
 
 

 

ประกาศสโมสรไลออนสภ์าค 310 ซี 

ฉบบัท่ี 001/2565-2566 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการภาค ก าหนดภูมิภาค ก าหนดเขต ปีบริหาร 2565-2566 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

               เพ่ือใหก้ารบริหารงานของสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 ซี ปีบริหาร 2565-2566 ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิ 

ภาพและบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล และภาค 310 ซี จึงอาศยัอ านาจธรรมนูญสโมสรไลออนส์

สากลภาค310 ซี  มาตรา 4 ขอ้1(ก) (ข)   และขอ้บงัคบัมาตรา 2  ขอ้2(ก)    ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการภาค และก าหนดภูมิภาค-เขต ของสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310 ซี ปีบริหาร 2565-2566 ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

 

1. ไลออน สมภพ  พิชยัวงศ ์ ผูว้่าการไลออนสส์ากลภาค 310 ซี กรุงเทพ เจา้พระยา (081)422-4481 

2. ไลออน ดร.ภทัรวดี ดีศรี ผูว้่าการไลออนสส์ากลภาค 310 ซี เพิ่งผ่านพน้ ชลบุรี พนัสนิคม (062)362-9465 

3. ไลออน สุมาลี  อุ่นพงศเ์จริญสุข รองผูว้่าการภาค 310 ซี คนท่ี 1 กรุงเทพ แหลมทอง (081)373-8035 

4. ไลออน ธเนศร ์ เจริญชยั รองผูว้่าการภาค 310 ซี คนท่ี 2 ชลบุรี พนัสนิคม (086)662-1999 

5. ไลออน ศิริยง  สู่บณัฑิต เลขาธิการภาค 310 ซี กรุงเทพ เจา้พระยา (081)314-8360 

6. ไลออน อญัชลินทร ์ ธนูทอง เหรญัญิกภาค 310 ซี จนัทบุรี เมืองจนัท ์ (089)247-8822 

     

  ประธานภูมิภาค   

7. ไลออน สุณา ศุภรตัน์วนิชย ์ ประธานภูมิภาคท่ี 1 กรุงเทพ คอสโมโปลิแตน (081)988-4800 

8. ไลออน ณรงคศ์กัด์ิ แกว้เมอืงเพชร ประธานภูมิภาคท่ี 2 ฉะเชิงเทรา (081)647-1187 

9. ไลออน อนงค ์สุขศรีพล ประธานภูมิภาคท่ี 3 ชลบุรี วชิรปราการ (086)323-8091 

10. ไลออน ดร.วิชาญ  สุธรรมพงษ์ ประธานภูมิภาคท่ี 4 ชลบุรี ศรีราชา (081)658-4143 

11. ไลออน มาโนช  เปล่ียนโมฬี ประธานภูมิภาคท่ี 5 จนัทบุรี (081)864-2977 

     

  ประธานเขต   

12. ไลออน สมบูรณ ์ อนัวีระวฒันา ประธานเขต 1 กรุงเทพ บวัหลวง (081)817-7199 

13. ไลออน ทิวาพร ทวอีภิรดีภิญโญ ประธานเขต 2 กรุงเทพ สุขุมวิท (081)883-4986 

14. L.ดร.กลัยาภา เลขวณิชธรรมวิทกัษ์ ประธานเขต 3 กรุงเทพ สุพรรณหงส ์ (081)821-8888 

15. ไลออน เตือนใจ  นันทกิจ ประธานเขต 4 สมุทรปราการ บางพลี (062)549-2269 

16. ไลออน สมชาย ตนัเจริญ ประธานเขต 5 ปราจีนบุรี (081)864-5933 

17. ไลออน ศศิธร  แตพ้านิช ประธานเขต 6 ชลบุรี พนัสนิคม (081)294-3537 

18. ไลออน สวรรคนิ์มิต  เตชาวงศ ์ ประธานเขต 7 ชลบุรี (081)720-0117 

19. ไลออน เกลา้นภา  แสวงผล ประธานเขต 8 พทัยา หนองปรือ (086)644-9443 

20. ไลออน ณฐัวุฒิ  นิลวิเศษ ประธานเขต 9 นาเกลือ พทัยา (081)982-6709 

21. ไลออน สมหวงั  อ่อนแสง ประธานเขต 10 จนัทบุรี เมืองจนัท ์ (081)861-8628 



22. ไลออน สญัญา ปรชัญาสุนทร ประธานเขต 11 เมืองขลุง (084)784-1144 

     

