัฎา เฉลิมราชย ์
10 หมู่ 6 ต.ควนเมา อ.รษัฎา จ.ตรงั  92160  

โทร : 065-3531142    Email : adisornpak2563@gmail.com 
 

ไลออน อารีรตัน ์ พกัตรจ์นัทร ์
เลขาธิการสโมสรไลออนสท์ุ่งสง-รษัฎา เฉลิมราชย ์
209/2 หมู่ 6 ต.ควนเมา อ.รษัฎา จ.ตรงั  92160  

 โทร : 090-1637949  Email : areerat_pak@hotmail.com 

ไลออน อาคม  สมนึก   
เหรญัญิกสโมสรไลออนสท์ุ่งสง-รษัฎา เฉลิมราชย ์
250 หมู่ 11 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 80110  
โทร : 089-8880079 

 

ประธานภูมิภาคท ี2  ไลออน ชลากร  พิมลเดชกุล   สงักัดสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 

ประธานเขต 5  ไลออน ธิดา  กาญจนะ   สงักดัสโมสรไลออนสภ์ูเก็ต 
 

17.  สโมสรไลออนสภู์เก็ต 
 

 

ไลออน กุลธิดา  เพ็ชรวรุณ 
นายกสโมสรไลออนสภู์เก็ต 
151/15 ถ.ปฎพิทัธิ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  

โทร : 096-2479874    Email : kulthida.phetvaroon@gamil.com 
 

ไลออน พุทธรกัษ ์ สุวรรณพฤกษ ์
เลขาธิการสโมสรไลออนสภู์เก็ต 
7/27 ถ.รษัฎานุสรณ ์ต.รษัฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  

โทร : 091-8798795  Email : puttarak@hotmail.com 

ไลออน ธนนนัท ์ นาคะกิจวิบลูย ์
เหรญัญิกสโมสรไลออนสภู์เก็ต 
68/178 วิลล่าเจา้ฟ้า 1 ซอย 6 หมู่ 2 ต.วชิิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  

โทร : 093-3273615  Email : Tananun.n@gmail.com 
 

18.  สโมสรไลออนสภู์เก็ตอนัดามันซี 
 

 

Lion David Paul Van Zandt 
นายกสโมสรไลออนสภู์เก็ต อนัดามนัซี 
78/424 หมู่ 2 หมูบ่า้นภูเก็ตวลิล่า 5 ซอย 6/1 
ถ.เจา้ฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โทร : 087-8893838    Email : david@andamanlions.org 
 

ไลออน เจอรร์า  ทูเบ็น 
เลขาธิการสโมสรไลออนสภู์เก็ต อนัดามันซี 

/  หมู่  ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต  

โทร : 081-7478480   Email : Gerar@andamanlions.org  

ไลออน นรินทร ์ เศรษฐีใจเย็น 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสภู์เก็ต อนัดามนัซ ี
273 ถ.ราษฎรอ์ุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กระทู ้ ภูเก็ต  83000 

โทร : 081-5697744    Email : narin@andamanlions.org 
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19.  สโมสรไลออนสภู์เก็ตเพิรล์ 
 

 

Lion Onphilat  Oines 
นายกสโมสรไลออนสภ์เูกต็เพิรล์ 

/  บา้นชยัพฤกษ์ ซอย  Land&House Park  ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
โทร : 064-6099245 

 

Lion Alexey  Protasov 
เลขาธิการสโมสรไลออนสภู์เก็ตเพิรล์ 

/  หมู่  ซ.นายะ ต.ราไวย ์อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 
โทร : 085-7843024    

Email : Alexey@thai-bd.com 

Lion Vilaiwan  Dienel 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสภู์เก็ตเพิรล์ 

/  ซ.เมืองทอง ถ.พฒันาทอ้งถิน ต.วชิิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทร : 081-3971567    

Email : vdicnel@gmail.com 
 

20.  สโมสรไลออนสป่์าตองบีช 
 

21.  สโมสรไลออนสภู์เก็ต จงัซีลอน 
 

 

