
 
อดีตผูว่้าการสโมสรไลออนสส์ากลภาค  บี 

 
   

 
 

  
ผูว้่าการภาคฯ ปี -  

ไลออน วินิจ  วงัตาล 
สโมสรไลออนสบ์า้นโป่ง ราชบุรี 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน ร.ท.วนัชยั  บูลกูล 

สโมสรไลออนสน์ครหลวง กรุงเทพ 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน พ.ต.ต.เชาวลิต  สิงหเ์จริญ 

สโมสรไลออนสดุ์สิต กรุงเทพ 
   

   
 

ปี -  
ไลออน พล.ต.ท.เฉลิม โรจนประดิษฐ 
สโมสรไลออนสน์ครหลวง กรุงเทพ 

ปี -  
ไลออน สงวน  ลิวมโนมนต ์

สโมสรไลออนสไ์ชน่าทาวน ์กรุงเทพ 

ปี -  

ไลออน พ.ต.อ.สีอาม ขาวเทียมสงัฆ ์
สโมสรไลออนสก์รุงเทพ แหลมทอง 

   

 
 

 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน ปัญจะ  กาญจะโนสถ 
สโมสรไลออนสดุ์สิต กรุงเทพ 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน เกษม  จันทรเกษมพร 

สโมสรไลออนสห์าดใหญ่ 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน เชวง  ชินธรรมมิตร 

สโมสรไลออนสบ์า้นโป่ง ราชบุรี 
   

 
 

  
ผูว้่าการภาคฯ ปี -  

ไลออน เอก  ลอ้ทอง 
สโมสรไลออนสแ์ม่กลอง สมุทรสงคราม 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน นนท ์ บูรณสมภพ 

สโมสรไลออนสน์ครหลวง กรุงเทพ 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน สงวนชยั  ตนัเวทยานนท ์

สโมสรไลออนสร์าชบุรี 
   

 
 

  
ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน สุพรต  เอียมเกษมสิน 

สโมสรไลออนสก์รุงธน 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน พจน ์ บุญเรืองขาว 

สโมสรไลออนสก์รุงเทพ คอสโมโปลิแตน 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน บุญเลิศ  ลาภาโรจนกิ์จ 

สโมสรไลออนสห์าดใหญ่ 



   

   
 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน นรหชั  รกัแต่งาม 

สโมสรไลออนสภู์เก็ต 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน ภาณุวฒัน ์พนัธุว์ิชาติกุล 

สโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน สงดั  ดีเป็นธรรม 
สโมสรไลออนสห์าดใหญ่ 

   

 
 

 
 

 
ผูว้่าการภาคฯ ปี -  

ไลออน จุไร  รตันโอภาส 
สโมสรไลออนสชุ์มพรทรายรี 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน พ.อ.ประทยั  โกศลกุล 

สโมสรไลออนสน์ครศรีธรรมราช 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน เฉลิมศกัดิ  สิทธิสุทธิ 
สโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

   

 
 

  
ผูว้่าการภาคฯ ปี -  

ไลออน ปรีชา  จารุพานิช 
สโมสรไลออนสต์รงั 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน น.พ.วิรตัน ์อนนัตว์รณิชย ์

สโมสรไลออนสส์งขลา 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน ธีระ  วงศช์ยัศรี 

สโมสรไลออนสสุ์ไหงโก-ลก 
   

 
 

  

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน มนสั  สุขวาณิชวิชยั 

สโมสรไลออนสร์ะนอง 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน อรทิพย ์ เจียรนยั 
สโมสรไลออนสปั์ตตานี 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน สุทศัน ์ ตนัติษณัสกุล 
สโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 

   

 
 

  
ผูว้่าการภาคฯ ปี -  

ไลออน พิชยั  วฒันะพยุงกุล 
สโมสรไลออนสห์าดใหญ่ 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน วิทยา  อุ่นดํารงคก์าร 

สโมสรไลออนสต์รงั 

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน สมชยั  จิรายุส 
สโมสรไลออนสภู์เก็ต 

   

 
 

  
ผูว้่าการภาคฯ ปี -  

ไลออน สุคนธ ์ สรคัคานนท ์
สโมสรไลออนสศ์รีสุราษฎร ์

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน พ.ต.ท.ชลนิทร ์ วิชยัดิษฐ 

สโมสรไลออนสก์ระบ ี

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน วฒันา  พงศม์านะวุฒิ 
สโมสรไลออนสสุ์ราษฎรธ์านี 



   

 
 

 
  

ผูว้่าการภาคฯ ปี -  
ไลออน สมบูรณ ์ จันทรวิศรุต 

สโมสรไลออนสน์ราธิวาส 

ผูว้่าการภาคฯ ปีบริหาร -  

ไลออน วีระ  เชาวก์ิจคา้ 
สโมสรไลออนสต์รงั 

ผูว้่าการภาคฯ ปีบริหาร -  

ไลออน ทพ.ญ.ศุภลกัษณ ์ จันทามงคล 
สโมสรไลออนสทุ่์งสง นครศรีธรรมราช 

   

 
 

  
ผูว้่าการภาคฯ ปีบริหาร -  

ไลออน พุทธิพงศ ์ กุลยุทธ 
สโมสรไลออนสต์รงัซิตี 

ผูว้่าการภาคฯ ปีบริหาร -  
ไลออน สุภชยั  สิทธิสุทธิ 

สโมสรไลออนสเ์มืองรอ้ยเกาะ 

ผูว้่าการภาคฯ ปีบริหาร -  
ไลออน ทรงพล  เตชะอนนัตต์ระกูล 

สโมสรไลออนสส์งขลา 
   

 
 

  

ผูว้่าการภาคฯ ปีบริหาร -  
ไลออน ร.ท.สมมาตร  อ่อนวงศ ์

สโมสรไลออนสภู์เก็ต 

ผูว้่าการภาคฯ ปีบริหาร -  
ไลออน วิชา  สว่างอารมย ์

สโมสรไลออนสทุ่์งสง นครศรีธรรมราช 

ผูว้่าการภาคฯ ปีบริหาร -  
ไลออน วาทิศ  บุณยปราการ 

สโมสรไลออนสส์ะเดา 
   

 
 

  
ผูว้่าการภาคฯ ปีบริหาร -  

ไลออน ธรรมสุวรรณ  นรงัศิยา 
สโมสรไลออนสส์ุราษฎรธ์านี 

ผูว้่าการภาคฯ ปีบริหาร -  
ไลออน สนัติสุข  ณ ถลาง 

สโมสรไลออนสเ์ขาหลกั อนัดามนั 

ผูว้่าการภาคฯ ปีบริหาร -  
ไลออน ไพโรจน ์ สุวรรณจินดา 

สโมสรไลออนสส์งขลา 

 
 
 


