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เสริมกีฬา สร้างไมตรี            สานสามัคคี นนทรีเกมส์



ก�ำหนดกำรพิธีปิดกำรแข่งขันกีฬำสำธิตสำมัคคี ครั้งที่ ๔๑ 

“นนทรีเกมส์”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒  มกรำคม ๒๕๖๐

ณ สนำมอินทรีจันทรสถิตย์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

๑๗.๐๐ น. แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่สนามอินทรีจันทรสถิตย์

๑๗.๑๕ น. ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน

๑๗.๔๐ น. เปิดตัวพิธีกร

๑๗.๔๕ น. การแสดง ชุดที่ ๑  “นนทรีทรงปลูก”

๑๘.๐๐ น. การแสดง ชุดที่ ๒  “มิตรไมตรี  นนทรีเกมส์”

 - ขบวนพาเหรด ๑๗ ชนิดกีฬาเข้าสู่สนาม

๑๘.๓๐ น. ช่วงพิธีการ

 - ประธานคณะกรรมการบริหารการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

   ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” กล่าวรายงานผลการแข่งขัน

 - ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬากรีฑา

   และกีฬาว่ายน�้า

 - ประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑   

   “นนทรีเกมส์”
 - พิธีมอบธงเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี

 - การแสดงของเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๒ 

   “ชัยชนะคือรักและสามัคคี” 

   โดยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   วิทยาเขตก�าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

๑๙.๐๐ น. พิธีดับคบเพลิงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ 

                 “นนทรีเกมส์”
๑๙.๐๕ น. การแสดงชุดที่ ๓ “แสงประทีปส่อง สาธิต นิจนิรันดร์”

๑๙.๑๙ น. เสร็จพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์”

 เมื่อวันที่ ๖ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้น

โรงเรียนสาธิตท้ัง ๒๑ สถาบัน ได้มีกิจกรรมที่ส�าคัญคือ  

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” เพื่อ

เป็นการน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมน�า

พระบรมราโชวาทด้านการกฬีามาปฏิบตั ิกจิกรรมการแข่งขนั

กีฬาสาธิตสามัคคีถือเป็นสื่อแห่งความสมัครสมานสามัคค ี

ของพวกเราพี่น้องชาวสาธิตทั้ง ๒๑ สถาบัน

 ดิฉันขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ทั้งผู้จัดงาน กรรมการ

ตัดสิน นักกีฬา และกองเชียร์ต่างๆ ที่ได้ร่วมกันแข่งขันกีฬา

สาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ในครั้งนี้ และท�าให้

การแข่งขันกีฬาดังกล่าวเสร็จสิ้นด้วยดี

 ท่ามกลางความสวยงามของพิธีเปิดและพิธีปิด  

ความสนกุสนาน ความเหนด็เหนือ่ยในเกมกฬีา ดิฉนัเชือ่ม่ันว่า 

ทุก ๆ คนจะได้เก็บเก่ียวประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ มิตรภาพ  

การท�างานเป ็นทีม และบรรยากาศแห่งความรักใคร ่

ปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเพื่อนพี่น้องชาวสาธิต

ไว้ในความทรงจ�าของพวกเราตลอดไป และเชือ่ว่าไม่มอีะไรที่ 

พวกเราชาวสาธิตจะท�าไม่ส�าเร็จ หากเราร่วมแรงร่วมใจกัน

 ดิฉันขอแสดงความยินดีกับผู ้ที่ได้รับรางวัลจาก 

การแข่งขัน และพร้อมกันน้ีดิฉันขอเป็นก�าลังใจให้ผู้ที่ไม่ได้

รับรางวัลให้มีความเพียร พยายาม มุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อพัฒนา

ศกัยภาพในอนาคต แต่เหนอืสิง่อืน่ใด ดิฉนัต้องการให้ทกุท่าน

ช่วยกนัตระหนกัและอย่าได้ลมืเลอืนวัตถปุระสงค์ทีแ่ท้จรงิใน 

การจดัการแข่งขนักฬีาสาธติสามัคค ีครัง้ที ่๔๑ “นนทรเีกมส์” 

