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กลุ่ม 1

(รอบแรก) (รอบสอง) (รอบสาม) . (รอบสี�) (รอบหา้ 16 ทมี)

1 โรงเรยีนปทุมคงคา ปทุมคงคา 3-1

2 โรงเรยีนอุบลรตันราชกญัญา ราชวทิยาลยั อุบลรตันราชกญัญาฯ 4-1

3 โรงเรยีนวดัเขยีนเขต 4-3 (1-1) (1) 10 ต.ค. 08.30 น. สนาม 1

4 โรงเรยีนนวมนิฯ สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี วดัเขยีนเขต อุบลรตันราชกญัญาฯ

5 โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล (1) 16 ต.ค. 08.00 น. 

6 โรงเรยีนพระปฐมฯ 2 หลวงพอ่เงนิฯ 4-0 พระปฐมฯ 2 หลวงพอ่เงนิฯ 2-0 สนามชยัเขต

7 ราชนนัทาจารย ์สามเสนฯ ๒ 5-4 (1-1) พระปฐมฯ 2 หลวงพอ่เงนิฯ

8 โรงเรยีนราชดาํริ ราชนนัทาจารย ์สามเสนฯ ๒ (2) 10 ต.ค. 09.20 น. สนาม 1

9 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 4-0

10 โรงเรยีนกรบัใหญ่วอ่งกุศลกจิพทิยาคม ปทุมคงคา สมุทรปราการ สนามชยัเขต 2-1

11 โรงเรยีนสนามชยัเขต 3-2 (1-1) ปทุมคงคา

12 โรงเรยีนวงันํ�าเขยีวพทิยาคม สนามชยัเขต 7-6 (2-2) 19 ต.ค. 08.00 น. 

13 โรงเรยีนถนอมราษฎรบ์าํรุง ถนอมราษฎรบ์าํรุง 5-4 (2-2)

14 โรงเรยีนพมิายวทิยา 2-0 ถนอมราษฎรบ์าํรุง 3-2 อสัสมัชญั 5-4 (2-2)

15 โรงเรยีนอสัสมัชญันครราชสมีา พมิายวทิยา (3) 10 ต.ค. 10.00 น. สนาม 1

16 โรงเรยีนวงัจนัทรว์ทิยา 2-1

17 โรงเรยีนกฬีา อบจ.พษิณุโลก วงัจนัทรว์ทิยา 2-0  วงัจนัทรว์ทิยา

18 โรงเรยีนโยนออฟอารค์ ถนอมราษฎรบ์าํรุง

19 โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตฯิ พะเยา 3-1 เฉลมิพระเกยีรตฯิ พะเยา (2) 16 ต.ค. 09.00 น. 

20 โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั อสัสมัชญั 4-3

21 โรงเรยีนประชารฐัพฒันา 7-0 ประชารฐัพฒันา 10-0 ประชารฐัพฒันา

22 โรงเรยีนรุ่งอรุณ รุ่งอรุณ (4) 10 ต.ค. 10.50 น. สนาม 1

23 โรงเรยีนอสัสมัชญั อสัสมัชญั 4-0

ทีมที�เขา้รอบสดุทา้ย

อัสสัมชัญ
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กลุ่ม 2

(รอบแรก) (รอบสอง) (รอบสาม) (รอบสี�) (รอบหา้ 16 ทมี)

24 โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร กฬีากรุงเทพมหานคร 4-1

25 โรงเรยีนหอวงั ปทุมธานี หอวงั ปทุมธาน ี9-8 (1-1)

26 โรงเรยีนมารวีทิย ์สตัหบี (5) 10 ต.ค. 11.40 น. สนาม 1

27 โรงเรยีนญามอีุล้อคิวาน 4-0 ญามอีุล้อคิวาน หอวงั ปทุมธานี กฬีากรุงเทพมหานคร

28 โรงเรยีนราชวนิติบางเขน 8-2 (3) 16 ต.ค. 10.00 น. 

29 โรงเรยีนคาํเตยวทิยา ราชวนิติบางเขน 4-1 ราชวนิติบางเขน 6-2

30 โรงเรยีนกุดนํ�าใสพทิยาคม 2-0 ราชวนิติบางเขน 1-0

31 โรงเรยีนเมอืงพทัยา 11 (ม.สาธติพทัยา) กุดนํ�าใสพทิยาคม (6) 10 ต.ค. 12.30 น. สนาม 1

32 โรงเรยีน อบจ.กาญจนบุร ี2-1

33 โรงเรยีนศกึษานารวีทิยา อบจ.กาญจนบุร ี3-0 อบจ.กาญจนบุรี

34 นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา ๒ 2-0 ราชวนิติบางเขน 6-0

35 โรงเรยีนดอนเมอืงทหารอากาศบาํรุง นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา ๒ 19 ต.ค. 09.00 น. 