  ท่ีปรึกษาผูว่้าการภาค 310 ซี   

23. L.พลเอก ดร.เทอดศกัด์ิ มารมย ์ ประธานท่ีปรึกษาผูว้่าการภาคฯ ชลบุรี (081)864-2002   

24. ไลออน สุเมธ  เตชะไกรศรี รองประธานท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ กรุงเทพ นิมิตใหม ่ (081)900-2808   

25. ไลออน สมศกัด์ิ โล่หว์ิสุทธ์ิ ท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ กรุงเทพ คอสโมโปลิแตน (095)789-3519   

26. ไลออน สมศกัด์ิ เทศน์สาลี ท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ กรุงเทพ บวัหลวง (081)318-5672 

27. ไลออน สุภา มานะธญัญา ท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ พระมหานคร 2018 (084)499-1666   

28. ไลออน โรจน์ ทองวานิช ท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ ชลบุรี (081)861-9274 

29. ไลออน รศ.ดร.วีระ  ลาดหนองขุ่น ท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ พทัยา หนองปรือ (081)451-0987   

30. ไลออน บรรจง  บณัฑรูประยุกต ์ ท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ พทัยา ตากสิน (081)835-8393   

31. ไลออน ศกัด์ิชยั  เตชะเวช ท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ กรุงเทพ รตันชาติ (094)252-9878 

32. ไลออน น าชยั  ชาญมนูญ ท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ กรุงเทพ เจา้พระยา (081)668-9995 

33. ไลออน สมชาย ถาวรยิง่รตัน์ ท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ กรุงเทพ เจา้พระยา (081)859-9929 

34. ไลออน ภทัรกร  วฒันศกัด์ิ ท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ พระมหานคร 2018 (096)414-5424 

35. ไลออน พิชชุดา  พลายเวช ท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ กรุงเทพ สุพรรณหงส ์ (081)611-1939 

36. ไลออน อนันต ์อคัรพุทธิพร ท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ กรุงเทพ เจา้พระยา (081)834-2653 

37. ไลออน สิริรตัน์ เตชะสุกิจ ท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ กรุงเทพ เจา้พระยา (081)834-0953 

38. ไลออน มนตรี  ญาณศิริมนตรี ท่ีปรึกษาผูว้า่การภาคฯ กรุงเทพ เจา้พระยา (081)452-3385 

     

  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิผูว่้าการภาค 310 ซี   

39. ไลออน รอ้ยเอก ขจิต หพันานนท ์ ประธานท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ กรุงเทพ คอสโมโปลิแตน (094)782 9499 

40. ไลออน สมศกัด์ิ โล่หว์ิสุทธ์ิ อดีตประธานสภาฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ กรุงเทพ คอสโมโปลิแตน (095)789-3519   

41. L.พลเอก ดร.เทอดศกัด์ิ มารมย ์ อดีตประธานสภาฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ ชลบุรี (081)864-2002   

42. ไลออน สุเมธ  เตชะไกรศรี อดีตประธานสภาฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ กรุงเทพ นิมิตใหม ่ (081)900-2808   

43. ไลออน สมศกัด์ิ เทศน์สาลี อดีตประธานสภาฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ กรุงเทพ บวัหลวง (081)318-5672 

44. ไลออน ปกรณ ์ พรรณเสมา อดีตประธานสภาฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ กรุงเทพ แหลมทอง (081)825-6602 

45. ไลออน มารุต  บุนนาค อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ กรุงเทพ (พระมหานคร) (02)271-0206 

