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อุปนายกกิตติมศักดิ์
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
พันตารวจเอก ศิโรช เพียรสกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณสุ ธี มีนชัยนันท์
คุณไกรสร จันศิริ
คุณจุลจิตต์ บุณยเกตุ

ที่ปรึกษา
คุณถิรชัย วุฒธิ รรม
มร.ไบรอัน แอล.มาร์ การ์
คุณยง สุ ขสุดประเสริฐ
คุณสงวน ชื่นพาณิชยกุล
พลตารวจตรี ศุภวณัฏฐ์ อาริยะมงคล
ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
คุณลาวัลย์ กันชาติ
คุณกอบเกียรติ แสงวนิชย์

นายกสมาคมกีฬากรีฑาฯ
พลตารวจเอก สั นต์ ศรุ ตานนท์

อุปนายกอาวุโส
ดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์
พลเอก หม่ อมหลวงประสบชัย เกษมสั นต์
พลอากาศเอก วัธน มณีนัย
พลเอก จักรกฤษณ์ พงษ์ ภมร

อุปนายก
คุณสุ วชิ ชูตระกูล
คุณฐาปน สิ ริวฒ
ั นภักดี

อุปนายก และ เลขาธิการ
พลตารวจตรี สุ รพงษ์ อาริยะมงคล

กรรมการ และ เหรัญญิก
นายสุ ชาติ แจสุ รภาพ

กรรมการ และ ปฏิคม
ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

กรรมการ และ นายทะเบียน
ดร.อานาจ สุ นทรธรรม

กรรมการ และ รองเลขาธิการ
นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์

กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขาธิการ

เรื่ อง

ขอเชิ ญส่ งทีมกรี ฑาเข้าร่ วมการแข่งขัน “กรุ งเทพประกันชี วติ - กรีฑาดาวรุ่ งมุ่งโอลิมปิ ก
เยาวชน ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย 2562”

เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบการแข่งขัน
2. ใบสมัครเข้าแข่งขัน
ด้วย สมาคมกี ฬ ากรี ฑ าแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ก าหนดจัดการ
แข่งขัน “กรุ งเทพประกันชี วิต - กรี ฑาดาวรุ่ งมุ่งโอลิมปิ กเยาวชน ยุวชน ชิ งชนะเลิศแห่ งประเทศไทย
2562” ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกี ฬาโรงเรี ยนองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร แบ่งการแข่งขันเป็ น 3 รุ่ น คือ
1. ประเภทอายุต่ากว่ า 18 ปี ชาย – หญิง (เกิดในปี 2545 – 2546 - 2547)
2. ประเภทอายุต่ากว่ า 15 ปี ชาย – หญิง (เกิดในปี 2548 – 2549 – 2550)
3. ประเภทอายุต่ากว่ า 12 ปี ชาย – หญิง (เกิดในปี 2551 – 2552)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนานักกรี ฑายุวชนและเยาวชนระดับภูมิภาคสู่ ระดับทีมชาติ และนานาชาติ
โดยมีเป้ าหมายสู งสุ ดในระดับโอลิมปิ คเกมส์
การแข่ ง ขัน ครั้ งนี้ สมาคมกี ฬ ากรี ฑ าฯ ได้มอบเงิ นรางวัล ให้นัก กรี ฑ าที่ ชนะเลิ ศ
อันดับที่ 1 – 3 และทีมกรี ฑาที่ชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 1 – 6 เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจให้กบั ทีม
กรี ฑาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน
สมาคมกีฬากรี ฑาฯ ขอเชิ ญท่านส่ งนักกรี ฑาเข้าร่ วมการแข่งขัน พร้อมนี้ ได้ส่งแนบ
รายละเอียดต่างๆ มาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

พันตารวจโท อัฐพร กุญแจทอง

กรรมการ
พลตารวตรี ภาณุรัตน์ หลักบุญ
คุณวัลยา วงศาริยวานิช
คุณเบญจมาศ แสงอร่ าม แสงวนิชย์

พลตารวจตรี
(สุ รพงษ์ อาริ ยะมงคล)
อุปนายก และ เลขาธิการ
สมาคมกีฬากรี ฑาแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