36 โรงเรยีนพลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.๖) พลตูาหลวงวทิยา 4-1

37 โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎิ � 5-1 พลตูาหลวงวทิยา 3-0 เทพศรินิทร์

38 โรงเรยีนวดัประดู่ในทรงธรรม เบญจมราชรงัสฤษฎิ � (7) 10 ต.ค. 13.20 น. สนาม 1

39 โรงเรยีนนยิมศลิป์อนุสรณ์ 5-1

40 โรงเรยีนนาดวีทิยา นยิมศลิป์อนุสรณ์ ถาวรานุกลู

41 โรงเรยีนถาวรานุกลู 2-1 พลตูาหลวงวทิยา

42 โรงเรยีนพระโขนงพทิยาลยั ถาวรานุกลู 7-6 (2-2) (4) 16 ต.ค. 11.00 น. 

43 โรงเรยีนศาสน์สามคัคี เทพศรินิทร ์7-6 (3-3)

44 กฬีาเทศบาลนครนครปฐม 5-1 กฬีาเทศบาลนครนครปฐม 4-1 กฬีาเทศบาลนครนครปฐม

45 โรงเรยีนภูเวยีงวทิยาคม ภูเวยีงวทิยาคม (8) 10 ต.ค. 14.10 น. สนาม 1

46 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เทพศรินิทร ์3-2 (1-1) 

ทีมที�เขา้รอบสดุทา้ย

 ราชวนิิตบางเขน
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กลุ่ม 3

(รอบแรก) (รอบสอง) (รอบสาม) (รอบสี�) (รอบหา้ 16 ทมี) 

47 โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา อสัสมัชญัศรรีาชา (WIN BYE)

48 โรงเรยีนนวมนิฯ เตรยีมฯ น้อมเกลา้ นวมนิฯ เตรยีมฯ น้อมเกลา้

49 โรงเรยีนสามพรานวทิยา (1) 10 ต.ค. 08.30 น. สนาม 2

50 โรงเรยีนประเทอืงทพิยว์ทิยา 4-0 ประเทอืงทพิยว์ทิยา 7-0 ประเทอืงทพิยว์ทิยา อสัสมัชญัศรรีาชา

51 โรงเรยีนมธัยมวดัเบญจมบพติร 5-0 (5) 16 ต.ค. 12.00 น. 

52 โรงเรยีนสุวรรณพลบัพลาพทิยาคม มธัยมวดัเบญจมบพติร 4-3 (1-1) ลานสกัวทิยา 8-7 (4-4)

53 โรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยั 8-1 มธัยมวดัเบญจมบพติร

54 โรงเรยีนท่าอฐิศกึษา ราชสมีาวทิยาลยั (2) 10 ต.ค. 09.20 น. สนาม 2

55 โรงเรยีนสุรยิวงศ์

56 โรงเรยีนปากชอ่ง 7-1 ปากช่อง ลานสกัวทิยา

57 โรงเรยีนลานสกัวทิยา 3-0 ลานสกัวทิยา 2-1

58 โรงเรยีนเตรยีมฯ พฒันาการ ปทุมธานี ลานสกัวทิยา 6-3 19 ต.ค. 10.00 น. 

59 โรงเรยีนสตัหบีวทิยาคม สตัหบีวทิยาคม

60 โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี หนัคาราษฏรร์งัสฤษดิ � ราชวนิติบางแคปานขาํ

61 โรงเรยีนหนัคาราษฏรร์งัสฤษดิ � 3-0 หนัคาราษฏรร์งัสฤษดิ � 4-0 (3) 10 ต.ค. 10.00 น. สนาม 2

62 โรงเรยีนโนนสงัวทิยาคาร 5-1

63 โรงเรยีนลาดปลาเคา้พทิยาคม โนนสงัวทิยาคาร 1-0 โนนสงัวทิยาคาร 2-1

64 โรงเรยีนสวนกุหลาบฯ นครสวรรค์ โนนสงัวทิยาคาร

65 โรงเรยีนสุขมุนวพนัธอ์ุปถมัภ์ 4-3 (1-1) สุขมุนวพนัธอ์ุปถมัภ์ (6) 16 ต.ค. 13.00 น. 

