
ฉบ
ับ
ท
ี่ ๗

 | 
วัน

พ
ุธท

ี่ ๑
๑

 ม
กร

าค
ม 

พ
.ศ

.๒
๕

๖
๐

เสริมกีฬา สร้างไมตรี            สานสามัคคี นนทรีเกมส์



ร่วมน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้ของ

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

กับนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ

“ถนนตำมรอยพ่อ”

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพ่อ
จำกโครงกำรกว่ำ ๔,๐๐๐ โครงกำร เรำได้คัดเลือกโครงกำรน�้ำ 

โครงกำรดิน และโครงกำรหลวง มำเป็นตัวอย่ำงของโครงกำร

ที่น�ำมำซึ่งควำมผำสุกของพสกนิกรชำวไทย

 ด.ญ.ณรีนชุ ประจันพาณิชย์ นกักฬีากอล์ฟ และ

ว่ายน�้า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 “ดิฉันภูมิใจมากท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของนักกีฬาสาธิต

เกษตรฯ โดยเฉพาะปีนี้โรงเรียนเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ยิ่งท�าให้รู้สึกว่าตัว

เองได้ท�าหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่  ส�าหรับกีฬาว่ายน�้าซึ่งได้ลงแข่งขันใน 

วันที่ ๗-๘  มกราคม ๒๕๖๐ ได้รางวัล ๕ เหรียญทอง ส�าหรับ

กีฬากอล์ฟหญิงรุ่นอายุ ๑๑ ปี ได้รางวัล ๑ เหรียญทอง และได้

รับถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่น ๑๑ ปีหญิง  และได้เป็นหนึ่งใน

สองตัวแทนรับโล่คะแนนรวม รุ่น ๑๑ ปีหญิง ซึ่งจะรับในพิธีปิด 

การแข่งขนั ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ จะเป็นสิง่ท่ีจดจ�าไปตลอดการ

เป็นนักกีฬา ท�าให้ดิฉันได้ฝึกความอดทน มีความพยายาม และ

มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

และได้รูจ้กัเพือ่นนกักฬีาสาธติต่างสถาบนั ท�าให้เกดิรอยยิม้และ

มิตรภาพที่ดีต่อกัน ดิฉันจะท�าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดค่ะ”

 น.ส.อาจารีย์ ทองทิพย์ (สตางค์) นักกรีฑา 

และฮอกกี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก�าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 “เป็นนักกีฬากรีฑาตั้งแต่ชั้น ม.๒ และเป็นนักกีฬา

ฮอกกี้ตั้งแต่ชั้น ม.๓ แรงบันดาลใจที่เป็นนักกีฬาคือเพื่อนชวน

ไปลองเล่น จนกระท่ังได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ทุก

ครัง้ทีแ่ข่งกม็คีวามรูส้กึกดดนั ด้วยความตัง้ใจทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมาย 

เราก็ท�าเต็มท่ีจนได้รางวัลแต่สิ่งท่ีมีค่ากว่านั้น คือ เราได้เพื่อน

จากหลายโรงเรียน คิดเสมอว่าเราแข่งกันในเกมพอจบเกมเรา

ก็เป็นเพ่ือนกัน เล่นกีฬาแม้จะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่า เมื่อแลกกับ 

ความภูมิใจและมิตรภาพ”