Lion Dennis  Jaedick 
นายกสโมสรไลออนสภู์เก็ต จงัซีลอน 
65/387 หมู่บา้นสวนหลวงวิลล่า ซอย  ถ.เจา้ฟ้า ต.วชิิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
โทร : 083-5234447   Email : dennisjeadick@gmail.com 

 

Lion Richard  Berthe 
เลขาธิการสโมสรไลออนสภู์เก็ต จงัซีลอน 
ตู ้ปณ. 248  อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000 
โทร : 089-4700093 
Email : azursiamconsulting@yahoo.com 

Lion Christiane  Kitchakarn 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสภู์เก็ต จงัซีลอน 
2 ซ.พวงทอง ต.ตลาดใหญ ่อ.สามโคก จ.ภูเก็ต 83000 
โทร : 081-8930880 
Email : ckitchakarn@yahoo.com 

 

ประธานเขต 6  ไลออน จนัทรเ์พ็ญ  แรงกลา้   สงักัดสโมสรไลออนสเ์ขาหลัก อนัดามนั 
 

22.  สโมสรไลออนสต์ะกัวป่า 
 

 

ไลออน สุพิชชา  เสริมศริมิานนท ์
นายกสโมสรไลออนสต์ะกวัป่า 
135/4 ถ.วฒันา ซ.1 ต.ตะกวัป่า อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82110  
โทร : 087-2747456 

 

ไลออน จรีพร  ส่งศฤงคาร 
เลขาธิการสโมสรไลออนสต์ะกวัป่า 
29 ถ.สามคัคี ต.ตะกวัป่า อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82110  
โทร : 081-5398470 

ไลออน กอบแกว้  บู่ทอง 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสต์ะกวัป่า 
68/1 หมู่ 2 ต.บางนายสี อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82110  
โทร : 089-5865734 

 

23.  สโมสรไลออนสเ์ขาหลกั อนัดามัน 
 

 

ไลออน ปัณณวิช  ศรีวิชานนท ์
นายกสโมสรไลออนสเ์ขาหลกั อนัดามนั 
76 หมู่ 1 ต.บางม่วง อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82110  
โทร : 

 

ไลออน ทรงธรรม  อนุศาสนนนัท ์
เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์ขาหลกั อนัดามัน 
24/96 หมู่ 8 ต.บางนายสี อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82110 
โทร : 094-4948213 
Email : SONGTHUM1989@gmail.com 

ไลออน จนัทรเ์พ็ญ  แรงกลว้ 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสเ์ขาหลกั อนัดามนั 
1/11 หมู่ 7 ต.บางนายสี อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 82110  
โทร : 081-7976787     
Email : chanpen6784@gmail.com 
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24.  สโมสรไลออนสพ์งังา เซนเทนเนียล ครุะบุรี 
 

 

ไลออน จินดามาศ  แกว้จาํปา 
นายกสโมสรไลออนสพ์งังา เซนเทนเนียบ คุรุบุร ี

 หมู่  ต.คุระ อ.คุระบรุี จ.พงังา  
โทร : 090-9922234, 095-2162734 
Email : tonpalm.stationary@gmail.com 

 

ไลออน ศุภรตัน ์ สนัติกฤษณเลิศ 
เลขาธิการสโมสรไลออนสพ์งังา เซนเทนเนียล คุระบุร ี

/  หมู่  ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พงังา  
โทร : 081-9709789 

ไลออน กชกุลชา  วรานนท ์
เหรญัญิกสโมสรไลออนสพ์งังา เซนเทนเนียล คุระบรีุ 
 หมู่  ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พงังา  

โทร : 062-5649745, 063-1789879 
 

ประธานเขต   ไลออน สุรชาติ  เชาวนว์ฒันา   สงักดัสโมสรไลออนสต์รงัซิตี 
 

25.  สโมสรไลออนสต์รงั 
 

 

ไลออน ดร.ศกัดิณสนัต ์ จินตสกุล 
นายกสโมสรไลออนสต์รงั 
313 หมู่ 1 ถ.ตรงั-ปะเหลียน ต.ยา่นตาขาว อ.เมือง จ.ตรงั 92140  