66 โรงเรยีนบางประอนิ "ราชานุเคราะห ์๑" ราชวนิติบางแคปานขาํ 5-1

67 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 4-3 (1-1) เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ สุรธรรมพทิกัษ์

68 โรงเรยีนสุรธรรมพทิกัษ์ สุรธรรมพทิกัษ์ 3-1 (4) 10 ต.ค. 10.50 น. สนาม 2

69 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขาํ ราชวนิติบางแคปานขาํ 2-0

ทีมที�เขา้รอบสดุทา้ย

ลานสักวทิยา
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กลุ่ม 4

(รอบแรก) (รอบสอง) (รอบสาม) (รอบสี�) (รอบหา้ 16 ทมี) 

70 โรงเรยีนสารวทิยา สารวทิยา 4-0

71 โรงเรยีนยานนาเวศวทิยาคม ยานนาเวศวทิยาคม

72 โรงเรยีนนนทรวีทิยา 3-0 (5) 10 ต.ค. 11.40 น. สนาม 2

73 โรงเรยีนปัญญาวรคุณ นนทรวีทิยา 7-0 นนทรวีทิยา สารวทิยา 4-1

74 โรงเรยีนโยธนิบรูณะ (7) 16 ต.ค. 14.00 น. 

75 โรงเรยีนบางละมุง 2-0 บางละมุง มหาวชิานุกลู

76 โรงเรยีนมธัยมวดัหนองจอก บวัแกว้เกษร

77 โรงเรยีนบวัแกว้เกษร 3-1 บวัแกว้เกษร 2-1 (6) 10 ต.ค. 12.30 น. สนาม 2

78 โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศนมิติใหม่

79 โรงเรยีนมธัยมวชริาลงกรณวราราม 3-0 ม.วชริาลงกรณวราราม มหาวชิานุกลู 3-1

80 โรงเรยีนมหาวชิานุกลู 4-0 สารวทิยา

81 โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี ๔ มหาวชิานุกลู 5-2 19 ต.ค. 11.00 น. 

82 โรงเรยีนศรสีวสัดิ �พทิยาคม

83 โรงเรยีนกฬีา อบจ.ยโสธร สวนกุหลาบฯ นนทบุรี โพธนิมิติวทิยาคม 6-5 (3-3)

84 โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุร ี6-0 สวนกุหลาบฯ นนทบุร ี8-1 (7) 10 ต.ค. 13.20 น. สนาม 2

85 โรงเรยีนสงิหส์มุทร

86 โรงเรยีนสกีนั (วฒันานนัทอ์ุปถมัภ)์ 4-1 สกีนั คุรุประชาสรรค ์4-1

87 โรงเรยีนรตันราษฎรบ์าํรุง คุรุประชาสรรค์

88 โรงเรยีนคุรุประชาสรรค ์5-0 คุรุประชาสรรค ์4-1 (8) 16 ต.ค. 15.00 น. 

89 โรงเรยีนกุดชมุวทิยาคม โพธนิมิติวทิยาคม

90 โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธาน ี3-2 นายกวฒันากร วดัอุดมธานี ทบัปุดวทิยา

91 โรงเรยีนทบัปุดวทิยา ทบัปุดวทิยา 2-1 (8) 10 ต.ค. 14.10 น. สนาม 2

92 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม โพธนิมิติวทิยาคม 2-0

 โพธินิมติวทิยาคม

ทีมที�เขา้รอบสดุทา้ย
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กลุ่ม 4 - 5

(รอบแรก)  (รอบสอง) (รอบสาม) (รอบสี�) (รอบหา้ 16 ทมี)

93 โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั สวนกุหลาบวทิยาลยั 1-0

94 โรงเรยีนโชคชยัสามคัคี โชคชยัสามคัคี

95 โรงเรยีนนานาชาตเิทรล็ล ์8-0 (1) 11 ต.ค. 08.30 น. สนาม 1

96 โรงเรยีนธญัรตัน์ นานาชาตเิทรล็ล ์4-2 (1-1) นานาชาตเิทรล็ล์ สวนกุหลาบวทิยาลยั 6-0

97 โรงเรยีนอ่างทองปัทมโรจน์วทิยาคม 5-0 (1) 17 ต.ค. 08.00 น.

