
สายบน

(รอบแรก)  2 ต.ค. สนาม 1 (รอบสอง) 3 ต.ค. สนาม 2 (รอบสาม) 11 ต.ค. สนาม 1 (รอบสี�) 18 ต.ค. สนาม 1 (รอบ 16 ทมี) 19 ต.ค. สนาม 1

1 โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร

2 โรงเรยีนปทมุคงคา สมทุรปราการ กฬีากรงุเทพมหานคร 2-1

3 โรงเรยีนทปัีงกรฯ ปทมุธานี ปทุมคงคา สมทุรปราการ 4-0 กฬีากรงุเทพมหานคร 7-0

4 โรงเรยีนบวัแกว้เกษร บวัแกว้เกษร 3-2

5 โรงเรยีนวดัราชโอรส

6 โรงเรยีนจรยิธรรมศกึษามลูนิธิ จรยิธรรมศกึษาฯ 1-0 ราชวนิิตบางแคปานขาํ 4-3

7 โรงเรยีนสมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ลพบุรี เทศบาลวงัสะพุง 2 จ.เลย 2-0

8 โรงเรยีนเทศบาลวงัสะพงุ 2 จ.เลย ราชวนิิตบางแคปานขาํ 4-2

9 โรงเรยีนระยองวทิยาคมปากนํ�า ราชวนิิตบางแคปานขาํ 4-1

10 โรงเรยีนราชวนิิตบางแคปานขาํ ราชวินิตบางแคปานขาํ 5-2

11 โรงเรยีนบางพลรีาษฎรบ์าํรุง บางพลรีาษฎรบ์าํรงุ 6-5 (2-2) เข้ารอบ 8 ทมี

12 โรงเรยีนวงันํ�าเขยีวพทิยาคม พนัทา้ยนรสงิหว์ทิยา 2-0

13 โรงเรยีนพนัทา้ยนรสงิหว์ทิยา

14 โรงเรยีนวชริาลยั วชริาลยั 4-2 พนัทา้ยนรสงิหว์ทิยา 3-1

15 โรงเรยีนเตรยีมฯน้อมเกลา้ สมทุรปราการ

16 โรงเรยีนพบิลูวทิยาลยั ประเทอืงทพิยว์ทิยา 2-1 กฬีาขอนแก่น 5-2

17 โรงเรยีนประเทอืงทพิยว์ทิยา ประเทอืงทพิยว์ทิยา 2-0

18 โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค์ กฬีาขอนแก่น 8-7 (1-1)

19 โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ ราชบรุี กฬีาขอนแก่น 5-3 (2-2)

20 โรงเรยีนกฬีาขอนแก่น

สายการแข่งขนัฟตุบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียน คพั 2014 รอบคดัเลือก

วนัแขง่ขนั รอบแรก-รอบสอง-รอบสาม 2-5 ต.ค. / รอบสาม-รอบ32 ทมี 11-12 ต.ค. , รอบ32 ทมี-16 ทมี 18-19 ต.ค.57    ที�สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรตคิลอง 6     



สายบน

(รอบแรก)  2 ต.ค. สนาม 1 (รอบสอง) 3 ต.ค. สนาม 3 (รอบสาม) 11 ต.ค. สนาม 1 (รอบสี�) 18 ต.ค. สนาม 1 (รอบ 16 ทมี) 19 ต.ค. สนาม 1

21 โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิสวนกุหลาบวทิยาลยั ปทมุธานี

22 โรงเรยีนพระปฐมฯ 2 หลวงพอ่เงนิฯ พระปฐมฯ 2 หลวงพ่อเงนิฯ 3-1 (0-0)

23 โรงเรยีนกรบัใหญ่วอ่งกุศลกจิฯ พระปฐมฯ 2 หลวงพ่อเงนิฯ 3-0 พระปฐมฯ 2 หลวงพ่อเงนิฯ 6-0

24 โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) ทปัีงกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) 6-5 (1-1)

