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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ             

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา  
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย        

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕       
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 ว่าด้วย     

การจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์  
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    

ครั้งที่ ๔5 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ ประเภทลู่ บุคคลชาย  
(๑) วิ่ง ๑๐๐ เมตร  
(๒) วิ่ง ๒๐๐ เมตร  
(๓) วิ่ง ๔๐๐ เมตร  
(๔) วิ่ง ๘๐๐ เมตร  
(๕) วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร  
(๖) วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร  
(๗) วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตร  
(๘) วิ่งข้ามรั้ว ๑๑๐ เมตร  
(๙) วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร 
(๑๐) วิ่งวิบาก ๓,๐๐๐ เมตร  
(๑๑) เดิน ๑๐,๐๐๐ เมตร 
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๔.๒ ประเภทลาน บุคคลชาย   
(๑) ทุ่มน้ าหนัก  
(๒) ขว้างจักร  
(๓) ขว้างค้อน  
(๔) พุ่งแหลน  
(๕) กระโดดไกล  
(๖) กระโดดสูง  
(๗) กระโดดค้ า  
(๘) เขย่งก้าวกระโดด  

๔.๓ ประเภทรวม บุคคลชาย  
ทศกรีฑา  

๔.๔ ประเภทลู่ ทีมชาย  
(๑) วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร  
(๒) วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร  

๔.๕ ประเภทลู่ บุคคลหญิง  
(๑) วิ่ง ๑๐๐ เมตร  
(๒) วิ่ง ๒๐๐ เมตร  
(๓) วิ่ง ๔๐๐ เมตร  
(๔) วิ่ง ๘๐๐ เมตร  
(๕) วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร  
(๖) วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร  
(๗) วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตร  
(๘) วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร  
(๙) วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร  
(๑๐) วิ่งวิบาก ๓,๐๐๐ เมตร 
(๑๑) เดิน ๕,๐๐๐ เมตร 

๔.๖ ประเภทลาน บุคคลหญิง   
(๑) ทุ่มน้ าหนัก  
(๒) ขว้างจักร  
(๓) ขว้างค้อน  
(๔) พุ่งแหลน  
(๕) กระโดดไกล  
(๖) กระโดดสูง  
(๗) กระโดดค้ า  
(๘) เขย่งก้าวกระโดด 
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๔.๗ ประเภทรวม บุคคลหญิง  
สัตตกรีฑา  

๔.๘ ประเภทลู่ ทีมหญิง  
(๑) วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร  
(๒) วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ จ านวนนักกีฬา  
๖.๑.๑ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รวมกันแล้ว ไม่เกิน ๖๐ คน 
 (๑) ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทบุคคล        

ได้ไม่น้อยกว่า ๑ คน และไม่เกิน ๒ คน และอนุญาตให้นักกีฬาผู้แทนประเทศไทย ลงท าการแข่งขันได้รายการ
แข่งขันละไม่เกิน ๑ คน ทั้งชายและหญิง 
   (2) ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภททีมได้         
วิทยาเขตละ ๑ ทีม ในรายการวิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร และ ๔ x ๔๐๐ เมตร ได้ไม่น้อยกว่า 4 คน และไม่เกิน       
8  คน และอนุญาตให้นักกีฬาผู้แทนประเทศไทย ลงท าการแข่งขันได้รายการแข่งขันละไม่เกิน ๑ คน ทั้งชายและหญิง 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน 
(๒) ผู้ฝึกสอน  จ านวน ๒ คน  
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน ๒ คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
7.๑ การจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
7.2 ด าเนินการจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นภายใน ๕ วัน โดยในแต่ละวันให้มีการแข่งขันดังนี้ 
     7.2.1 วันที่ 1 ของการจัดการแข่งขัน 
     7.2.2 วันที่ 2 ของการจัดการแข่งขัน 
     7.2.3 วันที่ 3 ของการจัดการแข่งขัน 
     7.2.4 วันที่ 4 ของการจัดการแข่งขัน 

7.2.5  วันที่ 5 ของการจัดการแข่งขัน 
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               วันที่ 1 
รายการที่ รายการแข่งขัน เพศ รอบ 