46. ไลออน ธีรพนัธ ์ อรุณรสัมีโชติ อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ กรุงเทพ เจา้พระยา (02)434-7240 

47. ไลออน ศจ.สมพงษ์  จุย้ศิริ อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ กรุงเทพ คอสโมโปลิแตน (081)655-8238 

48. ไลออน พิชิต  ชูเอกวงศ ์ อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ กรุงเทพ รตันโกสินทร ์ (062)546-5689 

49. ไลออน นริศ  เพ็ชรรตัน์ อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ พทัยา (081)807-6032   

50. ไลออน พลเอกเถกิง  มุ่งธญัญา อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ กรุงเทพ สุพรรณหงส ์ (081)855-1617 

51. ไลออน ทวีเดช วงศต์รีรตัน์ชยั อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ กรุงเทพ คอสโมโปลิแตน (081)832-0993   

52. ไลออน วิฑรูย ์ตนัติวาณิช อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ จนัทบุรี (081)940-3660   

53. ไลออน โกวิท  เทียนทองนุกูล อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ ชลบุรี พระต าหนัก พทัยา (081)640-2117 



54. ไลออน เอ่ียม  ปิติไกรศร อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ กรุงเทพ (พระมหานคร) (081)171 0757   

55. ไลออน นพ.บุญมาก  มัง่ม ี อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ ฉะเชิงเทรา คลองสวน (089)400-1716 

56. ไลออน บรรจง  บณัฑรูประยุกต ์ อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ พทัยา ตากสิน (081)835-8393   

57. ไลออน ศกัด์ิชยั  เตชะเวช อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ กรุงเทพ รตันชาติ (094)252-9878 

58. L.ดร.ประดิษฐ ์ หิรญัประดิษฐ Phd. อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ กรุงเทพ นิมิตใหม ่ (081)821-7984   

59. ไลออน พยนต ์กุลธนพานิช อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ ชลบุรี บางปลาสรอ้ย (087)111-9888 

60. ไลออน สุภา มานะธญัญา อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ พระมหานคร 2018 (084)499-1666   

61. ไลออน โรจน์ ทองวานิช อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ ชลบุรี (081)861-9274 

62. ไลออน รศ.ดร.วีระ  ลาดหนองขุ่น อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ พทัยา หนองปรือ (081)451-0987   

63. ไลออน รฐัพล กาญจนมณี อดีตผูว้่าการภาคฯ/ท่ีปรึกษากติติมศกัด์ิ ฉะเชิงเทรา (099)262-6966 

64. ไลออน ดร.ภทัรวดี ดีศรี ผูว้่าการภาคผ่านพน้/ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ ชลบุรี พนัสนิคม (062)362-9465 

     

  ประธานคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ    

  1. กลุ่มงานดา้นสมาชิกภาพและกิจกรรมไลออนสส์ากล   

65. ไลออน โรจน์ ทองวานิช ผูป้ระสานงานฝ่าย GLT ชลบุรี (081)861-9274 

66. ไลออน รฐัพล กาญจนมณี ผูป้ระสานงานฝ่าย GMT ฉะเชิงเทรา (099)2626-966 

67. ไลออน บรรจง  บณัฑรูประยุกต ์ ผูป้ระสานงานฝ่าย GST พทัยา ตากสิน (081)835-8393 

68. ไลออน รศ.ดร.วีระ  ลาดหนองขุ่น ผูป้ระสานงานฝ่ายตั้งสโมสรใหม่ GET พทัยา หนองปรือ (081)451-0987   

69. ไลออน ธเนศร ์ เจริญชยั ผูป้ระสานงานฝ่าย LCIF ชลบุรี พนัสนิคม (084)888-8901 

70. ไลออน ศกัด์ิชยั  เตชะเวช ประธานฝ่ายพฒันาไลออนสไ์ทย กรุงเทพ รตันชาติ (094)252-9878 