25 โรงเรยีนหนัคาราษฎรร์งัสฤษดิ �

26 โรงเรยีนวงัจนัทรว์ทิยา ม.วดัหนองจอก 4-1 พระปฐมฯ 2 หลวงพ่อเงนิฯ 3-1

27 โรงเรยีนมธัยมวดัหนองจอก มธัยมวดัหนองจอก 4-0

28 โรงเรยีนศรวีกิรม์ นาดวีทิยา 1-0

29 โรงเรยีนมธัยมวดับงึทองหลาง นาดวีทิยา 2-1

30 โรงเรยีนนาดวีทิยา ท่าข้ามพิทยาคม 3-1

31 โรงเรยีนทา่ขา้มพทิยาคม ท่าขา้มพทิยาคม 7-1 เข้ารอบ 8 ทมี

32 โรงเรยีนกาฬสนิธุพ์ทิยาสรรพ ท่าขา้มพทิยาคม 9-0

33 โรงเรยีนหอวงั ปทมุธานี ท่าขา้มพทิยาคม 3-0

34 โรงเรยีนสวนกุหลาบนครสวรรค์ พลตูาหลวงวทิยา 1-0

35 โรงเรยีนพลตูาหลวงวทิยา

36 โรงเรยีนเศรษฐบตุรบาํเพญ็ มหาวชิานุกลู 4-2 (1-1) ท่าขา้มพทิยาคม 6-2

37 โรงเรยีนมหาวชิานุกูล สาธติมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2-1

38 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหง อสิลามวทิยาลยัฯ 2-0

39 โรงเรยีนพรตพทิยพยตั อสิลามวทิยาลยัฯ 2-0

40 อสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย



สายบน

(รอบแรก)  2 ต.ค. สนาม 2 (รอบสอง) 4 ต.ค. สนาม 1 (รอบสาม) 11 ต.ค. สนาม 3 (รอบสี�) 18 ต.ค. สนาม 1 (รอบ 16 ทมี) 19 ต.ค. สนาม 1

41 โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั

42 โรงเรยีนบางปะกง บวรวทิยายน บางปะกง 2-1 กรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยั 2-0

43 โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั กรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยั 2-0

44 โรงเรยีนชมุชนประชาธปัิตยว์ทิยาคาร ศกึษานารวีทิยา 6-1

45 โรงเรยีนศกึษานารวีทิยา

46 โรงเรยีนเทพศรินิทรค์ลองสบิสาม ปทมุธานี ภทัรบพติร 6-5

47 โรงเรยีนสกีนั (วฒันานนัทอ์ุปถมัภ)์ สกีนั 7-0 สกีนั (ชนะผา่น 2-0)

48 โรงเรยีนมหรรณพาราม ภทัรบพติร 9-1

49 โรงเรยีนภทัรบพติร ภทัรบพติร 14-1

50 โรงเรยีนพฒันาศาสตร ์โกตาบารู สรุศกัดิ�มนตรี 7-3

51 โรงเรยีนมธัยมวดัเบญจมบพติร ม.วดัเบญจมบพติร 2-1 เข้ารอบ 8 ทมี

52 โรงเรยีนนนทรวีทิยา ม.วดัเบญจมบพติร 9-0

53 โรงเรยีนจนัทรป์ระดษิฐารามวทิยาคม เทศบาลแหลมฉบงั 2-1 

54 โรงเรยีนเทศบาลแหลมฉบงั 3 เทศบาลแหลมฉบงั 7-0 

55 โรงเรยีนสวนศรวีทิยา

56 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ เตรยีมอุดมฯ พฒันาการ  (ชนะผา่น 2-0) สรุศกัดิ �มนตร ี5-2

57 โรงเรยีนโคกปรงวทิยาคม วดัสระแกว้ 5-4 (0-0)

58 โรงเรยีนวดัสระแกว้ (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถมัภ)์ สรุศกัดิ �มนตร ี9-1

59 โรงเรยีนศาลาตกึวทิยา สรุศกัดิ �มนตร ี5-1

60 โรงเรยีนสรุศกัดิ �มนตรี

สายบน

(รอบแรก)  2 ต.ค. สนาม 2 (รอบสอง) 4 ต.ค. สนาม 2 (รอบสาม) 11 ต.ค. สนาม 3 (รอบสี�) 18 ต.ค. สนาม 1 (รอบ 16 ทมี) 19 ต.ค. สนาม 1



61 โรงเรยีนอสัสมัชญั

62 โรงเรยีนมกักะสนัพทิยา สารสาสน์ฯ 2-0 อสัสมัชญั 8-0

63 โรงเรยีนสารสาสน์ฯ จ.สมทุรปราการ อสัสมัชญั 4-1

64 โรงเรยีนเตรยีมฯพฒันาการ ปราณบรุี เตรยีมฯพฒันาการ ปราณบรุ ี(ชนะผา่น 2-0)

