
 

สโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 ซี 

นายกสโมสร เลขาธิการ เหรญัญิกสโมสร ปีบริหาร 2565-2566 

 

ประธานภูมิภาคท่ี 1 

ไลออน สุณา ศุภรตันว์นิชย ์

สโมสรไลออนสก์รุงเทพ คอสโมโปลิแตน 

120 ซ.อ่อนนุช 40 ถ.สุขุมวทิ 77 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทร.(081)988-4800 

email: suna49@hotmail.com 

    

ประธานเขต 1 

ไลออน สมบูรณ ์ อนัวีระวฒันา 

สโมสรไลออนสก์รุงเทพ บวัหลวง 

89/215 ม.ชยัพฤกษ์(บางแวก) ซอย 6/6 

ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค 

กรุงเทพ  10160 

โทร.(081)817-7199 

email: somboon.unvera@gmail.com 

    

  1. สโมสรไลออนสก์รุงเทพ รตันโกสินทร ์  

 ไลออน ดิเรก วงศไ์วโรจน ์

นายกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ รตันโกสินทร ์

บริษัท อิตลัมาร ์จ ากดั 766  

ซ.เกษมสุวรรณ สุขมุวิท 50  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 

โทร.(089)244-1515 

email: direk@italmarth.com 

ไลออน วิทูร ภิรมยโ์สภา 

เลขาธิการสโมสรไลออนสก์รุงเทพ รตันโกสินทร ์

105/6 ซ.สมเด็จพระเจา้ตากสิน 41 

แขวงบางประกอก  เขตราษฎรบ์รูณะ  

กรุงเทพฯ  10140  

โทร.(02)734-7411-5 (089)883-7272 

email: vitoon@vwin.co.th 

ไลออน มยรุี  เกษจ ารสั 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ รตันโกสินทร ์

899/232  ถ.ออนนุช 

เขตประเวศน์  กรุงเทพฯ  10250 

โทร.(081)349-6116 

email: Mayuree.Kesjumras@gmail.com 

    

  2. สโมสรไลออนสก์รุงเทพ คอสโมโปลิแตน  

 ไลออน สุณา ศุภรตันว์นิชย ์

นายกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ คอสโมโปลิแตน 

120 ซ.อ่อนนุช 40 ถ.สุขมุวิท 77 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทร.(081)988-4800 

email: suna49@hotmail.com 

ไลออน สุวิทย ์ หพันานนท ์

เลขาธิการสโมสไลออนสก์รุงเทพ คอสโมโปลิแตน 

10/1 ซ.ศูนยว์ิจยั ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

โทร.(086)059-2806 ทส.(02)718-0524 

email: suwithab@hotmail.com 

ไลออน ณฐัคม  บุญสุนานนท ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ คอสโมโปลิแตน 

104 ซ.มิตรอนันต ์ถ.นครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทร.(081)623-9936 (02)668-2492 

email: geoffrey@trisak.co.th. 

    

  3. สโมสรไลออนสก์รุงเทพ บวัหลวง  

 ไลออน ซิว บ่วย 

นายกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ บวัหลวง 

51/53 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 15 

(มบ.ริมสวน) เขตประเวศ  

กรุงเทพ 10250 

โทร.(081)839-5589 

email:  

ไลออน สุพจน ์ยทุธวรศิษย ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสก์รุงเทพ บวัหลวง 

156/2-3-4(ปากซอย รพ.บางพลี) ม.8 

ถ.เทพารกัษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ 10540 

โทร.(081)486-3599 

email: spengineering@hotmail.com 

ไลออน ฐพชัร ์วิริยะนิธิพร 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ บวัหลวง 

320 หน้าตลาดส าเหร่ ถ.ตากสิน  

แขวงบุคคโล เขตธนบุร กรุงเทพฯ 10600 

โทร.(082)654-3519 

email: taptvi@gmail.com 

    

 

mailto:suna49@hotmail.com
mailto:suwithab@hotmail.com


  4. สโมสรไลออนสก์รุงเทพ รตันชาติ  

 ไลออน กลัยารวิศ คณะใน 

เลขาธิการสโมสรไลออนสก์รุงเทพ รตันชาติ 

5/2284 ม.ประชาช่ืน  ต.บางตลาด 

อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 

โทร.(095)232-7365 

email: kalyaravis@gmail.com 

L.RYAN JAMES C SIEGA 

เลขาธิการสโมสรไลออนสก์รุงเทพ รตันชาติ 

772/578 ย ูดีไลท ์เรสซิเดนซ ์เรสซิเดน้ซ ์

ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร.(091)992-8634 

ไลออน สุมาลี สิรภากลุ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ รตันชาติ 

141, 143, 145, 147 ถ.รามอินทรา ซ.52/1 

เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

โทร.(081)318-6926 

email: silapakul.s@gmail.com 
    

ประธานเขต 2 

ไลออน ทิวาพร ทวีอภิรดีภิญโญ 

สโมสรไลออนสก์รุงเทพ สุขุมวทิ 

601/64 ซ.รามค าแหง39 (เทพลีลา1) 

แขวง/เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทร.(081)883-4986 

email: tiwaporn.t@queendragongroup.com 
    

  5. สโมสรไลออนสก์รุงเทพ เจา้พระยา  

 ไลออน อารยา พนัธส์ุกใส 

นายกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ เจา้พระยา 

233/278 มบ.นทวรรณ ถ.ศรีนครินทร ์

ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

โทร.(081)809-0073 

email:  

ไลออน พนิดา ตรยัรตันพิทกัษ ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสก์รุงเทพ เจา้พระยา 

153 ถ.พระราม 2 ซอย 18 แขวงบางมด 

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

โทร.(081)168-8868 

ไลออน วรารตัน ์ออรตันชยั 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ เจา้พระยา 

บ.เอ็ม เค เค (ไทยแลนด)์ จก. 58 ถ.วิภาวดี- 

รงัสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 

โทร.(081)489-3220 

    

