
 



 

 

 

                         
                            สารบัญ 

 

ล าดับท่ี เรื่อง หน้า 
1 ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ครั้งที่ 25 1 
2 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ครั้งที่ 24 2-11 
3 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนญุาต 12-14 
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 15 
5 งบรายรับและรายจ่าย ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 16-17 
6 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 18 
7 ประกาศฉบับที่ 005/2563-2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับและเสนอชื่อผู้สมัครเป็นผู้ว่าการ

ภาค, รองผู้ว่าการภาค คนที่ 1 และคนที่ 2 ประจ าปีบริหาร 2564-2565 
19-20 

8 ประกาศฉบับที่ 006/2563-2564 การสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการภาค, รองผู้ว่าการ
ภาค คนที่ 1 และคนที่ 2 ประจ าปีบริหาร 2564-2565 

21 

9 ประกาศฉบับที่ 009/2563-2564 เรื่องผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการภาคฯ รองผู้ว่า
การภาค คนที่ 1 และรองผู้ว่าการภาค คนที่ 2 ประจ าปีบริหาร 2564-2565 

22 

10 ประกาศฉบับที่ 012/2563-2564 เรื่องแก้ไขการแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมใหญ่ประจ าปี 
ครั้งที่ 25 

23-26 

11 จม.เรื่องจ านวนผู้แทนที่มีสิทธิออกเสียง ของภาค 310-เอ2 อย่างเป็นทางการ 27-30 
12 การแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับสโมสรไลอนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย 31-35 

  



 

 
 

 
 
 
                            การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
                     สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ครั้งท่ี 25 
              วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.20 – 18.00 น. 
                        รูปแบบออนไลน์ ทาง Google Meet 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 24  
    โดยเลขาธิการภาค ปีบริหาร 2562-2563 ไลออน พัณญ์วิรา ธนัทรภัสสิทธิ์ 
 

วาระที่ 3  เหรัญญิกภาค ปีบริหาร 2562-2563 ไลออน อรอาณิญช์ ณครแก้ว  
    รายงานสถานะการเงิน และบัญชีเสนองบดุล ประจ าปีบริหาร 2562-2563  
    เพ่ือพิจารณารับรอง 
 

วาระที่ 4  เลขาธิการภาค 310-เอ2 ปีบริหาร 2563-2564 ไลออน สุนทร คงคานิ่ง  
   เสนอญัตติต่างๆ ที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310  
   วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 
 

วาระที่ 5  การเลือกตั้งผู้ว่าการภาค และรองผู้ว่าการภาค 310-เอ2 คนที่ 1 และคนที่ 2  
   ปีบริหาร 2564-2565 

5.1 ประธานคณะกรรมการสิทธิบัตรรายงาน  
 

5.2 ประธานคณะกรรมการรับและเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งผู้ว่าการภาคฯ   
      และรองผู้ว่าการภาค 310-เอ2 กล่าวรายงาน 
 

5.3 ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ว่าการภาค และรองผู้ว่าการภาค 310-เอ2  
     ด าเนินการ และประกาศผลการเลือกตั้ง 
 

วาระที่ 6  ประธานรับและเสนอข้อยุติ  
   รายงานข้อยุติที่จะน าเสนอในที่ประชุมใหญ่สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310     
   ประเทศไทย ครั้งที่ 55  
 

วาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ครั้งที่ 24 

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. 
ณ  โรงแรมโกลเด้นท์บีช ชะอ า เพชรบุรี  
************************************* 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ไลออน กมลพร ผ่องใส   ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  
2. ไลออน เอกราช ผ่องใส   Spouse 
3. ไลออน ประหยัด ศิรินภาพันธ์  GAT Area Leader /อดีตผู้ว่าการภาค 310-เอ2 
4. ไลออน พิราภรณ์ ตันตินันทตระกูล  ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 เพ่ิงผ่านพ้น 
5. ไลออน ธนา เกษะประกร   รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 1 
6. ไลออน แสงอรุณ ภักดี   รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 2 
7. ไลออน วิชิต ขวัญเจริญทรัพย์  ประธานฝ่ายธรรมนูญและข้อบังคับภาครวม 310 ประเทศไทย/ 

อดีตผู้ว่าการภาค 310-เอ2/ 
ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค 310-เอ2 
ประธานฝ่ายธรรมนูญและข้อบังคับภาค 310-เอ2 

8. ไลออน ปริญญา อ่อนเอ่ียม  ประธานฝ่ายป้องกันโรคมะเร็ง และมะเร็งในเด็ก ภาครวม 310 
อดีตผู้ว่าการภาค 310-เอ2 

9. ไลออน สัษฐา สุทธยาคม   ประธานฝ่ายวารสารเสียงสิงโตภาครวม 310/ 
อดีตผู้ว่าการภาค 310-เอ2/ประธานฝ่ายด าเนินการเลือกตั้ง/ 
ประธานฝ่ายวารสารเสียงสิงโตภาค 310-เอ2 

10. ไลออน อภิชัย ตระกูลสัน   ประธานฝ่ายพิธีการ Protocol และพิธีกรภาครวม 310/ 
อดีตผู้ว่าการภาค 310-เอ2 

11. ไลออน ดร.พีระวัฒน์ ธัมอุทัยพร  อดีตประธานสภาภาครวม 310 ประเทศไทย/ 
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาค 310-เอ2/ผู้ประสานงาน GMT 

12. ไลออน สุภกิจ กิจสุภี   อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2/ 
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

13. ไลออน เกษม มั่นคงสุขเกษม  อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2/ 
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

14. ไลออน จรรยา พูลแก้ว   อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2/ 
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

15. ไลออน ธงชัย แสงอร่าม   อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2/ 
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

16. ไลออน สมศักดิ์ แสงนิภา   อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2/ 
ประธานฝ่ายมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย 

17. ไลออน พัณญ์วิรา ธนัทรภัสสิทธ์ิ  เลขาธิการภาค 310-เอ2/เหรัญญิก ส.ยานนาวา กรุงเทพ 
18. ไลออน พัชรา เติมพิพัฒน์พงศ ์  ผู้ประสานงาน GMT Family & Women’s Specialist 
19. ไลออน ปิฐาพัฒน์ ภูตันติอนันต์  ประธานภูมิภาคท่ี 1 
20. ไลออน นิสา ร่มจ าปา   ประธานภูมิภาคท่ี 2 
21. ไลออน พิมลพรรณ พรหมมา  ประธานภูมิภาคท่ี 3 

 

Windows10
Typewritten text
2



 

 

2   

 
22. ไลออน กัญญลักษณ์ โชติชนะประสิทธ์ิ ประธานเขต 1 
23. ไลออน พิจิตร์ สังวรปทานสกุล  ประธานเขต 4 
24. ไลออน อาภาภัทร์ ปานจันทร์  ประธานเขต 5 
25. ไลออน บุปผา สีปัสสา   ประธานเขต 6 
26. ไลออน สุรพันธ์ ธิติกุล   ประธานเขต 7 
27. ไลออน เกิดฤทธิ์ เกิดชนะ   District GMT Club Success Team Member 
28. ไลออน อัครภณ ศิรนรากุล  ประธานฝ่ายส่งเสริมการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล คร้ังที่ 103 

29. ไลออน ว่าที่ รต.หญิง ก าไร เกษะประกร ประธานฝ่ายส่งเสริมการประชุมโอซีล คร้ังที่ 58 ฮิโรชิมา ญี่ปุ่น/ 
เลขาธิการสโมสรไลออนส์ไมตรีจิต กรุงเทพ 

30. ไลออน ปิยะศักดิ์ พู่พวงโชติภัทร์  ประธานฝ่ายส่งเสริมการประชุมภาค  
และประชุมใหญ่ คร้ังที่ 54 เพชรบุรี/ผู้ช่วยเลขาธิการภาคฯ/ 
เหรัญญิกสโมสรไลออนส์บรรทัดทอง กรุงเทพ 

31. ไลออน สุนทร จักรสิรินนท์  ประธานฝ่ายรับและเสนอชื่อ/ประธานพ้ืนที่ จ.ลพบุรี  
32. ไลออน พรทิพย์ วัฒนผลมงคล  ประธานฝ่ายพิธีการ-พิธีกร/เหรัญญิก ส.ช่องนนทรี กรุงเทพ 
33. ไลออน วารุณี ชมภูมิ่ง   ประธานฝ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยด้านทุพลภาพและผู้ชรา 
34. ไลออน ปณัฐพันธ์ สันติรัตตกุล  ประธานฝ่ายสื่อสารการตลาด 
35. ไลออน สุนทร โพธ์ิชนะศรีชัย  ประธานฝ่ายภาคและสโมสรสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
36. ไลออน นวรัตน์ สนธิปัญญากุล  ประธานฝ่ายต่อต้านยาเสพติด 
37. ไลออน สุดา เฮ้งเจริญสุข   ประธานฝ่ายหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
38. ไลออน อรุณณี ศรีไพร   ประธานฝ่ายป้องกันและช่วยเหลือโรคมะเร็งในเด็ก 
39. ไลออน ดร.พัฒนา ชื่นศิริ   ประธานฝ่ายค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยนเยาวชน/ 

นายก ส.หทัยราษฎร์ กรุงเทพ 
40. ไลออน พรศิริ  ทรงฤกษ์   ประธานฝ่าย Lions Quest/นายก ส.ราชเทวี กรุงเทพ 
41. ไลออน จุไรรัตน์ อมรรุจิ   ประธานฝ่ายส่งเสริมโอกาสส าหรับเยาวชน 
42. ไลออน ดร.เลิศลักษณ์  สังขวรรณ  ประธานฝ่ายประกวดบทความและภาพโปสเตอร์เพ่ือสันติภาพ/ 

นายกสโมสรไลออนส์วังใหม่ กรุงเทพ 
43. ไลออน ดร.สมยศ แสงสุวรรณ  ประธานฝ่ายแข่งขันแต่งบทกลอนและวาดภาพสารานุกรมไทยฯ 
44. ไลออน สุนทร คงคานิ่ง   ประธานพ้ืนที่ฝ่ายสารานุกรมไทยฯ จ.พิจิตร 
45. ไลออน อาทิตย์ จงพาณิชกุล  ประธานฝ่ายวันฉัตรมงคล 
46. ไลออน อาคม อัครวัฒนวงศ์  ที่ปรึกษาผู้ว่าการภาคฯ 
47. ไลออน จิตรา สุขสมนาวุฒิ  ที่ปรึกษาผู้ว่าการภาคฯ 

 