นักกีฬา ซุปตาร�

 เช้าวนัทีห้่าของการแข่งขนักีฬาสาธติสามคัคี

ครั้งที่ ๔๑ นนทรีเกมส์ วันนี้ฝนตกตลอดทั้งวัน แต่ก็

ไม่สามารถท�าลายความมุ่งมั่นตั้งใจของนักกีฬาและ

กองเชียร์ลงไปได้ ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย

นะครับ ใกล้วันสุดท้ายของการแข่งขันเข้าไปทุกที

บรรยากาศยิ่งคึกคัก น่าติดตามดูทุกขณะ  ไปดู

กันที่หอพักชายกันบ้าง หอพักชาย ๑๓ สุภาพบุรุษ 

สาธิตขอนแก่น พบกระเป๋าสตางค์ของ นายวฤธ  

มะโนผาบ นักเรียนโรงเรียนสาธิตเชียงใหม่ และน�า

มาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขณะนี้ได้

ประสานงานเพือ่น�าส่งเจ้าของแล้ว  ต้องขอชืน่ชมและ

ยกนิ้วให้ในความมีน�้าใจและความซื่อสัตย์ของบุคคล

ที่ไม่ประสงค์ออกนาม  บาสเกตบอล ทั้งม.ต้น 

ม.ปลายชาย  กองเชียร์สาธิตเกษตรข้างสนามลุ้นกัน

สดุ ๆ   ใจเต้นรวัเลยครบั   ผูสู้งวัยใจระทกึกับลลีาของ

สาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้ม! เบอร์ 10 สาธิตประสานมิตร 

มัธยม  ชู้ตเข้าแล้ว  เข้าอีก เข้าอีก สุดยอดไปเลย  

 ส่วนฟุตบอล ผู้ปกครองทีมฟุตบอล ม.ปลาย ดี

ใจสุดๆ รวมพลังกันวิ่งรอบสนามอินทรีจันทรสถิตย์ 

หลงัจากทีน่กักีฬาน�าชัยชนะมา   นี!่ ถ้าได้เหรยีญทอง

จะว่ิงรอบมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กันไหวไหมเนีย่  

 กอล์ฟ ด.ญ.พรรษพมินท์ ตนัตสิวุรรณนา สาธิต

จฬุา ประถม ชัน้ ป.๔ เริม่เล่นกฬีากอล์ฟ ตอน ป.๒  

ชอบและสนใจเรียนเอง ขอสมัครคัดตัวก็ได้เป็น

นักกีฬาของโรงเรียน พอแข่งปีแรก ก็ได้เหรียญทอง 

วันนี้เธอกล่าวว่า “ดีใจที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียน ได้

รูจ้กัเพือ่น ๆ  และเรยีนรูค้วามมนี�า้ใจนกักฬีา” สดุยอด 

 ด.ช.ชยตุ บุญมานนัท์ สาธติประสานมติร ประถม 

ป.๔ นกักีฬากอล์ฟรุน่เลก็ ใจสูไ้ม่ถอย ถงึแม้ว่าเข่าจะ

บาดเจ็บ  คุณหมอขอให้หยุดพัก แต่เจ้าตัวประกาศ

ลั่น “ยังไงก็จะเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อคว้าถ้วยรางวัล