98 โรงเรยีนศรบีุณยานนท์ อ่างทองปัทมโรจน์ฯ 6-0 อ่างทองปัทมโรจน์ฯ

99 โรงเรยีนสอนศาสนศาสนูปถมัภ์ อ่างทองปัทมโรจน์ฯ 6-5 (1-1)

100 โรงเรยีนบางพลรีาษฎรบ์าํรุง 4-1 บางพลรีาษฎรบ์าํรุง (2) 11 ต.ค. 09.20 น. สนาม 1

101 โรงเรยีนสาธติ ม.ประสานมติร 

102 โรงเรยีนสวนป่าเขาชะอางค ์9-2 สวนป่าเขาชะอางค ์4-1 สวนป่าเขาชะอางค์

103 โรงเรยีนศรปีระจนัต ์"เมธปีระมุข" สวนกุหลาบวทิยาลยั

104 โรงเรยีนเสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู" 3-1 เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู" 19 ต.ค. 12.00 น. 

105 โรงเรยีนปาโมกขว์ทิยาภูมิ ปาโมกขว์ทิยาภูม ิ4-3 (1-1)

106 โรงเรยีนท่าชา้งวทิยาคาร ปาโมกขว์ทิยาภูมิ ท่าขา้มพทิยาคม 11-1

107 โรงเรยีนหว้ยนํ�าหอมวทิยาคาร 2-1 หว้ยนํ�าหอมวทิยาคาร (3) 11 ต.ค. 10.00 น. สนาม 1

108 โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคม

109 โรงเรยีนท่าขา้มพทิยาคม 3-0 ท่าขา้มพทิยาคม 8-0 ท่าขา้มพทิยาคม 7-0

110 โรงเรยีนเทศบาลวงัสะพงุ ๒ 4-0 ท่าขา้มพทิยาคม 6-1

111 โรงเรยีนวงับ่อวทิยา เทศบาลวงัสะพงุ ๒ (2) 17 ต.ค. 09.00 น.

112 โรงเรยีนเตรยีมฯ น้อมเกลา้ สมุทรปราการ 1-0 อสิลามวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย

113 โรงเรยีนเลงินกทา เตรยีมฯ น้อมเกลา้ สมุทรปราการ 2-0เตรยีมฯ น้อมเกลา้ สมุทรปราการ

114 โรงเรยีนท่าม่วงราษฎรบ์าํรุง ท่าม่วงราษฎรบ์าํรุง (4) 11 ต.ค. 10.50 น. สนาม 1

115รงเรียนอิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย อสิลามวทิยาลยัฯ 2-0

 ท่าข้ามพทิยาคม

ทีมที�เขา้รอบสดุทา้ย
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กลุ่ม 6

(รอบแรก)  2 ต.ค. (รอบสอง) 3 ต.ค. (รอบสาม) (รอบสี�) (รอบหา้ 16 ทมี)

116 โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัขอนแก่น กฬีาจงัหวดัขอนแก่น

117 โรงเรยีนพนมไพรวทิยาคาร พนมไพรวทิยาคาร

118 โรงเรยีนด่านขนุทด (5) 11 ต.ค. 11.40 น. สนาม 1

119 โรงเรยีนธญับุร ี5-0 ธญับุร ี3-1 ธญับุร ี2-1 ธญับุร ี11-0

120 โรงเรยีนอุดมศกึษา รงัสติ 2-1 (3) 17 ต.ค. 10.00 น.

121 โรงเรยีนนวลนรดศิฯ รชัมงัคลาภเิษก อุดมศกึษา รงัสติ โคกสาํโรงวทิยา

122 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกฯ ฉะเชงิเทรา 3-0 กาญจนาภเิษกฯ ฉะเชงิเทรา

123 โรงเรยีนราชวนิติสุวรรณภูมิ กาญจนาภเิษกฯ ฉะเชงิเทรา 3-2 (0-0(6) 11 ต.ค. 12.30 น. สนาม 1

124 โรงเรยีนโคกสาํโรงวทิยา 3-1

125 โรงเรยีนหนองกี�พทิยาคม โคกสาํโรงวทิยา 3-2 โคกสาํโรงวทิยา 10-9 (1-1)

126 โรงเรยีนบางปะอนิ ธญับุรี

127 โรงเรยีนมหาวชริาวธุ จงัหวดัสงขลา 4-0 มหาวชริาวธุ จงัหวดัสงขลา 19 ต.ค. 13.00 น. 