รายนามนายกสโมสร เลขาธิการ เหรัญญิก และสมาชิกไลออนส์ 
48. ไลออน ดร.ปุนภพ น้อยวัน  นายกสโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 
49. ไลออน ธนเดช เขตต์สิงห์   เลขาธิการสโมสรไลออนส์สัมพันธงศ์ กรุงเทพ 
50. ไลออน อรสา เสนีย์ประกรณ์ไกร  เหรัญญิกสโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 
51. ไลออน ปุณยนุช กิจสุภี   สโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 
52. ไลออน ดร.เลิศลักษณ์ สังขวรรณ  นายกสโมสรไลออนส์วังใหม่ กรุงเทพ 
53. ไลออน เทพนที เกียรติมาลาวงศ์  เลขาธิการสโมสรไลออนส์บรรทัดทอง กรุงเทพ 
54. ไลออน อรุณ  เขมปัญญานุรักษ์  สโมสรไลออนส์บรรทัดทอง กรุงเทพ 
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55. ไลออน ภูพิงค์ วาทนากรณ์  นายกสโมสรไลออนส์ไมตรีจิต กรุงเทพ 
56. ไลออน พรพิมล ศรวิไลวรรณ  เหรัญญิกสโมสรไลออนส์ไมตรีจิต กรุงเทพ 
57. ไลออน มาลี แซ่อุ่ย   เลขาธิการสโมสรไลออนส์อ่อนนุช-ลาดกระบัง 
58. ไลออน ทศพร ฉิมอ่อน   เลขาธิการสโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ 
59. ไลออน เปรมวดี จริยาวุฒิพงศ์  เหรัญญิกสโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ 
60. ไลออน มณีชญา  กรณ์ชนาพล  สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ 
61. ไลออน จู   เลิศปัญญาวัฒน์  สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ 
62. ไลออน ชัญญพัชญ์ มหาธนสกุลวงศ์ สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ 
63. ไลออน นุชนารถ แซ่ตั๊น   สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ 
64. ไลออน สมเกียรติ  อัศวเกียรติโยธิน สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ 
65. ไลออน ปทิดา  ล้อธรรมากูล  สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ 
66. ไลออน ปิยะนันท์  อัครชัยเมธาภรณ์ สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ 
67. ไลออน สุนี ตั้งเทียนทอง   เลขาธิการสโมสรไลออนส์ราชวิถี กรุงเทพ 
68. ไลออน ดร.สุวลี  แสงกาญจนวนิช  สโมสรไลออนส์ราชวิถี กรุงเทพ 
69. ไลออน สนิท จังมงคลกาล   สโมสรไลออนส์ราชวิถี กรุงเทพ 
70. ไลออน สุวรรณา จังมงคลกาล  สโมสรไลออนส์ราชวิถี กรุงเทพ 
71. ไลออน สุวรรณา พิสิทธิวิทยานนท์  สโมสรไลออนส์ราชวิถี กรุงเทพ 
72. ไลออน พัชญา อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสโมสรไลออนส์โดมพระจันทร์ กรุงเทพ 
73. ไลออน วีรชัย ธนสหวรคุณ  นายกสโมสรไลออนส์ยานนาวา กรุงเทพ 
74. ไลออน วีรพงษ์ เกียรติเจริญสุข   สโมสรไลออนส์ยานนาวา กรุงเทพ 
75. ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์  นายกสโมสรไลออนส์พลับพลาไชย กรุงเทพ 
76. ไลออน เขมณัฎฐ์ สุริยะรัชนี  เลขาธิการสโมสรไลออนส์พลับพลาไชย กรุงเทพ 
77. ไลออน นภาพรรณ เจริญสินทวีกุล      สโมสรไลออนส์พลับพลาไชย กรุงเทพ 
78. ไลออน ศิตาทิพย์ ศิริวัฒนาขจร  นายกสโมสรไลออนส์ช่องนนทรี กรุงเทพ 
79. ไลออน สุนิตย์ ศรีสกุลแพทย์  เลขาธิการสโมสรไลออนส์ช่องนนทรี กรุงเทพ 
80. ไลออน กิตติยา หวง   สโมสรไลออนส์ช่องนนทรี กรุงเทพ 
81. ไลออน นิญดา กาญจนประสาทพร  สโมสรไลออนส์ช่องนนทรี กรุงเทพ 
82. ไลออน นวรัตน์ สนธิปัญญากุล  เหรัญญิกสโมสรไลออนส์หทัยราษฎร์ กรุงเทพ 
83. ไลออน พิชิต  วงศ์หนองเตย  สโมสรไลออนส์หทัยราษฎร์ กรุงเทพ 
84. ไลออน ศิริชัย สุดลาภา   นายกสโมสรไลออนส์สระบุรี 
85. ไลออน อรุณศรี ชมเชย   เหรัญญิกสโมสรไลออนส์สระบุรี 
86. ไลออน สิทธิชัย พฤกษ์พงษ์พันธ์  นายกสโมสรไลออนส์ปรางค์สามยอด ลพบุรี 
87. ไลออน สุรพล ผิวเกลี้ยง   เลขาธิการสโมสรไลออนส์ปรางค์สามยอด ลพบุรี 
88. ไลออน รัตติยา อมรรุจิ   นายกสโมสรไลออนส์โคกส าโรง ลพบุรี 
89. ไลออน สุวลักษณ์ ยุ้ยจ าเริญทรัพย์  เลขาธิการสโมสรไลออนส์โคกส าโรง ลพบุรี 
90. ไลออน ธัญลักษณ์ อ่อนเนียม  เหรัญญิกสโมสรไลออนส์โคกส าโรง ลพบุรี 
91. ไลออน นงลักษณ์  สังข์เงิน  สโมสรไลออนส์โคกส าโรง ลพบุรี 
92. ไลออน ส าอางค์ ปั้นสอาด   สโมสรไลออนส์โคกส าโรง ลพบุรี 
93. ไลออน นภารัตน์ เยาวภา   เหรัญญิกสโมสรไลออนส์ล านารายณ์ ลพบุรี 
94. ไลออน มณฑล เยาวภา   สโมสรไลออนส์ล านารายณ์ ลพบุรี 
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95. ไลออน วินัย  สัมฤทธ์ิ   สโมสรไลออนส์ล านารายณ์ ลพบุรี 
96. ไลออน สมบัติ  แก้วมณี     สโมสรไลออนส์ล านารายณ์ ลพบุรี 
97. ไลออน พรไสว  จ้อยเจนสินธ์ุ   สโมสรไลออนส์ล านารายณ์ ลพบุรี 
98. ไลออน อรปรียา  กองทิพย์  สโมสรไลออนส์ล านารายณ์ ลพบุรี 
99. ไลออน สิริรัตน์  วัฒนสมบูรณ์ชัย  สโมสรไลออนส์ล านารายณ์ ลพบุรี 

100. ไลออน ระดารัตน์ พึ่งสุรินทร์  สโมสรไลออนส์ล านารายณ์ ลพบุรี 
101. ไลออน ปวีณา อู่ทรัพย์   สโมสรไลออนส์ล านารายณ์ ลพบุรี 
102. ไลออน ฉลอง  งามเลิศชัย   สโมสรไลออนส์ล านารายณ์ ลพบุรี 
103. ไลออน นิตยา เธียรวรรณ   นายกสโมสรไลออนส์ลพบุรีศรีชลสิทธ์ิ 
104. ไลออน ชนิตรา เผ่าพงษ์ทอง  เลขาธิการสโมสรไลออนส์ลพบุรีศรีชลสิทธ์ิ 
105. ไลออน ศิราภรณ์ บัวชาติ   เหรัญญิกสโมสรไลออนส์ลพบุรีศรีชลสิทธ์ิ 
106. ไลออน อรุณณี  ศรีไพร   สโมสรไลออนส์ลพบุรีศรีชลสิทธ์ิ 
107. ไลออน ส าราญ เสาธงชัย   สโมสรไลออนส์ลพบุรีศรีชลสิทธ์ิ 
108. ไลออน เปมิกา มุกดาดิลก   สโมสรไลออนส์ลพบุรีศรีชลสิทธ์ิ 
109. ไลออน ปณพล อมรสุรินทวงศ์  นายกสโมสรไลออนส์เมืองพระบาง นครสวรรค์ 
110. ไลออน พรรณราย ทรัพย์ข า  เลขาธิการสโมสรไลออนส์เมืองพระบาง นครสวรรค์ 
111. ไลออน มาลี นิลเนตร   เหรัญญิกสโมสรไลออนส์เมืองพระบาง นครสวรรค์ 
112. ไลออน พงษ์เดช แซ่ซิ้ม   นายกสโมสรไลออนส์ปากน้ าโพ นครสวรรค์ 
113. ไลออน พลอยไพลิน อินทสุวรรณ์  เลขาธิการสโมสรไลออนส์ปากน้ าโพ นครสวรรค์ 
114. ไลออน วิชัย ตัญเจริญสุขจิต  เหรัญญิกสโมสรไลออนส์ปากน้ าโพ นครสวรรค์ 
115. ไลออน ณัฐวรรณ จรัลจันทร์แสง  สโมสรไลออนส์ปากน้ าโพ นครสวรรค์ 
116. ไลออน สมปอง พันธ์ุวรรธนะสิน  สโมสรไลออนส์ปากน้ าโพ นครสวรรค์ 
117. ไลออน ปนิตา พงษ์นวล   นายกสโมสรไลออนส์แพร่ 
118. ไลออน ภมรวรรณ สุนทรญาติ  เหรัญญิกสโมสรไลออนส์แพร่ 
119. ไลออน จิตกัญจน์  ธีระไพรพฤกษ์  สโมสรไลออนส์แพร่ 
120. ไลออน พลพีย์ ทรัพย์ปฏิผล  นายกสโมสรไลออนส์น่าน 
121. ไลออน อัมพร ชัยวิรัช   เลขาธิการสโมสรไลออนส์น่าน 
122. ไลออน คนึงนิจ นาสมใจ   นายกสโมสรไลออนส์พิษณุโลก 
123. ไลออน ฉวีวรรณ วัฒนสมบูรณ์ชัย  เหรัญญิกสโมสรไลออนส์พิษณุโลก 
124. ไลออน วันเพ็ญ สมบัน   สโมสรไลออนส์พิษณุโลก 
125. ไลออน ชาญชัย ลิ้มสุวรรณ  นายกสโมสรไลออนส์เชียงกลาง น่าน 
126. ไลออน ปฐมพร ตนภู   เลขาธิการสโมสรไลออนส์เชียงกลาง น่าน 
127. ไลออน ระวิวรรณ วงศ์เจริญชัยชนะ นายกสโมสรไลออนส์สองแคว พิษณุโลก 
128. ไลออน ธนัสสรณ์ ตัญจพัฒน์กุล  เลขาธิการสโมสรไลออนส์สองแคว พิษณุโลก 
129. ไลออน นลินทิพย์ พิมพ์น้อย  เหรัญญิกสโมสรไลออนส์สองแคว พิษณุโลก 
130. ไลออน นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์  สโมสรไลออนส์ถ้ าหลวง แม่สาย เชียงราย 
131. ไลออน สุวพัตร์ 
132. ไลออน ศรีนวล 
133. ไลออน นริศรา 
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เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
ไลออน กมลพร ผ่องใส  ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ปีบริหาร 2562-2563 ประธานในที่ประชุม

กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คร้ังที่ 24 แต่งตั้งไลออน พรทิพย์ วัฒนผลมงคล ท าหน้าที่ MC. ด าเนินการ
ประชุม และแนะน าผู้เข้าร่วมประชุม   

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คร้ังที่ 24 
 

มติที่ประชุม   มีมติรับรองวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คร้ังที่ 24 
 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไลออน กมลพร ผ่องใส  ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  มีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

- ขอขอบคุณสมาชิกไลออนส์ทุกท่านที่ร่วมกันลงทะเบียนการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ
ไทย คร้ังที่ 54 เพชรบุรี 

- ในการจัดประชุมฯ คร้ังนี้ มีความเป็นห่วงสมาชิกที่เดินทางมาร่วมประชุมฯ สืบเนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid-19 ซึ่งได้มีการประชุมกับที่ปรึกษาผู้ ว่าการภาค อดีตผู้ว่าการภาค อดีต
ประธานสภาฯ และคณะกรรมการบริหารภาค ว่าจะหามาตรการหรือท าอย่างไรที่จะดูแลสมาชิกภาค     
310-เอ2 เพราะเป็นเร่ืองเร่งด่วน และร้ายแรงมาก  และได้มีข้อยุติต่างๆ ออกมา ตามที่ได้แจ้งให้กับสมาชิกได้
ทราบแล้ว  

- สมาชิกท่ีเดินทางมาร่วมประชุมฯ ในคร้ังนี้ถ้าไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควร ขออภัยมา ณ ที่นี้  
- เป็นเร่ืองที่ดีที่ท าให้การประชุมใหญ่ฯ ในคร้ังนี้ ลดปริมาณจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมมีจ านวนน้อยลง ซึ่งทุกภาค

ที่เข้าร่วมประชุม มีความวิตกกังวลเช่นกัน แต่ไม่ได้สั่งห้าม หรือไม่ให้ท ากิจกรรมต่างๆ ในการประชุมใหญ่ฯ  
- ในวิกฤติคร้ังนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงให้เห็นว่าสมาชิกในภาค 310-เอ2 ของเรา ร่วมมือ ร่วมใจกัน โดยได้

รับค าเสนอแนะและได้รับการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายต่างๆ จาก ไลออน ดร.พีระวัฒน์ ธัมอุทั ยพร อดีต
ประธานสภาฯ ซึ่งได้ตัดสินใจย้ายห้องประชุมฯ จากเดิมที่จะต้องประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพราะ
มีความห่วงใยของสมาชิกทุกท่าน จากการเข้าร่วมประชุมสภาฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าภาค 310-เอ2 จะมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คร้ังที่ 23 เป็นที่โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอ า  ซึ่งได้ด าเนินการ
ถูกต้องตามธรรมนูญและข้อบังคับ 

- มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ไลออนส์จะท าประโยชน์แก่ชาติอย่างไร” โดย ไลออน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็น
การบรรยายที่ดีมาก ท่านบอกว่าไลออนส์มีความกล้าหาญมาก กล้าเสี่ยง เพราะหน่วยงานอ่ืนๆ ก็ยกเลิ กการ
ประชุมหรือจัดงานหมดแล้ว ไลออนส์เป็นผู้ให้  

- ปีนี้คงเป็นปีที่จะต้องมีการจดจ าในเร่ืองของการแพร่ระบาด Covid-19 แต่เรามีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ซึ่งมีวาระของการเลือกตั้งผู้ว่าการ และรองผู้ว่าการภาค คนที่ 1 และ คนที่ 2 ในปีบริหารถัดไป  

- ชอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ค าปรึกษา ให้ความร่วมมือ เพ่ือน าพาภาคของเราไปในทางที่ดีและถูกต้อง ขอ
โทษสมาชิก เพราะการกระท าหรือมติต่างๆ จะต้องมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ได้ท าสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ
ภาค 310-เอ2 

 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ครั้งที่ 23 โดย เลขาธิการภาค ปีบริหาร 2561-2562  
 ไลออน ปณัฐพันธ์ สันติรัตตกุล  เลขาธิการภาค 310-เอ2 ปีบริหาร 2561-2562  ขอให้ผู้เข้าประชุม
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบรายงานการประชุมในเอกสารการประชุมหน้า 2-10 ว่ามีสิ่งใด
เพ่ิมเติมและแก้ไขหรือไม่  ขอให้มีการเพ่ิมรายชื่อส าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อในรายงานการประชุมฯ  

ประธานฯ ได้ขอมติจากท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ    
 

มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คร้ังที่ 23 
 

Windows10
Typewritten text
6



 

 

6   
 

วาระท่ี 3 เหรัญญิกภาค ปีบริหาร 2561-2562 ไลออน วารุณี ชมภูมิ่ง รายงานสถานะการเงินและบัญชี 
  เสนองบดุล ประจ าปีบริหาร 2561-2562 เพื่อพิจารณารับรอง 
 

 ไลออน วารุณี ชมภูม่ิง  เหรัญญิกภาค 310-เอ2 ปีบริหาร 2561-2562  ขอให้ที่ประชุมดูเอกสารการประชุม
หน้า 13-19 เป็นเอกสารรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ลงชื่อโดยนางสาว 
นลิน พงศ์มานะวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12408  
 

 ไลออน นวรัตน์ สนธิปัญญากุล สโมสรไลออนส์หทัยราษฎร์ กรุงเทพ ได้สอบถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ในเอกสารการประชุมหน้า 17 ในส่วนของเช็คค้างจ่าย ไม่มีตัวเลขแจ้ง   
 

 ไลออน ประหยัด ศิรินภาพันธ์ GAT Area Leader กล่าวว่าที่ไม่มีตัวเลขน่าจะมีความหมายว่าไม่มีเช็คค้าง
จ่ายที่ค้างอยู่  และลูกหนี้ค่าบ ารุงที่ปรากฏอยู่ในงบทราบหรือไม่ว่าเป็นของสโมสรใด เพราะถ้าเป็นของสโมสรที่ปิดไป
แล้วจะได้ขอมติที่ประชุมตัดเป็นหนี้สูญ  
 

 ไลออน ปณัฐพันธ์  สันติรัตตกุล เลขาธิการภาค ปีบริหาร 2561-2562 กล่าวว่าเป็นค่าบ ารุงค้างจ่ายสะสม
ของสโมสรสมัยปีบริหารของ ไลออน ปริญญา อ่อนเอ่ียม ก่อนที่จะช าระค่าบ ารุงในสมัยปีบริหารของ ไลออน         พิ
ราภรณ์ ตันตินันทตระกูล เจ้าหน้าที่ภาคฯ จึงแจ้งว่าจะต้องมีการตัดยอดที่ค้างในปีของผู้ว่าปริญญาก่อน ซ่ึงสโมสรนั้น
ยังไม่ได้ปิด  
 ไลออน อภิชัย  ตระกูลสัน อดีตผู้ว่าการภาค ฯ ได้สอบถามเงินกองทุนสะสมยกมา ว่ามาจากยอดสะสม
ใดบ้าง 
 ไลออน ประหยัด ศิรินภาพันธ์ GAT Area Leader กล่าวว่าเป็นเงินคงเหลือจากการบริหารงานของผู้ว่าการ
ภาค ในแต่ละปีบริหารที่ผ่านมาสะสมจนปัจจุบันมียอดเงิน 547,368 บาท สามารถน าเงินดังกล่าวมาใช้ได้ 
 จากการประชุมของคณะวิทยากร มีข้อเสนอให้กับสภาฯ ว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีข้อมูลเป็น
จ านวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษ จึงมีการเสนอให้มีการจัดท า Website ที่เป็นศูนย์กลางของไลออนส์
เพ่ือการสื่อสารให้กับสมาชิก เกี่ยวกับข้อมูลจากสากลหรือข้อมูลระหว่างสมาชิกไลออนส์ สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้
ที่ Website แห่งนี้  จากเดิมที่ภาคเคยมี Website แต่ในขณะนี้ไม่มีการเคลื่อนไหว เพราะมีการดูแลโดยไลออนส์เอง 
ไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ หรือไม่มีเวลาที่จะจัดท า  
 สภาฯ ได้รับทราบและมีการอนุมัติให้จัดท า Website แล้ว เพียงแต่อาจจะมีติดขัดในเร่ืองของงบประมาณ 
Website บางส่วนจะเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาดูได้ ยกตัวอย่างการท ากิจกรรมของภาค 310-เอ2 ของสโมสร        
ไลออนส์ในจังหวัดลพบุรี คืองานวังสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งเดิมเป็นเพียงงานหารายได้ของสโมสร ปัจจุบันนี้เป็นงาน
ระดับชาติแล้ว การแข่งขันเรือพระราชทานกอแระ ที่จังหวัดนราธิวาส เกิดจากสโมสรไลออนส์สุไหง-โกลก ปัจจุบันก็
เป็นการแข่งขันระดับชาติเช่นกัน และยังมีอีกหลายๆ กิจกรรม ที่เราต้องการสื่อสารให้สมาชิกไลออนส์และบุคคลทั่วไป
ได้รับทราบ และรู้สึกภูมิใจในองค์กรไลออนส์ และมีความเชื่อมั่นในองค์กร ให้มีการจัดท าเป็นคลิปวีดีโอเช่นเดียวกับ
โฆษณาไทยประกันชีวิต ที่เราเคยประทับใจ จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณ ได้ให้บริษัทน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
เรียบร้อยแล้ว โดยในปีบริหารนี้จะใช้งบประมาณ 4 แสนบาท เพ่ือที่จะจัดท าโครงสร้างต่างๆ โดยจะให้มืออาชีพเป็น
คนท า และให้ Website มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา รวมถึง Facebook Fanpage, Line OA โดยจะมีข่าวสารถึงมือ
ทุกคน ซึ่งประธานฝ่ายสื่อสารการตลาดของสโมสรและของภาคจะเป็นผู้ดูแลข้อมูลเหล่านี้  ขอฝากว่าขอให้ใช้เงินให้
เกิดประโยชน์กับพวกเราดีกว่า  
 

 ไลออน สุภกิจ กิจสุภี อดีตผู้ว่าการภาคฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงที่มาของตัวเลขเงินสะสมในเอกสารการ
ประชุมหน้า 19 ซึ่งในปี 2560-2561 มียอดเงินคงเหลือจากการบริหารภาค จ านวน 179,330 บาท และในปีบริหาร 
2561-2562 จ านวน 83,492 บาท ซึ่งจะสะสมไว้ในเงินกองทุนสะสม  
   

ประธานฯ ได้ขอมติจากท่ีประชุมรับรองสถานะการเงินและบัญชี ประจ าปีบริหาร 2561-2562 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองสถานะการเงินและบัญชี ประจ าปีบริหาร 2561-2562 
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วาระท่ี 4  เลขาธิการภาค 310-เอ2 ปีบริหาร 2562-2563 ไลออน พัณญ์วิรา ธนัทรภัสสิทธิ์ เสนอญัตติต่างๆ  
  ทีจ่ะน าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 วันที่ 15 มีนาคม 2563 
 

 ไลออน พัณญ์วิรา ธนัทรภัสสิทธิ์ เลขาธิการภาค 310-เอ2  เสนอญัตติต่างๆ คือข้อยุติที่จะเสนอ มีดังนี้  
 

ญัตติที่ 1  ให้ที่ประชุมมีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภา  ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค
รวม 310 ประเทศไทย ผู้ว่าการภาค 310-เอ2, รองผู้ว่าการภาค 310-เอ2 คนที่ 1 และรองผู้ว่าการภาค 
310-เอ2 คนที่ 2 ปีบริหาร 2563-2564 

ญัตติที่ 2  ให้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอบคุณ โดยรายชื่อต่างๆ คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบ ที่ให้การ
สนับสนุนในการจัดการประชุมใหญ่ฯ ในคร้ังนี้ 

ญัตติที่ 3  ให้ที่ประชุมรับทราบการจัดการประชุมใหญ่ภาครวม 310 ประเทศไทย  คร้ังที่ 55  ที่จังหวัด
นครราชสีมา และสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี เป็นเจ้าภาพ และจัดเตรียมการประชุมฯ  

  

วาระท่ี 5  การเลือกตั้งผู้ว่าการภาค และรองผู้ว่าการภาค 310-เอ2 คนที่ 1 และคนที่ 2 ปีบริหาร 2563-2564  
   5.1 ประธานคณะกรรมการสิทธิบัตรรายงาน 
 ประธานฯ เข้าสู่วาระของการเลือกตั้งผู้ว่าการภาค และรองผู้ว่าการภาค คนที่ 1 และคนที่ 2 ปีบริหารนี้        
มี ผู้แทนอิสระ 11  ท่าน ผู้แทน 58 ท่าน รวมเป็น 69  ท่าน  มีผู้มาแลกสิทธิบัตร จ านวน 58 ท่าน ผู้แทนอิสระ       
 11 ท่าน รวมเป็น 69 ท่าน  
 

5.2 ประธานคณะกรรมการรับและเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งผู้ว่าการภาคฯ และรองผู้ว่าการภาค    
     310-เอ2 คนที่ 1 และคนที่ 2 กล่าวรายงาน 

   ไลออน สุนทร  จักรสิรินนท์   ประธานกรรมการ 
   ไลออน อรุณ เขมปัญญานุรักษ์  กรรมการ    

 ไลออน สุนทร จักรสิรินนท์  ประกาศรายชื่อผู้ที่ส่งใบสมัครเป็น ผู้ว่าการภาค และรองผู้ว่าการภาค คนที่ 1 
และคนที่ 2 คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ถูกต้องครบถ้วนตามธรรมนูญและข้อบังคับของภาค 310-เอ2 
ดังนี้  สมัครเป็นผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2   

ไลออน ธนา เกษะประกร    สโมสรไลออนส์ไมตรีจิต กรุงเทพ 
สมัครเป็นรองผู้ว่าการไลออนส์ภาค 310-เอ2 คนที่ 1  

ไลออน แสงอรุณ ภักดี    สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ  
สมัครเป็นรองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 2  

  ไลออน อัครภณ  ศิรนรากุล   สโมสรไลออนส์ยานนาวา กรุงเทพ     

   5.3 ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ว่าการภาค และรองผู้ว่าการภาค 310-เอ2 ด าเนินการ  
       และประกาศผลการเลือกตั้ง 

  ไลออน สัษฐา สุทธยาคม    ประธานกรรมการ 
  ไลออน เกิดฤทธ์ิ เกิดชนะ    กรรมการ 
  ไลออน ปณัฐพันธ์  สันติรัตตกุล   กรรมการ   

  ไลออน สัษฐา สุทธยาคม ได้อธิบายเกี่ยวกับสิทธิบัตรและการกากบาทเพ่ือลงคะแนน ขอให้กากบาทให้อยู่
ในช่องสี่เหลี่ยมในช่อง เลือก, ไม่เลือก และงดออกเสียง ห้ามใช้เคร่ืองหมายอื่นนอกจากกากบาท 