  6. สโมสรไลออนสก์รุงเทพ นิมิตใหม ่  

 ไลออน มณฑารกัษ ์พายพัวฒันวงษ ์

นายกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ นิมิตใหม่ 

99/660 คอนโด EILO ถ.สุขมุวิท 64  

แขวงบางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

โทร.(082897-9247 

email: pmontharak@gmail.com 

ไลออน สืบพงศ ์ พลูธีรานุวตัร 

เลขาธิการสโมสรไลออนสก์รุงเทพ นิมิตใหม่ 

2344 หมู่บา้นโฮมเพลส ถ.พฒันาการ 

แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทร.(063)229-9947 

email: tanaka@fareast.net.th 

ไลออน ชลภสัร พิมพา 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ นิมิตใหม่ 

109/2 หมู่ 2 ต.ออ้มใหญ่ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 

โทร.(098)263-2493 

email: cholpas.p@gmail.com 
    

  7. สโมสรไลออนสก์รุงเทพ อุดมสุข  

 ไลออน ภาณี  มโนรถกุล 

นายกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ อดุมสุข 

675/136 ซ.จรญั 43 ถ.จรญัสนิทวงศ ์

แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 10700 

โทร.(086)779-9721 

email: panee.m@hotmail.com 

ไลออน ดวงสมร  พงษม์าลา 

เลขาธิการสโมสรไลออนสก์รุงเทพ อุดมสุข 

267 รามอินทรา5 แขวงท่าแรง้ 

เขตบางเขน กรุงเทพ  10220 

โทร.(081)934-6878 

email: Mampongmala@gmail.com 

ไลออน สุนิสา  มโนรถกุล 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ อุดมสุข 

675/136 ซ.จรญัฯ 43 ถ.จรญัสนิทวงศ ์

อรุณอมรินทร ์บางกอกน้อย  

กรุงเทพฯ 10700 

โทร.(085)151-7165 

email: mailnight_0101@icloud.com 

    

  8. สโมสรไลออนสก์รุงเทพ สุขมุวิท  

 ไลออน สุกญัญา  แรงกะสิวิทย ์

นายกสโมสรสโมสรไลออนสก์รุงเทพ สุขมุวิท 

อมตะมิราเคิล คอนโดมิเนียม ตึก A-301 

333/14 หมู่ท่ี 3 ต.ดอนหวัฬอ่ 

อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 

โทร.(095)936-9554 

email: yine22222@gmail.com 

ไลออน นภาภรณ ์วงษส์ุทน 

เลขาธิการสโมสรไลออนสก์รุงเทพ สุขมุวิท 

207/2 หมู่ท่ี 2 ต.มิตรภาพ 

อ.สีคิ้ ว จ.นครราชสีมา 30140 

โทร.(098)564-6359 

email: nwongsuton2012@gmail.com 

ไลออน อาทยา รกัตระกูล 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ สุขมุวิท 

1184/47 ซ.จนัทน์ 43 แยก 26-1  

ถ.จนัทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพฯ 10120 

โทร.(081)554-4102 

email: artaya@hotmail.com 

mailto:kalyaravis@gmail.com
mailto:tiwaporn.t@queendragongroup.com
mailto:artaya@hotmail.com


    

  9. สโมสรไลออนสอ์ุดมสุข 2018  

 ไลออน วิบูลย ์ภูวิ่จติร 

นายกสโมสรไลออนสอ์ุดมสุข 2018 

33/8 หมู่ท่ี 3 ต.บา้นใหม่ 

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 

โทร. 

email: wiboonphu@hotmail.com 

ไลออน วิรชั อศัวชยัพงษ ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสอ์ุดมสุข 2018 

150 ซ.กาญจนาภิเษก 4/1 

(ม.รชัดาอาคาเดีบย) แขวง/เขตบางบอน 

กรุงเทพฯ 10150 

โทร.(088)-289-0647 

email:  

ไลออน นิภาภรณ ์จะเรียมพนัธ ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสอ์ุดมสุข 2018 

89/10 ซ.มีสุวรรณ 3 แยก 1 ถ.สุขมุวิท 71 

พระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 

โทร.(094)636-5456 

email:  

 

ประธานเขต 3 

ไลออน ดร.กลัยาภา เลขวณิชธรรมวิทกัษ ์

สโมสรไลออนสก์รุงเทพ สุพรรณหงส ์

263 ซ.พญานาค ถ.เพชรบุรี 

แขวงถนน-เพชรบุรี เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 

โทร.(081)821-8888 

    

  10. สโมสรไลออนสก์รุงเทพ (พระมหานคร)  

 ไลออน ขนิษฐา  วรจรรยาวงศ ์

สโมสรไลออนสก์รุงเทพ (พระมหานคร) 

43 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจัน่ 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

ท.(081)755-5857  ทส.(02)733-3233 

email: kanitha26@outlook.com 

ไลออน สุวรรณา  ปิตไิกรศร 

เลขาธิการสโมสรฯ กรุงเทพ (พระมหานคร) 

18 ถ.ประชาอุทิศ ซ.6 

แขวง/เขตราษฏรบ์ูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

ท.(081)926-0691  ทส.(02)427-8399 

email: thaihayashi@hotmail.com 

ไลออน สุวิมล  ศุภองคป์ระภา 

สโมสรไลออนสก์รุงเทพ(พระมหานคร) 

71/14 ซอยพฒันเวช 12 

ถ.สุขมุวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

    

  11. สโมสรไลออนสก์รุงเทพ แหลมทอง  

 ไลออน พิชชาภชั ธนาวิภาภรณ ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสก์รุงเทพ แหลมทอง 

167/168-7 มบ.มัง่มีซิตั้ ซ.บางแค 10 

ถ.สุขาภบิาล 1 เขตบางแค  

กรุงเทพฯ 10160 

โทร.(092)292-8688  

email: pitchypit119@gmail.com 

ไลออน ภภสัสร  ธนาวิภาภรณ ์

นายกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ แหลมทอง 

167/186-7 ม.มัง่มีซิต้ี ซ.บางแค 10 

ถ.สุขาภบิาล1 เขตบางแค  

กรุงเทพ 10160  

โทร.(099)869-5359 

email: pps22221818@gmail.com 

ไลออน รจนา  ตั้งเจริญชยัชนะ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ แหลมทอง 

3599/48 ม.บา้นกลางกรุง (ถ.สาธรใต)้ 

ถ.เจริญราษฏร ์แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ  10120 

โทร.(081)659-9522 

email: rodjana_muay@hotmail.com 

    