71. ไลออน ดร.ภทัรวดี ดีศรี ผูป้ระสานงานฝ่าย LCI Forward ชลบุรี พนัสนิคม (062)362-9465 

72. ไลออน สมศกัด์ิ  ศุภองคป์ระภา ปธฝ.ประสานงานมลูนิธิไลออนสใ์นประเทศไทย กรุงเทพ (พระมหานคร) (081)611-2695    

73. ไลออน ขนัค า  ศรีวรรณ ประธานฝ่ายสมาชกิภาพสตรีและครอบครวั ฉะเชิงเทรา (081)865-3303 

74. ไลออน สืบพงศ ์พลูธีรานุวตัร ประธานฝ่ายธรรมนูญและขอ้บงัคบั กรุงเทพ นิมิตใหม ่ (081)485-1224 

75. ไลออน จิรพงศ ์นิลรตันกุล ประธานฝ่ายความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ กรุงเทพ (รตันโกสินทร)์ (098)958-8825   

76. ไลออน อลิสา ฉตัรพาน ผูป้ระสานงานสโมสรพิเศษ Coordinator Specialty club ชลบุรี วชิรปราการ (081)340-4340 

     

  2. กลุ่มงานดา้นการประชุม   

77. ไลออน ค าปัน กุดกญัญา ปธฝ.จดัการประชุม ชลบุรี บางปลาสรอ้ย (085)122-0386 

78. ไลออน วินัย ตนักิติบุตร ปธฝ.ส่งเสริมการประชุมใหญ่สากล ครั้งท่ี 105 

(บอสตนั) 

พระมหานคร 201 8 (081)493-4399 

79. ไลออน ชลลดา  ชุมเปีย ปธฝ.ส่งเสริมการประชุมโอซีลฟอรัม่ ครั้งท่ี 59 

(เซจ ูเกาหลีใต)้ 

จนัทบุรี เมืองจนัท ์ (081)864-7790 

80. ไลออน วรินทร ์วริตัน์สกุลชยั ปธฝ.ส่งเสริมการจดัประชุมใหญ่ครั้งท่ี 57  

จ.นครสวรรค ์

กรุงเทพ บวัหลวง (081)812-2555 

81. ไลออน นภทัร ประเสริฐ ประธานฝ่ายพิธีการ-พิธีกรและโปรโตคอล พทัยา หนองปรือ (085)164-2259 

82. ไลออน สุเมธ  เตชะไกรศรี ปธฝ.รบัและเสนอผูส้มคัรประธานสภาฯ ผูว้่าฯ, รอง1, 2 กรุงเทพ นิมิตใหม ่ (081)900-2808   



83. ไลออน สมภพ  พิชยัวงศ ์ ประธานฝ่ายสิทธิบตัร ชลบุรี พนัสนิคม (062)362-9465 

84. L.พลเอก ดร.เทอดศกัด์ิ มารมย ์ ประธานด าเนินการเลือกตั้ง ชลบุรี (081)864-2002   

85. ไลออน นริศ  เพ็ชรรตัน์ ประธานฝ่ายกฎระเบียบปฏิบติัการเลือกตั้ง พทัยา (081)807 6032   

86. ไลออน ทวีเดช วงศต์รีรตัน์ชยั ประธานฝ่ายรบัและเสนอขอ้ยุติฯ กรุงเทพ คอสโมโปลิแตน (081)832-0993 

     

  3. กลุ่มงานการประชาสมัพนัธ ์   

87. ไลออน ประเสริฐ ศรีพนากุล ปธฝ.ภาคประชาสมัพนัธแ์ละขา่วสารไลออนส ์ กรุงเทพ (พระมหานคร) (081)442-6167 

88. ไลออน พนิดา  แซ่จิว ประธานฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ กรุงเทพ อุดมสุข 2018 (086)849-6666 

89. ไลออน ภาณี  มโนรถกุล ประธานฝ่ายวารสารเสียงสิงโต กรุงเทพ อุดมสุข (086)779-9721 

