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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
พันตารวจโท อัฐพร กุญแจทอง

กรรมการ
พลตารวตรี ภาณุรัตน์ หลักบุญ
คุณวัลยา วงศาริยวานิช
คุณเบญจมาศ แสงอร่ าม แสงวนิชย์

เรื่ อง

ขอเชิ ญส่ งทีมเข้าร่ วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ชิงถ้ วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ครั้งที่ 65 ประจาปี 2562

เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบการแข่งขันกรี ฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ
2. แบบฟอร์มใบสมัคร
ด้วย สมาคมกี ฬ ากรี ฑาแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ร่ วมกับองค์การ
บริ หารส่ วนจั ง หวัด ปทุ ม ธานี ก าหนดจั ด การแข่ ง ขั น กรี ฑ าชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ งประเทศไทย
ชิ งถ้ ว ยพระราชทาน พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว ครั้ งที่ 65 ประจ าปี 2562 ระหว่ า งวันที่ 30
สิ งหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาหลักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิ ต จังหวัด
ปทุมธานี โดยจัดการแข่งขันเป็ น 6 ประเภท ดังนี้
1. ประชาชน ชาย - หญิง (ทัว่ ไป)
2. เยาวชน ชาย–หญิง อายุต่ากว่า 19 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2544- 2546)
3. อนุชน (นักเรี ยน) ชาย–หญิง อายุต่ากว่า 16 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2547 - 2550)
รับสมัคร ตั้งแต่ วนั ที่ 13 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น.
สมาคมกี ฬ ากรี ฑาฯ ขอเชิ ญ สโมสรสมาชิ ก ส่ ง ที ม กรี ฑาเข้ า ร่ วมการแข่ ง ขัน
เพื่อร่ วมกันพัฒนาการกีฬาของชาติให้เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้นต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
พลตารวจตรี
(สุ รพงษ์ อาริ ยะมงคล)
อุปนายก และ เลขาธิการ
สมาคมกีฬากรี ฑาแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

