เสริมกีฬา สร้างไมตรี

สานสามัคคี นนทรีเกมส์

ฉบับที่ ๕ | วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

สารประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร จ่างภากร ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒนาการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ประชุมวาระพิเศษ
ณ ห้ อ งประชุ ม ๑-๑๐๑ โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย การติดตาม
การด�ำเนินงานการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมรับข้อเสนอแนะจาก
โรงเรียนสาธิตต่าง ๆ และแจ้งก�ำหนดการพิธีปิดการแข่งขันใน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

นักกีฬาซอฟท์บอล เบอร์ ๙ ธนภัทร เรืองสุขอุดม ม.๓
สาธิตก�ำแพงแสน หน้าตาบอกความสามารถ ได้ขา่ วมาว่าบรรดาแม่ยก
ทั้งหลายเชียร์ติดขอบสนามกันทุกนัด
นอกจากนี้ยังมีภาพพร้อมข้อความส่งมาจากสาธิตรามถึง
นักกีฬา นักกีฬาคนใดคือผู้อยู่ในภาพ ลุ้น!กันได้เลยครับ

ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.วิโรฒน์ ชมภู ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา แจ้งการ
เตรี ย มจั ด งานสาธิ ต วิ ช าการครั้ ง ที่ ๖ พร้ อ มกั น นี้ ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ณชพงศ์ อุดมศรี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาการศึกษา รายงานความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ
กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๒ “อินทนิลเกมส์” ระหว่างวันที่
๖ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา

นักกีฬา ซุปตาร
กานต์ วรวิเศษ นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มัธยม)
ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันแบดมินตันประเภททีม ๓ ปีซ้อน เริ่มเป็นนักกีฬาแบดมินตัน
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ คุณพ่อเป็นนักกีฬาแบดมินตันจึงเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นนักกีฬา
แบดมินตันตามคุณพ่อ กานต์ได้บอกเคล็ดลับว่าต้องตั้งใจฝึกซ้อม และมีวินัยในตนเอง การเข้าร่วมกีฬา
สาธิตสามัคคี ท�ำให้รู้จักเพื่อนมากขึ้น เป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

ปัญญชน พรหมสาขา ณ สกลนคร นักกีฬาแบดมินตัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เคยเป็นนักกีฬาหมากกระดาน (หมากรุกไทย) และได้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมหมากกระดาน
มาแล้ว แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งทางโรงเรียนไม่ได้ส่งนักกีฬาหมากกระดานเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ปัญญชนจึงเข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาแบดมินตันแทน และได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งนี้
ปั ญ ญชนนอกจากจะเป็ น นั ก กี ฬ าแล้ ว ยั ง เป็ น นั ก ดนตรี (มื อ กลอง) ในวง Out of
Order ขณะนี้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แล้ว
ปัญญชนบอกว่า แม้จะเป็นปีสุดท้ายของการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีแต่ก็ประทับใจเพราะได้
รู้จักกับเพื่อนต่างสถาบัน และรู้สึกว่ายังมีคนเก่งกว่าเราอีกมากมาย เราต้องพัฒนาตนเองต่อไป ขอเป็น
ก�ำลังใจให้นักกีฬาทุกคน

