ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสาธิตทั้ง ๒๑ สถาบัน
ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๑ นนทรีเกมส์

เสริมกีฬา สร้างไมตรี

สานสามัคคี นนทรีเกมส์

ฉบับปฐมฤกษ์ | วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขออัญเชิญ

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙
ความว่า

...การกีฬานัน้ เป็นทีท่ ราบกันอยูท่ วั่ ไปว่า เป็นการ
บริหารร่างกาย ให้แข็งแรง ทั้งเป็นการฝึกอบรมจิตใจ
ให้เป็นผูร้ า่ เริง รูจ้ กั แพ้และชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้
อภัยซึ่งกันและกัน อย่างที่เรียกว่ามีน�้ำใจเป็นนักกีฬา
รวมความว่าผลของการกีฬา คือผลทางร่างกายและ
จิตใจ นอกจากนั้นยังจะส่งเสริมความสามัคคีกลม
เกลียวกัน อันเป็นวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนายิ่ง...
พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานกรีฑาและศิลปหัถตกรรมนักเรียน
ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๒

…การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่ส�ำคัญยิ่ง
เพราะเป็นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจอดทน กล้าหาญ
รู้แพ้รู้ชนะ ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรง เป็นปัจจัยส่ง
เสริมให้เด็กเป็นผูม้ สี มรรถภาพ ทัง้ ในทางจิตใจและร่างกาย
เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งไปถึ ง การเป็ น พลเมื อ งของชาติ อั น เป็ น
ยอดแห่งความปรารถนา…
พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจ�ำปี ๒๕๐๗
ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๗

ปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวสาธิตทั้งมวล
พร้อมน้อมน�ำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งนี้
และเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตตลอดไป
ด้ ว ยส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ หาที่สุดมิได้

สารจากผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการ
ศึ ก ษา ขอต้ อ นรั บ ทั พ นั ก กี ฬ าจาก
โรงเรียนสาธิตทั่วทุกภูมิภาค

การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามั ค คี ใ นครั้ ง นี้ พวกเราชาวสาธิ ต
ทั้งมวลได้น้อมน�ำพระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ ย วกั บ การ
กีฬามาเป็นหลักในการจัดการแข่งขัน
โดยมีค�ำขวัญว่า
“เสริมกีฬา สร้างไมตรี
สานสามัคคี นนทรีเกมส์”
การจั ด การแข่ ง ขั น ในครั้ ง นี้
พวกเรามิ ไ ด้ มุ ่ ง หวั ง เพี ย ง ‘ชั ย ชนะ’
หากแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง
ในการเสริ ม ศั ก ยภาพให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
ทุกคน และสร้างมิตรไมตรี เพื่อก่อให้
เกิดความสมัครสมานสามัคคี ระหว่าง
โรงเรียนสาธิตทั้ง ๒๑ สถาบัน ให้สม
กับค�ำว่า “สาธิตสามัคคี”

ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ
ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และเอื้ อ เฟื ้ อ ใน
ทุกด้าน ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร
นักเรียน และผูป้ กครองจากทุกสถาบัน
ที่ ร ่ ว มมื อ ร่ ว มใจจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า
ครั้งนี้ให้ส�ำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะมี
ความสุข ประสบความส�ำเร็จ ตลอด
ระยะเวลาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สาธิ ต สามั ค คี ใ นครั้ ง นี้ แ ละเก็ บ เกี่ ย ว
ประสบการณ์ ที่ ดี ไ ว้ ใ นความทรงจ� ำ
ของเราตลอดไป

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก�ำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๒๕๗ คน

๔|

รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์
(ผู้อ�ำนวยการ)

ดร.วิโรฒน์ ชมภู
(ผู้อ�ำนวยการ)

รศ.สุรชา อมรพันธุ์
(ผู้อ�ำนวยการ)

อาจารย์อรุณ แก้วมั่น
(ผู้อ�ำนวยการ)

โรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๙๔ คน

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๑๗๗ คน

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๒๓๑ คน

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๖๒ คน

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๓๐๓ คน

รศ.นพคุณ คุณาชีวะ

อาจารย์นรินทร์ วงค์ค�ำจันทร์
(รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และผู้อ�ำนวยการ)

ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล
(ผู้อ�ำนวยการ)

ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์
(ผู้อ�ำนวยการ)

ผศ.ชวลิต สูงใหญ่
(ผู้อ�ำนวยการ)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม)

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๒๔๙ คน

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๓๗๓ คน

ผศ.ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ
(รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และผู้อ�ำนวยการ)

ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์
(ผู้อ�ำนวยการ)

ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร
ผู้อ�ำนวยการ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๘๑๘ คน

อาจารย์พวงทอง พูลเรือง
(รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
และผู้อ�ำนวยการ)

รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ
(รองคณบดีคณะครุศาสตร์
และผู้อ�ำนวยการ)

ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ
(รองคณบดีคณะครุศาสตร์
และผู้อ�ำนวยการ)

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๕๐๙ คน

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๒๔๖ คน

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๕๐๙ คน

(รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน และ
ผู้อ�ำนวยการ)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง (ฝ่ายประถม)

ผู้อ�ำนวยการทั้ง ๒๐ สถาบัน ร่วมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน

ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
(ผู้อ�ำนวยการ)

รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์
(ผู้อ�ำนวยการ)

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๑๙๔ คน

อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
(ผู้อ�ำนวยการ)
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๒๔๑ คน

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๔๓๑คน

รศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ
(ผู้อ�ำนวยการและปฏิบัติการแทน
อธิการบดีฯ)

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
(รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการ)

สถาบันวิจัย พัฒนา
และสาธิตการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา)

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๑๗๑ คน

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๒๙๘ คน

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๙๗ คน

อาจารย์ดวงนภา ศรีนันทวงศ์
(ผู้อ�ำนวยการ)
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๑๖๖ คน

โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๑๐๗ คน

ร่วมส่งนักกีฬาจ�ำนวน ๔๔ คน

เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส์ | ๕

๒๕๑๘

๖|
๒๕๒๓

๘

๒๕๒๖

๙
๑๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
๒๕๒๔
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มัธยม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประถม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มัธยม
๒๕๑๙
๒๕๓๐

๑๖

ล�ำดับปีการศึกษา
ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตฯ
ของแต่ละโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

๖
๒๕๓๙

เชิงดอยเกมส์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

๒๕๒๖
รูสะมิแลเกมส์

๒๕๓๓

๒๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุบาล

๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประถม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประถม
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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๒๒
ประสานมิตรเกมส์

สาธิต - สามัคคี ครั้งที่ ๑๐ - ๒๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันว่ายน�้ำสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ ๑ - ๙

ล�ำดับการเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตฯ
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๒๕๔๙

๔๐

๒๕๕๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประถม

๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มัธยม

๒๕๔๑

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน

๒๕๓๙
เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส์ | ๗

เจ้าของ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ที่ปรึกษา
นางสาวศศิธร จ่างภากร นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร วงษ์ประยูร นายระวิ โหลทอง นายพงษ์สิริ นันทศิริ นางสาวทิพยวรรณ สุขีโมกข์
บรรณาธิการ นางสาวสุวิกรม มาประณีต
กองบรรณาธิการ นายอาทิตย์ รุ้งรุ่งเรือง นายสิขเรศ อ�ำไพ นายสรเดช จั่นบ้านโขด นางสาวสโรชินี จิตกิจติจ�ำรัส นางสาวนงนุช นุชระป้อม นางสาวเกณิกา กรกัญญพัชร
นางสาวสุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ นางสาวเนตรบุญ บุญรัตนกรกิจ นางสาวบุณย์ชิตา บุญตั้ง นายฐากูร เหมยะรัตน์ นางสาวอารีพร ศรีสุข นายธนัช เอี่ยมแสง นายภาคภูมิ วิวัฒน์วงศ์วนา
นายปรวุฒิ แก้วมูลกิจ นงสาวกฤตยา เกสบุญลือ นายเทวัญกานต์ มุ่งปั่นกลาง นายก�ำธรพล บัวเพชร นายมงคล เสนาพิทักษ์ นายสรยุทธ์ อนันตประยูร นายสมหมาย ชื่นจอหอ
ขอขอบคุณ
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร. ๐๒๕๐๘๘๐๐๐
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