128 โรงเรยีนสาธติ ม.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ม.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา

129 โรงเรยีนรตันโกสนิทรฯ์ บางขนุเทยีน ปทุมวไิล 2-0 ปทุมวไิล 1-0

130 โรงเรยีนปทุมวไิล 4-1 ปทุมวไิล 6-0 (7) 11 ต.ค. 13.20 น. สนาม 1

131 โรงเรยีนสริริตันาธร 4-2 (2-2)

132 โรงเรยีนพนัทา้ยนรสงิหว์ทิยา สริริตันาธร เบญจมราชทูศิ ราชบุรี

133 โรงเรยีนวมิุตยารามพทิยากร ปทุมวไิล 4-1

134 โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ ราชบุร ี6-0 เบญจมราชทูศิ ราชบุร ี18-17 (0-0) (4) 17 ต.ค. 11.00 น.

135 โรงเรยีนภทัรบพติร 3-0 ภทัรบพติร

136 โรงเรยีนเซนตห์ลุยส์ ภทัรบพติร 8-1 ภทัรบพติร 1-0

137 โรงเรยีนปางศลิาทองศกึษา ปางศลิาทองศกึษา (8) 11 ต.ค. 14.10 น. สนาม 1

138 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สตรวีทิยา ๒

  ปทุมวไิล

ทีมที�เขา้รอบสดุทา้ย
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กลุ่ม 7

(รอบแรก)  2 ต.ค. (รอบสอง) (รอบสาม) (รอบสี�) (รอบหา้ 16 ทมี)

139 โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้ ราชวนิติบางแกว้ 5-0

140 โรงเรยีนพระหทยัดอนเมอืง พระหทยัดอนเมอืง

141 โรงเรยีนสงูเนนิ 5-4 (2-2) (1) 11 ต.ค. 08.30 น. สนาม 2

142 โรงเรยีนศรทัธาสมุทร สงูเนนิ 5-0 สงูเนนิ ราชวนิติบางแกว้ 6-0

143 โรงเรยีนเทศบาลแหลมฉบงั ๓ 4-2 (2-2) (5) 17 ต.ค. 12.00 น.

144 โรงเรยีนบา้นแพรกประชาสรรค์ เทศบาลแหลมฉบงั ๓ 5-2 กฬีาเทศบาลนครราชสมีา

145 โรงเรยีนวรราชาทนิดัดามาตุวทิยา เทศบาลแหลมฉบงั ๓

146 โรงเรยีนแกลง "วทิยสถาวร"  WIN BYE แกลง "วทิยสถาวร" (2) 11 ต.ค. 09.20 น. สนาม 2

147 โรงเรยีนศรอียุธยา ในพระอุปถมัภ์ฯ

148 โรงเรยีนเศรษฐบุตรบาํเพญ็ 2-0 เศรษฐบุตรบาํเพญ็ กฬีาเทศบาลนครราชสมีา 5-4 (0-0)

149 โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครราชสมีา 9-0 ราชวนิติบางแกว้  4-2

150 โรงเรยีนมธัยมวดัด่านสาํโรง กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา 7-1 19 ต.ค. 14.00 น. 

151 โรงเรยีนวชริธรรมสาธติ วชริธรรมสาธติ

152 โรงเรยีนดอนเมอืงจาตุรจนิดา เทศบาลวดัจอมครีนีาคพรต วดัสุทธวิราราม

153 โรงเรยีนเทศบาลวดัจอมครีนีาคพรต 8-0 เทศบาลวดัจอมครีนีาคพรต 8-1 (3) 11 ต.ค. 10.00 น. สนาม 2

154 โรงเรยีนหนัคาพทิยาคม

155 โรงเรยีนเจา้พระยาวทิยาคม  WIN BYE เจา้พระยาวทิยาคม หนองโพวทิยา 1-0

156 โรงเรยีนหนองโพวทิยา 2-0 หนองโพวทิยา

157 โรงเรยีนนนทบุรวีทิยาลยั หนองโพวทิยา 9-0 (6) 17 ต.ค. 13.00 น.