โทร : 081-9703472    Email : surat_jin@hotmail.com 
 

ไลออน สนอง  ชูทอง 
เลขาธิการสโมสรไลออนสต์รงั 
74/1 หมู่ 10 ต.โคกหล่อ อ.เมอืง จ.ตรงั 92000  
โทร : 081-8958505 

ไลออน สมภาส  ศีลประชาวงศ ์
เหรญัญิกสโมสรไลออนสต์รงั 

/  ถ.หว้ยยอด ต.ทบัเทียง 

โทร : 081-8924094  Email : sompard1891@hotmail.com 
 

26.  สโมสรไลออนสก์ระบี 
 

 

ไลออน วรรณกานต ์ ผิวด ี
นายกสโมสรไลออนสก์ระบ ี
โรงแรมภูผาอา่วนางรีสอรท์แอนดส์ปา 

 หมู่  ซ.อ่าวนาง /  ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบ ี  

โทร : 063-6158898   Email : wannakarn2565@gmail.com 
 

ไลออน อ่อนจิตร  นาคปนทอง 
เลขาธิการสโมสรไลออนสก์ระบ ี
/  ถ.จุฑามาตย ์ต.กระบใีหญ ่อ.เมือง จ.กระบ ี81000 

โทร : 081-8933656 

ไลออน ศิริวรรณ  ชีวานุรตัน ์
เหรญัญิกสโมสรไลออนสก์ระบ ี
107/102 หมู่ 11 (หมู่บา้นตรทิีพย)์  
ต.กระบนี้อย อ.เมือง จ.กระบ ี81000  โทร : 081-8743001 

 

27.  สโมสรไลออนสศ์รีตรงั 
 

 

ไลออน สาชล  เกือภกัดิ 
นายกสโมสรไลออนสศ์รีตรงั 
204/9 หมู่ 10 ต.โคกหลอ่ อ.เมือง จ.ตรงั 92000    
โทร : 

 

ไลออน พิมล  เรืองชู 
เลขาธิการสโมสรไลออนสศ์รตีรงั 
359/26 ถ.หว้ยยอด ต.หว้ยยอด อ.เมือง จ.ตรงั 92130  

 โทร : 082-7143232    Email : pimolwan0668@gmail.com 

ไลออน จิรนาถ  สินอนันต ์
เหรญัญิกสโมสรไลออนสศ์รตีรงั 
192/7 ถ.พระราม 6 ต.ทบัเทียง อ.เมือง จ.ตรงั 92000  
โทร : 066-1122495 
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28.  สโมสรไลออนสต์รงัซิตี 
 

 

ไลออน นงนุช  อาหรบั 
นายกสโมสรไลออนสต์รงัซิต ี
7/1 เจิมปัญญา ต.ทบัเทียง อ.เมือง จ.ตรงั 92000  

โทร : 088-8274680    Email : nongnuch1474@gmail.com 
 

ไลออน ชยัณรงค ์ เลศิวชิรกุล 
เลขาธิการสโมสรไลออนสต์รงัซิต ี
13/4 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเทียง อ.เมือง จ.ตรงั 92000  

โทร : 089-4688889    Email : chainarong_@hotmail.com 

ไลออน ปุณฑิวา  อคัรณรตัน ์ 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสต์รงัซิต ี
74/25 หมู่ 3 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรงั 92000  

โทร : 081-5421471    Email : ampaea@hotmail.com 
 

29.  สโมสรไลออนสเ์กาะลนัตา  
 

 

ไลออน สมพร  รตันาละออ 
นายกสโมสรไลออนสเ์กาะลนัตา  
1069 หมู่ 2 ต.ศาลาดา่น อ.เกาะลนัตา จ.กระบ ี81150  

โทร : 089-2982571    Email : kolantaok@gmail.com 
 

ไลออน อยัยวฒัน ์ ดลุพนิิจพฒันา 
เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์กาะลนัตา 2020 
58 หมู่ 1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลนัตา จ.กระบ ี81150  

