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นายกกิตติมศักดิ์
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พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก

ที่ 0205 /2557

3 กุมภาพันธ์ 2557

อุปนายกกิตติมศักดิ์

เรื่ อง

นายกสมาคมกรีฑาฯ

เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบการแข่งขันกรี ฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ
2. แบบฟอร์ มใบสมัคร

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
พันตํารวจเอก ศิโรช เพียรสกุล
พลตํารวจเอก สันต์ ศรุ ตานนท์

อุปนายกอาวุโส

นายไกรสร จันศิริ
นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ
ดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์

อุปนายกฝ่ ายเตรียมทีม

พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์

อุปนายกฝ่ ายกิจการพิเศษ

พลตํารวจเอก วรพงษ์ ชิวปรี ชา

อุปนายกฝ่ ายสนับสนุน

พลเอก จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร
ดร.ปรี ชา ถิรกิจพงศ์

อุปนายกฝ่ ายกิจกรรม
นางสาวลาวัลย์ กันชาติ

อุปนายก และ เลขาธิการ

พลตํารวจตรี สุ รพงษ์ อาริ ยะมงคล

กรรมการและเหรัญญิก
นายสุ ชาติ แจสุ รภาพ

กรรมการและปฎิคม

พลอากาศโท วัธน มณี นยั

กรรมการ

นายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี
นายสงวน ชื่นพาณิ ชยกุล
นายสุ วิช ชูตระกูล
นายสุ วิชา วงศาริ ยวานิช

รองเลขาธิการ และ นายทะเบียน

พลตํารวจตรี ศุภวณัฏฐ์ อาริ ยะมงคล

ผู้ช่วยเลขาธิการ

พันตํารวจโท อัฐพร กุญแจทอง

ขอเชิ ญส่ งทีมเข้าร่ วมการแข่งขัน กรีฑาชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย และนานาชาติ ชิง
ถ้ วยพระราชทาน ครั้งที่ 60 ประจําปี 2557

ด้วย สมาคมกรี ฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กําหนดจัดการ
แข่งขัน กรีฑาชิ งชนะเลิศแห่ งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้ วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 60 ประจําปี 2557 ระหว่างวันอังคารที่ 6 – วันศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.
2557 ณ สนามกีฬาหลัก ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต คลองหลวง ปทุมธานี
จัดการแข่งขันเป็ น 6 ประเภท ดังนี้
1. ประชาชน ชาย - หญิง [ทัว่ ไป]
2. เยาวชน ชาย–หญิง อายุต่าํ กว่า 19 ปี [เกิดปี 2539 หรื อ หลัง]
3. อนุชน [นักเรี ยน] ชาย–หญิง อายุต่าํ กว่า 16 ปี [เกิดปี 2542 หรื อ หลัง]
รับสมัคร ตั้งแต่ วนั จันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 น.
สมาคมกรี ฑาฯขอเรี ยนเชิ ญท่านส่ งทีมกรี ฑาเข้าร่ วมการแข่งขัน เพื่อร่ วมกัน
พัฒนาการกีฬาของชาติให้เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้นต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
พลตํารวจตรี
(สุ รพงษ์ อาริ ยะมงคล)
อุปนายก และ เลขาธิ การ
สมาคมกรี ฑาแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