๑๐๑ วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย ทศกรีฑา ๑ 

๑๐๒ ขว้างค้อน หญิง ชิงชนะเลิศ 
๑๐๓ กระโดดค้ า  หญิง ชิงชนะเลิศ 
๑๐๔ วิ่ง ๔๐๐ เมตร  หญิง  คัดเลือก  
๑๐๕ วิ่ง ๔๐๐ เมตร  ชาย  คัดเลือก  
๑๐๖ กระโดดไกล ชาย ทศกรีฑา ๒ 
๑๐๗ กระโดดสูง หญิง ชิงชนะเลิศ 
๑๐๘ วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง คัดเลือก 
๑๐๙ วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย คัดเลือก 
๑๑๐ ทุ่มน้ าหนัก ชาย ทศกรีฑา ๓ 
๑๑๑ วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 
๑๑๒ กระโดดไกล ชาย ชิงชนะเลิศ 
๑๑๓ กระโดดไกล หญิง ชิงชนะเลิศ 

๑๑๔ กระโดดสูง ชาย ทศกรีฑา ๔ 
๑๑๕ วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร  หญิง  ชิงชนะเลิศ  
๑๑๖ วิ่ง ๔๐๐ เมตร  หญิง  ชิงชนะเลิศ 
๑๑๗ วิ่ง ๔๐๐ เมตร  ชาย  ชิงชนะเลิศ 
๑๑๘ วิ่ง ๔๐๐ เมตร ชาย ทศกรีฑา ๕ 
๑๑๙ วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 
120 วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 
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รายการที่ รายการแข่งขัน เพศ รอบ 

๒๐๑ วิ่งข้ามรั้ว ๑๑๐ เมตร  ชาย  ทศกรีฑา ๖  
๒๐๒ ขว้างค้อน ชาย ชิงชนะเลิศ  
๒๐๓ กระโดดค้ า ชาย ชิงชนะเลิศ  
๒๐๔ ขว้างจักร  ชาย  ทศกรีฑา ๗  
๒๐๕ วิ่ง ๒๐๐ เมตร  หญิง  คัดเลือก  
๒๐๖ วิ่ง ๒๐๐ เมตร  ชาย  คัดเลือก 
๒๐๗ กระโดดสูง ชาย ชิงชนะเลิศ  
๒๐๘  กระโดดค้ า  ชาย  ทศกรีฑา ๘  
๒๐๙ เดิน ๑๐,๐๐๐ เมตร  ชาย  ชิงชนะเลิศ  
๒๑๐  เดิน ๕,๐๐๐ เมตร  หญิง ชิงชนะเลิศ  
๒๑๑  พุ่งแหลน  ชาย  ทศกรีฑา ๙  
๒๑๒ วิ่ง ๒๐๐ เมตร  หญิง  ชิงชนะเลิศ  
๒๑๓  วิ่ง ๒๐๐ เมตร  ชาย  ชิงชนะเลิศ  
๒๑๔  วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร  ชาย  ทศกรีฑา ๑๐  

        วันที่ 3 
รายการที่ รายการแข่งขัน เพศ รอบ 

๓๐๑  ทุ่มน้ าหนัก ชาย ชิงชนะเลิศ  
๓๐๒ เขย่งก้าวกระโดด ชาย ชิงชนะเลิศ  
๓๐๓ วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร  หญิง  คัดเลือก  
๓๐๔  วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร  ชาย  คัดเลือก  
๓๐๕  วิ่ง ๘๐๐ เมตร หญิง  คัดเลือก  
๓๐๖  วิ่ง ๘๐๐ เมตร ชาย  คัดเลือก  
๓๐๗  วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร  หญิง  คัดเลือก  
๓๐๘  พุ่งแหลน หญิง ชิงชนะเลิศ  
๓๐๙  วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร  ชาย  คัดเลือก  
๓๑๐  วิ่ง ๘๐๐ เมตร หญิง  ชิงชนะเลิศ  
๓๑๑  วิ่ง ๘๐๐ เมตร ชาย  ชิงชนะเลิศ 
๓๑๒ วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร  หญิง  ชิงชนะเลิศ  
๓๑๓  วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร  ชาย  ชิงชนะเลิศ  
๓๑๔  วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 
๓๑๕  วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร  หญิง  ชิงชนะเลิศ 
๓๑๖ วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร  ชาย  ชิงชนะเลิศ 