โทร : 086-6993489    Email : asawin.sala@gmail.com 

ไลออน อภิชญา  ใจสะอาด 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสเ์กาะลนัตา 2020 
39/7 หมู่ 2 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลนัตา จ.กระบ ี81150  
โทร : 081-5356099 

 

ประธานภูมิภาคท ี   ไลออน ณฐัสณัห ์ สงคจ์ินดาศักดิ   สงักดัสโมสรไลออนสเ์บตง 
ประธานเขต 8  ไลออน ศรณัย ์ นวภคัสกุล   สงักดัสโมสรไลออนสส์ะเดา 

 

30.  สโมสรไลออนสส์งขลา 
 

 

ไลออน วรุตม ์ ใชยทิพย ์
นายกสโมสรไลออนสส์งขลา 
170/4 ถ.นครนอก ต.บอ่ยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  
โทร : 089-6542999 

 

ไลออน พรศริ ิ เรืองวรุณวฒันา 
เลขาธิการสโมสรไลออนสส์งขลา 
โรงแรมกรีนเวิลดพ์าเลซสงขลา 
99 ถ.สามคัคีสุข 2 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
โทร : 094-5629146 

ไลออน กรวิภา  สุวรรณจินดา 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสส์งขลา 
69 ถ.ชยั-เพชรมงคล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  
โทร : 089-8761235 

 
 

31.  สโมสรไลออนสห์าดใหญ่ 
 

 

ไลออน คมสนั  ยอดประดิษฐ ์
นายกสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่
4 ซ.บุญราช ถ.สามชยั ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร : 081-8089128    Email : k_k2c@hotmail.co.th 
 

ไลออน ธนาธิป  คงสม 
เลขาธิการสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่
197 หมู่ 1 ซ.เกา้พีน้อง ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร : 081-4771216    Email : den.ufever555@gmail.com 

ไลออน พรชยั  โชติมงคลทรพัย ์
เหรญัญิกสโมสรไลออนสห์าดใหญ ่
97/7 ถ.ราษฎรยิ์นดี ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร : 081-6082949    Email : g20pornchai@yahoo.com 
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32.  สโมสรไลออนสส์ะเดา 
 

 

ไลออน สุเมธ  ณ สงขลา 
นายกสโมสรไลออนสส์ะเดา 
75 ถ.กาญจนวณิชย ์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120  

โทร : 089-7353597    Email : daragonnas@hotmail.com 
 

ไลออน ศรณัย ์ นวภคัสกุล 
เลขาธิการสโมสรไลออนสส์ะเดา 
รา้นสะเดาอะไหล่ยนต ์59 ถ.นายขาวอุทิศ  

ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 
โทร : 086-5984187 

ไลออน เอกชยั  พฤกษานุศกัด ิ
เหรญัญิกสโมสรไลออนสส์ะเดา 
บริษัท พฤกษายางพารา จาํกดั  

83-85 ถ.ปาดงัเบซาร ์ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 

โทร : 081-9574101 
 
 

33.  สโมสรไลออนสห์าดใหญ่ ฮารโ์มนี 
 

 

ไลออน อญัญาณี  องัศคุราญ 
นายกสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ ฮารโ์มนี 
236 ถ.ศุภสารสงัสรรค ์ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร : 061-4942653    Email : Anyanee.ar@gmail.com 
 

ไลออน กนัยก์ษิดญิา  เสนางคนิกร 
เลขาธิการสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ ฮารโ์มนี 
2/3 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทร : 086-6981655    Email : Kankasiya.s@gmail.com 

ไลออน ระเบียบ  จติเกือ 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสห์าดใหญ่ ฮารโ์มนี 
49/5 หมู่ 5 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลาํ จ.สงขลา 90110  

โทร : 089-8702288   Email : rb.ck.495 @hotmail.com 
 

34.  สโมสรไลออนสส์ะเดาไนซแ์องเจิล 
 

 

ไลออน กฤษณา  จนัทนะ 
นายกสโมสรไลออนสส์ะเดาไนซแ์องเจิล 
238/49 ถ.กาญจนวณิชย ์ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120  