ที่จะให้ชาวสาธิตทุกสถาบันได้แสดงออกถึงความน้อมส�านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างความรักความสมัครสมาน

สามัคคี ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน การแพ้ชนะในเกม 

การแข่งขันเป็นเพียงสิ่งสมมุติเพื่อความสนุกสนานไม่ใช่สิ่งที่

ควรยึดเหนี่ยวเป็นเป้าหมายหลัก

 สุดท้ายนี้จากการจัดงานการแข่งขันกีฬาสาธิต

สามัคคีหวังเป็นอย่างยิ่งว่านับต่อจากนี้ไปกิจกรรมดังกล่าว

จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเรา

ชาวสาธิตเป็นประจ�าทุกปีต่อไป แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า 

ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก�าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ในสาธิตสามัคคี

ครั้งที่ ๔๒  “อินทนิลเกมส์”

นนทรีเกมส์
สาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๑

สารผู้อ�านวยการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 ผศ.ดร ศศิธร จ่างภากร ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตแห่ง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา พร้อมด้วย 

ผู้อ�านวยการและคณะผู้ติดตามจากโรงเรียนสาธิต ท่ีเข้าร่วมการ

แข่งขนั กฬีาสาธติสามคัคี ครัง้ที ่๔๑ “นนทรีเกมส์” เข้าชมนทิรรศการ  

ศิลป์แผ่นดินครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ 

– ๑๑.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม 

พระราชวังดุสิต ซึ่งเป็นผลงานของสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา 

มลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพี ในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ

ในรัชกาลที่ ๙ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ได้น�าชาวนาชาวไร่ที่ยากจน 

มาฝึกฝีมือช่างไทยแผนกต่าง ๆ จนสามารถที่จะอนุรักษ์และสืบสาน

งานศิลป์ต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม 

 นอกจากนี้ยังได้น�าชม “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” ซึ่งเป็นงานชิ้นเอกที่สร้าง

ข้ึนส�าหรับงานนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่ ๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน 

รัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์

*ที่มาของงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่ ๗ จาก www.artsofthekingdom.com 

 เด็กหญิงธีมา  ตงศิริ   สาธิตเกษตร  นักกีฬากรีฑา (ประเภทลู่) 

 ธมีาเป็นนักกีฬากรฑีามา ๔ ปีแล้ว ปัจจุบนัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่๓ เธอกล่าวว่า “ได้มาเป็นนักกีฬาเพราะอาจารย์

นชุจร ีบญุธรรม เหน็แววประกอบกบัดฉินัชอบเล่นกฬีา ในการแข่งขนักฬีาสาธติสามคัค ีครัง้ที ่๔๑ “นนทรเีกมส์” นีด้ฉินั

สามารถคว้าเหรยีญทอง ประเภทวิง่เด่ียว ๔๐๐ เมตร ม.ต้น หญงิ ท�าลายสถิติในปี ๒๕๔๗ ด้วยเวลา ๑.๐๔.๒๑ นาท”ี และ

เธอยงักล่าวอกีว่า  “ความรูส้กึจากการเข้าร่วมแข่งขนัวนันี ้รูสึ้กเหนือ่ยแต่ภมูใิจมาก จากการฝึกซ้อมมาตลอดระยะเวลา  

๑ ปี ในที่สุดวันน้ีก็สามารถท�าได้ สิ่งที่ได้จากการเป็นนักกีฬา ได้เพ่ือน ๆ  ต่างโรงเรียน ได้ความภาคภูมิใจ ได้ฝึก 

ความมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน มีจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งใจและต้องชนะใจตนเอง และท�าให้รู้จักแพ้ชนะ รู้อภัย อยาก

ฝากไว้ว่า กีฬากรีฑาไม่ใช่แค่การวิ่ง แต่เป็นการฝึกทักษะหลายอย่าง เมื่อได้ลองเล่นจะสนุกและติดใจ ขอเพียงเรา  

“มุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน” สุดท้ายขอขอบคุณ อาจารย์สุภัทรชัย สุนทรวิภาต อาจารย์นุชจรี  บุญธรรม โค้ชฝึกสอนทุกท่าน 