๒|

วันทีส่ ามของการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครัง้ ที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์”
ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาบ้างแต่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นของนักกีฬาและความตั้งใจ
ของกองเชียร์เรื่องสภาพอากาศจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันแต่อย่างใด
ปรบมือ!
วันนี้มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิดด้วยกัน ทางกองบรรณาธิการของ
เราได้ทราบว่า ได้รับข้อมูลจากผู้ชมและผู้ดูแลกีฬา ให้ตามดูกีฬาต่าง ๆ
มาถึง
ฮอกกี้ “ฮอกกี้สาธิตเชียงใหม่ ยังไม่เคยแพ้เลยสักนัด สุดยอด ๆ”
บาสเกตบอล มีเสียงกระซิบฝากบอกมาว่า ตี๋น้อย เบอร์ ๕ ม.ต้นชาย สาธิต
ประสานมิตร มัธยม เป็นขวัญใจสาว ๆ ประจ�ำสนาม นอกจากหน้าตาที่จะไม่
ธรรมดาแล้ว ฝีมือก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน และต้องขอชื่นชมนักกีฬาบาสเกตบอล
ทุกสถาบันเลย ฟุตบอล นักฟุตบอลหนุม่ หล่อ อริญชัย ศรีชาพันธ์ เบอร์ ๗ แห่ง
ทีมสาธิตขอนแก่น ฝากบอกกับกองเชียร์วา่ “ผมไม่สนว่าจะยิงเข้าไหม เเต่ผมขอ
เสยผมไว้กอ่ น เดีย๋ วค่อยว่ากัน” ท�ำเอาสาว ๆ ขอบสนามกรีด๊ ! ส่วนกองเชียร์
ฟุตซอล ส่งก�ำลังใจมาให้นกั กีฬาสาธิตศิลปากร ประถม ท�ำประตูได้แต้มมาก ๆ
นะครับ เหตุผลไม่บอก แบดมินตัน กองเชียร์แซวว่านักกีฬาจากทุกสถาบัน
ในปีนที้ า่ ทางลีลาทัง้ ตบ ทัง้ หยอด ทัง้ รับ ได้ใจกองเชียร์มากไม่แพ้กนั เลยทีเดียว
ส�ำหรับทัพกรีฑาของสาธิตเกษตร ได้ขา่ วมาว่ามิใช่จะเด่นเพียงฝีเท้าเท่านัน้
แต่คัดหน้าตาระดับท็อป ๆ ด้วยนะ เอ๊ะ! เพื่ออะไรหนอ ส่วนนักกีฬาหญิง
ก็ถกั เปียผมสวยทุกคนเพราะได้ผดู้ แู ลทีมผูใ้ หญ่ใจดีเป็นผูถ้ กั ให้ ส่วนตัวเต็ง
รุ่น ม.ปลาย หญิง ของสาธิตบูรพา อาจท�ำให้หนาว ๆ ร้อน ๆ ไปตาม ๆ กัน
แฮนด์บอล สาธิตเกษตรพบ
แม้จะหวาดหวั่น แต่ลั่นวาจาว่า...จะสู้นะจ๊ะ
กับสาธิตบูรพาฝีมอื สูสี ผลัดกันท�ำแต้ม ท�ำเอากองเชียร์นงั่ ไม่ตดิ ลุน้ กันทัง้ สนาม
ซอฟท์บอลกันบ้าง ณภัทร วัฒนกิจ
ม.๕ สาธิตเกษตร ต�ำแหน่งเอาต์ฟีลด์
มือฉกาจ ลูกจะเร็วหรือจะลอยมาไกลแค่
ไหนเขาก็รับได้ทุกลูก เก่งจริงๆ ไวเป็น
คุณกลมเกลียวเชียวนะ

“พักกินน�้ำหน่อย เหนื่อยๆ”

“ชู้ตให้สุดพลัง ”

“ให้สองเลยพี่”

“หน้าตาดีมี FC เป็นของตัวเอง ”

“สวัสดีนนทรีเกมส์” ขอขอบคุณผู้ส่งข่าวจากทุกสถาบันให้กับทีมงานของเรา
พรุ่งนี้ช่วยส่งกันมาใหม่นะครับ