โทร : 094-8063939    Email : krisanaaon1959@gmail.com 
 

ไลออน อมรรตัน ์ นคราวงศ ์
เลขาธิการสโมสรไลออนสส์ะเดาไนซแ์องเจิล 
66 หมู่ 1 ซ.วงัสาํราญ ต.สาํนักแตว้ อ.สะเดา จ.สงขลา 90120  
โทร : 093-5839669     

Email : urrajyindee@hotmail.com 

ไลออน ศิวะนนัท ์ บญุพงศม์ณี 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสส์ะเดาไนซแ์องเจิล 
122/4 (รา้นปัญญาทิพย)์ ถ.กาญจนวณิชย ์ 
ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120  

โทร : 082-6426462  Email : siwanan1966@gmail.com 
 

ประธานเขต   ไลออน   สงักดัสโมสรไลออนส ์
 

35.  สโมสรไลออนสปั์ตตานี 
 

 

ไลออน นันทิยา  จารเวชสาร 
นายกสโมสรไลออนสปั์ตตานี 
118/7 ถ.ปัตตานีภิรมย ์ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทร : 081-6985717  Email : Jaravechason58@gmail.com 

 

ไลออน อนงค ์ โอพงั 
เลขาธิการสโมสรไลออนสปั์ตตานี 
/  หมู่  ถ.จรูญสาํราญ ซ.  

ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

โทร : 081-6931745   Email : anong_ta@hotmail.com 

ไลออน ณภชัชา  เสาะสมบูรณ ์
เหรญัญิกสโมสรไลออนสปั์ตตานี 

/  ซอย  ถ.มะกรูด ต.สะบารงั 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

โทร : 089-6559799  Email : nit.phumppho@gmail.com 
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36.  สโมสรไลออนสย์ะลา 
 

 

ไลออน ณฐัวุฒิ  แสงอรุณ 
นายกสโมสรไลออนสย์ะลา 
72/7 ถ.สโิรรส สาย 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร : 095-0856661  

 

ไลออน อนุสรา  หลากคุณากร 
เลขาธิการสโมสรไลออนสย์ะลา 
181 ถ.รวมมิตร ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  95000  
โทร : 089-6589139 

ไลออน พินิต  ลิมปนะพิทยาธร 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสย์ะลา 
377 ถ.สโิรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  95000  
โทร : 081-6087440 

 

37.  สโมสรไลออนสเ์บตง 
 

 

ไลออน พิทกัษ ์ มนัสศรสีุขใส 
นายกสโมสรไลออนสเ์บตง 
70 หมู่ 4 ต.ธารนําทิพย ์อ.เบตง จ.ยะลา 95110  
โทร : 062-2366353, 087-2907191 

 

ไลออน บณัฑติ  ประเสริฐคงแกว้ 
เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์บตง 

 ถ.รตันกิจ อ.เบตง  จ.ยะลา  95110 
โทร : 081-4789079 

ไลออน อารี  วงศน์ามโรจน ์
เหรญัญิกสโมสรไลออนสเ์บตง 
107 ถ.รตันกิจ ต.เบตง อ.เบตง  ยะลา  95110  
โทร : 081-4786622 

 

ประธานเขต 10  ไลออน สว่าง  ศรีชยั   สงักดัสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 
 

38.  สโมสรไลออนสน์ราธิวาส 
 

 

ไลออน สมชาย  วงัศิริกุล 
นายกสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 
2/1 รว่มอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000  

โทร : 081-7385506    Email : chakangrao_taw4788@hotmail.com 
 

ไลออน พีระ  เบญจมานนท ์
เลขาธิการสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 
21,23 ซ.ศิริอนุรกัษ์ ถ.ภูผาภกัดี 
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส  96000 

โทร : 089-7355888  Email : benjamanon53@gmail.com 

ไลออน กิตติ  ศิรไิพรวนั 
เหรญัญิกสโมสรไลออนสน์ราธิวาส 
1 ซอยอดุลยตานนท ์7 ต.บางนาค 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
โทร : 083-6534807 

 

39.  สโมสรไลออนสส์ุไหงโก-ลก 
 

 

