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5 กันยายน 2561
เรื่อง ขอเชิญส่งทีมกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน “กรีฑาดาวรุง่ มุง่ โอลิมปิค 2020 ”
ประจาปี 2561 (ภาคกลาง–ภาคเหนือ)
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบการแข่งขัน
2. ใบสมัครเข้าแข่งขัน
ด้วย สมาคมกี ฬ ากรีฑ าแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถั มภ์ ร่วมกั บ องค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร กาหนดจัดการแข่งขัน กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค 2020 ” ประจาปี 2561
ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬา จังหวัดกาแพงเพชร แบ่งการแข่งขันเป็น
3 รุ่น คือ
1. ประเภทอายุตากว่
่ า 18 ปี ชาย – หญิง (เกิดในปี 2544 – 2545 - 2546)
2. ประเภทอายุตากว่
่ า 15 ปี ชาย – หญิง (เกิดในปี 2547 – 2548 – 2549)
3. ประเภทอายุตากว่
่ า 12 ปี ชาย – หญิง (เกิดในปี 2550 – 2551)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักกรีฑายุวชนและเยาวชนระดับภูมิภาคสู่ระดับทีมชาติ และนานาชาติ
โดยมีเป้าหมายสูงสุดในระดับโอลิมปิคเกมส์
การแข่ ง ขั น ครั้ ง นี้ สมาคมกี ฬ ากรี ฑ าฯ ได้ ม อบเงิน รางวั ล ให้ นั ก กรี ฑ าที่ ช นะเลิ ศ
อันดับที่ 1 – 3 และทีมกรีฑาที่ชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 1 – 6 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับทีม
กรีฑาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
สมาคมกีฬากรีฑาฯ ขอเชิญท่านส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมนี้ ได้ส่งแนบ
รายละเอียดต่างๆ มาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
พลตารวจตรี
(สุรพงษ์ อาริยะมงคล)
อุปนายก และ เลขาธิการ
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย
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