65 โรงเรยีนกฬีาจงัหวดันครสวรรค์

66 โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัลาํปาง กฬีาจ.ลาํปาง 2-0 อสัสมัชญั 8-3

67 โรงเรยีนเสาไห ้"วมิลวทิยานุกูล" กฬีาจงัหวดัลาํปาง 7-0

68 โรงเรยีนสวนกุหลาบสมทุรปราการ กฬีาจงัหวดัลาํปาง 3-1

69 โรงเรยีนวชริธรรมสาธติ วชริธรรมสาธติ 2-1

70 โรงเรยีนสตรอี่างทอง ชลราษฎรอ์าํรงุ 5-4 (1-1)

71 โรงเรยีนเทพลลีา ญามอีุล้อคิวาน 5-3 (2-2) เข้ารอบ 8 ทมี

72 โรงเรยีนญามอีุล้อคิวาน ชลราษฎรอ์าํรงุ 5-1

73 โรงเรยีนชลราษฎรอ์ํารุง ชลราษฎรอ์าํรงุ 10-0

74 โรงเรยีนปางศลิาทองศกึษา บางบอ่วทิยาคม 2-0

75 โรงเรยีนบางบอ่วทิยาคม

76 โรงเรยีนกุดชมุวทิยาคม กุดชุมวทิยาคม 1-0 ชลราษฎรอ์าํรงุ 3-2

77 โรงเรยีนราชวนิิตบางเขน กุดชุมวทิยาคม 4-3 (1-1)

78 โรงเรยีนมธัยมด่านขนุทด สตรวีทิยา ๒  2-1

79 โรงเรยีนวดัไร่ขงิวทิยา สตรวีทิยา ๒  7-0

80 โรงเรยีนสตรวีทิยา ๒

สายล่าง

(รอบแรก)  2 ต.ค. สนาม 3 (รอบสอง) 4 ต.ค. สนาม 3 (รอบสาม) 12 ต.ค. สนาม 1 (รอบสี�) 18 ต.ค. สนาม 3 (รอบ 16 ทมี) 19 ต.ค. สนาม 3

สายการแข่งขนัฟตุบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียน คพั 2014 รอบคดัเลือก

วนัแขง่ขนั รอบแรก-รอบสอง-รอบสาม 2-5 ต.ค. / รอบสาม-รอบ32 ทมี 11-12 ต.ค. , รอบ32 ทมี-16 ทมี 18-19 ต.ค.57    ที�สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรตคิลอง 6     



81 โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั

82 โรงเรยีนประชารฐัพฒันา สวนกุหลาบวทิยาลยั  12-11 (0-0)

83 โรงเรยีนมธัยมวทิยาลงกรณ์วราราม ประชารฐัพฒันา 4-3 สวนกุหลาบวทิยาลยั  9-0

84 โรงเรยีนวดัประดู่ในทรงธรรม วดัประดูใ่นทรงธรรม 2-1 (0-0)

85 โรงเรยีนราชนนัทาจารย ์สามเสนฯ ๒

86 โรงเรยีนสงูเนิน สงูเนิน 2-0 สวนกุหลาบวทิยาลยั  5-4 (1-1)

87 โรงเรยีนบรรหารแจ่มใสวทิยา 1 สงูเนิน 5-0

88 สาธติม.ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ธญับรุ ี3-0

89 โรงเรยีนธญับรุี ธญับรุ ี9-0

90 โรงเรยีนกุนนทรีุทธารามวทิยาคม สวนกหุลาบวิทยาลยั  3-1

91 โรงเรยีนหนองโพวทิยา หนองโพวทิยา 2-0 เข้ารอบ 8 ทมี

92 โรงเรยีนฐานปัญญา ลานสกัวทิยา 3-0 (0-0)

93 โรงเรยีนลานสกัวทิยา ลานสกัวทิยา 5-1

94 โรงเรยีนนวลนครดศิฯ รชัมงัคลาฯ นวลนครดศิฯ 2-0

95 โรงเรยีนตรปีระชาพฒัน์ศกึษา

96 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์สมทุรปราการ เทพศรินิทร ์สมทุรปราการ 4-0 ลานสกัวทิยา 5-1