ไลออน ธิตพิงศ ์ นราธรบญุสวสัด ิ
นายกสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 
31/1 หมู่ 2 ถ.โกลก-ตากใบ ต.ปาเสมสั อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120  

โทร : 095-9141446    Email : nwtcc@hotmail.com 
 

ไลออน ประกอบ  สุวรรณนึก 
เลขาธิการสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 
74 ถ.ลูกเสอือนุสรณ ์ต.สุไหงโกลก  
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120  
โทร : 089-8769538, 081-9905280 

ไลออน วีรชยั  ศีลประชาวงศ ์
เหรญัญิกสโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 
135 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก 
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 
โทร : 081-9656681 
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40.  สโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 
 

 

ไลออน กาญจนา  ล่องหวัง 
นายกสโมสรไลออนสส์ตรีสุไหงโกลก 
482 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  96120 

โทร : 081-3281541 

Email : nwtcc@hotmail.com 
 

ไลออน เปมิกา  จามรไศรกานตก์ุล 
เลขาธิการสโมสรไลออนสส์ตรสุีไหงโกลก 

/  หมู่บา้นฉตัรวาริน ถ.เจริญเขต 

ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส  

โทร : 089-2949859 

ไลออน จุฬนี  พงึวิรวฒัน ์
เหรญัญิกสโมสรไลออนสส์ตรสุีไหงโกลก 

/  หมู่  ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส  

โทร : 081-5415260 
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วนั เวลา และสถานทปีระชุม 

สโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 บ ีปีบริหาร 2565-2566 
 

ลาํดบั สโมสรไลออนส ์ อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. เวลา สถานทปีระชุม 
    ประธานภูมิภาคที 1 ไลออน นิตย ์ อุ่ยเต็งเค่ง 
    ประธานเขต 1 ไลออน สิรลิกัษณ ์ โลสงค ์
1. ระนอง วนัที 10 ของทุกเดือน 19.00 น. รา้นอาหารเอสโซ่นอก อ.เมือง จ.ระนอง 

2. ชุมพรทรายร ี       2       18.00 น. โรงแรมยูโรบูติก อ.เมือง จ.ชุมพร 

3. หลงัสวน ชุมพร             2 10.30 น. ครวัพุ่มไมง้าม อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 

4. ระนองรตันรงัสรรค ์ วนัที 2 ของทุกเดือน 18.30 น. หอ้งอาหารบานบุร ีอ.เมือง จ.ระนอง 

    ประธานเขต 2 ไลออน ปริณดา  ภิงคารวฒัน ์
5. สุราษฎรธ์านี       2       19.00 น. โรงแรมวงัใต ้อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 

6. ศรีสุราษฎร ์       2       18.00 น. โรงแรมวงัใต ้อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 

7. สุธานี วนัที 14 ของทุกเดือน 19.00 น. โรงแรมวงัใต ้อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 

    ประธานเขต 3 ไลออน ปรตัถกร  ขุนพรหม 
8. พุนพิน             2 18.00 น. รา้นปานโภชนา อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธ์านี 

9. ศรีวิชยัพุนพิน           2   18.00 น. โรงแรมไดมอนดพ์ลาซา่ จ.สุราษฎรธ์านี 

10. เมืองคนดี สุราษฎรธ์านี       2       18.30 น. โรงแรมไดมอนดพ์ลาซา่ จ.สุราษฎรธ์านี 

11. เมืองรอ้ยเกาะ วนัที 9 ของทุกเดือน 18.00 น. ภตัตาคารป๊อบอาย วิภาวดี จ.สุราษฎรธ์านี 

    ประธานเขต 4 ไลออน จุฑามาศ  วุฒศิกัด ิ
12. นครศรีธรรมราช             2 13.00 น. โรงแรมเดอะทวินโลตสั จ.นครศรีธรรมราช 

13. ทุ่งสง 3             11.30 น. ภตัตาคารรยง่ฮง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