90. ไลออน ดร.ต่อพงษ์ พุทธบูชา ประธานฝ่ายการตลาด      กรุงเทพ ราชนครินทร ์ (080)519-5956 

     

  4. กลุ่มงานดา้นสาธารณสุข   

91. ไลออน ณฐัจงกล น้อมสงูเนิน ปธฝ.พิทกัษ์สายตา การเฝ้าระวงัและ

ปฏิบติัการดา้นดวงตา 

กรุงเทพ บวัหลวง (081)425-3999 

92. ไลออน ธีระชยั  อนันตส์ารโสภณ ประธานฝ่ายต่อตา้นสิ่งเสพติด ชลบุรี พระต าหนัก พทัยา (081)813-3038 

93. ไลออน นพ.ตฤณ ค้ิวเจริญ ประธานฝ่ายป้องกนัโรคเบาหวาน พทัยา (081)000-0354 

94. ไลออน ชาญสิทธ์ิ กาศต๊ิบ ปธฝ.หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีและคลินิคแพทย ์ พทัยา บางละมุง (098)778-9915 

95. ไลออน สมพิศ  วรรงัสฤษฎ์ิ ปธฝ.ป้องกนัโรคมะเร็งและมะเร็งในเด็ก กรุงเทพ สุพรรณหงส ์ (063)589-2956   

96. ไลออน ธวชั  มนูธรรมธร ปธฝ.พิทกัษ์การฟัง การเฝ้าระวงัและปฏิบติัการ กรุงเทพ ราชนครินทร ์ (02)287-2463 

97. ไลออน รศ.ทพ.ชยัวฒัน์  ป่ินนอ้ย ปธฝ.ทนัตกรรมและสุขภาพพลานามยัในช่องปาก กรุงเทพ นิมิตใหม ่ (081)480-4065 

98. ไลออน ฐานันดร ์ บุญญฐิติพนัธ ์ ประธานฝ่ายสงเคราะหค์นพกิารและคนชรา ชลบุรี บางปลาสรอ้ย (081)807-2880 

99. ไลออน สุภาพรรณ นววฒันทรพัย ์ ประธานฝ่าย Sight For Kids กรุงเทพ เจา้พระยา (089)559-5868 

100. ไลออน อภิชาติ เจริญกิจ ปธฝ.ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัฉุกเฉิน (Lions Alert) ตราด (081)664-4414 

     

  5.กลุ่มงานดา้นเยาวชน   

101. ไลออน อ านวย  หอบูรพา ประธานฝ่ายจดัประกวดภาพ Peace Poster พทัยา (081)914-4545 

102. ไลออน วิทูร ภิรมยโ์สภา ประธานฝ่ายไลออนเควสท ์ กรุงเทพ รตันโกสินทร ์ (089)883-7272 

103. L.อรวรรณ  พลอยชาติตระกูล ประธานฝ่ายสง่เสริมคุณภาพชวีิตเยาวชน จนัทบุรี เมืองจนัท ์ (087)996-9989 

104. ไลออน  ชชักูล รตันวบิูลย ์ ประธานฝ่ายการเรียนรูแ้ละส่งเสริมการอ่าน กรุงเทพ รตันชาติ (081)839-1591 

105. ไลออน ภภสัสร  ธนาวิภาภรณ ์ ประธานฝ่ายค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยน กรุงเทพ แหลมทอง (099)869-5359 

106. ไลออน ทิพยบุ์ปผา วิภวกุล ประธานฝ่ายไลออนสบ์ริการเด็ก กรุงเทพ ราชนครินทร ์ (086)028-6446   

107. ไลออน นภาภรณ ์วงษ์สุทน ประธานฝ่ายลีโอ กรุงเทพ สุขุมวิท (098)564-6359 

     

  6. กลุ่มงานดา้นสาธารณกิจ   

108. ไลออน วิบูลย ์ เครือลอย ประธานฝ่ายอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตราด (081)782-5292 

109. ไลออน ปริญญา อริยะสถิตมัน่ ปธ.โครงการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ภูมิภาคท่ี 1 