มาให้ได้”  ว่ายน�้า ยินดีด้วยกับ ด.ญ.ณัฏฐพัตร  

ถิ่นค�าแบ่ง สาธิตมศว องครักษ์ ประเดิมเหรียญทอง

แรกให้แก่โรงเรียนจากกีฬาว่ายน�้าผีเสื้อ ๕๐เมตร

บุคคลหญิง  ฟุตซอล ทราบจากผู้ดูแลการแข่งขัน

ว่านักกีฬาปีนี้มากมายความสามารถกันทุกโรงเรียน  

สู้กันสุดยอด สุดยอด! ข่าวส่งมาแค่นี้   กรีฑา แม้

ฝนจะตกโปรยปลายทัง้วนั นกักฬีากรฑีากย็งัสามารถ

ท�าลายสถิติ ในการแข่งขันประเภทว่ิง ๔๐๐ เมตร  

รุ่น ม.ต้น หญิง  ด.ญ.ธีมา ตงสิริ จากสาธิตเกษตร 

และ นายเดโชชัย พรประพันธ์ รุ่น ม.ปลายชาย 

จากสาธติบรูพา นกักรฑีาซะอย่างไม่กลวัทัง้แดดและ

ฝน  ส่วนรายการว่ิง ๔x๑๐๐เมตร ม.ปลายหญงิ แก้ว 

และ แหวน สองสาวฝาแฝดสร้างความงงงวยให้แก่

กรรมการ  เข้าแข่งรายการเดียวกัน แต่ใครกันแน่ที่

เข้าเส้นชัยก่อน เดากันให้ถูก ต้องยืมกล้องจากงาน

กีฬาเอเชียนเกมส์มาดูไหมเอ่ย

 ส่งท้ายด้วยภาพพร้อมข้อความส่งจากสาธิตรามถึงนักกีฬาทุกคน นักกีฬาคนใดคือ 

ผู้โชคดีอยู่ในภาพมาดูกันครับ

ชยุต

ผมอยากเห็นคนไทยบินได้

ท่านี้ท่านได้แต่ใดมา

สวยเลือกได้ก็หนูนี่

 “                        ขอ

ขอบคุณผู้ส่งข่าวจากทุกสถาบันให้กับ

ทมีงานของเรา พรุง่นีช่้วยส่งกนัมาใหม่

นะครับ 
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ประจ�ำวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๐ ณ เวลำ  ๒๐.๐๐ น.

๐๑ | โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

๐๒ | โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยประถม

๐๓ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร (ฝ่ำยประถม)

๐๔ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง (ฝ่ำยประถม)

๐๕ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม)

๐๖ | โรงเรียนอนุบำลสำธิต คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

๐๗ | โรงเรียนสำธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหำวิทยำลัยบูรพำ

๐๘ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น

๐๙ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ปฐมวัยและประถมศึกษำ)

๑๐ | โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก�ำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

๑๑ | สถำบันวิจัย พัฒนำ และสำธิตกำรศึกษำ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

๐๑ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

๐๒ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

๐๓ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม)

๐๔ | โรงเรียนสำธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหำวิทยำลัยบูรพำ

๐๕ | โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

๐๖ | โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยมัธยม

๐๗ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

๐๘ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)

๐๙ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น

๑๐ | โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก�ำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

๑๑ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

๑๒ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร

๑๓ | สถำบันวิจัย พัฒนำ และสำธิตกำรศึกษำ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

๑๔ | โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร

๑๕ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
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สรุปผลเหรียญรำงวัลออนไลน ์ : http://regisnontrigames.kus.ku.ac.th/reward/

ผลกำรแข่งขันประจ�ำวันออนไลน์  : http://regisnontrigames.kus.ku.ac.th/reward/sportschedulebydate.php

สามัคคี
สาธิต

สาธิตส
ามัคคี

หนังสือกีฬาสาธิตสามัคคี

หนังสือกีฬาสาธิตสามัคคี
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หนังสือกีฬาสาธิตสามัคคี

หนังสือกีฬาสาธิตสามัคคี
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ตอน “หลำกหลำยรสชำติเบื้องหลัง”
โดย อาจารย์พรศักดิ์ นากชื่น

เกร็ดความรู สาธิต
กีฬา

ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันบอก-แนะนักกีฬำ

เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ทีส่าธติเกษตรเป็นเจ้าภาพ  

มีหัวข ้อพูดคุยเ ร่ืองการให ้ความรู ้ นักกีฬา

ในขณะการแข่งขันกีฬาได้ เพราะสมัยน้ัน 

ประธานจัดการแข่งขันเป็นอาจารย์ จะควบคุม

การแข่งขันตลอด และให้ความรู ้ในลักษณะ 

การบอก-แนะทางเครือ่งขยายเสยีง ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กติกาบางข้อที่

เข้าใจผิดและกติกาที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ ใน

ยุคปัจจุบันประธานจัดการแข่งขันเป็นบุคคล

ภายนอก การบอก-แนะนักกีฬาจะไม่มี หรือมี

ก็น้อยมาก

เคยมีกำรขอให้จัดกำรแข่งขัน
กีฬำสำธิตสำมัคคี ๒ ปีต่อครั้ง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่สาธิตศิลปากรเป็น