ประจ�ำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐

กีฬา
เกร็ดความรู สาธิ
ต

ตอน “จาก สาธิต-สามัคคี มาเป็น สาธิตสามัคคี”
โดย อาจารย์พรศักดิ์ นากชื่น

สารประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ 						
เพียงเครื่องหมายยัติภังค์ (–) ระหว่างค�ำว่า “สาธิต” และ
“สามัคคี” คือ สาธิต–สามัคคี ในปีที่โรงเรียนสาธิตบูรพาเป็นเจ้าภาพ
ครั้งที่ ๓๔ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒) มีการถามในที่ประชุมว่า เครื่องหมายวรรค
ตอน ที่อ่านว่าขีดสั้น (–) หรืออ่านว่า “ยติภังค์หรือยัติภังค์” มีใครรู้
ความหมายเริ่มต้นของค�ำว่า “สาธิต-สามัคคี” บ้าง ณ ช่วงเวลานั้น
บุคลากรในรุ่นเริ่มแรกของการจัดการแข่งขันอาจไม่ได้มาประชุม จึงไม่มี
เสียงตอบแต่อย่างไร ในทีส่ ดุ มติทปี่ ระชุม จึงให้ตดั เครือ่ งหมาย – ออกจาก
ค�ำว่า “สาธิต – สามัคคี” มาเป็นค�ำว่า “สาธิตสามัคคี” แทน
กาลเวลาผ่านมา... ขอคิดในแนวภาษาไทยและวิเคราะห์ย้อน
กลับไปอดีต ภาษาไทยใช้ยัติภังค์ (–) แทนการบอกถึงการประมาณช่วง

๑

จ�ำนวนเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา)
สวัสดีนนทรีเกมส์
ฉบับที่ ๕ | วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐

ค่า หรือ การบอกต้นทางไปยังปลายทาง อ่านว่า “ถึง” น�ำมาวิเคราะห์
ต่อว่า “สาธิต” คือโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ จะไปถึงค�ำว่า “สามัคคี” คือ
ความปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกัน ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
เสมือนสอนให้รถู้ งึ ความอดทน อดกลัน้ บากบัน่ จากแรงกายแรงใจและสมอง
สองมือ เพื่อสู่สามัคคี
การใช้ค�ำว่า “สาธิตสามัคคี” เสมือนเป็นวิถีชีวิตของคนยุคใหม่
ที่ต้องการอะไรที่รวดเร็ว เบ็ดเสร็จ ทันใจ ไม่ต้องรอนาน ดังนั้นการตัด
ยัติภังค์ (–) ออกไป จึงดูเป็นเหมือนการมีน�้ำอดน�้ำทนในการรอคอยที่น้อย
ลงก็เป็นได้ ...ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเช่นกัน...

๐๑ | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
๐๒ | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
๐๓ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
๐๔ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (ฝ่ายประถม)
๐๕ | โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๐๖ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
๐๗ | โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
๐๘ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
๐๙ | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
๑๐ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๑ | สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
๑๒ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวมคำ�ขวัญ กีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่

ปีการศึกษา

ชื่อการแข่งขัน / คำ�ขวัญ

๖

๒๕๒๔

ว่ายน�้ำสาธิต-สามัคคี ครั้งที่ ๖ ว่ายน�้ำ “สาธิต-สามัคคี” เฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

๑๐

๒๕๒๘

สาธิต-สามัคคี ครั้งที่ ๑๐

กีฬา “สาธิต-สามัคคี” เฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ๒๕๒๘

๒๕

๒๕๔๓

ประสานมิตรเกมส์

ค�ำขวัญ “ประสานใจ ประสานสาธิต ประสานมิตรเกมส์”

๒๖

๒๕๔๔

รูสมิแลเกมส์			

ค�ำขวัญ “ผูกพันดวงแด รูสมิแลเกมส์”

๒๗

๒๕๔๕

ปทุมวันเกมส์ 			

ค�ำขวัญ “ร้อยใจสาธิต ผูกมิตรสัมพันธ์ ปทุมวันเกมส์”

๒๘

๒๕๔๖

กาลพฤกษ์เกมส์ 		

ค�ำขวัญ “สิบห้าสาธิต ผูกมิตรชิงชัย สามัคคียิ่งใหญ่ ในกาลพฤกษ์เกมส์”

๒๙

๒๕๔๗

จามจุรีเกมส์ 			

ค�ำขวัญ “สาธิตร่วมใจ เชื่อมสายใยไมตรี จามจุรีเกมส์”

๓๐

๒๕๔๘

ก�ำแพงแสนเกมส์ 		

ค�ำขวัญ “สามสิบปี สามัคคีสาธิต ผูกมิตรยิ่งใหญ่ ในก�ำแพงแสนเกมส์”

๓๑

๒๕๔๙

พี้จั่นเกมส์ 			

ค�ำขวัญ “กีฬาสื่อไมตรี สาธิตสามัคคีสื่อน�้ำใจ”

