
นายกกติตมิศกัดิ ์
พลอากาศเอก เกษตร โรจนนลิ 
พลต ารวจเอก ประชา พรหมนอก 
อปุนายกกติตมิศกัดิ ์
พลเอก เลศิรตัน ์รตันวานชิ 
พนัต ารวจเอก ศโิรช เพยีรสกลุ 
ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์
คณุสธุ ี มนีชยันนัท ์
คณุไกรสร  จนัศริ ิ
คณุจลุจติต ์  บณุยเกต ุ
ทีป่รกึษา 
คณุถริชยั   วฒุธิรรม 

มร.ไบรอนั  แอล.มารก์าร ์
คณุยง   สขุสดุประเสรฐิ 
คณุสงวน   ชืน่พาณชิยกลุ 
พลต ารวจตร ีศภุวณฏัฐ ์ อารยิะมงคล 
ดร.สมบตั ิ คชสทิธิ ์
คณุลาวลัย ์ กนัชาต ิ
คณุกอบเกยีรต ิ แสงวนชิย ์

นายกสมาคมกฬีากรฑีาฯ 
พลต ารวจเอก สนัต ์ศรตุานนท ์

อปุนายกอาวโุส 
ดร.พงษ ์ วเิศษไพฑรูย ์
พลเอก หมอ่มหลวงประสบชยั   เกษมสนัต ์
พลอากาศเอก วธัน   มณนียั 
พลเอก จกัรกฤษณ ์   พงษภ์มร 

อปุนายก 
คณุสวุชิ   ชตูระกลู 
คณุฐาปน   สริวิฒันภกัด ี

อปุนายก และ เลขาธกิาร 
พลต ารวจตร ีสรุพงษ ์ อารยิะมงคล 

กรรมการ และ เหรญัญกิ 
นายสชุาต ิ แจสรุภาพ 

กรรมการ และ ปฏคิม 
ดร.ดวงฤทธิ ์  เบญจาธกิลุ ชยัรุง่เรอืง 

กรรมการ และ นายทะเบยีน 
ดร.อ านาจ  สนุทรธรรม 

กรรมการ และ รองเลขาธกิาร  
นาวาเอก ปารชั   รตันไชยพนัธ ์

กรรมการ และ ผูช้ว่ยเลขาธกิาร 
พนัต ารวจโท อฐัพร  กญุแจทอง 

กรรมการ 
พลต ารวตร ีภาณรุตัน ์  หลกับญุ 
คณุวลัยา    วงศารยิวานชิ 
คณุเบญจมาศ    แสงอรา่ม แสงวนชิย ์
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ที่   0923  /2561 

                5  กันยายน  2561 

เร่ือง ขอเชิญส่งทีมกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน “กรฑีาดาวรุง่มุง่โอลมิปคิ 2020 ”  
ประจ าป ี2561 (ภาคกลาง–ภาคเหนอื) 

เรียน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบการแข่งขัน 
  2. ใบสมัครเข้าแข่งขัน 

  ด้วย  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร    ก าหนดจัดการแข่งขัน กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค 2020 ” ประจ าปี 2561  
ระหว่างวันที่ 20 – 22   ธันวาคม พ.ศ. 2561     ณ สนามกีฬา จังหวัดก าแพงเพชร    แบ่งการแข่งขันเป็น 
3 รุ่น คือ 
   1. ประเภทอายตุ่ ากวา่ 18 ป ี ชาย – หญงิ  (เกดิในป ี2544 – 2545 - 2546)    
  2. ประเภทอายตุ่ ากวา่ 15 ป ี ชาย – หญงิ  (เกดิในป ี2547 – 2548 – 2549)    

  3. ประเภทอายตุ่ ากวา่ 12 ป ี ชาย – หญงิ  (เกดิในป ี2550 – 2551) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักกรีฑายุวชนและเยาวชนระดับภูมิภาคสู่ระดับทีมชาติ และนานาชาติ 
โดยมีเป้าหมายสูงสุดในระดับโอลิมปิคเกมส์  
   การแข่งขันครั้งน้ี สมาคมกีฬากรีฑาฯ ได้มอบเงินรางวัลให้นักกรีฑาที่ชนะเลิศ                 
อันดับที่ 1 – 3 และทีมกรีฑาที่ชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 1 – 6 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับทีม
กรีฑาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
    สมาคมกีฬากรีฑาฯ ขอเชิญท่านส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน   พร้อมน้ี ได้ส่งแนบ
รายละเอียดต่างๆ มาด้วยแล้ว   

                                           ขอแสดงความนับถือ 

                              พลต ารวจตร ี
                                                 (สุรพงษ์  อาริยะมงคล) 
                                                                           อุปนายก และ เลขาธิการ 
                                                                    สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย 
                                                                              ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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