  12. สโมสรไลออนสก์รุงเทพ สุพรรณหงส ์  

 ไลออน อจัชลี ซ้ึงหทยัพร 

นายกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ สุพรรณหงส ์

82 ถ.เพชรเกษม 68 แยก 25 แขวงบางแค

เหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 10160 

โทร.(081)430-0741 

email: atchalee@hotmail.com 

ไลออน กนกพร บวัสุขโชต ิ

เลขาธิการสโมสรไลออนสก์รุงเทพ สุพรรณหงส ์

99/6 ศุภาลยั ริเวอร ์รีสอรท์ ชั้น 1 

ถ.เจริญนคร  แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี  

กรุงเทพมหานคร 10600 

โทร.(089)122-1009 

email: bunkanokporn@yahoo.com 

ไลออน วิวรรธน ์เหมมณฑารพ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสก์รุงเทพ สุพรรณหงส ์

21/425 ถ.ป่ินเกลา้-นครชยัศรี 

เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 10170 

โทร.(081)615-4542 

email: wiwathem@yahoo.com 

    

 

 

mailto:pitchypit119@gmail.com
mailto:atchalee@hotmail.com


  13. สโมสรไลออนสก์รุงเทพ ราชนครินทร ์  

 ไลออน คิราณฎัฐ ์ศรีวศิตานนท ์

นายกสโมสรฯ กรุงเทพ ราชนครินทร ์

11/303 ซ.เอกชยั 94 ถ.เอกชยั 

แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

โทร.(085)111-3319 

email: kullapassorn@gmail.com 

ไลออน อรการ  ศรีวศิตานนท ์

สโมสรไลออนสก์รุงเทพ ราชนครินทร ์

240 ซ.จรญัสนิทวงศ ์67 ถ.จรญัสนิทวงศ ์

เขตบางพลดั กรุงเทพ 10700 

ไลออน ธีรนุช  มนูธรรมธร 

เหรญัญิกสโมสรฯ กรุงเทพ ราชนครินทร ์

10/70-71 ถ.จนัทน์ 18/7 แยก 2 

แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 

โทร.(02)287-2463-6 (081)849-9897 

    

  14. สโมสรไลออนสพ์ระมหานคร 2018  

 ไลออน เกศริน ชูช่ืน 

นายกสโมสรฯ พระมหานคร 2018 

498/57 หมู่บา้นสมัมากร-อเวนิว ซอย19  

รามอินทรา-วงแหวน ถนนกาญจนาภิเษก 

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220 

โทร.(099)3815389 

ไลออน มณีรตัน ์โพธิพฒันานนท ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสพ์ระมหานคร 2018 

401 ซ.เอกชยั 46 แขวงบางบอน 

เขตบางบอน กรุงเทพ 10150 

โทร.(089)145-4244 

ไลออน สุภา มานะธญัญา 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสพ์ระมหานคร 2018 

102/8 หมู่ 4 ซอยริมทางรถไฟบางซ่ือ  

เขตบางซ่ือ กรุงเทพ 10800 

โทร.(084)499-1666 (02)913-3690   

email: lily_supa@hotmail.com 

 

ประธานภูมิภาคท่ี 2 

ไลออน ณรงคศ์กัด์ิ แกว้เมืองเพชร 

สโมสรไลออนสฉ์ะเชิงเทรา 

บ.แกว้เมืองเพชรขนส่งและการโยธา จ ากดั 

330 ถ.พระยาศรีสุนทร ต.หน้าเมือง 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

โทร.(081)647-1187 โทรสาร (038)535-388 

    

ประธานเขต 4 

ไลออน เตือนใจ  นนัทกิจ 

สโมสรไลออนสส์มุทรปราการ บางพลี 

โรงเรียนดรุณรตัน์ 300/1 ม.2 ซ.วดัด่านส าโรง 

ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270 

โทร.(062)549-2269  โทรสาร.(02)394-2186 

email: thurnjai@hotmail.com 

    

  15. สโมสรไลออนสส์มุทรปราการ  

 ไลออน ชยัสิทธ์ิ  วาดโชชยั 

นายกสโมสรไลออนสส์มุทรปราการ 

429 ถ.สายลาด ต.ปากน ้า 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

โทร. 

ไลออน บรรจง  เจนหตัถการกิจ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสส์มุทรปราการ 

1/9 ม.พนาสนธ์ิซิต้ี ม.8 ต.บางเมือง 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

โทร.(081)830-4599 (02)389-5994 

โทรสาร.(02)389-3680  

email: banjong.gen@gmail.com 

ไลออน ชยัวฒัน ์ ธรรมสถิตกุล 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสส์มุทรปราการ 

รา้นชยันิวฒัน์ 1/14-15 ถ.ศรีสมุทร ซ.4 

ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

โทร.(081)626-4533 (02)702-9734 

    

  16. สโมสรไลออนสส์มุทรปราการ ศรีนครินทร ์  

 ไลออน จริฐัิกา จรีะนนัตสิน 

นายกสโมสรไลออนสส์มุทรปราการ ศรีนครินทร ์

185 ซ.ลาซาล 52 ถ.ลาซาล 

แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร.(089)744-8815 

email: j7ehg@hotmail.com 

ไลออน วีระชยั จรีะนนัตสิน 

เลขาธิการสโมสรฯ สมุทรปราการ ศรีนครินทร ์

185 ซ.ลาซาล 52 ถ.ลาซาล 

แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

email: wirachai@j7eng.com 

ไลออน นิพนธ ์ ยงคส์งวนชยั 

เหรญัญิกสโมสรฯ สมุทรปราการ ศรีนครินทร ์

1945/9 หมู่ 1 ต.ส าโรงเหนือ 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

โทร.(081)488-8844 

    



  17. สโมสรไลออนสส์มุทรปราการ ส าโรง  

 ไลออน พล.ต.ต.วิริยะ  ตมุรสนุทร 

นายกสโมสรไลออนสส์มุทรปราการ ส าโรง 

129 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 

ไลออน ยทุธนา  เพชรบด ี

เลขาธิการสโมสรไลออนสส์มุทรปาราการ ส าโรง 

599 ม.7 ถ.สุขมุวิท 113 ต.ส าโรงเหนือ 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270 