วันที่ 2    



6 
 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
 

               
             วันที่ 4 

รายการที่ รายการแข่งขัน เพศ รอบ 
๔๐๑  เขย่งก้าวกระโดด หญิง  ชิงชนะเลิศ  
๔๐๒ วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร  หญิง  สัตตกรีฑา ๑  
๔๐๓  กระโดดสูง  หญิง  สัตตกรีฑา ๒  
๔๐๔  วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร หญิง คัดเลือก 
๔๐๕  วิ่งข้ามรั้ว ๑๑๐ เมตร ชาย คัดเลือก 
๔๐๖  พุ่งแหลน ชาย ชิงชนะเลิศ  
๔๐๗  ทุ่มน้ าหนัก  หญิง  สัตตกรีฑา ๓  
๔๐๘  วิ่งวิบาก ๓,๐๐๐ เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 
๔๐๙  วิ่งวิบาก ๓,๐๐๐ เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 
๔๑๐  วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร  หญิง  ชิงชนะเลิศ  
๔๑๑  วิ่งข้ามรั้ว ๑๑๐ เมตร  ชาย  ชิงชนะเลิศ  
๔๑๒  วิ่ง ๒๐๐ เมตร  หญิง  สัตตกรีฑา ๔  

 
วันที่ 5 

   

๕๐๑ กระโดดไกล  หญิง  สัตตกรีฑา ๕  
๕๐๒ ขว้างจักร ชาย  ชิงชนะเลิศ 
๕๐๓ วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร  หญิง  คัดเลือก  
๕๐๔ วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร  ชาย  คัดเลือก  
๕๐๖ ทุ่มน้ าหนัก หญิง ชิงชนะเลิศ  
๕๐๗ พุ่งแหลน  หญิง  สัตตกรีฑา ๖  
๕๐๘ วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร  หญิง  ชิงชนะเลิศ  
๕๐๙ วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร  ชาย  ชิงชนะเลิศ  
๕๑๐ วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 
๕๑๑ วิ่ง ๘๐๐ เมตร  หญิง  สัตตกรีฑา ๗  
๕๑๒ วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร  หญิง  ชิงชนะเลิศ  
๕๑๓ วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 

 

๗.๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับรายการแข่งขันในแต่ละวัน ให้คณะอนุกรรมการการจัดการ
แข่งขันกีฬากรีฑา พิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

๗ .๔ ในการแข่งขันรอบคัดเลือกคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา              
เป็นผู้ด าเนินการจับสลากเลือกช่องวิ่งให้  
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๗.๕ ในกรณีที่ผู้ เข้าแข่งขันมารายงานตัวไม่ครบในรอบคัดเลือก คณะอนุกรรมการ           
การจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา จะจัดพวกเข้าแข่งขันได้ใหม่ตามความเหมาะสม  

๗ .๖ เมื่อหมดเวลารายงานตัวต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา ถ้ามีผู้ เข้าแข่งขันรายงานตัว           
ไม่เกิน ๘ ช่องวิ่ง หรือ ๘ ทีม ให้ยกไปท าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬากรีฑา โดยเคร่งครัด  
๘.๒ ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬาให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาแข่งขันที่

ก าหนด ๓๐ นาทีของประเภทลู่ และ ๔๐ นาทีของประเภทลาน  
๘.๓ ในการแข่งขันวิ่งผลัด ให้ส่งรายชื่อล าดับนักกีฬาของการแข่งขันวิ่งผลัดก่อนการแข่งขัน 

๑ ชั่วโมง ที่ฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา นักกีฬาที่มีรายชื่อในทีมของแต่ละวิทยาเขตสามารถลงท าการแข่งขันได้ 
๘.๔ อนุญาตให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนไปรายงานตัว แทนผู้เข้าแข่งขันที่ก าลังแข่งขัน  

รายการอื่นอยู่ได ้ 
๘.๕ การประชุมผู้จัดการทีมให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑาก าหนดวัน 

เวลาและสถานที่ การประชุมก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น ๑ วัน  
๘.๖ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและ

ต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  
๘.7 กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบ และกติกาของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย          

ในพระบรมราชูปถัมถ ์ 
๙.2 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา  

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
  10.1 ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ       

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  10.2 รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 

                                            นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
         10.2.1 นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 

จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก 
            (1) ท าลายสถิติการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
            (2) จ านวนเหรียญทอง 

                                            10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง    
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก รางวัลของนักกีฬายอดเยี่ยมชาย และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 



8 
 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
 

                              ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา  
เป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
         ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ

จัดแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

          ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬา 
  ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

(1) ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ     
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (๒) การยื่นการประท้วงการฝ่าฝืนเทคนิคกีฬาให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาที หลังจากการ
แข่งขันรายการนั้นสิ้นสุดลงและประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
                              ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้         

   ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์    นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
 

 
 

 

 

 
 