เจ้าภาพ ที่ประชุมรวมของคณะกรรมการ

จัดการแข ่งขัน มีการถกปัญหาเรื่อง 

การจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ให้เป็น ๒ ปีต่อ

คร้ัง เพราะปัญหางบประมาณและค่าใช้

จ่ายทีม่ากขึน้ รศ.ดร.จงรกัษ์ ไกรนาม อดตี

อาจารย์ใหญ่ รร.สาธิตเกษตร สรุปความ 

ว่า ในการลงทุนกับกีฬา และการจัด 

การแข่งขันกีฬาให้นักเรียน ท�าให้นักเรียน

มีการแข่งขันกีฬา คุ้มค่ามหาศาล โดยจัด 

ปีละครั้ง ถือว่าเหมาะสมแล้ว และเป็น 

การพัฒนากีฬาได้ต่อเนื่อง

ตำรำงเหรียญรำงวัล

เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สาธิตเชียงใหม่เป็น 

เจ้าภาพ มีการใช้สถานท่ีประชุมที่สาธิต

เกษตร มีข้อตกลงให้แยกการแสดงตาราง

เหรียญรางวัลเป็น ๒ ระดับคือ ระดับ

ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพื่อ

ให้โรงเรียนทีม่เีฉพาะประถมหรอืมธัยม จะ

ได้มีโอกาสติดอันดับเหรียญรางวัลอันดับ

ต้น ๆ กับเขาบ้าง เพื่อเป็นก�าลังใจนั่นเอง

รำยละเอียดกำรเป็นเจ้ำภำพ

เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ การจดักฬีาสาธิตสามคัคี

คร้ังที่ ๒๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เริ่มแจ้ง

รายละเอียดการจัดกีฬาลงใน “หนังสือ

กีฬาสาธิตสามัคคี” ตั้งแต่ครั้งที่ ๑ จนถึง

ครั้งที่ ๒๕ ว่า จัดกีฬาชนิดใดบ้าง ค�าขวัญ

และ สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นอะไร มี

โรงเรียนใดที่ส่งกองเชียร์ เป็นต้น เพื่อให้

เห็นข้อมูลในส่วนส�าคัญ จากนั้นโรงเรียน

เจ้าภาพต่อมา ก็น�าข้อมูลมาจัดท�ารูปเล่ม

ทุกปี

น.ส.นภสวรรณ ประดับการ 

สาธิตจุฬา มัธยม 

บาสเกตบอลและกรีฑา ม.๖
ด.ช.กันตินันทิ์ ศรียะพันธ์    และด.ญ.พิมพ์ลดา เกลี้ยงจันทร์                                                

สาธิตประสานมิตร ประถม  ลีลาศ  ป.๖ 

ด.ญ.ไอริณ แก้วซิ้ม  
สาธิตบูรพา 

แฮนด์บอล ม.๒

น.ส.ลวิตา สุวรรณนที สาธิตศิลปากร 
เปตอง ม.๔

ด.ช.พีระกฤตย์ พัชรบุณยเกียรติ 

สาธิตปทุมวัน 

ว่ายน�้า ม.๓

๖ | 



สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก.

อยุธยากอล์ฟคลับ จ.พระนครศรีอยุธยา

สนามรักบี้ มก.

สนามเซปักตะกร้อ มก.

สนามเทนนิส รร.สาธิต และ สนามเทนนิส มก.

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.

สนามบาสเกตบอลในร่ม รร.สาธิต

อาคารเสรีไตรรัตน์ ส�านักการกีฬา มก.

ลานด้านข้างสนามรักบี้ มก.

สนามหญ้าเทียมหน้าอาคารอุบล รร.สาธิต

สนามฟุตบอล รร.สาธิต และ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก.