97 โรงเรยีนสกังานวทิยา เทพศรินิทร ์สมทุรปราการ 3-2 (0-0)

98 โรงเรยีนอุบลรตันฯ นครนายก เทพศรินิทร ์2-1

99 โรงเรยีนอสิลามศรอียธุยามลูนิธิ เทพศรินิทร ์5-0

100 โรงเรยีนเทพศรินิทร์

สายล่าง

(รอบแรก)  2 ต.ค. สนาม 3 (รอบสอง) 5 ต.ค. สนาม 1 (รอบสาม) 12 ต.ค. สนาม 1 (รอบสี�) 18 ต.ค. สนาม 3 (รอบ 16 ทมี) 19 ต.ค. สนาม 3

101 โรงเรยีนปทมุคงคา

102 โรงเรยีนเฉลมิฯสมเดจ็ฯ พะเยา ปทุมคงคา 9-2



103 โรงเรยีนสงิหส์มทุร สงิหส์มทุร 6-5 (3-3) ปทุมคงคา 10-0

104 โรงเรยีนมธัยมสาธติม.ราชภฎับา้นสมเดจ็ฯ เรา๊ะมานียะ๊ห ์6-5 (2-2)

105 โรงเรยีนเร๊าะมานีย๊ะห์

106 โรงเรยีนพยหุะพทิยาคม ดอนเมอืงจาตุรจนิดา (ชนะผา่น 2-0) สวนกุหลาบฯ นนทบรุ ี2-1

107 โรงเรยีนดอนเมอืงจาตุรจนิดา ดอนเมอืงจาตุรจนิดา 1-0

108 โรงเรยีนสริริตันาธร สวนกุหลาบฯ นนทบรุ ี3-2 (1-1)

109 โรงเรยีนหวัเรอืพทิยาคม สวนกุหลาบฯ นนทบรุ ี1-0

110 โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบรุี สวนกหุลาบฯ นนทบรีุ 2-0

111 โรงเรยีนด่านขนุทด ดา่นขนุทด 2-0 เข้ารอบ 8 ทมี

112 โรงเรยีนนครสวรรค์ เทพมงคลรงัษ ี2-1

113 โรงเรยีนเทพมงคลรงัษี เทพมงคลรงัษ ี3-0

114 โรงเรยีนโคกกระทอ้นกติตวิฒุวิทิยา สารสาสน์วเิทศรงัสติ 2-1

115 โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศรงัสติ

116 โรงเรยีนสารสาสน์ราชพฤกษ์ ถาวรานุกลู 3-0 วดัสทุธวิราราม 4-0

117 โรงเรยีนถาวรานุกูล กฬีาจงัหวดัอ่างทอง 5-0

118 โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัอ่างทอง วดัสทุธวิราราม 5-0

119 โรงเรยีนรตันราษฎรบ์าํรุง วดัสทุธวิราราม 5-1

120 โรงเรยีนวดัสทุธวิราราม

สายล่าง

(รอบแรก)  3 ต.ค. สนาม 1 (รอบสอง) 5 ต.ค. สนาม 2 (รอบสาม) 12 ต.ค. สนาม 3 (รอบสี�) 18 ต.ค. สนาม 3 (รอบ 16 ทมี) 19 ต.ค. สนาม 3

121 โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา

122 โรงเรยีนสามพรานวทิยาลยั อสัสมัชญัศรรีาชา 4-0

123 โรงเรยีนบดนิทรเดชา สมทุรปราการ สามพรานวทิยาลยั 1-0 อสัสมัชญัศรรีาชา 2-0



124 โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั ๒ จกัรคาํคณาทร 4-1

125 โรงเรยีนจกัรคําคณาทร

126 โรงเรยีนหนองกี�พทิยาคม นาหลวง 2-0 อสัสมัชญัศรรีาชา 5-0

127 โรงเรยีนนาหลวง นิยมศลิป์อนุสรณ์ 2-0

128 โรงเรยีนนิยมศลิป์อนุสรณ์ นิยมศลิป์อนุสรณ์ 4-0

129 โรงเรยีน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยัฯ ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยัฯ 2-1