ที่่ท�าให้ประสบความส�าเร็จได้ในวันนี้”

 เมื่อเราตั้งใจ เราก็ท�าได้ และเธอ  เด็กหญิงธีมา  ตงศิริ ก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่า การเป็นนักกีฬาสาธิตสามัคคีนั้น 

สิ่งที่เธอได้มานั้น มากกว่าทักษะที่พัฒนาขึ้น 

 สวัสดีนนทรีเกมส์ ดีใจกับธีมา ตงศิริ หวังว่าปีหน้า เราจะพบกับเธอใน...อินทนิลเกมส์...ที่ก�าแพงแสน นะครับ   

นักกีฬา ซุปตาร�

  นายอนุภัทร โตทัพ  นักกีฬาเซปักตะกร้อ สาธิตก�าแพงแสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

อนภุทัรเริม่เล่นกฬีานีม้าตัง้แต่ปีทีแ่ล้ว ส�าหรบัแรงบนัดาลใจให้มาเป็นนักกฬีาน้ัน อนุภทัร กล่าวว่า “เล่นเซปักตะกร้อ 

เพราะเพื่อนชวนมาเล่น พอเล่นแล้วชอบครับ เพราะท�าให้สุขภาพของผมแข็งแรง เมื่อได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิต

สามัคคีแล้ว ได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนต่างสถาบัน ได้มิตรภาพและเกิดความสามัคคีในหมู่ชาวสาธิตด้วยกัน แต่เราเป็น

ตัวแทนของโรงเรียนก็ต้องขยันฝึกซ้อม เป้าหมายของผม คือ การน�าเหรียญมาให้แก่โรงเรียน”

  นายอนุภัทร โตทัพ ได้รับฉายาให้เป็น Cute Boy ซึ่งเขาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวของเราว่า “รู้สึกดีและประทับ

ใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมนนทรีเกมส์”

๒ | เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส์  | ๓



๔ | เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส์  | ๕



ประจ�ำวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๐ ณ เวลำ  ๒๑.๐๐ น.

๐๑ | โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

๐๒ | โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยประถม

๐๓ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร (ฝ่ำยประถม)

๐๔ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง (ฝ่ำยประถม)

๐๕ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม)

๐๖ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น

๐๗ | โรงเรียนอนุบำลสำธิต คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

๐๘ | โรงเรียนสำธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหำวิทยำลัยบูรพำ

๐๙ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร (ปฐมวัยและประถมศึกษำ)

๑๐ | โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก�ำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

๑๑ | สถำบันวิจัย พัฒนำ และสำธิตกำรศึกษำ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

๐๑ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

๐๒ | โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

๐๓ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

๐๔ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม)

๐๕ | โรงเรียนสำธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหำวิทยำลัยบูรพำ

๐๖ | โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยมัธยม

๐๗ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น

๐๘ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)

๐๙ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

๑๐ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

๑๑ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร

๑๒ | โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก�ำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

๑๓ | สถำบันวิจัย พัฒนำ และสำธิตกำรศึกษำ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

๑๔ | โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร

๑๕ | โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ
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จ�ำนวนเหรียญตำมสถำบัน (ระดับประถมศึกษำ)

จ�ำนวนเหรียญตำมสถำบัน (ระดับมัธยมศึกษำ)
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สรุปผลเหรียญรำงวัลออนไลน ์ : http://regisnontrigames.kus.ku.ac.th/reward/

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

     เพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์ KUS 26 ศิษย์เก่าสาธิตเกษตร  

