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เชิญ 62 – 1
นายกกิตติมศักดิ์
พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
พลตารวจเอก ประชา พรหมนอก
ที่ 03115 /2559
อุปนายกกิตติมศักดิ์
23 มีนาคม 2559
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
พันตารวจเอก ศิโรช เพียรสกุล
เรื่อง ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วย
ประธานทีป่ รึกษา
พระราชทาน ครัง้ ที่ 62 ประจาปี 2559
พลเอกหม่อมหลวง ประสบชัย เกษมสันต์
ทีป่ รึกษา
เรียน
มร.ไบรอัน แอล.มาร์การ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ
ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
2. แบบฟอร์มใบสมัคร
นายกสมาคมกรีฑาฯ
ด้วย สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กาหนดจัดการแข่งขัน
พลตารวจเอก สันต์ ศรุตานนท์
อุปนายกอาวุโส
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
นายสุธี มีนชัยนันท์
ครัง้ ที่ 62 ประจาปี 2559 ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ สนามกีฬาหลัก
นายไกรสร จันศิริ
นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถ.เชียงราก อ.คลองหลวง ปทุมธานี จัดการแข่งขันเป็น
ดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์
6 ประเภท ดังนี้
อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ
พลตารวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา
1. ประชาชน ชาย - หญิง [ทั่วไป]
อุปนายกฝ่ายสนับสนุน
2. เยาวชน ชาย–หญิง อายุต่ากว่า 19 ปี [เกิดปี 2541 หรือ หลัง]
พลเอก จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร
พลอากาศเอก วัธน มณีนัย
3. อนุชน [นักเรียน] ชาย–หญิง อายุต่ากว่า 16 ปี [เกิดปี 2544 หรือ หลัง]
นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
รับสมัคร ตัง้ แต่วนั จันทร์ที่ 7 มีนาคม ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 น.
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม
นางสาวลาวัลย์ กันชาติ
สมาคมกีฬากรีฑาฯ ขอเรียนเชิญท่าน ส่งทีมกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อร่วมกัน
อุปนายก และ เลขาธิการ
พัฒนาการกีฬาของชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
พลตารวจตรี สุรพงษ์ อาริยะมงคล
กรรมการ และ เหรัญญิก
ขอแสดงความนับถือ
นายสุชาติ แจสุรภาพ
กรรมการ และ ปฏิคม
พลตารวจตรี
ดร.อานาจ สุนทรธรรม
(สุรพงษ์ อาริยะมงคล)
กรรมการ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
อุปนายก และ เลขาธิการ
นายสุวิช ชูตระกูล
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย
คุณวัลยา วงศาริยวานิช
รองเลขาธิการ และ นายทะเบียน
ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลตารวจตรี ศุภวณัฏฐ์ อาริยะมงคล
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ
พันตารวจโท อัฐพร กุญแจทอง
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