130 โรงเรยีนปัญญาวรคุณ อสัสมัชญัศรีราชา 1-0

131 โรงเรยีนคําเตยวทิยา คาํเตยวทิยา 5-1 เข้ารอบ 8 ทมี

132 โรงเรยีนพระแทน่ดงรงัวทิยาคาร พลูเจรญิวทิยาคม 3-2

133 โรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม พลูเจรญิวทิยาคม 4-0

134 โรงเรยีนเมอืงพทัยา 11 อ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม 4-2

135 โรงเรยีนอ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม

136 โรงเรยีนพระแมม่ารี อุดมศกึษา 5-1 พลูเจรญิวทิยาคม 6-0

137 โรงเรยีนอุดมศกึษา บางละมงุ 1-0

138 โรงเรยีนบางละมงุ กาญจนาภเิษกฯ จ.ชยัภมู ิ2-0

139 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกฯ จ.ชยัภูมิ กาญจนาภเิษกฯ จ.ชยัภมู ิ2-1

140 โรงเรยีนโพธนิิมติวทิยาคม

สายล่าง

(รอบแรก)  3 ต.ค. สนาม 1 (รอบสอง) 5 ต.ค. สนาม 3 (รอบสาม) 12 ต.ค. สนาม 3 (รอบสี�) 18 ต.ค. สนาม 3 (รอบ 16 ทมี) 19 ต.ค. สนาม 3

141 โรงเรยีนสารวทิยา

142 โรงเรยีนนวมนิฯเตรยีมฯน้อมเกลา้ สารวทิยา 8-0

143 โรงเรยีนสขุมุนวพนัธอ์ุปถมัภ์ สขุมุนวพนัธอ์ุปถมัภ ์3-2 สารวทิยา 2-1

144 โรงเรยีนบางกะปิ ครุปุระชาสรรค ์2-1



145 โรงเรยีนคุรุประชาสรรค์

146 โรงเรยีนวชริวทิย ์เชยีงใหม่ วชริวทิย ์เชยีงใหม ่3-1 สารวทิยา 2-0

147 โรงเรยีนรตันโกสนิทรฯ์ลาดกระบงั วชริวทิย ์เชยีงใหม ่4-0

148 โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณ์ฯ (มธัยม) วชริวทิย ์เชยีงใหม ่4-0

149 โรงเรยีนสาธติม.ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร หว้ยแถลงพทิยาคม 2-1

150 โรงเรยีนหว้ยแถลงพทิยาคม กีฬาจงัหวดัสพุรรณบรีุ 3-2

151 โรงเรยีนอสิลามสมทุรปราการ สวนป่าเขาชะอางค ์11-0 เข้ารอบ 8 ทมี

152 โรงเรยีนสวนป่าเขาชะอางค์ สวนป่าเขาชะอางค ์3-0

153 โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ "ตนัตวิทิยาภูม"ิ สวนป่าเขาชะอางค ์8-0

154 โรงเรยีนงิ�วรายบญุมรีงัสฤษดิ � มธัยมวดันายโรง 3-2 (1-1)

155 โรงเรยีนมธัยมวดันายโรง

156 โรงเรยีนเทศบาลวดัจอมครีนีาคพรต กฬีาจงัหวดัสพุรรณบรุ ี6-5 กฬีาจงัหวดัสพุรรณบรุ ี5-2

157 โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัสพุรรณบรุี กฬีาจงัหวดัสพุรรณบรุ ี9-0

158 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา สวุนิทวงศ์ กฬีาจงัหวดัสพุรรณบรุ ี5-4 (3-3)

159 โรงเรยีนหว้ยยอด ปทุมวไิล 3-0

160 โรงเรยีนปทมุวไิล



สาย A สาย B
1 อัสสัมชัญธนบุรี 6 ราชวินิตบางแก้ว
2 สวนกุหลาบฯ นนทบุรี 7 ราชวินิตบางแคปานขำ
3 ท่าข้ามพิทยาคม 8 ชลราษฎรอำรุง
4 กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 9 สุรศักดิ์มนตรี
5 อัสสัมชัญศรีราชา 10 สวนกุหลาบวิทยาลัย

คู่ที่ วันแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผล

1 วันอังคารที่ 4 A อัสสัมชัญศรีราชา กับ สวนกุหลาบฯ นนทบุรี อัสสัมชัญธนบุรี 13.00 น. 4-2