สีฟ้า  เป็นการลงคะแนนเลือกผู้ว่าการภาค 
สีชมพู    เป็นการลงคะแนนเลือกรองผู้ว่าการภาค คนที่ 1 
สีเหลือง  เป็นการลงคะแนนเลือกรองผู้ว่าการภาค คนที่ 2 
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 โดยผู้แทนจะต้องน าสิทธิบัตรไปแลกบัตรลงคะแนนจากคณะกรรมการฯ ไปลงคะแนนที่คูหา และ
หย่อนบัตรลงคะแนนลงในกล่อง  
 

ตามธรรมนูญและข้อบังคับของภาค 310-เอ2 มาตรา 3 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 เพ่ือให้เป็นไปตามธรรมเนียม
ปฏิบัติให้การเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อย ผู้สมัครสามารถกล่าววิสัยทัศน์ได้ท่านละ 5 นาที ผู้สนับสนุนท่านละ 3 นาที หรือ
ผู้สมัครและผู้สนับสนุนสามารถกล่าวได้รวมเป็น 8 นาที แต่ห้ามผู้ว่าการภาค หรืออดีตผู้ว่าการภาคฯ เป็นผู้สนับสนุนฯ 
ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง และได้เชิญ  

- ไลออน ธนา  เกษะประกร ผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  
ปีบริหาร 2563-2564   
 

- ไลออน แสงอรุณ ภักดี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นรองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 1      
ปีบริหาร 2563-2564 

- ไลออน อัครภณ ศิรนรากุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นรองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 2         
ปีบริหาร 2563-2564 

และผู้กล่าวสนับสนุนของแต่ละท่าน กล่าววิสัยทัศน์ 
 
 

ไลออน สัษฐา สุทธยาคม กล่าวว่าตามมาตรา 3 ข้อ 4 การลงคะแนนเสียง กระท าโดยการลงคะแนนลับ เมื่อ
มีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งได้รับการเสนอชื่อหนึ่งคนหรือมากกว่า ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากจะ
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง และชี้แจงเกี่ยวกับการกากบาทบัตรเลือกตั้ง โดยใช้เคร่ืองหมาย “ X ” ในกรอบ 4 เหลี่ยมเท่านั้น 
แล้วน าบัตรหย่อนลงกล่องให้ตรงกับท่ีระบุ   

บัตรสีฟ้า  ส าหรับลงคะแนนเลือก, ไม่เลือก  หรืองดออกเสียง  
ให้กับผู้ลงสมัครผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  

บัตรสีชมพู    ส าหรับลงคะแนนเลือก, ไม่เลือก  หรืองดออกเสียง  
ให้กับผู้ลงสมัครรองผู้ว่าการภาค 310-เอ2 คนที่ 1 

บัตรสีเหลือง    ส าหรับลงคะแนนเลือก, ไม่เลือก  หรืองดออกเสียง  
ให้กับผู้ลงสมัครรองผู้ว่าการภาค 310-เอ2 คนที่ 2 

 

 ได้เชิญผู้แทนอิสระ เป็นผู้ลงคะแนนเป็นล าดับแรก ตามด้วยผู้แทนของแต่ละสโมสรเรียงตามล าดับสโมสร  
 มีผู้มาแลกสิทธิบัตรทั้งหมด 69 ท่าน โดยการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และขอให้ตัวแทนของผู้สมัคร
แต่ละท่านร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง และได้ประกาศผลการเลือกผู้ว่าการภาค, รองผู้ว่าการภาค คนที่ 1 
และคนที่ 2 ดังนี้  
 

- ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  
ไลออน ธนา เกษะประกร สโมสรไลออนส์ไมตรีจิต กรุงเทพ  ได้   62 เสียง 

- รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 1  
ไลออน แสงอรุณ ภักดี สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ  ได้   56 เสียง  

- รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 2  
ไลออน อัครภณ  ศิรนรากุล สโมสรไลออนส์ยานนาวา กรุงเทพ  ได้   55 เสียง 

 

วาระท่ี 6 ประธานรับและเสนอข้อยุติ รายงานข้อยุติท่ีจะน าเสนอในที่ประชุมใหญ่ภาครวม 310 ประเทศไทย 
 ไลออน ดร.พีระวัฒน์ ธัมอุทัยพร อดีตประธานสภาฯ รายงานแทน ไลออน พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ  
ประธานกรรมการรับและเสนอข้อยุติ  

ขอรายงานข้อยุติการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภาค 310-เอ2 คร้ังที่ 24 การเลือกตั้งผู้ว่าการไลออนส์สากล
ภาค 310-เอ2   รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาคฯ คนที่ 1 และคนที่ 2 ประจ าปีบริหาร 2563-2564 โดยมีผู้แทนมาใช้
สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 69 เสียง โดยมีข้อยุติดังนี้:-  
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ข้อยุติที่ 1 ที่ประชุมมีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าการภาค 310-เอ2, รองผู้ว่าการภาค 310-เอ2 
คนที่ 1 และรองผู้ว่าการภาค 310-เอ2 คนที่ 2  ปีบริหาร 2563-2564 คือ 

  1.1 ไลออน ธนา เกษะประกร สังกัดสโมสรไลออนส์ไมตรีจิต กรุงเทพ 
 เป็นผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  รับเลือกตั้ง  
 ด้วยคะแนนเสียง คือ เลือก 62 เสียง 
  ไม่เลือก 2 เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 
  บัตรเสีย 4 ใบ 
  รวมจ านวนผู้มาใช้สิทธิ 69 เสียง 

 

 1.2 ไลออน แสงอรุณ ภักดี สังกัดสโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ 
      เป็นรองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 1 รับเลือกตั้ง  
 ด้วยคะแนนเสียง คือ เลือก 56 เสียง 
  ไม่เลือก 4 เสียง 
  งดออกเสียง 4 เสียง 
  บัตรเสีย 5 ใบ 
  รวมจ านวนผู้มาใช้สิทธิ 69 เสียง 

 

              1.3 ไลออน อัครภณ ศิรนรากุล                 สังกัดสโมสรไลออนส์ยานนาวา กรุงเทพ 
                   เป็นรองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 2 รับเลือกตั้ง  
 ด้วยคะแนนเสียง คือ เลือก 55 เสียง 
  ไม่เลือก 2 เสียง 
  งดออกเสียง 7 เสียง 
  บัตรเสีย 5 ใบ 
  รวมจ านวนผู้มาใช้สิทธิ 69 เสียง 

 

ข้อยุติที่ 2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอบคุณ ไลออน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์     
ภาครวม 310 ประเทศไทย ที่กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ฯ ในคร้ังนี้ 

 
 

ข้อยุติที่ 3 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอบคุณ     -  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ 
 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม 
- อดีตนายกไลออนส์สากล ไลออน ร.อ. ขจิต หัพนานนท์  

 ที่ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในการจัดประชุมใหญ่ฯ คร้ังนี้ 
ข้อยุติท่ี 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอบคุณ 
 -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่

จัดการประชุมใหญ่ฯ คร้ังที่ 54  
 

ข้อยุติท่ี 5 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอบคุณ 
 -ไลออน มงคล ธนปิยานนท์ ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย 

-ไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ ประธานจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย     
คร้ังที่ 54 และคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ฯ, สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี และมวลสมาชิก
ทุกท่าน ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ฯ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2563                  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประสบความส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 
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ข้อยตุิที่ 6 ที่ประชุมรับทราบการจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย คร้ังที่ 55 จะจัดขึ้นที่

จังหวัดนครราชสีมา โดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี เป็นเจ้าภาพ  
 

ข้อยุติท่ี 7 ที่ประชุมมีมติให้ขอบคุณ 
 -อดีตประธานสภา, อดีตผู้ว่าการภาคฯ, คณะกรรมการภาค, นายกสโมสร, สโมสรไลออนส์, ในสังกัดภาค 

310 –เอ2 ที่ให้การสนับสนุนและร่วมเดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่ภาครวม 310 คร้ังที่ 54 และการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คร้ังที่ 24 ของภาค 310-เอ2 ในคร้ังนี้ 

 
วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   
 ไลออน สัษฐา  สุทธยาคม ประธานฝ่ายวารสารเสียงสิงโต/อดีตผู้ว่าการภาคฯ กล่าวว่าเราจะต้องใช้วิกฤติให้
เป็นโอกาสโดยการแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับ หรือบทเฉพาะกาลทั้งภาครวมและภาครอง ในกรณีที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ขณะนี้ หรืออาจจะเกิดขึ้นในอีกหลายๆ ปีข้างหน้า หรือเกิดมีการจลาจล รัฐประหาร ตรงกับการประชุมใหญ่ฯ ของ    
ไลออนส์ เราควรที่จะมีมาตรการป้องกัน ในการประชุมไลออนส์ในระดับสากลมีการแจ้งงดการประชุมทั้งหมด มีเพียง
ไลออนส์ไทย ที่ยังให้มีการด าเนินการจัดประชุมใหญ่ฯ จึงขอฝากคณะกรรมการบริหารบรรจุญัตติที่จะให้มีการแก้ไข
ธรรมนูญและข้อบังคับ ในการเลือกตั้งผู้ว่าการภาคฯ และรองผู้ว่าการภาคฯ ให้มีการเลื่อนไป หรือมีวิธีการใดบ้างที่จะ
สามารถด าเนินการได้ เช่น การลงคะแนนทางออนไลน์ ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส 
 

 ไลออน วิชิต ขวัญเจริญทรัพย์ ประธานฝ่ายธรรมนูญและข้อบังคับ กล่าวว่าเป็นความคิดที่ดี แต่ในปีบริหาร
นี้คงด าเนินการไม่ทนั  ในการเสนอให้มีการแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับ 
 

ประธานฯ กล่าวว่าตามที่ได้แจ้งกับสมาชิกว่าขอให้งดการเข้าร่วมงานแสดงความยินดี เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานที่ที่
มีคนเป็นจ านวนมาก ซึ่งภาคจะจัดแสดงความยินดีให้กับผู้ ว่าการภาคฯ รองผู้ ว่าการภาค คนที่ 1 และคนที่ 2           
รับเลือกตั้ง ในการประชุมคณะกรรมการภาคฯ คร้ังที่ 4/2562-2563 วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ที่จังหวัดพิษณุโลก  

 

ขอขอบคุณไลออนส์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ทุ่มเท  เสียสละเวลา และทุนทรัพย์เข้าร่วมการประชุมใน   
คร้ังนี้  และขอแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าการภาค 310-เอ2,  รองผู้ว่าการภาค 310-เอ2 คนที่ 1 และคนที่ 2 ที่ได้รับ
เลือกตั้ง  และกล่าวปิดประชุม 
 
 

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 

บุญทลิกา  ตาลดอน    ผู้บันทึกการประชุม และพิมพ์รายงานการประชุม 
เจ้าหน้าที่ภาค 310-เอ2 
 
ไลออน พัณญ์วิรา ธนัทรภัสสิทธิ์   ตรวจรายงานการประชุม 
เลขาธิการภาค 310-เอ2  
ปีบริหาร 2562-2563 
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ประกาศสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ2 

ฉบับท่ี 005/2563-2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการรับและเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  

รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 1 และ คนที่ 2 ประจ าปีบริหาร 2564-2565 
 

 
ตามข้อบังคับสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ประเทศไทย มาตรา 3 ข้อ 1 ได้ก าหนดว่า “ให้ผู้ว่า

การไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 แต่งต้ังคณะกรรมการรับและเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าการ     
ไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 และรองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 1 และ คนที่ 2 จ านวนไม่เกิน 
5 (ห้า) คน โดยแต่ละคนจะต้องเป็นสมาชิกที่มีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรไลออนส์ต่างๆ ที่มีสถานภาพ
สมบูรณ์ของภาคฯ และจะต้องไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในภาคฯ หรือส านักงานสมาคมสโมสรไลออนส์สากลใน
ขณะท่ีได้รับต าแหน่ง กรรมการเหล่านี้จะต้องได้รับหนังสือเชิญไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน ก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีของภาค” เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อบังคับท่ีก าหนดไว้  

