
ปรีดา จุลละมณฑล เกิดที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2488 
เป็นลูกของคุณพ่อสร และคุณแม่ปรานอม จุลละมณฑล มีพี่สาว 1 คน ชื่อนางสาว
จันทนา จุลละมณฑล และมีบุตรธิดา 2 คน คือนายจามร และนางสาวจิตรลดา 
จุลละมณฑล เข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดหลวงปรีชากูล จังหวัด
ปราจีนบุรี เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนประจำาจังหวัดปราจีนบุรี หลัง
จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศชั้นมัธยาศึกษาปีทีี 2

เริ่มขี่จักรยานไปโรงเรียนตั้งแต่อายุ 14 ปี และได้เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทน
นักกีฬาทีมชาติไทยในปี 2502 เพื่อเข้าแข่งขันกีฬาเซียพเกมส์ ครั้งที่ 2 ณ ประเทศ
พม่า ขณะนั้นยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ต่อมาเข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือและเล่นกีฬาจักรยาน
ควบคู่กันไป และได้เข้ารวมการแข่งขันกีฬาดังนี้

1. ปี พ.ศ. 2505 เข้าแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย ได้เหรียญเงินประเภททีม

2. ปี พ.ศ. 2506 เข้าแข่งขันจักรยานรายการชิงแชมป์เอเซีย ครั้งที่ 1 
ประเทศมาเลเซีย ได้เหรียญทองประเภท 800 เมตรแมสสตาร์ท

3. ปี พ.ศ. 2507 เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิคส์เกมส์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้
ตำาแหน่งที่ 18 ประเภท 100 เมตร ไทม์ไทนอัล

4. ปี พ.ศ. 2509 เข้าแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ ประเทศไทย 
ได้ 4 เหรียญทอง 2 เหรีญเงิน

4.1 ประเภทแมสสตาร์ท 800 เมตร เหรียญทอง
4.2 ประเภทแมสสตาร์ท 4800 เมตร เหรียญทอง
4.3 ประเภทไทม์ไทล์ 100 เมตร เหรียญทอง
4.4 ประเภทเดี่ยวเปอร์ซูท 4000 เมตร เหรียญทอง
4.5 ประเภททีม 1600 เมตร เหรียญเงิน
4.6 ประเภททีมเปอร์ซูทเหรียญเงิน

5. ปี พ.ศ. 2510 เข้าแข่งขันกีฬาเซียพเกมส์ ครั้งที่ 4 ได้ 7 เหรียญทอง 
ดังนี้   

5.1 ประเภทแมสสตาร์ท 800 เมตร
5.2 ประเภทแมสสตาร์ท 4800 เมตร
5.3 ประเภทไทม์ไทล์ 1000 เมตร
5.4 ประเภทเดี่ยวเปอร์ซูท 4000 เมตร
5.5 ประเภทสปินซ์ 1000 เมตร
5.6 ประเภททีม 100 เมตร
5.7 ประเภททีมเปอร์ซูท 4000 เมตร

ปรีดา จุลละมณฑล
อดีตนักจักรยานทีมชาติ

ขวัญใจชาวไทยราชาเหรียญทอง
ผู้สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทย

จักรยานคู่ชีพ ปรีดา จุลละมณฑล
เก็บไว้ในห้องเกียรติภูมิจักรยานไทย



6. เป็นประธานฝ่ายเทคนิคของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

7. เป็นผู้จัดการทีมในการเข้าร่วมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 (พ.ศ. 2550) ณ 
จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

หลังจากกีฬาเซียพเกมส์ ครั้งที่ 4 แล้วเลิกการแข่งขันจักรยาน และหันมา
แข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยตระเวณแข่งที่ประเทศมาเลเซียและประเทศ
สิงคโปร์ได้ตำาแหน่งการแข่งขันอยู่ในชั้นที่น่าพอใจคือชนะบ้างแพ้บ้าง ในเวลา
เดียวกันก็เริ่มแข่งรถยนต์แรลลี่ โดยแข่งครั้งแรกรายการเวียนจันทน์ - สิงคโปร์ ได้
ชนะเลิศในรุ่นรถยนต์ไม่เกิน 1300 ซีซี