โทร.(089)519-7979  

โทร.(02)754-1199 

ไลออน สรศกัดิ์  ทองทวีพรรณ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสส์มุทรปราการ ส าโรง 

1350/23 ม.4 ถ.เทพารกัษ์ ต.เทพารกัษ ์

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270 

โทร.(087)908-8756 (02)394-4973 

โทรสาร(02)753-4117-8 

    

  18. สโมสรไลออนสส์มุทรปราการ บางพลี  

 ไลออน ชูศรี  สตัยานนท ์

นายกสโมสรไลออนสส์มุทรปราการ บางพลี 

โรงเรียนสนัตเ์สริมวิทย ์ต.บางพลีใหญ่ 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

โทร.(081)809-5578 ทส.(02)337-3705 

email: chusribb@hotmail.com 

ไลออน เนาวรตัน ์ หงสกุล 

เลขาธิการสโมสรไลออนสส์มุทรปราการ บางพลี 

342 ม.6 ซ.น ้าผ้ึง ถ.เทพารกัษ ์

อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 

โทร.(089)111-9297 

ไลออน เตือนใจ  นนัทกิจ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสส์มุทรปราการ บางพลี 

300/1 ม.2 ซ.วดัด่านส าโรง ต.ส าโรงเหนือ 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270 

โทร.(081)732-6192 (02)384-0855 

โทรสาร(02)394-2186 

 

ประธานเขต 5 

ไลออน สมชาย ตนัเจริญ 

สโมสรไลออนสป์ราจีนบุรี 

18 ถ.ประสิทธ์ิพฒันา 1 ต.หน้าเมือง 

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25000 

โทร.(081)864-5933 ทส.(037)211-130 

email: 
    

  20. สโมสรไลออนสฉ์ะเชิงเทรา  

 ไลออน จอมพงษ ์ชูทบัทิม    

นายกสโมสรไลออนสฉ์ะเชิงเทรา  

บ.ปราโมทฟารม์ไก่ไข ่จก. 39 หมูท่ี่ 8 

ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000  

ท.(038)511-908 (089)828-2829  

email: sravut_ch@hotmail.com  

ไลออน อภินนัทภ์รณ ์ ใตห้ลา้สถาพร  

เลขาธิการสโมสรไลออนสฉ์ะเชิงเทรา 

169 หมู่ 5 ต.ลาดกระทิง  

อ.สนามชยั จ.ฉะเชิงเทรา 24000   

โทร.(081)8292911  

ไลออน ชาล ี เจริญสุข    

เหรญัญิกสโมสรไลออนสฉ์ะเชิงเทรา  

แปดร้ิวเจริญสุขคา้ไม ้225 ถ.ศุขประยรู 

ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000  

โทร.(081)555-3212 Fax:(038)822-953  

    

  21. สโมสรไลออนสป์ราจีนบุรี  

 ไลออน พชันี  ม่วงประเสริฐ 

นายกสโมสรไลออนสป์ราจีนบุรี 

371 ถนนปราจีนบุรี 

อ.เมือง จ.ปราจนีบุรี 25000  

โทร.(081)804-3970 

ไลออน กลัยารตัน ์พิณแพทย ์

เลขาธิการสโมสรไลอออนสป์ราจีนบุรี 

99 ม.1 ต.รอบเมือง  

อ.เมือง จ.ปราจนีบุรี 25000 

โทร.(081)348-4779 

ไลออน อทุยัวดี ตระการเจริญสุข 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสป์ราจีนบุรี 

38-40 ถ.หน้าเมือง 

อ.เมือง จ.ปราจนีบุรี 25000  

โทร.(096)861-2265 

    

  22. สโมสรไลออนสส์ระแกว้ อรญัประเทศ  

 ไลออน ด.ต.เฉลิมพล เลิศศิริสวสัดิ์ 

นายกสโมสรไลออนสส์ระแกว้ อรญัประเทศ 

82 หมู ่3 บ.หนองเทา ต.บา้นใหมห่นองไทร 

อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 27120 

โทร.(091)241-5010 

ไลออน วิรลัยพุา  ลุ่งใส ้

เลขาธิการสโมสรฯ สระแกว้ อรญัประเทศ 

368 หมู่ 1 ต.ป่าไร่ อ.อรญัประเทศ 

จ.สระแกว้ 27120 

โทร.(089)401-5209 (092)985-0874 

email: Virunyupa368@gmail.com 

ไลออน ณภคั ปิยภทัรกิต ิ

เหรญัญิกสโมสรไลออนสส์ระแกว้ อรญัประเทศ 

66/8 บา้นสวนกาญจนา 

ต.บา้นใหม่หนองไทร อ.อรญัประเทศ 

จ.สระแกว้ 27120 

โทร.(092)992-8916 

email: naphak.piyaphatkiti@gmail.com 

    

 

mailto:chusribb@hotmail.com
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  23. สโมสรไลออนสฉ์ะเชิงเทรา คลองสวน  

 ไลออน ภทัธิภา มัน่จติร มิลเลอร ์

นายกสโมสรฯ ฉะเชิงเทรา คลองสวน 

340 ซ.8  ถ.เทพคุณากร ต.หนา้เมือง  

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000   

โทร.(038)821-419 (087)503-1609 

email: nongluckmanjit@gmail.com 

ไลออน ทิวทศัน ์มัน่จติร  

เลขาธิการสโมสรไลออนสฉ์ะเชิงเทรา คลองสวน 

340 ซ.8 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง  

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000   

โทร. 

email: dr_thiwtat@hotmail.com 

ไลออน 

เหรญัญิกสโมสรฯ ฉะเชิงเทรา คลองสวน 

 

    

  24. สโมสรไลออนสป์ราจีนบุรี หลกัเมือง  

 ไลออน ชาญชยั  จนิดาสถาพร 

นายกสโมสรไลออนสป์ราจีนบุรี  หลกัเมือง 

6/1 ถ.เทศบาลด าริ ซ.3 ต.หน้าเมือง 

อ.เมือง จ.ปราจนีบุรี 25000  

โทร.(089)922-9888 ทส.(037)452-172 

email: jin.chanchai@gmail.com 

ไลออน เสถียร  แกว้ไกรเลิศ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสป์ราจีนบุรี หลกัเมือง 