 

จึงขอประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการรับและเสนอช่ือผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 
310-เอ2 รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนท่ี 1 และคนท่ี 2 ประจ าปีบริหาร 2564-2565 ดังต่อไปนี้ :- 

 

ประธานกรรมการ  ไลออน สุนทร  จักรสิรินนท์ 
     สโมสรไลออนส์ปรางค์สามยอด ลพบุรี 
     53 ถ.สรศักดิ์ ต.ท่าหิน อ.เมือง ลพบุรี  15000 
     โทร.081-804-6237 
 

รองประธาน   ไลออน  สนิท  จังมงคลกาล 
     สโมสรไลออนส์ราชวิถี กรุงเทพ  
     9/39 มบ.แกรนด์บางกอกบูเลอวาร์ด ซ.ศรีนครินทร์ 36/1 
     แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 
     โทร.081-8411212 
 

กรรมการ   ไลออน สมภัสสร เหลี่ยมพันธุ์ 
     สโมสรไลออนส์เชียงของ เชียงราย  
     542 หมู่ 3 ต.บางพุน อ.เมือง ปทุมธานี 12000 
     โทร.092-354-5152 
      

 ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการจดบันทึก วัน เดือน ปี ท่ีได้รับใบสมัครไว้ในใบสมัคร และจัดส่งช่ือให้ประธานรับ
และเสนอช่ือผู้สมัครฯ ทราบ ให้ประธานคณะกรรมการนัดประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ ว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีมีบทบัญญัติไว้ในธรรมนูญข้อบังคับของไลออนส์สากล ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของผู้ว่า
การไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 และรองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนท่ี 1 และ คนท่ี 2 หรือไม่ และ 
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เสนอให้ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ทราบ ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564  เพื่อประกาศให้
สโมสรไลออนส์ในภาคฯ ทราบต่อไป และให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้เสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนต่อท่ีประชุม
ใหญ่ของภาคฯ ในวาระการเลือกต้ังผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 และรองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค  
310-เอ2 คนท่ี 1 และ คนท่ี 2  
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 
 
         

                   (ไลออน ธนา  เกษะประกร) 
                                    ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  

                                    ปีบริหาร 2563-2564 
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ประกาศสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 
ฉบับที่ 006/2563-2564 

เร่ือง  การสมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2,  
รองผู้ว่าการภาคไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  คนที่ 1  และคนที่ 2 ประจ าปีบริหาร  2564-2565 

----------------------------- 
 
  ด้วยการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งท่ี 55 ได้ก าหนดจัดขึ้นระหว่าง
วันท่ี 12-14 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ได้ก าหนดจัดการประชุม
ใหญ่ฯ ประจ าปี คร้ังที่ 25 ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม The Rich นครราชสีมา ในการประชุม
ใหญ่ฯ ได้บรรจุวาระการเลือกตั้งผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2, รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คน
ท่ี 1 และรองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนท่ี 2 ประจ าปีบริหาร 2564-2565 ตามข้อบังคับสโมสร       
ไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  
 
  มาตรา 3 ข้อ 1 ได้ก าหนดไว้ว่า “สมาชิกสามัญท่ีมีสถานภาพสมบูรณ์ของสโมสรไลออนส์ใน
ภาคฯ ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นผู้ว่าการภาค, หรือรองผู้ว่าการภาคฯ จะต้องยื่นความ
จ านงเป็นหนังสือพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 
มาตรา 3 ข้อ 1 (ก)(ข)(ค) และ (ง) ต่อคณะกรรมการรับและเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังฯ” 
 
  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ จึงขอประกาศให้สมาชิก
สโมสรไลออนส์ในภาค 310-เอ2 ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกต้ังฯ ดังกล่าว ได้ยื่นแบบฟอร์มใบสมัคร 
พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติต่อคณะกรรมการรับและเสนอชื่อผู้สมัครฯ ดังรายนามที่ได้แต่งต้ังและแจ้งให้
ทราบตามประกาศ ฉบับที่ 005/2563-2564 ภายในวันที่ 12 มกราคม 2564 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  23 พฤศจิกายน  2563 

               
 

(ไลออน ธนา  เกษะประกร) 
ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 

ปีบริหาร 2563-2564 
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ประกาศสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 
ฉบับที่ 009/2563-2564 

เร่ือง  ผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2,  
รองผู้ว่าการภาคไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  คนที่หนึ่ง  และคนที่สอง  ประจ าปีบริหาร  2564-2565 

----------------------------- 
 
  ด้วยคณะกรรมการรับและเสนอช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 
รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนท่ี 1 และคนท่ี 2 ประจ าปีบริหาร 2564-2565 จ านวน 3 ท่าน         
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ท าการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ท้ัง 3 ท่าน และพบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามธรรมนูญและข้อบังคับของไลออนส์สากล จึงขอแจ้งรายนามผู้สมัคร ดังนี้ :- 
 

 สมัครเป็นผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  
 ไลออน แสงอรุณ ภักดี    สโมสรไลออนส์ราชเทวี กรุงเทพ 
 31/11 ม.8 ซ.บรมราชชนนี 60   โทร.081-813-4783 
 ถ.บรมราชชนนี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพ 10170 E-mail: sangaroon4783@gmail.com  
  

 สมัครเป็นรองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 1 
ไลออน อัครภณ  ศิรนรากุล   สโมสรไลออนส์ยานนาวา กรุงเทพ 

 35/270 หมู่ 1 มบ.สีวลี ปิ่นเกล้า-สาทร  โทร.095-491-9629 
 ถ.ราชพฤกษ์ บางขุนกอง บางกรวย   E-mail : ap@central-tool.com 
 นนทบุรี 11130  
   

 สมัครเป็นรองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 2 
 ไลออน สง่า  วนาสินชัย    สโมสรไลออนส์วังใหม่ กรุงเทพ 
 79/3 ถ.พาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์   โทร.081-313-6333 

เขตพระนคร กรุงเทพ 10200   E-mail: snthai3@hotmail.com 
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  มกราคม  2564 
               
 

(ไลออน ธนา  เกษะประกร) 
ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 

ปีบริหาร 2563-2564 
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ประกาศสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 
ฉบับที่ 012/2563-2564 

เร่ือง แก้ไขการแต่งต้ังคณะกรรมการประชุมใหญ่ประจ าปี คร้ังที่ 25 
ปีบริหาร 2563-2564 

จากเดิมเป็นวันศุกร์ที่ 7 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 
ณ จังหวัดนครราชสีมา 

************************************************************* 
      อ้างถึง ประกาศ ฉบับท่ี 006 ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประชุมใหญ่ประจ าปี ครั้งท่ี 25 ลงวันท่ี     
1 ธันวาคม 2563 และ ประกาศ ฉบับท่ี 008 ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประชุมใหญ่ประจ าปี ครั้งท่ี 25  
เพิ่มเติม ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 ตามท่ีสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ ประกาศเล่ือนการจัดการ
ประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งท่ี 55 จากเดิมวันท่ี 12-14 มีนาคม 2564 เป็นวันท่ี 7-9 
พฤษภาคม 2564 นั้น  
 

    เพื่อให้การประชุมใหญ่ประจ าปีของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  และการเลือกต้ังผู้ว่าการ        
ไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  คนท่ี 1 และคนท่ี 2 ประจ าปีบริหาร    
2564-2565  จัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 7-9 พฤษภาคม 2564  ณ จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการในหน้าท่ีต่างๆ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ :- 
 

คณะกรรมการอ านวยการประชุม 
ประธานกรรมการ  ไลออน ธนา  เกษะประกร 
รองประธานกรรมการ  ไลออน แสงอรุณ ภักดี 
    ไลออน อัครภณ ศิรนรากุล 
กรรมการ   ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์ 
    ไลออน บุปผา สีปัสสา 
    ไลออน อุดม นันทชัย 
 

คณะกรรมการด าเนินการประชุม 
ประธานกรรมการ  ไลออน ธนา  เกษะประกร 
รองประธานกรรมการ  ไลออน แสงอรุณ ภักดี 
    ไลออน อัครภณ ศิรนรากุล 
เลขาธิการการประชุม  ไลออน สุนทร คงคานิ่ง 
เหรัญญิกการประชุม  ไลออน เขมณัฎฐ์ สุริยะรัชนี 
ผู้ช่วยเลขาธิการการประชุม ไลออน ปณัฐพันธ์ สันติรัตตกุล 
    ไลออน พรรณราย ทรัพย์ข า 
    ไลออน สุรัตน์ พรหมแสน 
ผู้ช่วยเหรัญญิกการประชุม ไลออน อาทิตย์ จงพานิชกุล 
    ไลออน อรุณณี ศรีไพร 
    ไลออน วารุณี ชมภูมิ่ง 
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คณะกรรมการกลาง 
ไลออน สิทธิโชค รมณีย์กชกร ไลออน ภูพิงค์ วาทนากรณ์ ไลออน อรุณ เขมปัญญานุรักษ์ 
ไลออน สิทธิชัย พฤกษ์พงศ์พันธ์ ไลออน นิตยา เธียรวรรณ  ไลออน ภรณี วิทยโชคกิติคุณ 
ไลออน คนึงนิจ นาสมใจ  ไลออน ปนิตา พงษ์นวล  ไลออน นิตยา  ตรีระพงศ์   
 
 

คณะกรรมการ 
ไลออน ดร.ปุนภพ น้อยวัน ไลออน สง่า วนาสินชัย  ไลออน ณัฐวัฒน์ เทอดผดุงชัย 
ไลออน นิรวรรณ จันทรสวัสด์ิ ไลออน พรศิริ ทรงฤกษ ์  ไลออน จรรยา พูลแก้ว 
ไลออน ชยพล ปภิชญาพิชาญกุล ไลออน เตช เตชะพัฒน์ศิริ  ไลออน โกวิท ลิยะมาพรสกุล 
ไลออน วีรพงษ์ เกียรติเจริญสุข ไลออน ลออศรี ปรางค์ชัยกุล ไลออน ปิยะศักด์ิ พู่พวงโชติภัทร์ 
ไลออน ศิตาทิพย์ ศิริวัฒนาขจร ไลออน ดร.พัฒนา ช่ืนศิร ิ  ไลออน ศิริชัย สุดลาภา 
ไลออน มงคล สกุลธนากิจ  ไลออน พ.อ.ศุภณัฎฐ์ ล้ิมตระกูลไทย ไลออน ปราณี เหมือนศรี  
ไลออน มณฑล เยาวภา  ไลออน ศิราภรณ์ บัวชาติ  ไลออน อานนท์ โอปัน   
ไลออน ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล ไลออน วันชัย ทับทิมเล็ก  ไลออน ศศิกัญญา ยงจิรภิญโญ  
ไลออน ศุภกาญจน์ ชะเอม โจนส์ ไลออน วีรวรรณ  ช่วงชวาลัย ไลออน ธิติภูมิ แก้วเนย   
ไลออน ระวิวรรณ วงศ์เจริญชัยชนะ ไลออน โชคชัย พนมขวัญ ไลออน เสน่ห์นุช วิเศษสุข   
ไลออน สุกฤษฎิ์ จิตรากร  ไลออน ชาญชัย ล้ิมสุวรรณ ไลออน นารี บุรณศิริ   
ไลออน ศรายุทธ ปันเจริญ  ไลออน มาลา นันท์รุ่งโรจน์ ไลออน สมชาย อนุภาพวิเศษกุล  
ไลออน สุภาวดี กระฎุมพร ไลออน พัสวี ชุ่มใจ  ไลออน สุดยอด เกียรติคุณพันธุ์ 
 

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
ไลออน เยน เกิดชนะ 

 

ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าการภาคฯ 
ไลออน อภิชัย ตระกูลสัน 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ไลออน ดร.กวิชช์ ธรรมิศร  ไลออน ดร.ประพัฒน์  โพธิวรคุณ ไลออน วรวิทย์ บุรณศิริ            
ไลออน ดร.พีระวฒัน์  ธัมอุทัยพร ไลออน ประสิทธิ์  บูชาเธียร ไลออน ธงชัย  แสงอร่าม   
ไลออน วิชิต ขวัญเจริญทรัพย์ ไลออน วิวรรธน์ มิ่งเมือง  ไลออน สุรพล  ชะยะมังคลา  
ไลออน สมฤดี  ชมญาติ  ไลออน พ.ญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ ไลออน จรรยา พูลแก้ว   
ไลออน กนก ทองเป่ียม  ไลออน เกษม  มั่นคงสุขเกษม ไลออน สัษฐา  สุทธยาคม    
ไลออน ประหยัด  ศิรินภาพันธ์ ไลออน สุภกิจ  กิจสุภี  ไลออน ชูศักดิ์  ผลกาญจนะ  
ไลออน วัชริศ  รื่นบุญ  ไลออน ชูเกียรติ เทวาดิเทพ ไลออน สมศักดิ์  แสงนิภา   
ไลออน ปริญญา อ่อนเอี่ยม ไลออน พิราภรณ์ ตันตินันทตระกูล ไลออน กมลพร ผ่องใส 
 

คณะกรรมการรับและเสนอชือ่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นผู้ว่าการไลออนสส์ากลภาค 310-เอ2  
รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 1 และคนที่ 2 

 
ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ  

ไลออน สนุทร  จักรสิรนินท์ 
ไลออน สนิท  จังมงคลกาล 
ไลออน สมภัสสร  เหล่ียมพันธุ์ 
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คณะกรรมการสิทธิบัตร 
ประธานกรรมการ  
รองประธาน 
กรรมการ 
  

ไลออน ธนา  เกษะประกร 
ไลออน สุนทร คงคานิ่ง 
ไลออน เขมณัฏฐ์ สุริยะรัชนี 
ไลออน ปณัฐพันธ์ สันติรัตตกุล 
ไลออน วารุณี ชมภูมิ่ง 
 

 
 

คณะกรรมการด าเนินการเลือกต้ังผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2  
รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 1 และคนที่ 2 

 

ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ  

ไลออน สัษฐา สุทธยาคม 
ไลออน อรอาณิญช์ ณครแก้ว 
ไลออน เกิดฤทธิ์  เกิดชนะ 
ไลออน ปณัฐพันธ์ สันติรัตตกุล 
 

 

คณะกรรมการรับและเสนอขอ้ยุติ 
ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ  

ไลออน พ.ญ. สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ 
ไลออน บุปผา สีปัสสา 
ไลออน ภูพิงค์ วาทนากรณ์ 
ไลออน คนึงนิจ นาสมใจ 
 
คณะกรรมการระเบียบวาระการประชุม 

ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
  

ไลออน สนุทร คงคานิ่ง 
ไลออน ปณัฐพันธ์ สันติรัตตกุล 
ไลออน พรรณราย ทรัพย์ข า 
ไลออน สุรัตน์ พรหมแสน 
 

คณะกรรมการรักษาความสงบและความเรียบร้อย 
ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ  

ไลออน วิบูลย์ ปัฐยาวัต 
ไลออน วรชัย ทรงศรีวิทยา 
ไลออน ณัฐวัฒน์ เทอดผดุงชัย 
 

 

คณะกรรมการธรรมนูญ-ข้อบังคับ 
ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ  
 
 

ไลออน วิชิต ขวัญเจริญทรัพย์ 
ไลออน อัครภณ ศิรนรากุล 
ไลออน ธนวัฒน์ กุศลธรรมรัตน ์
ไลออน พรชัย อิ่มช่วยชู 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และข่าวสาร 
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4 
 
ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

ไลออน มาลี แซ่อุ่ย 
ไลออน ปิยะศักด์ิ  พู่พวงโชติภัทร์ 
ไลออน สุดารัตน์  ศิวสิริการุณย์ 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดร้ิวขบวนพาเหรด 
ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ  

ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์ 
ไลออน วิลาศ  สังขวิเชียร 
ไลออน สมคิด เข็มทอง  
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีเชิญธง 
ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ  

ไลออน เกิดฤทธิ์ เกิดชนะ 
ไลออน ปนิตา พงษ์นวล 
ไลออน พิมลพรรณ พรหมมา 
ไลออน ภูพิงค์ วาทนากร 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร 
ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ  

ไลออน ปณัฐพนัธ์ สันติรัตตกุล 
ไลออน เกิดฤทธิ์  เกิดชนะ 
ไลออน สุรัตน์ พรหมเสน 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารการตลาด 
 

   ประธานกรรมการ       ไลออน ว่าที่ร้อยตรีหญิง ก าไร เกษะประกร 
   รองประธานกรรมการ       ไลออน ประยุทธ จิตต์นุกุลศิริ 
   กรรมการ        ไลออน วิลาศ สังขวิเชียร 
        ไลออน พ.อ.ศุภณัฎฐ์ ล้ิมตระกูลไทย 
     
          จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

                        ประกาศ ณ วันที่  11 มีนาคม 2564 
                                         
 
                                          (ไลออน ธนา  เกษะประกร) 
                                   ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-เอ2 

                                                                  ปีบริหาร 2563-2564 
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ท่ี ภอ.2-045/2563-2564 
 

2  เมษายน  2564 
 

 

เร่ือง จ านวนผู้แทนท่ีมีสิทธิออกเสียงฯ ของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 อย่างเป็นทางการ 
 

เรียน นายกสโมสรไลออนส์ทุกท่าน 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  รายช่ือสโมสรไลออนส์, จ านวนสมาชิก, จ านวนผู้แทน-ผู้แทนส ารอง 
  และผู้แทนอิสระ ของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 
 

 อาศัยความตามธรรมนูญของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 มาตรา 5 ข้อ 2 ระบุไว้ว่า “สโมสรที่ได้ขึ้น
ทะเบียนแต่ละสโมสรฯ ที่มีสถานภาพสมบูรณ์ในสมาคมสโมสรไลออนส์สากล  และในภาคของตน มีสิทธิที่จะมี
ผู้แทนได้ 1 (หนึ่ง) คน กับผู้แทนส ารองอีก 1 (หนึ่ง) คน ต่อจ านวนสมาชิก 10 (สิบ) คน ที่ได้จดทะเบียนเข้าเป็น
สมาชิกของสโมสรฯ มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีกับหนึ่งวัน หรือเศษอย่างน้อย 5 (ห้า) คน ของจ านวนสมาชิกใน
สโมสรฯ  ตามที่ปรากฏในทะเบียนของส านักงานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนส์สากล  ในวันที่หนึ่งของเดือนสุดท้าย
ก่อนเดือนที่มีการประชุมใหญ่ประจ าปี ส่วนใหญ่ของจ านวนสมาชิกที่อ้างถึงในข้อนี้คือ เป็นสมาชิกจ านวน 5 (ห้า) 
คน หรือกว่านั้น ผู้แทนลงทะเบียนแต่ละคนที่ได้ปรากฏตัวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) คะแนนเท่านั้น 
ส าหรับแต่ละต าแหน่งที่ให้เลือกและอีก 1 (หนึ่ง) คะแนนเท่านั้น ส าหรับแต่ละญัตติที่ได้เสนอให้เลือกในการ
ประชุมใหญ่นั้นๆ เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ให้ถือว่าคะแนนที่เป็นการตอบรับเสียงส่วนใหญ่ของ
คณะผู้แทนที่ได้ลงไว้ในญัตติใดๆ เป็นมติของที่ประชุมใหญ่ ค่าบ ารุงค้างจ่ายอาจช าระได้เพื่อให้มีสถานภาพ
สมบูรณ์ในเวลาใดก็ได้ก่อนปิดการลงทะเบียนสิทธิบัตร โดยที่เวลาปิดการลงทะเบียนจะได้ก าหนดขึ้นตามกฎของ
การประชุมใหญ่นั้นๆ”  
 

 ภาคฯ จึงขอส่ง “บัญชีรายชื่อสโมสรไลออนส์ จ านวนสมาชิก, จ านวนผู้แทน-ผู้แทนส ารอง ที่มีสถานภาพ
สมบูรณ์ (คือ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีกับหนึ่งวันในสโมสร) และผู้แทนอิสระของสโมสร”  มายัง
ท่านเพื่อเตรียมตัวส าหรับเข้าร่วมประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งท่ี 55 ในวันท่ี                
7-9 พฤษภาคม  2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา  (สโมสรที่ช าระค่าบ ารุงภาคและสากลครบถ้วน  ภายในวันที่       
21 เมษายน 2564 แล้วเท่านั้น และลงทะเบียนการประชุมใหญ่ภาครวมฯ ครั้งที่ 55 จึงจะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 
 

                                  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                       
 
                             (ไลออน ธนา  เกษะประกร) 
                           ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 
 
 

ส าเนาเรียน -    อดีตประธานสภา, อดีตผู้ว่าการภาค, รองผู้ว่าการภาค, เลขาธิการภาค, เหรัญญิกภาค 
  -    ประธานฝ่ายธรรมนูญและข้อบังคับ 

-    ประธานเขต, ประธานฝ่าย,เลขาธิการสโมสร, เหรัญญิกสโมสร         

       

สโมสรไลออนส์สากล 
ภาค 310-เอ2 ประเทศไทย 

เลขท่ี 300 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 สุขุมวิท 64 
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02-741-5364-71 ต่อ 309 โทรสาร. 02-741-5372 
Email: lions310-a2@hotmail.com 

 

 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
                 DISTRICT 310-A2 THAILAND 
300 Soi Phong Wet Anusorn 2 Sukhumvit 64     
     Prakanong, Bangkok 10260 Thailand 
Tel. 02-741-5364-71 ext.309 Fax. 02-741-5372 

      Email:  lions310-a2@hotmail.com 
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ยอดสมาชิกหกัลบ

