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0417 /2561
เมษายน 2561
ขอเชิ ญส่ งนักกรี ฑาระดับเยาวชน ร่ วมคัดเลือกเป็ นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย

เรื่ อง
เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย โปรแกรมคัดเลือก
ด้วย สหพันธ์กรี ฑาเอเซี ย [Asian Athletics Association -AAA] ได้กาหนดให้มีการ
แข่งขันกรี ฑา 18th Asian Junior Athletics Championships 2018 ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น 2018
สมาคมกี ฬากรี ฑาแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการคัดเลือกเพื่อ
เป็ นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ สนามกี ฬาหลักมหาวิทยาลัย
ธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิ ต ปทุมธานี โดยกาหนดคุณสมบัติ ดังนี้
18th Asian Junior Athletics Championships
- นักกรีฑา เกิดในปี พ.ศ. 2542 – 2543 -2544 - 2545
เพื่อคัดเลือกไปแข่งขัน 18th Asian Junior Athletics Championships ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น 2018
สมาคมกีฬากรี ฑาฯ ขอเชิญท่านส่ งนักกรี ฑามาร่ วมการคัดเลือกครั้งนี้ และในส่ วนค่า
เดินทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร ของอาจารย์ผฝู้ ึ กสอน นักกรี ฑา และขอให้ทางต้นสังกัดเป็ นผูส้ นับสนุน
สมาคมกี ฬากรี ฑาฯ ขอขอบคุ ณสถานศึกษาของท่าน ที่ให้การสนับสนุ นการพัฒนา
การกรี ฑาของชาติอย่างดียงิ่ มาโดยตลอด
ขอแสดงความนับถือ
พลตารวจตรี
(สุ รพงษ์ อาริ ยะมงคล)
อุปนายก และ เลขาธิการ
สมาคมกีฬากรี ฑาแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