กรุงเทพ เจา้พระยา (081)805-4817 



 

110. ไลออน ราตรี แสงรุ่งเรือง ปธ.โครงการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ภูมิภาคท่ี 2 

สระแกว้ อรญัประเทศ (081)302-1709 

111. ไลออน อาภรณ ์ เฉลียวเกรียงไกร ปธ.โครงการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ภูมิภาคท่ี 3 

ชลบุรี วชิรปราการ (081)577-4959 

112. ไลออน พงศกร มีกระมลเวช ปธ.โครงการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ภูมิภาคท่ี 4 

พทัยา สตัหีบ (089)889-7499 

113. ไลออน ส าเริง  ถว้ยทอง ปธ.โครงการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ภูมิภาคท่ี 5 

ตราด (089)248-0330 

114. ไลออน ธญัธิตา  ภาสกรนที ปธฝ.ส่งเสริมกิจกรรมสงเคราะหผู์ย้ากไร ้ ชลบุรี วชิรปราการ (081)861-5357 

115. ไลออน พีรภาคย ์เล้ียงชยัชนะ ปธฝ.ส่งเสริมวฒันธรรมและกิจกรรมชุมชน ระยอง (062)569-3988 

116. ไลออน วชัรพล  ศิวะเดชาธร ประธานฝ่ายเฝ้าระวงัเหตุ พทัยา ตากสิน (081)488-3366 

117. L.ว่าท่ี รต.จเรวฒัน์ ชินวฒัน์ ประธานฝ่ายสนัทนาการและกฬีา นาเกลือ พทัยา (081)654-4719 

118. ไลออน วรชยั  ดีศรี ปธฝ.การรูห้นังสือ Literacy Chairperson ชลบุรี พนัสนิคม ศรีบรูพา (081)864-8875 

119. ไลออน วิรลัยุพา  ลุ่งใส ้ ประธานฝ่ายพฒันาและส่งเสริมอาชีพในชุมชน สระแกว้ อรญัประเทศ (089)401-5209 

120. ไลออน ลดัดา  วิวฒัน์วานิช District Hunger Chairperson กรุงเทพ บวัหลวง (081)170-5489 

     

  7. กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ   

121. L.พลตรี ทศัอรญั กฤษณานนท ์ ประธานฝ่ายสง่เสริมสถาบนัพระมหากษัตริย ์ กรุงเทพ สุพรรรหงส ์ (089)810-2097 

122. ไลออน แมร่ี แซ่หลิว ประธานฝ่ายวนัไลออนสส์ากลบริการ กรุงเทพ นิมิตใหม ่ (081)318-8967 

123. ไลออน แมร่ี แซ่หลิว ปธฝ.จดังานวนัไลออนสส์ากลบริการ ภูมิภาคท่ี 1 กรุงเทพ นิมิตใหม ่ (081)318-8967 

124. ไลออน ราตรี แสงรุ่งเรือง ปธฝ.จดังานวนัไลออนสส์ากลบริการ ภูมิภาคท่ี 2 สระแกว้ อรญัประเทศ (081)302-1709 

125. ไลออน ไพฑรูย ์พุ่มเจริญ ปธฝ.จดังานวนัไลออนสส์ากลบริการ ภูมิภาคท่ี 3-4 พทัยา โป่ง (081)315-0721 

126. ไลออน ทิพยา มัง่มีมาก ปธฝ.จดังานวนัไลออนสส์ากลบริการ ภูมิภาคท่ี 5 ตราด (089)761-2861 

127. ไลออน ทรงศกัด์ิ ศุภองคป์ระภา ประธานฝ่ายบริจาคโลหิต กรุงเทพ (พระมหานคร) (081)814-5707 

128. ไลออน สุพจน์ ยุทธวรศิษย ์ ประธานฝ่ายตรวจสอบการเงิน กรุงเทพ บวัหลวง (081)486-3599 