158 โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัศรสีะเกษ วดัสุทธวิราราม 5-4 (1-1)

159 โรงเรยีนโคกโพธิ �ไชยศกึษา 3-2 (1-1) โคกโพธิ �ไชยศกึษา 1-0 โคกโพธิ �ไชยศกึษา

160 โรงเรยีนวดัสระแกว้ (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถมัภ์) วดัสระแกว้ (4) 11 ต.ค. 10.50 น. สนาม 2

161 โรงเรียนวดัสุทธิวราราม วดัสุทธวิราราม 3-1

  ราชวนิิตบางแก้ว

ทีมที�เขา้รอบสดุทา้ย
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กลุ่ม 8

(รอบแรก)  1 ต.ค. (รอบสอง) (รอบสาม) (รอบสี�) (รอบหา้ 16 ทมี)

162 โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั กรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั 2-0

163 โรงเรยีนศรสีะเกษวทิยาลยั ศรสีะเกษวทิยาลยั

164 โรงเรยีนระยองวทิยาคมปากนํ�า 4-1 (5) 11 ต.ค. 11.40 น. สนาม 2

165 โรงเรยีนวดัโสธรวรารามวรวหิาร ระยองวทิยาคมปากนํ�า 3-2 ระยองวทิยาคมปากนํ�า กรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั 4-3 (1-1)

166 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์สมุทรปราการ 7-6 (4-4) (7) 17 ต.ค. 14.00 น.

167 โรงเรยีนวเิชยีรกลิ�นสุคนธอ์ุปถมัภ์ เทพศรินิทร ์สมุทรปราการ วชริาลยั

168 โรงเรยีนกฬีาจงัหวดันครสวรรค์ กนัทรอมวทิยาคม

169 โรงเรยีนกนัทรอมวทิยาคม 4-0 กนัทรอมวทิยาคม 2-1 (6) 11 ต.ค. 12.30 น. สนาม 2

170 โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพฒัน์ (ทววีฒันา) 

171 โรงเรยีนวชริาลยั 6-0 วชริาลยั 2-0 วชริาลยั 3-1

172 โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั ๒ WIN BYE กรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยั 5-1

173 โรงเรยีนหทยัครสิเตยีน ฤทธยิะวรรณาลยั ๒ 19 ต.ค. 15.00 น. 

174 โรงเรยีนมหรรณพาราม 4-0

175 โรงเรยีนสารสาสน์วเิทศรงัสติ มหรรณพาราม 4-2 บรรหารแจ่มใสวทิยา

176 โรงเรยีนเทพศรินิทรค์ลองสบิสาม ปทุมธานี มหรรณพาราม

177 โรงเรยีนสมุทรสาครวทิยาลยั 3-1 สมุทรสาครวทิยาลยั (7) 11 ต.ค. 13.20 น. สนาม 2

178 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์ร่มเกลา้

179 โรงเรยีนบรรหารแจ่มใสวทิยา 1  3-1 บรรหารแจ่มใสวทิยา 1  2-1 บรรหารแจ่มใสฯ 1  5-2 บรรหารแจ่มใสวทิยา 1  4-3

180 โรงเรยีนมธัยมด่านขนุทด (8) 17 ต.ค. 15.00 น.

181 โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ จงัหวดัจนัทบุร ี2-1 เบญจมราชทูศิ จงัหวดัจนัทบุรี กฬีาจงัหวดัสุพรรณบุรี

182 โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตฯิ ลพบุรี

183 โรงเรยีนวดัสระเกศ 5-1 วดัสระเกศ 11-10 (1-1) วดัสระเกศ

184 โรงเรยีนฐานปัญญา ฐานปัญญา (8) 11 ต.ค. 14.10 น. สนาม 2

185 โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัสพุรรณบรุี กฬีาจงัหวดัสุพรรณบุร ี2-1

  กรุงเทพคริสเตยีนฯ

ทีมที�เขา้รอบสดุทา้ย
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สาย A สาย B
1 สุรศักดิ์มนตรี 6 อัสสัมชัญธนบรี
2 ปทมุวิไล 7 ราชวินิตบางแก้ว
3 โพธินิมิตวิทยาคม 8 กรงุเทพครสิเตียนฯ
4 ลานสักวิทยา 9 อัสสัมชัญ
5 ทา่ข้ามพิทยาคม 10 ราชวินิตบางเขน