2 ถ่ายทอดสด A อัสสัมชัญธนบุรี " กีฬาจ.สุพรรณบุรี อัสสัมชัญธนบุรี 14.45 น. 9-1

3 วันพุธที่ 5 B สุรศักดิ์มนตรี กับ สวนกุหลาบวิทยาลัย ราชวินิตบางแก้ว 13.00 น. 3-3

4 ถ่ายทอดสด B ราชวินิตบางแก้ว " ชลราษฎรอำรุง ราชวินิตบางแก้ว 14.45 น. 4-3

5 วันพฤหัสบดีที่ 6 A ท่าข้ามพิทยาคม กับ อัสสัมชัญศรีราชา อัสสัมชัญธนบุรี 13.00 น. 3-4

6 A อัสสัมชัญธนบุรี " สวนกุหลาบฯ นนทบุรี อัสสัมชัญธนบุรี 14.15 น. 9-3

7 วันอังคารที่ 11 B ชลราษฎรอำรุง กับ สวนกุหลาบฯ ราชวินิตบางแก้ว 13.00 น. 4-2

8 B ราชวินิตบางแก้ว " สุรศักดิ์มนตรี ราชวินิตบางแก้ว 14.15 น. 2-4

9 วันพุธที่ 12 A สวนกุหลาบฯ นนทบุรี กับ กีฬาจ.สุพรรณบุรี อัสสัมชัญธนบุรี  13.00 น. 2-2

10 A ท่าข้ามพิทยาคม " อัสสัมชัญธนบุรี อัสสัมชัญธนบุรี 14.15 น. 3-8

11 วันพฤหัสบดีที่ 13 B ชลราษฎรอำรุง กับ ราชวินิตบางแก้ว ราชวินิตบางแก้ว 13.00 น. 2-7

12 ถ่ายทอดสด B สุรศักดิ์มนตรี " ราชวินิตบางแคปานขำ ราชวินิตบางแก้ว 14.45 น. 9-0

13 วันอังคารที่ 18 A กีฬาจ.สุพรรณบุรี กับ ท่าข้ามพิทยาคม อัสสัมชัญธนบุรี 13.00 น. 1-6

14 ถ่ายทอดสด A อัสสัมชัญศรีราชา " อัสสัมชัญธนบุรี อัสสัมชัญธนบุรี 14.45 น. 2-2

15 วันพุธที่ 19 B ชลราษฎรอำรุง กับ ราชวินิตบางแคปานขำ ราชวินิตบางแก้ว 13.00 น. 3-6

16 B สุรศักดิ์มนตรี " ราชวินิตบางแก้ว ราชวินิตบางแก้ว 14.15 น. 4-0

17 วันพฤหัสบดีที่ 20 A ท่าข้ามพิทยาคม กับ สวนกุหลาบฯ นนทบุรี อัสสัมชัญธนบุรี  13.00 น. 7-4

18 A อัสสัมชัญศรีราชา " กีฬาจ.สุพรรณบุรี อัสสัมชัญธนบุรี 14.15 น. 2-4

19 วันอังคารที่ 25 B ราชวินิตบางแคปานขำ กับ ชลราษฎรอำรุง ราชวินิตบางแก้ว  13.00 น. 7-3

20 B ราชวินิตบางแก้ว " สวนกุหลาบฯ ราชวินิตบางแก้ว 14.15 น. 3-1

21 วันพุธที่ 26 A สวนกุหลาบฯ นนทบุรี กับ อัสสัมชัญศรีราชา อัสสัมชัญธนบุรี  13.00 น. 1-7

22 A กีฬาจ.สุพรรณบุรี " อัสสัมชัญธนบุรี อัสสัมชัญธนบุรี 14.15 น. 1-11

23 วันพฤหัสบดีที่ 27 B ราชวินิตบางแก้ว กับ ราชวินิตบางแคปานขำ สวนกุหลาบฯ  13.00 น. 2-8

24 B สวนกุหลาบฯ " สุรศักดิ์มนตรี สวนกุหลาบฯ 14.15 น. 3-4

ผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียน คัพ 2014 ครั้งที่ 12  ประจำปี พ.ศ. 2557

(เดือนพฤศจิกายน 2557)