๓๒

๒๕๕๐

จ๊างน้อยเกมส์ 		

ค�ำขวัญ “กีฬาสร้างคนดี สาธิตสามัคคีสร้างสัมพันธ์”

๓๓

๒๕๕๑

ฝ้ายค�ำเกมส์ 			

ค�ำขวัญ “สาธิตสามัคคี เกรียงไกร ร้อยเรียงรวมใจ มั่นคงไว้เป็นหนึ่งเดียว”

๓๔

๒๕๕๒

ราชพฤกษ์เกมส์ 		

ค�ำขวัญ “เกลียวคลื่น เกลียวไมตรี สาธิตสามัคคี เชื่อมสัมพันธ์”

๓๕

๒๕๕๓

ประสานมิตรเกมส์ 		

ค�ำขวัญ “กีฬาสาธิต ผูกจิตสัมพันธ์ เป็นหนึ่งเดียวกัน ประสานมิตรเกมส์”

๓๖

๒๕๕๔

ปูแป้งเกมส์ 			

ค�ำขวัญ “ม่วนซื่นฮักแพง ร่วมแรงร่วมใจ สิบแปดสาธิตยิ่งใหญ่ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”

๓๗

๒๕๕๕

ปทุมวันเกมส์ 			

ค�ำขวัญ “สาธิตสามัคคี ไมตรีสัมพันธ์ กีฬาสมานฉันท์ ปทุมวันเกมส์

๓๘

๒๕๕๖

ดอกแก้วเกมส์ 		 ค�ำขวัญ “กีฬาสร้างคน วัฒนธรรมสร้างชาติ”

๓๙

๒๕๕๗

จามจุรีเกมส์ 			

ค�ำขวัญ “กีฬาสร้างมิตร สาธิตร่วมใจ สามัคคีรู้อภัย สุขใจจามจุรีเกมส์”

๔๐

๒๕๕๘

กัลปพฤกษ์เกมส์ 		

ค�ำขวัญ “ตุ้มโฮมสถาบัน กัลปพฤกษ์สานฝัน แคนคูนสัมพันธ์ สาธิตสามัคคี”

๔๑

๒๕๕๙

นนทรีเกมส์ 			

ค�ำขวัญ “เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส์”

จ�ำนวนเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา)
๐๑ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
๐๒ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๐๓ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
๐๔ | โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
๐๕ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๐๖ | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
๐๗ | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
๐๘ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
๐๙ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๐ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๑ | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
๑๒ | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๓ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๔ | สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
๑๕ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

๓

รวม

๓๓
๑๔
๘
๒
๒
๒
๑
๒
๐
๐
๐
๐

๑๕
๑๐
๑๖
๗
๑
๕
๒
๗
๓
๒
๒
๐

๗๒
๔๕
๓๔
๑๒
๖
๙
๔
๙
๓
๒
๒
๐

๖๔

๖๔

๗๐

๑๙๘

๑

๒

๓

รวม

๒๕
๒๑
๑๖
๑๐
๙
๘
๗
๕
๔
๓
๓
๑
๑
๑
๐

๑๗
๒๖
๙
๘
๖
๑๒
๑๓
๗
๔
๔
๑
๖
๑
๐
๑

๑๘
๒๕
๑๖
๕
๑๐
๒๐
๑๑
๖
๔
๘
๑
๒
๒
๒
๐

๖๐
๗๒
๔๑
๒๓
๒๕
๔๐
๓๑
๑๘
๑๒
๑๕
๕
๙
๔
๓
๑

๒๔
๒๑
๑๐
๓
๓
๒
๑
๐
๐
๐
๐
๐

๒

๑๑๔ ๑๑๕ ๑๓๐
สรุปผลเหรียญรางวัลออนไลน์ : http://regisnontrigames.kus.ku.ac.th/reward/
ผลการแข่งขันประจ�ำวันออนไลน์ : http://regisnontrigames.kus.ku.ac.th/reward/sportschedulebydate.php

๓๕๙

เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส์ | ๗
๕

กีฬา วันนี้
ตารางการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์”
วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
ชนิดกีฬา
๐๑ | กรีฑา

ระดับ/เวลา
ประถมศึกษา

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

-

-

-

๐๒ | กอล์ฟ
๐๓ | ซอฟท์บอล

สถานที่แข่งขัน
สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก.
อยุธยากอล์ฟคลับ จ.พระนครศรีอยุธยา

๑๐.๓๐ น.
หญิ- ง (๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.), ชาย (๑๒.๓๐-๑๔.๓๐- น.)