14. ศรีนคร             1 18.00 น. โรงแรมเดอะทวินโลตสั จ.นครศรีธรรมราช 

15. เมืองลิกอร ์ 2             14.00 น. บา้น ไลออน จินตนา จ.นครศรีธรรมราช 

16. ทุ่งสง-รษัฎาเฉลิมราชย ์                   

    ประธานภูมิภาคที 2  ไลออน ชลากร  พิมลเดชกลุ 
    ประธานเขต 5 ไลออน ธิดา  กาญจนะ 

17. ภูเก็ต           4   18.00 น. โรงแรมภูเก็ตเมอรล์ิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

18. ภูเก็ตอนัดามนัซี     2         18.00 น. โรงแรมบลู โอเชียน รีสอรท์ อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต 

19. ภูเก็ตเพิรล์         3     19.00 น. โรงแรมภูเก็ตเมอรล์ิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

20. ป่าตองบชี          

21. ภูเก็ต จงัซีลอน         2     17.00 น. โรงแรมภูเก็ตเมอรล์ิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

 

 

 

 



 

ลาํดบั สโมสรไลออนส ์ อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. เวลา สถานทปีระชุม 
    ประธานเขต 6 ไลออน จนัทรเ์พ็ญ  แรงกลา้ 

22. ตะกวัป่า           1   18.00 น. ภตัตาคารฮกกเีหลา อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 

23. เขาหลกั อนัดามนั       2       13.00 น. โรงเรียนบา้นบางเนียง อ.ตะกวัป่า จ.พงังา 

24. พงังา เซนเทนเนียล คุระบุร ี วนัที 9 ของทุกเดือน 18.00 น. บริษัท โชควลัลภา จาํกดั อ.คุระบุรี จ.พงังา 

    ประธานเขต 7 ไลออน นัยนา  สุขลิม 
25. ตรงั     3         19.00 น. โรงแรมธรรมรินทร ์ธนา อ.เมือง จ.ตรงั 

26. กระบ ี       3       19.00 น. รา้นอาหารครวัเอฟเอ็ม อ.เมือง จ.กระบ ี

27. ศรีตรงั 2             15.00 น. โรงแรมธรรมรินทร ์ธนา อ.เมือง จ.ตรงั 

28. ตรงัซิตี             2 18.00 น. รา้นกาแฟมาเจอนี อ.เมือง จ.ตรงั 

29. เกาะลนัตา 2020       2       17.00 น. ลนัตานครา รีสอรท์ อ.เกาะลนัตา จ.กระบี 

    ประธานภูมิภาคที 3 ไลออน ณฐัสนัห ์ สงคจิ์นดาศกัด ิ
    ประธานเขต 8 ไลออน ศรณัย ์ นวภคัสกุล 

30. สงขลา           1   18.00 น. โรงแรมกรีนเวิลดพ์าเลซ อ.เมือง จ.สงขลา 

31. หาดใหญ ่           2   18.00 น. โรงแรมม่อนคาํ วิลเลจ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

32. สะเดา           2   18.00 น. รา้นครวัคุณกวาง อ.สะเดา จ.สงขลา 

33. หาดใหญ่ ฮารโ์มนี     2         11.30 น. โรงแรมนิวซีซนั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

34. สะเดาไนซแ์องเจิล           3   11.30 น. รา้นพีแผว้ อ.สะเดา จ.สงฃลา 

    ประธานเขต 9 ไลออน วกุล  จิเวทพงศ ์
35. ปัตตานี         2     18.00 น. โรงแรม ซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี 

36. ยะลา   1           17.00 น. โรงแรมยะลามายด์เฮาส ์อ.เมือง จ.ยะลา 

37. เบตง       4       19.00 น. โรงแรมแกรนดแ์มนดาริน อ.เบตง จ.ยะลา 

    ประธานเขต 10 ไลออน สว่าง  ศรีชัย 
38. นราธิวาส       2       18:30 น. สวนอาหารริมนํา อ.เมือง จ.นราธิวาส 

39. สุไหงโก-ลก       2       18.30 น. โรงแรมเก็นติง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

40. สตรีสุไหงโกลก         2     18.00 น. สาํนักงานหอการคา้ จงัหวดันราธิวาส 

 


