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เชิญ 62 – 1 
 

ที่    03115 /2559 

             23   มีนาคม 2559 

เร่ือง  ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน กรฑีาชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย และนานาชาต ิชงิถว้ย 
              พระราชทาน ครัง้ที ่62 ประจ าป ี2559 
เรียน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ 
          2. แบบฟอร์มใบสมัคร  

   ด้วย สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดจัดการแข่งขัน    
กรฑีาชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย และนานาชาต ิ   ชงิถว้ยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 
ครัง้ที ่62 ประจ าป ี2559 ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ สนามกีฬาหลัก 
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถ.เชียงราก อ.คลองหลวง ปทุมธาน ี   จัดการแข่งขันเป็น 
6 ประเภท ดังน้ี 
  1. ประชาชน ชาย - หญิง [ทั่วไป] 
                  2. เยาวชน ชาย–หญิง อายุต่ ากว่า 19 ปี [เกิดปี 2541 หรือ หลัง] 
  3. อนุชน [นักเรียน] ชาย–หญิง อายุต่ ากว่า 16 ปี [เกิดปี 2544 หรือ หลัง] 

รับสมัคร ตัง้แตว่นัจนัทรท์ี ่7 มนีาคม ถงึ วนัจนัทรท์ี ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 น.  
  สมาคมกีฬากรีฑาฯ   ขอเรียนเชิญท่าน ส่งทีมกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อร่วมกัน
พัฒนาการกีฬาของชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
      ขอแสดงความนับถือ 

                             พลต ารวจตรี 
                          (สุรพงษ์ อาริยะมงคล) 
                                                                                อุปนายก และ เลขาธิการ 
                                                                        สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย 
                                                                                  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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