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.

อาคารเสรีไตรรัตน์ ส�านักการกีฬา มก.

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มก.

อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๒ รร.สาธิต

สนามธีระสูตะบุตร มก.

อาคารกีฬาชั้น ๒ รร.สาธิต

สถำนที่แข่งขันชนิดกีฬำ ประถมศึกษำ
ระดับ/เวลำ
มัธยมต้น มัธยมปลำย

๐๑ | กรีฑำ

๐๒ | กอล์ฟ

๐๓ | ซอฟท์บอล

๐๔ | เซปักตะกร้อ

๐๕ | เทนนิส

๐๖ | เทเบิลเทนนิส

๐๗ | บำสเกตบอล

๐๘ | แบดมินตัน

๐๙ | เปตอง

๑๐ | ฟุตซอล

๑๑ | ฟุตบอล

๑๒ | ลีลำศ

๑๓ | วอลเลย์บอล

๑๔ | ว่ำยน�้ำ

๑๕ | หมำกกระดำน

๑๖ | ฮอกกี้

๑๗ | แฮนด์บอล

๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.

-

๘.๐๐ น.

๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

-

๙.๐๐ น.

๘.๐๐ น.

-

๑๕.๓๐ น.

-

๘.๓๐ น.

-

๑๐.๐๐ น.

๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.

๑๗.๐๐ น.

๘.๐๐ น.

๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

๙.๐๐ น.

๙.๓๕ น.

๘.๐๐ น.

๑๓.๐๐ น.

-

๑๐.๓๐ น.

๘.๓๐ น.

๙.๐๐ น.

-

๙.๐๐ น.

๙.๐๐ น.

๘.๐๐ น.

๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.

จบการแข่งขัน

๑๖.๐๐ น.

๘.๐๐ น.

๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

๑๑.๓๐ น.

๑๔.๓๐ น.

๑๐.๓๐ น.

จบการแข่งขัน

๘.๓๐ น.

จบการแข่งขัน

๘.๓๐ น.

๑๑.๒๐ น.

กีฬา       วันนี้

“นนทรีเกมส์” 
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

หญิง (๘.๓๐ น.), ชาย (๑๐.๓๐ น.)

ตำรำงกำรแข่งขันกฬีำสำธติสำมัคค ีครั้งที ่๔๑

เจ้าของ   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ที่ปรึกษา  นางสาวศศิธร จ่างภากร นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร วงษ์ประยูร นายระวิ โหลทอง นายพงษ์สิริ นันทศิริ นางสาวทิพยวรรณ สุขีโมกข์

บรรณาธิการ  นางสาวสุวกิรม มาประณตี  กองบรรณาธิการ นายอาทติย์ รุง้รุง่เรอืง นายสขิเรศ อ�าไพ นายสรเดช จ่ันบ้านโขด นางสาวสโรชนีิ จิตกจิติจ�ารสั  

นางสาวนงนุช นุชระป้อม นางสาวเกณิกา กรกัญญพัชร นางสาวสุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ นางสาวเนตรบุญ บุญรัตนกรกิจ นางสาวบุณย์ชิตา บุญต้ัง  

นายฐากูร เหมยะรัตน์ นางสาวอารีพร ศรีสุข นายธนัช เอี่ยมแสง นายภาคภูมิ วิวัฒน์วงศ์วนา นายปรวุฒิ แก้วมูลกิจ นางสาวกฤตยา เกสบุญลือ  

นายเทวัญกานต์ มุ่งปั่นกลาง นายก�าธรพล บัวเพชร นายมงคล เสนาพิทักษ์ นายสรยุทธ์ อนันตประยูร นายสมหมาย ชื่นจอหอ 

ขอขอบคุณ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โทร. ๐๒๕๐๘๘๐๐๐

สามารถติดตามอ่านสาร                                   

ได้ทาง http://nontrigames.kus.ku.ac.th