คู่ที่ วันแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผล

1 วันอังคารที่ 3 B อัสสัมชัญ กับ กรุงเทพคริสเตียนฯ อสช.ธนบรุี 13.00 น. 1-6
2 ถ่ายทอดสด B อัสสัมชัญธนบรุี " ราชวินิตบางแก้ว อสช.ธนบรุี 14.45 น. 4-2
3 วนัพธุที่ 4 A โพธนิิมิตวทิยาคม กับ ลานสักวทิยา สุรศักด์ิมนตรี 13.00 น. 5-2
4 A สุรศักด์ิมนตรี " ปทมุวไิล สุรศักด์ิมนตรี 14.15 น. 4-2
5 วนัพฤหสับดีที่ 5 B ราชวนิิตบางแก้ว กับ อัสสัมชัญ อสช.ธนบรีุ 13.00 น. 3-2
6 B อัสสัมชัญธนบรีุ " ราชวนิิตบางเขน อสช.ธนบรีุ 14.15 น. 5-3
7 วนัอังคารที่ 10 B ราชวนิิตบางเขน กับ กรุงเทพคริสเตียนฯ อสช. พระราม ๒ 13.00 น. 2-5
8 B อัสสัมชัญ " อัสสัมชัญธนบรีุ อสช. พระราม ๒ 14.15 น. 2-4
9 วันพุธที่ 11 A ลานสักวทิยา กับ ปทมุวไิล สุรศักดิ์มนตรี 13.00 น. 1-3
10 ถ่ายทอดสด A สุรศักดิ์มนตรี " ทา่ข้ามพิทยาคม สุรศักดิ์มนตรี 14.45 น. 4-2
11 วนัพฤหสับดีที่ 12 B กรุงเทพคริสเตียนฯ กับ อัสสัมชัญธนบรีุ ราชวนิิตบางแก้ว 13.00 น. 4-8
12 B ราชวนิิตบางเขน " ราชวนิิตบางแก้ว ราชวนิิตบางแก้ว 14.15 น. 1-0
13 วนัอังคารที่ 17 A โพธนิิมิตวทิยาคม กับ สุรศักด์ิมนตรี ปทมุวไิล  13.00 น. 2-5
14 A ปทมุวไิล " ทา่ข้ามพทิยาคม ปทมุวไิล 14.15 น. 3-4
15 วนัพธุที่ 18 B อัสสัมชัญ กับ ราชวนิิตบางเขน ราชวนิิตบางแก้ว 13.00 น. 0-3

16 B ราชวนิิตบางแก้ว " กรุงเทพคริสเตียนฯ ราชวนิิตบางแก้ว 14.15 น. 4-2

17 วันพฤหสับดีที่ 19 A ลานสักวทิยา กับ ทา่ข้ามพทิยาคม ปทมุวิไล  13.00 น. 0-4

18 ถ่ายทอดสด A ปทมุวิไล " โพธินิมิตวิทยาคม ปทมุวิไล 14.45 น. 1-1

19 วนัอังคารที่ 24 A โพธนิิมิตวทิยาคม กับ ทา่ข้ามพทิยาคม สุรศักด์ิมนตรี  13.00 น. 3-4

20 A ลานสักวทิยา " สุรศักด์ิมนตรี สุรศักด์ิมนตรี 14.15 น. 1-10

21 วนัพธุที่ 25 B อัสสัมชัญธนบรีุ กับ อัสสัมชัญ กรุงเทพคริสเตียนฯ  13.00 น. 4-3

22 B กรุงเทพคริสเตียนฯ " ราชวนิิตบางเขน กรุงเทพคริสเตียนฯ 14.15 น. 3-3
23 วนัพฤหสับดีที่ 26 A ทา่ข้ามพทิยาคม กับ สุรศักด์ิมนตรี ปทมุวไิล  13.00 น. 2-3
24 A ปทมุวไิล " ลานสักวทิยา ปทมุวไิล 14.15 น. 5-1

ก าหนดการแข่งขันฟุตบอลนักเรยีน 7 คน แชมปกี์ฬา 7 สี แชมเปยีน คัพ 2015 ครัง้ที่ 13  ประจ าป ีพ.ศ. 2558

รอบแบง่กลุ่ม 

(เดือนพฤศจิกายน 2558)