100 ม.7 ต.บา้นสรา้ง 

อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจีนบุรี  25150 

โทร.(081)781-9464 

ไลออน เกียรติ  เลา้กอบกุล 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสป์ราจีนบุรี หลกัเมือง 

1-3 ถ.หน้าเมือง  

อ.เมือง จ.ปราจนีบุรี  25000 

โทร.(081)913-8889 

 

ประธานภูมิภาคท่ี 3 

ไลออน อนงค ์สุขศรีพล 

สโมสรไลออนสช์ลบุรี วชิรปราการ 

163/29 หมู่ 3 (PS อ่างศิลา) 

ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

โทร.(086)323-8091 

    

ประธานเขต 6 

ไลออน ศศิธร  แตพ้านิช 

สโมสรไลออนสช์ลบุรี พนัสนิคม 

141 ถ.ศรีจารุสมัพนัธ ์ต.พนัสนิคม 

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  20140 

โทร.(038)461-817 (081)294-3537 

email: 

 

  25. สโมสรไลออนสช์ลบุรี บางปลาสรอ้ย  

 ไลออน สายทอง  ลีฬหาธีรพงศ ์

นายกสโมสรไลออนสช์ลบุรี บางปลาสรอ้ย 

38/39 ม.9 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี 

จ.ชลบุรี  20000 

โทร.(081)589-8530 

ไลออน วิทยา เกียรติวนากร 

เลขาธิการสโมสรไลออนสช์ลบุรี บางปลาสรอ้ย 

31/26 ม.2 ต.บา้นสวน อ.เมือง  

จ.ชลบุรี 20000 

โทร.(081)851-4939 

email:  

ไลออน ธนา อธิประยรู 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสช์ลบุรี บางปลาสรอ้ย 

3/14 ม.4 ถ.ดอนหวัฬอ่ ต.ดอนหวัฬอ่ 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

โทร.(086)522-6406 

email:  

     

  26. สโมสรไลออนสช์ลบุรี พนัสนิคม  

 ไลออน ศศิธร  แตพ้านิช 

นายกสโมสรไลออนสช์ลบุรี พนัสนิคม 

141 ถ.ศรีจารุสมัพนัธ ์ต.พนัสนิคม 

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  20140 

โทร.(038)461-817 (081)294-3537 

email: 

ไลออน จนัทรวิ์ภา เวณุภูติ 

สโมสรไลออนสช์ลบุรี พนัสนิคม 

31/1 หมู่ 2 บา้นสะแกลาย ต.ท่าขา้ม 

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 

โทร. 

email: 

ไลออน ละมยั เกิดประสบสุข 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสช์ลบุรี พนัสนิคม 

110 หมู่ 10 ต.หมอนนาง 

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  20140 

โทร.( ) 

eamil: patchanerat54@gmail.com 
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  27. สโมสรไลออนสช์ลบุรี พนัสนิคม ศรีบรูพา  

 ไลออน อรุณวดี  เอ่ียมสะอาด 

นายกสโมสรฯ ชลบุรี พนัสนิคม ศรีบูรพา 

31/1 หมู่ 2 ต.ท่าขา้ม 

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  20140 

โทร. 

email: 

ไลออน อารียา    เอ่ียมสะอาด 

เลขาธิการสโมสรฯ ชลบุรี พนัสนิคม ศรีบรูพา 

87/1 หมู่ 7 ต.ท่าขา้ม 

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  20140 

โทร. 

email: 

ไลออน บรรเจดิ  จนัทนา 

เหรญัญิกสโมสรฯ ชลบุรี พนัสนิคม ศรีบูรพา 

43/1 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม 

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  20140 

โทร. 

email: 

 

ประธานเขต 7 

ไลออน สวรรคนิ์มิต  เตชาวงศ ์

สโมสรไลออนสช์ลบุรี 

14/396 หมู่ 4 ซ.ซากพุดซา ต.หว้ยกะปิ 

อ.เมือง จ.ชลบุรี  20130 

โทร.(081)720-0117 

email: mammote@gmail.com 
 

  28. สโมสรไลออนสช์ลบุรี  

 ไลออน โรจน ์ทองวานิช 

นายกสโมสรไลออนสช์ลบุรี 

9/55 ม.4 ซ.หว้ยกะปิ 15 ถ.สุขมุวิท 

ต.หว้ยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี  20130 

ท.(081)861-9274 ทส.(038)272-637 

email: rote.thongvanit@gmail.com 

ไลออน วนัชนะ  อนูากูล 

เลขาธิการสโมสรไลออนสช์ลบุรี 

3 ซอย 22 มบ.เสรี 1 ถ.รามค าแหง 24 แยก 20 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10250 

โทร.(081)174-7221 

email: vunakul@gmail.com 

ไลออน อนุสิญจ ์ มงคลพชัรวิทย ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสช์ลบุรี 

671/17 หมู่ 10 ถ.สุขมุวิท ต.บางพระ 

อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20130 

โทร.(081)445-3997 

email: anusinn1952@gmail.com 
    

  29. สโมสรไลออนสช์ลบุรี บางแสน  

 ไลออน พญ.อดุมลกัษณ ์แสงธิวงศ ์

นายกสโมสรไลออนสช์ลบุรี บางแสน 

170/36 ถ.อคันิวาต ต.บางปลาสรอ้ย 

อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 

โทร.(089)406-6200 

email: sangtiwong@hotmail.com 

ไลออน พชัรศ์ศิ ผดงุรตันรชัต ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสช์ลบุรี บางแสน 

693/7-8 ฒ ซ.เสริมสนัติ ต.มะขามหยง่ 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

โทร.(084)654-9879 

email: nanamako37@hotmail.com 

ไลออน วิลาวรรณ  เฮงตระกูล 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสช์ลบุรี บางแสน 