ท่ีไม่ครบ 1 ปี 1 วนั แลว้

1 สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 47 44 4

1.ไลออน ดร.ประพฒัน์ โพธิวรคุณ

2.ไลออน ประสิทธ์ิ บูชาเธียร

3.ไลออน ธงชยั แสงอร่าม

4.ไลออน เกษม มัน่คงสุขเกษม

5.ไลออน สุภกิจ กิจสุภี

6.ไลออน สมศกัด์ิ  แสงนิภา

7.ไลออน ปริญญา อ่อนเอ่ียม

2 วังใหม่ กรุงเทพ 21 17 2 1.ไลออน สุรพล ชะยะมงัคลา

3 ราชประสงค์ กรุงเทพ 11 9 1

4 โดมพระจันทร์ กรุงเทพ 7 7 1

5 ราชเทวี กรุงเทพ 41 39 4

6 พลับพลาไชย กรุงเทพ 17 14 1

1.ไลออน จรรยา พลูแกว้

2.ไลออน ประหยดั ศิรินภาพนัธ์

3.ไลออน พิราภรณ ์ตนัตินันทตระกูล

7 ล าลูกกา ปทุมธานี 8 8 1

8 ไมตรีจิต กรุงเทพ 20 20 2 1.ไลออน อภิชยั ตระกูลสนั

9 อ่อนนุช-ลาดกระบัง กรุงเทพ 10 10 1

10 ยานนาวา กรุงเทพ 21 20 2 1.ไลออน วชิิต ขวญัเจริญทรพัย์

11 ราชวิถี กรุงเทพ 17 16 2 1.ไลออน ดร.พีระวฒัน์ ธมัอุทยัพร

12 บรรทัดทอง กรุงเทพ 19 15 2

13 ช่องนนทรี กรุงเทพ 15 15 2

14 หทัยราษฎร์ กรุงเทพ 23 20 2 1. ไลออน กมลพร ผ่องใส

15 สระบุรี 23 14 1

สโมสรไลออนสส์ากลภาค 310-เอ2

รายช่ือสโมสร/จ  านวนสมาชิก/จ  านวนผูแ้ทน-ผูแ้ทนส ารอง และผูแ้ทนอิสระ

สโมสรไลออนส์

จ  านวนสมาชิกในสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310-เอ2

จ  านวน

ผูแ้ทน
ผูแ้ทนอิสระ

ตามท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนของ My LCI

ณ วนัท่ี  1  เมษายน  2564

สมาชิก

ปัจจุบนั
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ยอดสมาชิกหกัลบ

ท่ีไม่ครบ 1 ปี 1 วนั แลว้

สโมสรไลออนส์

จ  านวนสมาชิกในสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310-เอ2

จ  านวน

ผูแ้ทน
ผูแ้ทนอิสระ

ตามท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนของ My LCI

ณ วนัท่ี  1  เมษายน  2564

สมาชิก

ปัจจุบนั

16 ลพบุรี 38 38 4
1.ไลออน เยน  เกิดชนะ

2.ไลออน วชัริศ ร่ืนบุญ

17 ปรางค์สามยอด ลพบุรี 22 20 2 1.ไลออน กนก ทองเป่ียม

18 โคกส าโรง ลพบุรี 33 31 3 1.ไลออน สมฤดี  ชมญาติ

19 ล านารายณ์ ลพบุรี 53 42 4

20 ลพบุรีศรีชลสิทธ์ิ 36 34 3

21 นครสวรรค์ 21 21 2 1.ไลออน ววิรรธน์ มิ่งเมอืง

22 ส่ีแคว นครสวรรค์ 63 57 6 1.ไลออน พ.ญ.สุรางคร์ตัน์ วรรธนะภูติ

23 เมืองพระบาง นครสวรรค์ 33 31 3 1.ไลออน ชูศกัด์ิ  ผลกาญจนะ

24 ปากน  าโพ นครสวรรค์ 61 55 6

25 ชอนตะวัน นครสวรรค์ 36 30 3

26 พิษณุโลก 34 33 3

27 สุโขทัยราชธานี 14 14 1

28 สองแคว พิษณุโลก 11 5 1

29 แพร่ 56 51 5

30 น่าน 53 51 5

31 พะเยา 27 24 2

32 เชียงกลาง น่าน 22 19 2

33 ดอกค าใต้ พะเยา 16 10 1 1.ไลออน วรวทิย ์บุรณศิริ

34 เชียงราย 22 3 1

35 แม่สาย เชียงราย 71 70 7

1.ไลออน ดร.กวชิช ์ธรรมสิร

2.ไลออน สษัฐา สุทธยาคม

3.ไลออน ชูเกียรติ เทวาดิเทพ

36 นครเชียงราย 29 28 3

37 เชียงของ  เชียงราย 31 30 3
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ยอดสมาชิกหกัลบ

ท่ีไม่ครบ 1 ปี 1 วนั แลว้

สโมสรไลออนส์

จ  านวนสมาชิกในสโมสรไลออนสส์ากลภาค 310-เอ2

จ  านวน

ผูแ้ทน
ผูแ้ทนอิสระ

ตามท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนของ My LCI

ณ วนัท่ี  1  เมษายน  2564

สมาชิก

ปัจจุบนั

38 ล้านนา เชียงราย 29 15 2

39 ถ  าหลวง แม่สาย เชียงราย 8 8 1

1,119 988 101 26

จ านวนผูแ้ทน                   101 ท่าน

จ านวนผูแ้ทนอิสระ             26 ท่าน

รวม จ  านวนผูแ้ทนทั้งส้ิน       127 ท่าน

หมายเหต ุ -  จ  านวนผูแ้ทนสโมสรคิดจาก

1.  จ านวนสมาชิก ณ วนัท่ี  1 เมษายน  2564  หกัลบสมาชิกใหมท่ี่มสีถานภาพไมค่รบ 1 ปี 1 วนั ออก

2.  สโมสรจะตอ้งไมม่คีา่บ ารุงคา้งช าระใดๆ กบัภาค และไลออนสส์ากล

3.  สโมสรท่ีอยูใ่นสถานภาพ Status Quo ไมม่สิีทธิออกเสียงลงคะแนน

4.  สโมสรท่ีก่อตั้งใหมไ่มค่รบ 1 ปี 1 วนั มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง 

5.  สโมสรท่ีมสีมาชิกต า่กวา่ 10 คน มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง

6.  ผูแ้ทนและผูแ้ทนส ารองตอ้งลงทะเบียนการประชุมใหญ่ฯ ครั้งท่ี 55

      และตอ้งเป็นสมาชิกสโมสรไลออนสม์าแลว้ไมต่ า่กวา่ 1 ปี กบัอีก 1 วนั
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ที่ ภอ.2-061/2563-2564     
       20 มีนาคม 2564 

 

เรื่อง การแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย 
 

เรียน นายกสโมสรไลออนส์ในภาค 310-เอ2 ทกุสโมสร  
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. สรุปเรื่องการแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 
 2. ยกร่างแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 
    

 ตามที่สภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ได้จัดการประชุมสภาฯ เมื่อวัน ศุกร์ที่             
12 มีนาคม 2564 ในระเบียบวาระการขอแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับภาครวมฯ คณะกรรมการบริหารสภาฯ มีมติให้
แกไ้ขธรรมนูญภาครวมฯ มาตรา 4 “สภาผู้ว่าการภาค” และแก้ไขข้อบังคับภาครวมฯ มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 6 
ซึ่งตามธรรมนูญและข้อบังคับภาครวม 310 ระบุไว ้คือ 
 

ธรรมนูญ มาตรา 6 ข้อ 1.  ระเบียบการแก้ไขธรรมนูญ จะแก้ไขได้ในการประชุมใหญ่ของภาครวมเท่านั้น และการ
เสนอญัตติโดยคณะกรรมการธรรมนูญและข้อบังคับ และมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง 
2/3 (สองในสาม) ของการลงคะแนนทั้งหมด  

 

ข้อบังคับ มาตรา 9 ข้อ 1. จะแก้ไขข้อบังคับได้ในการประชุมใหญ่ภาครวมเท่านั้น โดยมติตามรายงานของ
คณะกรรมการฝ่ายธรรมนูญและข้อบังคับ และรับรองโดยคะแนนเสียงข้างมาก 

 

โดยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน ก่อนการประชุม
ใหญ่จะเริ่มข้ึน (หรือภายในวันที่ 6 เมษายน 2564) ทั้งนี้ สภาผู้ว่าการภาคฯ ก าหนดให้ผู้แทนสโมสรสามารถแลก
สิทธิบัตรได้ต้ังแต่เวลา 07.00-10.30 น. และสามารถลงคะแนนรับรอง/ไม่รับรองการแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับ 
ต้ังแต่เวลา 11.00-12.30 น. ในการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ครั้งที่ 55 จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์
ที่ 8 พฤษภาคม 2564   ณ หอประชุมใหญ่ Korat Hall ห้างเซ็นทรัล  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดด าเนนิการแต่งต้ังผู้แทนสโมสร ส าหรับด าเนนิการลงคะแนนฯ ตามวัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญและข้อบังคับ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 

 
                                       ขอแสดงความนับถือ 

 
 

        (ไลออน ธนา  เกษะประกร) 
     ผู้ว่าการไลออนสส์ากลภาค 310-เอ2 

         ปีบริหาร 2563-2564 
 

ส าเนาเรียน : รองผู้ว่าการภาคฯ คนท่ี 1 และ คนท่ี 2 / ผู้ว่าการภาคเพิ่งผ่านพ้น / อดีตผู้ว่าการภาค 
เลขาธิการภาค / เหรัญญิกภาค / ประธานภูมิภาค / ประธานเขต   

      สโมสรไลออนส์สากล 
ภาค 310-เอ2 ประเทศไทย 

เลขท่ี 300 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 สุขุมวิท 64 
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02-741-5364-71 ต่อ 309 โทรสาร. 02-741-5372 
Email: lions310-a2@hotmail.com 

 

     LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
DISTRICT 310-A2 THAILAND 

300 Soi Phong Wet Anusorn 2 Sukhumvit 64 
Prakanong, Bangkok 10260 Thailand 

Tel. 02-741-5364-71 ext.309 Fax. 02-741-5372 
Email:  lions310-a2@hotmail.com 
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การแกไ้ขธรรมนูญสโมสรไลออนสส์ากลภาครวม  

มาตรา   สภาผูว่้าการภาค  กรรมการบริหารสภาผูว้า่การภาคฯ ไดแ้ก่ ประธานสภาผูว้่า
การภาคฯ ผูว้า่การภาคทุกภาค  

วตัถุประสงค ์ เพอืใหก้ารบริหารสภาผูว้่าการภาครวม 310 มีความเสมอภาคในการ
ลงคะแนนเสียง 

 

การรบัรองธรรมนูญ ภาครวมฯ นับคะแนนเสียง  ใน  ของผูแ้ทนสโมสรทลีงคะแนน 
 

การแกไ้ขขอ้บงัคบัสโมสรไลออนสส์ากลภาครวม 310 
มาตรา   ประธานสภาผูว้่าการภาคฯ และคณะกรรมการภาครวมฯ 
 

วตัถุประสงค ์ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขธรรมนูญมาตรา 4  สภาผูว้่าการภาค คือ 
กรรมการบริหารสภาผูว้า่การภาคฯ ไดแ้ก่ ประธานสภาผูว้่าการภาคฯ  

  ผูว้่าการภาคทุกภาค 
 

มาตรา 5  กองทุนบริหารของภาครวม 
 

มาตรา 6  กองทุนของภาครวม 
 

วตัถุประสงค ์   เพอืการพฒันาการบริหารงานของสภาภาครวมฯโดยจดัสรรค่าบาํรุงและ 
  กองทุนตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนั 
 

การรบัรองขอ้บงัคบั ภาครวมฯ  นับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ของผูแ้ทนสโมสรทลีงคะแนน 
 

         ขอ้บงัคบัเดมิ         .          ขอ้บงัคบัทีแกไ้ขใหม่         . 

รายไดข้องภาครวม    บาท รายไดข้องภาครวม 95   บาท 

กองทุนการประชุมใหญ่ฯ ของภาคและภาครวม 100 บาท กองทุนการประชุมใหญ่ฯ ของภาคและภาครวม 100 บาท 

กองทุนสนับสนุนสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน  บาท กองทุนสนับสนุนสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน  บาท 

ค่าสนับสนุนการจดัพมิพว์ารสารเสียงสิงโต  บาท ค่าสนับสนุนการจดัพมิพว์ารสารเสียงสิงโต    บาท 

กองทุนกจิกรรมไลออนสส์ากล    บาท กองทุนกจิกรรมไลออนสส์ากล    บาท 

  ค่าสนับสนุนสือสารการตลาดและประชาสมัพนัธ์    บาท 
    

รวมเป็นเงินทสี่งภาครวมปีละ  บาท รวมเป็นเงินทสี่งภาครวมปีละ  บาท 
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การแกไ้ข 
ธรรมนูญภาครวม  ประเทศไทย 

เดิม แกไ้ข เหตผุล 

ธรรมนูญ ธรรมนูญ  

มาตรา  มาตรา   

สภาผูว้่าการภาค สภาผูว้่าการภาค  

ขอ้ .  องคป์ระกอบ   ใหมี้สภาผูว้่าการภาคฯประกอบดว้ย 
        ก.  ประธานสภาผูว้า่การไลออนสส์ากลภาครวม  
ประเทศไทย 
        ข.  ผูว้่าการภาคต่าง ๆ ในภาครวม 
        ค. สภาผูว้่าการภาคฯ  อาจเชิญอดีตผูว้า่การภาคทีเพงิผ่าน
พน้หรืออดีตผูว้่าการภาค มาเป็นสมาชิกของสภาผูว้่าการภาคฯได ้
ทังนีจาํนวนอดีตผูว้่าการภาค รวมแลว้จะตอ้งไม่เกินกึงหนึงของ
จาํนวนผูว้่าการภาคทงัหมด และใหแ้ต่ละคนมีสิทธิออกเสียงไดห้นึง
เสียงในการลงมติ   กบัใหน้ายกสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล อปุ
นายกสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล  กรรมการอาํนวยการไลออนส์
สากล ทงัอดีตและปัจจุบนัทีเป็นสมาชิกทีมีสถานภาพสมบูรณ์ของ
สโมสรไลออนสใ์นภาครวม และประธานสภาผูว้่าการภาคฯเพิงผ่าน
พน้  เป็นกรรมการทีปรึกษาของสภาผูว้่าการภาคฯ  แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
  ขอ้ .  (ก)   กรรมการบริหาร ของสภาผูว้า่การภาคฯ ไดแ้ก่
สมาชิกสภาทีมสีิทธิออกเสียง คือ ประธานสภาผูว้า่การภาคฯ ผูว้า่
การภาคทุกภาค อดีตผูว้่าการภาคเพงิผ่านพน้หรืออดีตผูว้า่การภาค
ทีไดร้บัเชิญเป็นกรรมการบริหารสภา ประธานสภาผูว้่าการภาคฯอยู่
ในวาระไดห้นึง ( ) ปี และเพียงสมยัเดียวเท่านัน 