นักบาสฯ สาธิตสามัคคีรุ่นเก๋า  ยังคงยืนเชียร์น้องที่ขอบสนาม  พร้อม

ให้ค�าแนะน�าการเชียร์แบบระดับอินเตอร์  สาธิตสามัคคี ครั้งท่ี ๔๑ 

“นนทรีเกมส์” คราวนี้ กองเชียร์ผู้ปกครองทุกสถาบันมันส์ในอารมณ์ 

มาก ๆ เชียร์นักกีฬาในสนามประมาณว่า มีลูกอยู่ทุกโรงเรียน แข่งขัน

เสร็จผู้ปกครองก็จับมือกัน สานไมตรี สาธิตสามัคคี  เทนนิส ถึงจะจิ๋ว

แต่ก็แจ๋ว สามารถแก้เกมได้อย่างมีทีเด็ด จนได้รับเหรียญทอง ประเภท

ชายคู่ ประถม เขาคือ ด.ช.ภัทรกร เทศนธรรม นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๕ และ ด.ช.รชตะ ธรรมเจริญสถิต นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๖ ของโรงเรียนสาธิตเกษตรนั่นเอง ขอชื่นชม “ผู้ชม ผู้เชียร์” ขอบ

สนาม เป็นขวัญใจกองบรรณาธิการ ไม่ว่าจะคู่ใด สถาบันไหน พอจบเกม  

“เล็กใหญ่ไม่ส�าคัญ ใจล้วน ๆ”

จาก สาธิตสงขลา อนุบาลฯ

“น้อง ๆ  อย่าแย่งกันเองซิ” 

จาก สาธิตสงขลา อนุบาลฯ

“มิตรภาพไม่มีสิ่งใดขวางกั้น” 

จาก สาธิตราม

“อืม! ใช้โหม่งแทนได้ไหม” 

จาก สาธิตราม

 “สวสัดีนนทรเีกมส์” ขอขอบคณุผูส่้งข่าวจากทกุสถาบนัให้แก่ทมีงานของเรา

เสมอมา ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับ ๖ | เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส์  | ๗

“ผู้ชม ผู้เชียร์” จะถ่ายภาพร่วมกันกับนักกีฬา ท�าให้มีแฟนคลับต่างสถาบัน 

เป็นการสร้างเครือข่าย น่ารักจริง ๆ  ฟุตซอล ก่อนวันสุดท้ายของ 

การแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ เหรียญทอง ทีมหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย สาธิต

เกษตร พบกับสาธิตประสานมิตร มัธยม การแข่งขันต้องหยุดชั่วขณะ เพราะ

ขาแว่นตาของนักกีฬากระเด็นจากใบหน้า ต้องช่วยกันส่องหาขาแว่นกันวุ่น 

เป็นภาพท่ีน่ารักน่าประทับใจในความเป็น “สาธิตสามัคคี”  ฟุตบอล  

ด.ช.ธนกร ใบมงคล สาธิตปทุมวัน นักฟุตบอลทีม มัธยมศึกษาตอนต้น จะ

ชิงเหรียญทองในวันพรุ่งนี้ ทีมงานส่งข่าวมา ขอให้สมความตั้งใจนะครับ 

 ส่งท้ายด้วยภาพ และข้อความที่ได้รับจากกองเชียร์โรงเรียน 

สาธิตราม และสาธิตสงขลา อนุบาลฯ จะเป็นนักกีฬาคนใดมาตามดูกันครับ



สามารถติดตามอ่านสาร                                   

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

เจ้าของ   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

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

บรรณาธิการ  นางสาวสวุกิรม มาประณีต  กองบรรณาธิการ นายอาทติย์ รุง้รุง่เรือง นายสขิเรศ อ�าไพ นายสรเดช จ่ันบ้านโขด นางสาวสโรชนิ ีจติกจิตจิ�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

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

-

๙.๑๕ น.

-

-

๑๐.๓๐ น.

๘.๓๐ น.

๙.๐๐ น.

๑๐.๐๐ น.

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

กีฬา       วันนี้

ตำรำงกำรแข่งขันกีฬำสำธิตสำมัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๐

จบการแข่งขัน

๖.๓๐ น.

จบการแข่งขัน

จบการแข่งขัน

จบการแข่งขัน

๙.๐๐ น.

๘.๐๐ น.

๙.๐๐ น.

๘.๐๐ น.

๑๐.๐๐ น.

๑๑.๐๐ น.

จบการแข่งขัน

๙.๐๐ น.

จบการแข่งขัน

จบการแข่งขัน

จบการแข่งขัน

จบการแข่งขัน