209/108 ม.6 บา้นเฮงตระกูล  

ซ.พะเนียดชา้ง  ถ.พทัยาเหนือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทร.(081)942-2299 (038)426-777 

email: wilawan_heng@hotmail.com 
    

  30. สโมสรไลออนสช์ลบุรี วชิรปราการ  

 ไลออน ธนยันนัท ์ปลอ้งนอ้ยวงศ ์  

นายกสโมสรไลออนสช์ลบุรี วชิรปราการ 

79/866 ต.แสนสุข  

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 

โทร.(085)835-3650 

email:  

ไลออน ศิริวรรณ  บุญเกิด 

เลขาธิการสโมสรไลออนสช์ลบุรี วชิรปราการ 

859 ม.2 ซ.แบร่ิง 48/4(สามคัคี 4) 

ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ  10270 

โทร.(092)789-9897 

email: aia604545@gmail.com 

ไลออน ทศันียา แซ่กงั 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสช์ลบุรี วชิรปราการ 

15/5 หมู่ท่ี 1 ต.หนองรี 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

โทร.(086)326-9954 
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ไลออน ดร.วิชาญ  สุธรรมพงษ ์

สโมสรไลออนสช์ลบุรี ศรีราชา 

81/17 ม.5 ต.สุรศกัด์ิ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20110 

โทร.(081)658-4143 โทรสาร(038)260-836 

email: su_chan4858@hotmail.com 

    

 

mailto:rote.thongvanit@gmail.com
mailto:vunakul@gmail.com
mailto:anusinn1952@gmail.com
mailto:su_chan4858@hotmail.com
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ไลออน เกลา้นภา  แสวงผล 

สโมสรไลออนสพ์ทัยา หนองปรือ 

84 ม.6 ซ.ชูผล ต.บางละมุง 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 

โทร.(086)644-9443 

email: abigail_klao@hotmail.com 

    

  31. สโมสรไลออนสพ์ทัยา  

 ไลออน สิทธิชยั ศิรสิุทธิวรนนัท ์

นายกสโมสรไลออนสพ์ทัยา 

The Park Hotel, 510/1 ม.9  

ถ.พทัยากลาง ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 

โทร.(081)761-4586 

email: wranant038@gmail.com 

ไลออน วรุฒน ์ พฒันสิน 

เลขาธิการสโมสรไลออนสพ์ทัยา  

16/279 หมู่ 8 

ต.หนองปลาไหล  อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี  20150 

ไลออน จรญั กนกกาญจนา 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสพ์ทัยา 

62/224 ม.12 ถ.เทพประสิทธ์ิ 

ต.หนองปรือ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20150 

โทร.(081)295-1540 

email: jarangallery_pattaya@yahoo.com 

    

  32. สโมสรไลออนสช์ลบุรี ศรีราชา  

 ไลออน วรกฤช จนิดาสวสัดิ ์

นายกสโมสรไลออนสช์ลบุรี ศรีราชา 

352/729 หมู่ 7 ต.ทุ่งสุขลา 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

email: 168supply2@gmail.com 

ไลออน วิชาญ  สุธรรมพงษ ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสช์ลบุรี ศรีราชา 

308/1 ถ.สุขมุวิท  ต.ศรีราชา 

อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110 

โทร.(081)658-4143 

email: su_chan4858@hotmail.com 

ไลออน ลาวลัย ์สนัเจรญิ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสช์ลบุรี ศรีราชา 

491/157 ม.10 ต.หนองขาม 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

โทร.(086)156-9111 

email: I_awan_1972@hotmail.com 

    

  33. สโมสรไลออนสพ์ทัยา ตากสิน  

 ไลออน อลิสา สุนทรรุง่สิร ิ

นายกสโมสรไลออนสพ์ทัยา ตากสิน 

107/1 หมู่ท่ี 3 ต.ตะเคียนเต้ีย 

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 

โทร.(068) 983-7958 

email: 

ไลออน ชญาภา  วุฒิสารวรากรณ ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสพ์ทัยา ตากสิน 

999  ม.9  ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 

โทร.(089) 819-9899  

email: noodlestukta@hotmail.com 

ไลออน วชัรพล  ศิวะเดชาธร 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสพ์ทัยา ตากสิน 

21/4  หมู่ท่ี 5  ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทร.(081)488-3366 

    

  34. สโมสรไลออนสพ์ทัยา หนองปรือ  

 ไลออน ยพุาพร เจรญิด ี

นายกสโมสรไลออนสพ์ทัยา หนองปรือ 

200/18 หมู่ 6 ต าบลนาเกลือ 

อ าเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทร.(081)983-9107 

email: Limiycharonedee@gmail.com 

ไลออน เกลา้นภา  แสวงผล 

สโมสรไลออนสพ์ทัยา หนองปรือ 

84 ม.6 ซ.ชูผล ต.บางละมุง 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 

โทร.(086)644-9443 

email: abigail_klao@hotmail.com 

ไลออน สุภทัรา  ลาดหนองขุ่น 

นายกสโมสรไลออนสพ์ทัยา หนองปรือ 

5/7 ม.5 ต.โป่ง อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี  20150 

โทร.(081)437-5445 

email: Sup.tra2009@gmail.com  
    

  35. สโมสรไลออนสพ์ทัยา โป่ง  

 ไลออน ประภาพร  ทอมพส์นั 

นายกสโมสรไลออนสพ์ทัยา โป่ง 

17/8 หมู่ 4 ต าบลหนองปรือ 

อ าเภอบางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 

โทร.(061)469-6396 

email: Prapaporn.thompson@icloud.com 

ไลออน สุชารตัน ์ทิพยม์ณี 

เลขาธิการสโมสรไลออนสพ์ทัยา โป่ง 

51/2 หมู่ 13 ต าบลหนองปรือ 

อ าเภอบางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 

โทร.(091)803-2027 

email: Miewjah_19@hotmail.com 

ไลออน ปุญชิดา ลาดหนองขุ่น 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสพ์ทัยา โป่ง 

5/7 หมู่ 5 ต าบลโป่ง 

อ าเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทร.(087)445-5562 

email: oojuneoo@hotmail..com 
 

mailto:jarangallery_pattaya@yahoo.com
mailto:Sup.tra2009@gmail.com
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ไลออน ณฐัวุฒิ  นิลวิเศษ 