129. ไลออน สิวะพร ยอดเณร ประธานฝ่ายอ านวยการกิจกรรมประชุมใหญ่-  

ครั้งท่ี 57 จ.นครสวรรค ์

ชลบุรี ศรีราชา (081)611-0693 

     

  8. กลุ่มโครงการสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชนฯ   

130. L.กญัญาณฐัฎ ์ชีวประภานันท ์ ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชนฯ กรุงเทพ บวัหลวง (081)929-8735 

131. ไลออน อภิชาติ เจริญกิจ ประธานฝ่ายบทกลอนสารานุกรมไทยฯ ตราด (081)664-4414 

132. ไลออน จรญั กนกกาญจนา ประธานฝ่ายวาดภาพสารานุกรมไทยฯ พทัยา (081)295-1540 

133. ไลออน ปณตพร ธนาธรณ ์ ปธฝ.โครงงานและรายงานสารานุกรมไทยฯ กรุงเทพ บวัหลวง (081)801-8213 

134. ไลออน สมชยั วรจรรยาวงศ ์ ประธานพื้ นท่ีกรุงเทพมหานคร กรุงเทพ(พระมหานคร) (091)916-1951 

135. ไลออน ชูศรี สตัยานนท ์ ประธานพื้ นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ สมุทรปราการ บางพลี (081)809-5578 

136. ไลออน สมพงษ์ น าศรีเจริญสุข ประธานพื้ นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา (081)988-7755 

137. ไลออน ชาญชยั จินดาสถาพร ประธานพื้ นท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี ปราจีนบุรี (089)922-9888 



138. ไลออน บูรณิจน์ โอเจริญ ประธานพื้ นท่ีจงัหวดัชลบุรี ชลบุรี วชิรปราการ (081)656-4265 

139. ไลออน บรรจง  บณัฑรูประยุกต ์ ประธานพื้ นท่ีพทัยา (จ.ชลบุรี) พทัยา ตากสิน (081)835-8393 

140. ไลออน ดารุณี วีระพนัธ ์ ประธานพื้ นท่ีจงัหวดัระยอง ระยอง มาบตาพุด เมืองใหม่ (086)954-2635 

141. ไลออน ราตรี แสงรุ่งเรือง ประธานพื้ นท่ีจงัหวดัสระแกว้ สระแกว้ อรญัประเทศ (081)302-1709 

142. ไลออน กิจจา นวลสุวรรณ ์ ประธานพื้ นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี จนัทบุรี (086)150-6926 

143. ไลออน วีระ ถนอมจิต ประธานพื้ นท่ีจงัหวดัตราด ตราด (087)140-7851 

     

  ผูช่้วยเลขาธิการภาค 310 ซี   

144. ไลออน สมพิศ  วรรงัสฤษฎ์ิ ผูช้่วยเลขาธิการภาค 310 ซี ชลบุรี บางแสน (081)945-0807 

145. ไลออน ดร.ต่อพงษ์ พุทธบูชา ผูช้่วยเลขาธิการภาค 310 ซี กรุงเทพ ราชนครินทร ์ (080)519-5956 

146. ไลออน ชลลดา  ชุมเปีย ผูช้่วยเลขาธิการภาค 310 ซี จนัทบุรี เมืองจนัท ์ (081)864-7790 

     

  ผูช่้วยเหรญัญิกภาค 310 ซี   

147. ไลออน สุณา ศุภรตัน์วนิชย ์ ผูช้่วยเหรญัญิกภาค 310 ซี กรุงเทพ คอสโมโปลิแตน (081)988-4800 

148. ไลออน บดินทรธ์นัย ์หิรินทรานุกูล ผูช้่วยเหรญัญิกภาค 310 ซี พทัยา หนองปรือ (081)782-2346 

149. ไลออน วิบูลย ์ เครือลอย ผูช้่วยเหรญัญิกภาค 310 ซี ตราด (081)782-5292 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

 
 

 

 

(ไลออน สมภพ พิชยัวงศ)์ 

ผูว้า่การไลออนสส์ากลภาค 310 ซี 

ปีบริหาร 2565-2566 

 