ปี พ.ศ. 2512 ได้ไปเรียนการขี่รถจักรยานยนต์วิบากที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกลับ
มาเปิดโรงเรียนสอนในประเทศไทยในระยะหนึ่ง เร่ิมแข่งรถคาร์ท และเริ่มแข่งรถ
ตลอดมาในปีเดียวกันนี้ ได้เดินทางไปแข่งขันรถยนต์มาราธอนจากลอนดอนประเทศ
อังกฤษ-ประเทศแม็กซิโก ไม่ประสพผลสำาเร็จเพราะรถเกิดเสียระหว่างการแข่งขัน 
โดยลูกสูบแตกที่ประเทศอุรุกวัย อเมริกาใต้

ปี พ.ศ. 2535 ได้เดินทางไปแข่งรถยนต์มาราธอนจากปารีส-มอสโก-ปักกิ่ง ไม่
ประสพผลสำาเร็จต้องออกจากการแข่งขันระหว่างทางเพราะเวลาไม่ทัน

ปี พ.ศ. 2536 เดินทางสำารวจเส้นทาง กรุงเทพฯ-คุณหนิง และต่อมาได้ออก
สำารวจเส้นทางไปประเทศอินโดนีเซีย, ลาว, เวียดนาม เพื่อเตรียมจัดคาราวานเพื่อ
มิตรภาพของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การทำางาน

เริ่มทำางานครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2508 ที่ธนาคารออมสินและขอลาออกในปี 
พ.ศ. 2512 เพื่อไปแข่งรถที่ประเทศอังกฤษ

ปี พ.ศ. 2513 เริ่มก่อตั้งนิตยสารกรังปรีซ์

ปี พ.ศ. 2515 เข้าทำางานบริษัท สยามกลการ แผนกแอร์กีกิ

ปี พ.ศ. 2518 เป็นผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์อัลฟ่า

ปี พ.ศ. 2519 ตั้งโรงงานจักรยานปรีดา และทำาได้ประมาณ 4 ปี ต้องเลิก
กิจการเพราะขาดทุน หลังจากนั้นได้ผลิตเสาอากาศเครื่องรับ-ส่งถึงปี 2523

ปี พ.ศ. 2524 เริ่มทำารายการโทรทัศน์ รายการมอเตอร์วีค และทำามาเป็น
อาชีพตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. 2544

ตลอดเวลายังคงอยู่ใกล้ชิดกับวงการจักรยานมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน เป็น
ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมพร้อมทั้งนำาทีมเขัาร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศบ่อยๆ 
เช่นซีเกมส์ เอเซี่ยนเกมส์ การแข่งขันทัวร์ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่ประธานเทคนิค
สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานอดิเรก คือการดำาน้ำา, ยิงปืน, ขับรถออฟโรด และตีกอล์ฟ

ปรีดา จุลละมณฑลเสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2553 หลังจากป่วย
เป็นโรคไต

ปรีดา จุลละมณฑล กับ 4 เหรียญทอง
เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่ประเทศไทย



จารึกไว้ในรอยล้อ    
* พ.ศ. 2505 เหรียญเงิน เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่อินโดนีเซีย
* พ.ศ. 2506 เหรียญทอง ชิงแชมป์เอเชีย ที่มาเลเซีย
* พ.ศ. 2507 อันดับ 2 ของเอเชีย กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ที่ญี่ปุ่น (อันดับรวม อันดับที่ 20 ไม่ได้เหรียญรางวัล)
* พ.ศ. 2509 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่ประเทศไทย
* พ.ศ. 2510 7 เหรียญทอง กีฬาแหลมทอง 1967 ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทย

ภาพนี้ถ่ายที่หน้าโรงแรมในจังหวัดหนองคายเพื่อเป็นที่ระลึก หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมจักรยานทางไกล 

“กรุงเทพ-หนองคาย” ในการเก็บตัวเพื่อแข่ง “เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 5” คนสุดท้ายขวามือ ปรีดา จุลละมณฑล