สโมสรไลออนสน์าเกลือ พทัยา 

183/36 หมู่ 10 ซ.ไปรษณีย ์เมืองพทัยา 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 

โทร.(081)982-6709 
email: 

    

  36. สโมสรไลออนสพ์ระต าหนัก พทัยา  

 ไลออน เนาวรตัน ์ แซ่อ้ึง 

นายกสโมสรฯ ชลบุรี พระต าหนัก พทัยา 

194/5 พทัยาสาย 2 ม.10 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทร.(081)861-1808 

email: nr_2512@hotmail.com 

ไลออน ฮีระชยั อนนัตส์ารโสภณ 

เลขาธิการสโมสรฯ ชลบุรี พระต าหนัก พทัยา 

182/1-2, 12 ,ม.2 ถ.สุขุมวทิ ต.บางละมุง 

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 

โทร.(081)813-3038 

email:homedecor23@gmail.com 

ไลออน ญาณีรตัน ์ศิษยธ์นาวฒัน ์

เหรญัญิกสโมสรฯ ชลบุรี พระต าหนัก พทัยา 

33/63-70 หมู่ 7 ต.หว้ยใหญ่ 

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 

โทร. 

email: 

    

  37. สโมสรไลออนสพ์ทัยา นาเกลือ  

 ไลออน ณชัพงศช์ยั เจริญศร ี

นายกสโมสรไลออนสพ์ทัยา นาเกลือ 

89/28 ม.7 ต.หนองปลาไหล 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทร.(095)895-8059 

email: pech112@hotmail.com 

ไลออน สมยศ ทองปลิว 

เลขาธิการสโมสรไลออนสพ์ทัยา นาเกลือ 

213/5 ม.11 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทร.(064)705-1619 

email: tidyos11@gmail.com 

ไลออน ว่าที่รอ้ยตรี จเรวฒัน ์ชินวฒัน ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสน์าเกลือ พทัยา 

49/3 ม.1 ต.บางละมุง 

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 

โทร.(081)654-4719 (038)241-118 

email: charewat.soko@hotmail.com 
    

  38. สโมสรไลออนสพ์ทัยา บางละมุง  

 ไลออน เบญญาดา  อิสิสิงห ์

นายกสโมสรไลออนสพ์ทัยา บางละมุง 

289/109 คอนโดยนิูกา้ หมู่ท่ี 10  

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  

จ.ชลบุรี  20150 

โทร.(063)259-7895 

email: diamond.land7895@gmail.com 

ไลออน จรินนัท ์หาญสุวรรณ ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสพ์ทัยา บางละมุง 

477/30 หมู่ท่ี 12 วิวทะเล 5 ตึก C 

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  

จ.ชลบุรี  20150 

โทร.(086)710-0879 

email: jiranan.hans@gmail.com 

ไลออน ยวุดี จริาภกัดิ์ภิวฒัน ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสพ์ทัยา บางละมุง 

 

 

 

โทร.(081)779-2240 

email: yuwadeejirapakpiwat@gmail.com 
    

  39. สโมสรไลออนสพ์ทัยา สตัหีบ  

 ไลออน ดวงพร ทตัตะทองค า 

นายกสโมสรไลออนสพ์ทัยา สตัหีบ 

9/46 หมู่ 6 ต.พลูตาหลวง 

อ.สตัหีบ  จ.ชลบุรี  20180 

โทร.(081)801-4268 

email: sirikunya_194@yahoo.com 

ไลออน พงศกร มีกระมลเวช 

เลขาธิการสโมสรไลออนสพ์ทัยา สตัหีบ 

420/122-125 ม.9 ต.หนองปรือ 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

ท.(089)889-7499 

email: kengjojo25611@gmail.com 

ไลออน วิภาดา ขะตะเจรญิ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสพ์ทัยา สตัหีบ 

28/234 ม.5 ต.สตัหีบ 

อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี  20180 

โทร.(064)991-6444 

email: wiphada112508@gmail.com 
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ไลออน มาโนช  เปล่ียนโมฬี 

สโมสรไลออนสจ์นัทบุรี 

27/6-7 ม.3 ถ.รกัศกัด์ิชมูล ต.ท่าชา้ง 

อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 

โทร.(081)864-2977 (039)311-797 
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ไลออน สมหวงั  ออ่นแสง 

สโมสรไลออนสจ์นัทบุรี เมืองจนัท ์

376-378 มบ.บา้นสวย ต.ท่าแฉลบ 

ต.ตลาด อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 

โทร.(081)861-8628 

email: somwang.jewelry@gmail.com 

    

  40. สโมสรไลออนสจ์นัทบุรี เมืองจนัท ์  

 ไลออน วรนุช พิสมยรมย ์

นายกสโมสรไลออนสจ์นัทบุรี เมืองจนัท ์

51 ถ.ท่าแฉลบ ซอย 10 ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 

โทร.(089)936-6159 

ไลออน เสาวลกัษณ ์สุวรรณโภคาสาคร 

เลขาธิการสโมสรไลออนสจ์นัทบุรี เมืองจนัท ์

35/206 หมู่ท่ี 1 ต.ท่าชา้ง 

อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 

โทร.(097)995-2550 

อีเมล:์ saoluck124@gmail.com 

ไลออน ฉลวย ปรดีาสุทธิจติต ์

เหรญัญิกสโมสรไลออนสจ์นัทบุรี เมืองจนัท ์

37/1/-19 หมู่ท่ี 7 ถ.ญาณวิโรจน์ 

อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 

โทร.(089)833-1447 

อีเมล:์ 

    

  41. สโมสรไลออนสส์ตัหีบ ชลบุรี  

 ไลออน นอ.หญิง กฤชชุดา  เรอืงรอง 

นายกโมสรไลออนสส์ตัหีบ ชลบุรี 

161/83 ม.1 ต.พลูตาหลวง 

อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี  20180    

โทร.(094)536-1622 

email: kitchuda_jang@hotmail.com                                                               

ไลออน อภิณะฎา ใสไหม 

เลขาธิการสโมสรไลออนสส์ตัหีบ ชลบุรี 

94/3 หมู่6 ต.สตัหีบ  

อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี  20180 

โทร.(095)553-6945 

email: apinada.s@hotmail.com 

ไลออน สมร รุง่สมยั   

เหรญัญิกโมสรไลออนสส์ตัหีบ ชลบุรี 

34/19 ม.นาวีเฮา้ส ์34 หมู ่3 

ต.สตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี  20180    

โทร.(081)489-3051                                                                  

    