รอบแบ่งกลุ่ม 



คู่ที่ วันแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผล

25 วันอังคารที่ 2 A อัสสัมชัญธนบุรี กับ อัสสัมชัญศรีราชา อัสสัมชัญธนบุรี 13.00 น. 3-5
26 A ท่าข้ามพิทยาคม " กีฬาจ.สุพรรณบุรี อัสสัมชัญธนบุรี 14.15 น. 6-5
27 วันพฤหัสบดีที่ 4 B สุรศักดิ์มนตรี กับ ชลราษฎรอำรุง สวนกุหลาบฯ 13.00 น. 11-1
28 B สวนกุหลาบฯ " ราชวินิตบางแคปานขำ สวนกุหลาบฯ 14.15 น. 4-0

29 วันอังคารที่ 9 A กีฬาจ.สุพรรณบุรี กับ สวนกุหลาบฯ นนทบุรี อัสสัมชัญธนบุรี  13.00 น. 3-4

30 A อัสสัมชัญธนบุรี " ท่าข้ามพิทยาคม อัสสัมชัญธนบุรี 14.15 น. 4-4

31 วันพฤหัสบดีที่ 11 B สวนกุหลาบฯ กับ ชลราษฎรอำรุง ราชวินิตบางแก้ว 13.00 น. 2-5

32 B ราชวินิตบางแก้ว " ราชวินิตบางแคปานขำ ราชวินิตบางแก้ว 14.15 น. 3-0

33 วันอังคารที่ 16 A อัสสัมชัญศรีราชา กับ ท่าข้ามพิทยาคม อัสสัมชัญธนบุรี 13.00 น. 3-3

34 ถ่ายทอดสด A สวนกุหลาบฯ นนทบุรี " อัสสัมชัญธนบุรี อัสสัมชัญธนบุรี 14.45 น. 0-5

35 วันพฤหัสบดีที่ 18 B ชลราษฎรอำรุง กับ สุรศักดิ์มนตรี ราชวินิตบางแคปานขำ 13.00 น. 1-14

36 B ราชวินิตบางแคปานขำ " สวนกุหลาบฯ ราชวินิตบางแคปานขำ 14.15 น. 2-1

37 วันอังคารที่ 23 A กีฬาจ.สุพรรณบุรี กับ อัสสัมชัญศรีราชา อัสสัมชัญธนบุรี 13.00 น. 2-9

38 A สวนกุหลาบฯ นนทบุรี " ท่าข้ามพิทยาคม อัสสัมชัญธนบุรี 14.15 น. 3-8

39 วันพฤหัสบดีที่ 25 B ราชวินิตบางแคปานขำ กับ สุรศักดิ์มนตรี สวนกุหลาบฯ  13.00 น. 2-1

40 ถ่ายทอดสด B สวนกุหลาบฯ " ราชวินิตบางแก้ว สวนกุหลาบฯ 14.45 น. 5-4

คู่ที่ วันแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผล

41 วันอังคารที่ 13 อัสสัมชัญธนบุรี กับ ราชวินิตบางแคปานขำ เทพหัสดิน 13.30 น. 3-0

42 ถ่ายทอดสด สุรศักดิ์มนตรี " อัสสัมชัญศรีราชา เทพหัสดิน 14.45 น. 4-3

คู่ที่ วันแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผล

วันเสาร์ที่ 17 ทีมสปอร์ตแฟน กับ ทีมเจาะสนาม@midnight เทพหัสดิน 15.30 น. 5-4

43 ถ่ายทอดสด อัสสัมชัญธนบุรี กับ สุรศักดิ์มนตรี เทพหัสดิน 16.00 น. 2-0

หมายเหตุ : โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 19 ม.ค.58

เงินรางวัล

ทีมชนะเลิศ อัสสัมชัญธนบุรี 300,000 บาท

ทีมรองชนะเลิศ สุรศักดิ์มนตรี 150,000 บาท

ดาวซัลโว 17 ประตู วิศรุต อิ่มอุระ สุรศักดิ์มนตรี 25,000 บาท

นักเตะยอดเยี่ยม วิริทธิ์พล ชนกกวินกุล อัสสัมชัญธนบุรี 25,000 บาท

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ธร สอระภูมิ  อัสสัมชัญธนบุรี 20,000 บาท

ทีมแฟร์เพลย์ กีฬาจ.สุพรรณบุรี 30,000 บาท

กองเชียร์ยอดเยี่ยม ท่าข้ามพิทยาคม 30,000 บาท

(เดือนธันวาคม 2557)

จบการแข่งขันรอบแรก 

รอบรองชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ

(เดือนมกราคม 2558)

รอบแบ่งกลุ่ม
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