ขอ้ .  องคป์ระกอบ   ใหมี้สภาผูว้่าการภาคฯประกอบดว้ย 
         ก.  เหมือนเดิม 
        ข.  เหมือนเดิม 
 
          ค. ใหน้ายกสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล อุปนายก
สมาคมสโมสรไลออนสส์ากล  กรรมการอาํนวยการไลออนส์
สากล ทงัอดีตและปัจจุบนัทีเป็นสมาชิกทมีีสถานภาพสมบรูณ์
ของสโมสรไลออนสใ์นภาครวม และประธานสภาผูว้่าการภาคฯ
เพงิผ่านพน้  เป็นกรรมการทีปรึกษาของสภาผูว้่าการภาคฯ  แต่
ไม่มีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 
   

 
 
ขอ้ .  (ก)  กรรมการบริหาร ของสภาผูว้่าการภาคฯ ไดแ้ก่
สมาชิกสภาทมีีสิทธอิอกเสียง คือ ประธานสภาผูว้่าการภาคฯ 
ผูว้่าการภาคทุกภาค ประธานสภาผูว้่าการภาคฯอยูใ่นวาระได้
หนึง ( ) ปี และเพียงสมยัเดียวเท่านนั 
 

บทเฉพาะกาล เมือทปีระชุมใหญ่ไลออนสส์ากลภาครวม  
ประเทศไทย ครงัท ี   ณ จงัหวดันครราชสีมา ไดร้บัรอง
ธรรมนูญนีแลว้   ใหม้ีผลบงัคับใชต้งัแต่ปีบริหาร -  
เป็นตน้ไป  

 
เพอืทาํใหก้ารบริหารสภาผูว้่าการภาค
รวม  มีความเสมอภาคในการ
ลงคะแนนเสียง 
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การแกไ้ข 
ขอ้บงัคบัภาครวม  ประเทศไทย 

 
เดิม แกไ้ข เหตผุล 

ขอ้บงัคบั ขอ้บงัคบั  
มาตรา  มาตรา   

กองทุนบริหารของภาครวม กองทุนบริหารของภาครวม  
ขอ้ . รายไดข้องภาครวม เพือใหภ้าครวมมีรายไดส้าํหรบั
บริหารงาน ใหภ้าครวมเรียกเก็บค่าบาํรุงเป็นจาํนวนเงิน ( ) 
หา้สิบบาทจากสมาชิกไลออนสทุ์กสโมสรในภาครวม โดยใหแ้ต่
ละสโมสรเรียกเก็บค่าบาํรุงเป็น ( ) สองงวดตามกาํหนดดงันี 
ชาํระ ( ) ยีสิบหา้บาทต่อสมาชิกหนึงคนภายในวนัที  
กนัยายนของทุกปี    เป็นค่าบาํรุงครึงปีแรกระหวา่งวนัที  
กรกฎาคม ถึง วนัที  ธันวาคม 
ชาํระ ( ) ยีสิบหา้บาทต่อสมาชิกหนึงคนภายในวนัที  
มีนาคมของทุกปี เป็นค่าบาํรุงครึงปีหลงั ระหวา่งวนัที  
มกราคม ถึง วนัที  มิถุนายน 
สโมสรจะตอ้งชาํระค่าบาํรุงนีต่อเหรญัญกิภาครวม  เวน้แต่
สโมสรทีไดส้ถาปนาขนึใหม่หรือไดร้บัการฟืนฟู    ซงึจะตอ้ง
ชาํระในอตัราถวัเฉลียนับจากวนัทีหนึงของเดือนทีสองถดัจาก
วนัสถาปนาหรือปรบัปรุงแลว้แต่กรณี ค่าบาํรุงดงักล่าวจะนําไป
เป็นค่าใชจ้่ายบริหารดา้นธุรการของภาครวม โดยจะตอ้งไดร้บั
อนุมตัิจากสภาผูว้า่การภาคกอ่นเท่านัน การจ่ายเงินใหจ้่ายเป็น
เช็คลงลายเซ็นของเหรญัญิกภาครวมและประธานสภาผูว้า่การ
ภาคฯ 

ขอ้ . รายไดข้องภาครวม เพือใหภ้าครวมมีรายไดส้าํหรบั
บริหารงาน ใหภ้าครวมเรียกเก็บค่าบาํรุงเป็นจาํนวนเงิน 
( ) เกา้สิบหา้บาท จากสมาชิกไลออนสทุ์กสโมสรในภาค
รวม โดยใหแ้ต่ละสโมสรเรียกเก็บค่าบาํรุงเป็น ( ) สองงวด
ตามกาํหนดดงันี 
ชาํระ ( . ) สีสิบเจ็ดบาทหา้สิบสตางค ์ต่อสมาชิกหนึง
คนภายในวนัที  กนัยายนของทุกปี    เป็นค่าบาํรุงครงึปี
แรกระหว่างวนัที  กรกฎาคม ถึง วนัที  ธนัวาคม 
ชาํระ ( . ) สีสิบเจ็ดบาทหา้สิบสตางค ์ต่อสมาชิกหนึง
คนภายในวนัที  มีนาคมของทุกปี เป็นค่าบาํรุงครึงปีหลัง 
ระหวา่งวนัที  มกราคม ถึง วนัที  มิถุนายน   
สโมสรจะตอ้งชาํระค่าบาํรุงนีต่อเหรญัญกิภาครวม  เวน้แต่
สโมสรทีไดส้ถาปนาขนึใหม่หรือไดร้บัการฟืนฟู    ซงึจะตอ้ง
ชาํระในอตัราถวัเฉลียนับจากวนัทีหนึงของเดือนทีสองถดั
จากวนัสถาปนาหรือปรบัปรุงแลว้แต่กรณี ค่าบาํรุงดงักล่าว
จะนําไปเป็นค่าใชจ้่ายบริหารดา้นธุรการของภาครวม โดย
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากสภาผูว้่าการภาคก่อนเท่านัน การ
จ่ายเงินใหจ้่ายเป็นเช็คลงลายเซ็นของเหรญัญกิภาครวมและ
ประธานสภาผูว้า่การภาคฯ 

กองทุนบริหารของภาครวมยงัคง เรียกเก็บจากสมาชิก
เท่าเดิม คือ ปีละ  บาท/คน/ปี 
 
โดยไดแ้บ่งแยกจาํนวนเงินของกองทุนแต่ละกองทุนใหม่
ใหเ้หมาะสมกบัการบริหารสภาในปัจจุบนั 
 
รายไดใ้นขอ้  ไดแ้บ่งแยกมาจาก 
กองทุนกจิกรรมไลออนสส์ากล  บาท + กองทุน
วารสารเสียงสิงโต  บาท =  บาท  
เมือรวมจากรายไดส้าํหรับบริหารงานเดิม อีก  บาท 
จึงรวมเป็น  บาท 
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กองทุนของภาครวม กองทุนของภาครวม  
ขอ้ . ค่าบาํรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ . ค่าบาํรุง  (เพมิเติม) 
. . ใหเ้รียกเก็บค่าบาํรุง จาํนวน  (สามสิบ) บาท จากสมาชิกของทุก

สโมสรในภาครวม เป็นค่าสนับสนุนการจดัทาํเวปไซค ์การสือสาร
การตลาดและการประชาสมัพันธ์ของสภาภาครวมฯ ค่าบาํรุงนีจะนําไปใช้
ภายใตก้ารบริหารงานของสภาภาครวม และจะตอ้งชาํระโดยสงัจ่ายเป็น
เช็คลงลายเซ็นของเหรญัญิกภาครวม และประธานสภาผูว้่าการภาคฯ  
. . ใหเ้รียกเก็บค่าบาํรุง จาํนวน  (หา้สิบ) บาท จากสมาชิกของทุก

สโมสรในภาครวม เป็นค่าสนับสนุนการพิมพแ์ละส่งเอกสาร “เสียงสิงโต” 
อนัไดแ้ก่ การแปลเอกสารจากสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล การเรียงพิมพ ์
การจดัส่ง และกิจการใด ๆ อนัเกยีวกบัวารสาร “เสียงสิงโต 
. . ใหเ้รียกเก็บค่าบาํรุงกองทุนกิจกรรมไลออนสส์ากล จากสมาชิกของ

ทุกสโมสรในภาครวม จาํนวน  (ยีสิบหา้สิบ) บาท  ใหนํ้าไปใชส้มทบ
กองทุนสะสมซึงจดัตงัไวที้ภาครวม  ภายใตค้วามรบัผิดชอบของสภา
ผูว้า่การภาครวม สาํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการรณรงคส์นับสนุนผูมี้
ความสามารถ และคุณสมบติัอนัเหมาะสมเขา้รับตําแหน่งสูงในคณะ
กรรมการบริหารสมาคมสโมสรไลออนสส์ากล หรือเป็นค่าใชจ้่ายในการ
รบัรอง นายก อุปนายก หรือกรรมการอาํนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์
สากล หรือเจา้หน้าทีสาํนักงานใหญ่สมาคมสโมสรไลออนสส์ากลทีมา
ปฏิบติังานใหก้บัไลออนสใ์นประเทศไทย หรือเป็นค่าใชจ้่ายในการทีไล
ออนสใ์นประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม หรือเขา้ร่วมเป็น
กรรมการจดัการประชุมระหว่างประเทศขึน หรือกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัไล
ออนสต์่างประเทศ โดยใหส้ภาผูว้า่การภาครวมเป็นผูพ้ิจารณาวางระเบียบ
การจ่ายเงิน และอนุมติัสงัจ่ายเงินตามความเหมาะสม แต่จะใชจ้่าย
เงินกองทุนสะสมนีในกจิกรรมอืนนอกจากวตัถุประสงคที์กาํหนดไวข้า้งตน้
มิได ้

 
กองทุนของภาครวมยงัคง เรียกเก็บจากสมาชกิเท่า
เดิม คือ ปีละ  บาท/คน/ปี 
ขอ้ .  และ .  เหมือนเดิม 
เพอืจดัสรรค่าบาํรุงกองทุนต่างๆ ทีบริหารโดยภาค
รวมตามความเหมาะสมในปัจจุบนั 
ขอ้ .  แบ่งแยกมาจากกองทุนวารสารเสียงสิงโต 
บาท 
ขอ้ .  เดิมเรียกเก็บ  บาท  
 
ขอ้ .  เดิมเรียกเก็บ  บาท 
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การเลือกตงัสมาชิกสภาผูว่้าการภาค 
และประธานสภาผูว้่าการภาค 
และคณะกรรมการภาครวม 

ประธานสภาผูว้่าการภาคฯ 
และคณะกรรมการภาครวมฯ 

 

ขอ้ .  ใหป้ระธานสภาผูว้า่การภาคฯรบัเลือกตงั เรียก
ประชุมผูว้า่การภาครบัเลือกตงัทุกภาคภายใน ( ) สิบ
หา้วนัเพอืลงมติวา่จะเชิญผูว้่าการภาคทีกาํลงัจะพน้หน้าที
หรืออดีตผูว้า่การภาคเขา้มาเป็นกรรมการบริหารสภาฯ 
หากมีมติใหเ้ชิญก็ใหเ้ป็นไปตามธรรมนูญไลออนสส์ากล
ภาครวม มาตรา  ขอ้  

ขอ้ .  ใหป้ระธานสภาผูว้า่การภาคฯรบัเลือกตงั เรียกประชุม
ผูว้า่การภาครบัเลือกตงัทุกภาคภายใน ( ) สิบหา้วนั 
หลงัจากปิดการประชุมใหญ่ฯ  
 
(บทเฉพาะกาล เมือทีประชุมใหญ่ไลออนสส์ากลภาครวม  
ประเทศไทย ครงัที   ณ จงัหวดันครราชสีมา ไดร้บัรอง
ขอ้บงัคบันีแลว้   ใหม้ีผลบงัคบัใชต้งัแต่ปีบริหาร -  
เป็นตน้ไป ) 

เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขธรรมนูญ 
มาตรา  ขอ้  

 

Windows10
Typewritten text
36