๐๔ | เซปักตะกร้อ

-

๑๗.๐๐ น.

๑๖.๐๐ น.

๐๕ | เทนนิส

-

๘.๐๐ น.

-

สนามรักบี้ มก.
สนามเซปักตะกร้อ มก.
สนามเทนนิส รร.สาธิต และ สนามเทนนิส มก.

๐๖ | เทเบิลเทนนิส ๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ๑๐.๓๐-๑๔.๓๐ น.

๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.

๐๗ | บาสเกตบอล

-

๑๔.๐๐-๑๗.๔๕ น.

๙.๐๐-๑๒.๔๕ น.

สนามบาสเกตบอลในร่ม รร.สาธิต

๐๘ | แบดมินตัน

-

๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.

๐๙ | เปตอง

-

๘.๓๐ น.

๑๐ | ฟุตซอล

-

๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น.

๑๑ | ฟุตบอล

-

สนามฟุตบอล รร.สาธิต และ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก.
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.

-

๑๔ | ว่ายน�้ำ

๘.๓๐-๑๔.๓๐ น.

ลานด้านข้างสนามรักบี้ มก.

๑๕.๓๐-๑๖.๑๕ น. สนามหญ้าเทียมหน้าอาคารอุบล รร.สาธิต

๑๐.๓๐-๑๙.๓๐ น.

๑๒ | ลีลาศ
๑๓ | วอลเลย์บอล

อาคารเสรีไตรรัตน์ ส�ำนักการกีฬา มก.

๑๑.๓๐-๑๘.๓๐ น. อาคารเสรีไตรรัตน์ ส�ำนักการกีฬา มก.

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มก.

๘.๓๐-๑๖.๔๐ น.

๑๕ | หมากกระดาน

-

๘.๓๐-๑๖.๔๐ น.

-

อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๒ รร.สาธิต

๑๖ | ฮอกกี้

-

๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

-

สนามธีระสูตะบุตร มก.

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

-

อาคารกีฬาชั้น ๒ รร.สาธิต

๑๗ | แฮนด์บอล

สามารถติดตามอ่านสาร
ได้ทาง http://nontrigames.kus.ku.ac.th
เจ้าของ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ที่ปรึกษา
นางสาวศศิธร จ่างภากร นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร วงษ์ประยูร นายระวิ โหลทอง นายพงษ์สิริ นันทศิริ นางสาวทิพยวรรณ สุขีโมกข์
บรรณาธิการ นางสาวสุวกิ รม มาประณีต กองบรรณาธิการ นายอาทิตย์ รุง้ รุง่ เรือง นายสิขเรศ อ�ำไพ นายสรเดช จัน่ บ้านโขด นางสาวสโรชินี จิตกิจติจำ� รัส
นางสาวนงนุช นุชระป้อม นางสาวเกณิกา กรกัญญพัชร นางสาวสุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ นางสาวเนตรบุญ บุญรัตนกรกิจ นางสาวบุณย์ชิตา บุญตั้ง
นายฐากูร เหมยะรัตน์ นางสาวอารีพร ศรีสุข นายธนัช เอี่ยมแสง นายภาคภูมิ วิวัฒน์วงศ์วนา นายปรวุฒิ แก้วมูลกิจ นางสาวกฤตยา เกสบุญลือ
นายเทวัญกานต์ มุ่งปั่นกลาง นายก�ำธรพล บัวเพชร นายมงคล เสนาพิทักษ์ นายสรยุทธ์ อนันตประยูร นายสมหมาย ชื่นจอหอ
ขอขอบคุณ
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร. ๐๒๕๐๘๘๐๐๐