คู่ที่ วันแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผล

25 วนัอังคารที่ 1 A ทา่ข้ามพทิยาคม กับ ปทมุวไิล สุรศักด์ิมนตรี 13.00 น. 10-2
26 A สุรศักด์ิมนตรี " โพธนิิมิตวทิยาคม สุรศักด์ิมนตรี 14.15 น. 3-1
27 วนัพฤหสับดีที่ 3 B ราชวนิิตบางเขน กับ อัสสัมชัญธนบรีุ อสช. พระราม ๒ 13.00 น. 5-6
28 B อัสสัมชัญ " ราชวนิิตบางแก้ว อสช. พระราม ๒ 14.15 น. 3-1
29 วนัอังคารที่ 8 A ทา่ข้ามพทิยาคม กับ ลานสักวทิยา โพธนิิตวทิยาคม  13.00 น. 0-1
30 A โพธนิิมิตวทิยาคม " ปทมุวไิล โพธนิิตวทิยาคม 14.15 น. 2-0
31 วันพุธที่ 9 B ราชวนิิตบางแก้ว กับ อัสสัมชัญธนบรีุ กรงุเทพครสิเตียนฯ 13.00 น. 4-4
32 ถ่ายทอดสด B กรงุเทพครสิเตียนฯ " อัสสัมชัญ กรงุเทพครสิเตียนฯ 14.45 น. 2-1
33 วันจันทรท์ี่ 14 B ราชวนิิตบางเขน กับ อัสสัมชัญ ราชวินิตบางแก้ว 13.00 น. 3-1
34 ถ่ายทอดสด B กรงุเทพครสิเตียนฯ " ราชวินิตบางแก้ว ราชวินิตบางแก้ว 14.45 น. 1-2
35 วนัพฤหสับดีที่ 17 A ทา่ข้ามพทิยาคม กับ โพธนิิมิตวทิยาคม สุรศักด์ิมนตรี 13.00 น. 4-3
36 A สุรศักด์ิมนตรี " ลานสักวทิยา สุรศักด์ิมนตรี 14.15 น. 5-1
37 วนัอังคารที่ 22 A ลานสักวทิยา กับ โพธนิิมิตวทิยาคม ปทมุวไิล 13.00 น. 1-3
38 A ปทมุวไิล " สุรศักด์ิมนตรี ปทมุวไิล 14.15 น. 1-3
39 วันพฤหสับดีที่ 24 B อัสสัมชัญธนบรีุ กับ กรุงเทพคริสเตียนฯ ราชวินิตบางแก้ว  13.00 น. 1-2
40 ถ่ายทอดสด B ราชวินิตบางแก้ว " ราชวินิตบางเขน ราชวินิตบางแก้ว 14.45 น. 3-7

คู่ที่ วันแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผล

41 วนัอังคารที่ 12 สุรศักดิ์มนตรี กับ ราชวินิตบางเขน ราชวนิิตบางแก้ว 13.15 น. 7-1
42 ถ่ายทอดสด อัสสัมชัญธนบรุี " ทา่ข้ามพิทยาคม ราชวนิิตบางแก้ว 14.30 น. 5-4 (2-2)

คู่ที่ วันแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผล
วนัเสาร์ที่ 16 สุรศักดิ์มนตรี กับ ทา่ข้ามพิทยาคม อัสสัมชัญธนบรีุ 15.45 น. 3-0

43 ถ่ายทอดสด

หมายเหตุ : โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งใหท้ราบภายหลัง 18 ม.ค.59

เงนิรางวัล

ทมีชนะเลิศ สุรศักดิ์มนตรี 300,000 บาท
ทมีรองชนะเลิศ ทา่ข้ามพิทยาคม 150,000 บาท

ดาวซัลโว 17 ประตู เจษฎากร ขาวงาม โรงเรยีนสุรศักดิ์มนตรี 25,000 บาท สยามบอล

นักเตะยอดเยี่ยม ประกายเกียรติ สุขคง โรงเรยีนสุรศักดิ์มนตรี 25,000 บาท เดฟโฟ  

King Power รางวลัเยี่ยมชมสโมสร เลสเตอร์ 

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม สกล เกลี้ยงประเสรฐิ โรงเรยีนสุรศักดิ์มนตรี 20,000 บาท

King Power รางวลัเยี่ยมชมสโมสร เลสเตอร์ 

ทมีแฟรเ์พลย์ ราชวินิตบางแก้ว 30,000 บาท

กองเชียรย์อดเยี่ยม ทา่ข้ามพิทยาคม 30,000 บาท

ผู้ประสานงานการแข่งขัน : อ.ปรีชาพฒัน์  โทร. 08-9922-2064 
ผู้ประสานงานช่อง 7 สี : ธนากร โทร. 08-1906-2309
มิตรไมตรี คลินิกเวชกรรม คุณปอ๋ง 087-212-1255 / 02-968-7274

รอบรองชนะเลิศ

(เดือนมกราคม 2559)

รอบชิงชนะเลิศ

รอบแบง่กลุ่ม

(เดือนธันวาคม 2558)

จบการแข่งขันรอบแรก 
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