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ท่ี   0923  /2561 

                5  กนัยายน  2561 

เร่ือง ขอเชิญส่งทีมกรีฑาเขา้ร่วมการแข่งขนั “กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิค 2020 ”  
ประจ าปี 2561  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

เรียน  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ระเบียบการแข่งขนั 
  2. ใบสมคัรเขา้แข่งขนั 

  ด้วย  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ร่วมกบัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา    ก าหนดจดัการแข่งขนั กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค 2020 ” ประจ าปี 
2561  ระหว่างวนัท่ี 13  – 15  ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี จงัหวดั
นครราชสีมา   แบ่งการแข่งขนัเป็น 3 รุ่น คือ 
   1. ประเภทอายุต ่ากว่า 18 ปี  ชาย – หญงิ  (เกดิในปี 2544 – 2545 - 2546)    
  2. ประเภทอายุต ่ากว่า 15 ปี  ชาย – หญงิ  (เกดิในปี 2547 – 2548 – 2549)    

  3. ประเภทอายุต ่ากว่า 12 ปี  ชาย – หญงิ  (เกดิในปี 2550 – 2551) 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันานกักรีฑายุวชนและเยาวชนระดบัภูมิภาคสู่ระดบัทีมชาติ และนานาชาติ 
โดยมีเป้าหมายสูงสุดในระดบัโอลิมปิคเกมส์  
   การแข่งขนัคร้ังน้ี สมาคมกีฬากรีฑาฯ ได้มอบเงินรางวลัให้นักกรีฑาท่ีชนะเลิศ                 
อนัดบัท่ี 1 – 3 และทีมกรีฑาท่ีชนะเลิศคะแนนรวม อนัดบัท่ี 1 – 3 เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจใหก้บัทีม
กรีฑาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั 
    สมาคมกีฬากรีฑาฯ ขอเชิญท่านส่งนกักรีฑาเขา้ร่วมการแข่งขนั   พร้อมน้ี ไดส่้งแนบ
รายละเอียดต่างๆ  มาดว้ยแลว้   

                                           ขอแสดงความนบัถือ 

                              พลต ารวจตรี 
                                                 (สุรพงษ ์ อาริยะมงคล) 
                                                                           อุปนายก และ เลขาธิการ 
                                                                    สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย 
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