  42. สโมสรไลออนสม์าบตาพุด เมืองใหม ่  

 ไลออน ดารุณี  วีระพนัธ ์

นายกสโมสรฯ ระยอง มาบตาพดุ เมือง

ใหม ่

383 ถ.สุขมุวิท ต.หว้ยโป่ง 

อ.เมือง จ.ระยอง  21150 

โทร.(086)954-2635 (091)995-4236 

ไลออน สุนีย ์ ชยัวีระพฒันา 

เลขาธิการสโมสรฯ ระยอง มาบตาพดุ เมืองใหม่ 

20/6 ถ.ตากวน-หาดทรายทอง 

อ.เมือง จ.ระยอง  21150 

ไลออน โชคชยั  ค้ิวอรุณ 

เหรญัญิกสโมสรฯระยอง มาบตาพุด เมืองใหม่ 

20/6 ถ.ตากวน-หาดทรายทอง 

อ.เมือง จ.ระยอง  21150 

โทร.(085)394-0962 

    

  43. สโมสรไลออนสร์ะยอง  

 ไลออน พีรภาคย ์เล้ียงชยัชนะ 

นายกสโมสรไลออนสร์ะยอง 

26/12 ม.2 ต.ทบัมา 

อ.เมือง จ.ระยอง  21000 

โทร.(062)569-3988 (095)885-6382 

โทร.(085)335-1444 

ไลออน พรหมภสัสร ตะภา 

เลขาธิการสโมสรไลออนสร์ะยอง 

26/12 ม.2 ต.ทบัมา 

อ.เมือง จ.ระยอง  21000 

โทร. 

email: je-pin-tapa@hotmail.com 

ไลออน ธนชั สุรวฒันาวรรณ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสร์ะยอง 

48/1 ม.3 ต.ทบัมา 

อ.เมือง จ.ระยอง  21000 

โทร. 

email: tanach3579@hotmail.com 

 
ประธานเขต 11 

ไลออน สญัญา ปรชัญาสุนทร 

สโมสรไลออนสเ์มอืงขลุง 

19/7 ถ.เทศบาลสาย 4 

อ.ขลุง จ.จนัทบุรี 22110 

โทร.(039)441-270 (084)784-1144 

โทรสาร(039)441-296 
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  44. สโมสรไลออนสต์ราด  

 ไลออน วรรณา แจง้อรุณ 

นายกสโมสรไลออนสต์ราด 

127 หมู่ท่ี 2 ต.เนินสาย 

อ.เมือง  จ.ตราด  23000 

โทร.(086)159-8696 

email: wanna131tra@gmail.com 

ไลออน ส าเริง  ถว้ยทอง 

เลขาธิการสโมสรไลออนสต์ราด 

2/2 ม.12 ซ.ชยัมงคล 2 ถ.ชยัมงคล 

ต.วงักระแจะ อ.เมือง จ.ตราด  23000 

โทร.(089)248-0330 

email: thuaithong@yahoo.com 

ไลออน อภิชาติ  เจริญกิจ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสต์ราด 

320/23 หมู่ 2 ซ.แฟลตต ารวจ 

ต.วงักระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 

โทร.(081)664-4414 

email: hans@kohchanghotels.de 
    

  45. สโมสรไลออนสจ์นัทบุรี  

 ไลออน ไพฑรูย ์โพธิพฒัน ์

นายกสโมสรไลออนสจ์นัทบุรี 

รา้นเพ็ยทิวาทุเรียนทอด 7/2 ม.6 

ถ.ญาณวโิรจน์  ต.คบบาง 

อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 

โทร.(061)919-8249 

email:  

ไลออน ยคุล พสิมยรมย ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสจ์นัทบุรี 

51 ถ.ท่าแฉลบ ซ.10 ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 

โทร.(089)874-5163 

ไลออน ชินวฒัน ์รตันวนิช 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสจ์นัทบุรี 

รา้นรตันเจมส ์25 ถ.พระยาตรงั 

ต.ท่าชา้ง  อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 

โทร.(089)095-4774 

    

  46. สโมสรไลออนสเ์มืองขลุง  

 ไลออน จริพรรณ อนุศาสนอ์มรกุล 

นายกสโมสรไลออนสเ์มืองขลุง 

110/95 ถ.ถลบัพลา 

อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 

โทร.(081)917-4804 

ไลออน บุญจนัทร ์กลุพาณิชย ์

เลขาธิการสโมสรไลออนสเ์มืองขลุง 

186 ถ.เทศบาลสาย 1 ต.ขลุง 

อ.ขลุง จ.จนัทบุรี 22110 

โทร.(085)288-0838 

email: boonchan255@hotmail.com 

ไลออน วนัเพ็ญ  ดว้งแดงโชติ 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสเ์มืองขลุง 

75/16 ถ.เทศบาลสาย 3 

อ.ขลุง  จ.จนัทบุรี  22110 

โทร.(089)603-8645 

    

  47. สโมสรไลออนสจ์นัทบุรี ตากสิน  

 ไลออน จติรา  ศิริไสยาสน ์

นายกสโมสรไลออนสจ์นัทบุรี ตากสิน 

225 หมู่ 14 ม.ไชยยนัต ์ซ.5  

ต.คลองนารายณ ์อ.เมือง  

จ.จนัทบุรี 22000 

โทร.(081)723-7225 

ไลออน ศรณัยา  คณุมาศ 

เลขาธิการสโมสรไลออนสจ์นัทบุรี ตากสิน 

49/1 ม.4  ต.แสลง 

อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  22000 

โทร.(096)441-4146 

email: saranya.khun@gmail.com 

ไลออน อิงบุญ ศรีพรหมมา 

เหรญัญิกสโมสรไลออนสจ์นัทบุรี ตากสิน 

304/5 หมู่ 3  ต.ทุ่งเบญจา 

อ.ท่าใหม ่ จ.จนัทบุรี  22000 

 

 


