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คดัเลือก 1 

ท่ี  0131  /2560 

             19 มกราคม  2560 

เร่ือง ขอเชิญส่งนกักรีฑาระดบัยวุชน ร่วมคดัเลือกเป็นตวัแทนยวุชนทีมชาติไทย 

เรียน ผูอ้  านวยการ 

   ดว้ย  สหพนัธ์กรีฑาเอเซีย และ สหพนัธ์กรีฑาซีเกมส์  ไดก้  าหนดใหมี้การแข่งขนั
กรีฑาระดบัยวุชน ในปี พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 

  1. South East Asian Youth Athletics Championships 2017  
                         ระหวา่งวนัท่ี 27 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

   2. 2Nd Asian Youth Athletics Championships 

                                        ระหวา่งวนัท่ี 20 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามศุภชลาศยั 

  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ก าหนดคดัเลือกเป็น
ตวัแทนยวุชนทีมชาติไทย  ในวนัอาทติย์ที ่19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560    ณ สนามกีฬาหลกั ศูนยกี์ฬา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาตร์ ศูนยรั์งสิต ปทุมธานี  โดยก าหนดคุณสมบติั ดงัน้ี 
  1. South East Asian Youth Athletics Championships 
                                      ตอ้งเกิดในปี พ.ศ. 2543 – 2544 – 2545 

   2. 2Nd Asian Youth Athletics Championships 
                              ตอ้งเกิดในปี พ.ศ. 2544 – 2545 
การแข่งขนัรายการ  2Nd Asian Youth Athletics Championships เป็นการแข่งขนัเพื่อคดัเลือกไป
แข่งขนั Youth Olympics Games 2018 ณ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ในปี พ.ศ. 2561 (2018) 
   สมาคมกีฬากรีฑาฯ ขอเชิญท่าน ส่งนกักรีฑาไปนร่วมการคดัเลือกคร้ังน้ี และกรุณา
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายของนกักรีฑา และอาจารยผ์ูฝึ้กสอน ท่ีไปร่วมการคดัเลือกดว้ย 
  สมาคมกีฬากรีฑาฯ ขอขอบคุณสถานศึกษาของท่าน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการพฒันา 
การกรีฑาของชาติอยา่งดียิง่มาโดยตลอด 
        ขอแสดงความนบัถือ 
                  พลต ารวจตรี   
                                                                       (สุรพงษ ์อาริยะมงคล)  
                                                                               อุปนายก และ เลขาธิการ 
                                                                        สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย 
                                                                                  ในพระบรมราชูปถมัภ์                       
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