
















สาย A สาย B
1 สุรศักดิ์มนตรี 6 โพธินิมติวิทยาคม
2 สารวิทยา 7 สวนกหุลาบวิทยาลยั
3 กฬีา จ.ขอนแก่น 8 ท่าข้ามพทิยาคม
4 อสิลามวิทยาลยัฯ 9 ราชวินิตบางเขน
5 สนามชัยเขต 10 ธัญรัตน์

คู่ที่ วันแข่งขนั สาย สนาม เวลา ผล

1 วันองัคารที่ 7 B ราชวินิตบางเขน กบั สวนกหุลาบวิทยาลยั 13.00 น. 7-2
2 ถ่ายทอดสด B โพธินิมติวิทยาคม " ธัญรัตน์ เอสซีจี สเตเดีย้ม 14.45 น. 1-6
3 วันพุธที่ 8 A สนามชยัเขต กบั สารวิทยา 13.00 น. 1-3
4 ถ่ายทอดสด A สุรศักดิ์มนตรี " กฬีา จ.ขอนแก่น สุรศักดิ์มนตรี 14.45 น. 6-1
5 วนัพฤหสับดีท่ี 9 B ราชวินิตบางเขน กบั ท่าขา้มพิทยาคม 12.15 น. 3-2
6 B สวนกหุลาบวิทยาลยั " ธญัรัตน์ สวนกหุลาบวิทยาลยั 13.30 น. 1-2
7 วนัองัคารท่ี 14 A กีฬา จ.ขอนแก่น กบั สนามชยัเขต 12.15 น. 6-2
8 A อิสลามวิทยาลยัฯ " สุรศกัด์ิมนตรี อิสลามวิทยาลยัฯ 13.30 น. 1-6
9 วนัพธุท่ี 15 B โพธินิมิตวิทยาคม กบั ราชวินิตบางเขน 12.15 น. 3-3

10 B ธญัรัตน์ " ท่าขา้มพิทยาคม สุรศกัด์ิมนตรี 13.30 น. 3-5
11 วันพฤหัสบดทีี่ 16 A กีฬา จ.ขอนแก่น กบั อิสลามวิทยาลยัฯ  13.00 น. 4-4
12 ถ่ายทอดสด A สารวิทยา " สนามชัยเขต สารวิทยา 14.45 น. 8-0
13 วนัองัคารท่ี 21 A กีฬา จ.ขอนแก่น กบั สารวิทยา 12.15 น. 4-3
14 B สวนกหุลาบวิทยาลยั " โพธินิมิตวิทยาคม สวนกหุลาบวิทยาลยั 13.30 น. 3-4
15 วนัพธุท่ี 22 B ราชวินิตบางเขน กบั ธญัรัตน์ 12.15 น. 3-3
16 A สนามชยัเขต " อิสลามวิทยาลยัฯ สุรศกัด์ิมนตรี 13.30 น. 0-5
17 วนัพฤหสับดีท่ี 23 B โพธินิมิตวิทยาคม กบั ท่าขา้มพิทยาคม 12.15 น. 2-4
18 A สุรศกัด์ิมนตรี " สารวิทยา สุรศกัด์ิมนตรี 13.30 น. 3-2
19 วนัองัคารท่ี 28 B โพธินิมิตวิทยาคม กบั สวนกหุลาบวิทยาลยั 12.15 น. 6-3
20 A กีฬา จ.ขอนแก่น " สุรศกัด์ิมนตรี สารวิทยา 13.30 น. 2-4
21 วนัพธุท่ี 29 B ธญัรัตน์ กบั ราชวินิตบางเขน 12.15 น. 0-1
22 A สารวิทยา " อิสลามวิทยาลยัฯ สารวิทยา 13.30 น. 2-1

ก าหนดการแข่งขนัฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียน คพั 2017 คร้ังที่ 15  ประจ าปี พ.ศ. 2560
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23 วนัพฤหสับดีท่ี 30 A สนามชยัเขต กบั สุรศกัด์ิมนตรี 12.15 น. 0-6

24 B ท่าขา้มพิทยาคม " สวนกหุลาบวิทยาลยั สุรศกัด์ิมนตรี 13.30 น. 5-5

คู่ที่ วันแข่งขนั สาย สนาม เวลา ผล

25 วันพุธที่ 6 B ธญัรัตน์ กบั สวนกหุลาบวิทยาลยั 13.00 น. 4-4

26 ถ่ายทอดสด B ท่าข้ามพทิยาคม " โพธินิมติวิทยาคม ท่าข้ามพทิยาคม 14.45 น. 4-3

27 วนัพฤหสับดีท่ี 7 A สนามชยัเขต กบั กีฬา จ.ขอนแก่น 12.15 น. 1-4

28 A สุรศกัด์ิมนตรี " อิสลามวิทยาลยัฯ สุรศกัด์ิมนตรี 13.30 น. 10-1

29 วันองัคารที่ 12 A สารวิทยา กบั กีฬา จ.ขอนแก่น 13.00 น. 9-1

30 ถ่ายทอดสด A อสิลามวิทยาลยัฯ " สนามชัยเขต อสิลามวิทยาลยัฯ 14.45 น. 0-3

31 วนัพธุท่ี 13 B ราชวินิตบางเขน กบั โพธินิมิตวิทยาคม 12.15 น. 5-0

32 B สวนกหุลาบวิทยาลยั " ท่าขา้มพิทยาคม สวนกหุลาบวิทยาลยั 13.30 น. 4-1
33 วนัพฤหสับดีท่ี 14 A อิสลามวิทยาลยัฯ กบั สารวิทยา 12.15 น. 2-4
34 A สุรศกัด์ิมนตรี " สนามชยัเขต สุรศกัด์ิมนตรี 13.30 น. 4-1
35 วนัองัคารท่ี 19 B ธญัรัตน์ กบั โพธินิมิตวิทยาคม 12.15 น. 3-4
36 B ท่าขา้มพิทยาคม " ราชวินิตบางเขน สารวิทยา 13.30 น. 2-2
37 วนัพธุท่ี 20 A สารวิทยา กบั สุรศกัด์ิมนตรี 12.15 น. 2-5
38 A อิสลามวิทยาลยัฯ " กีฬา จ.ขอนแก่น อิสลามวิทยาลยัฯ 13.30 น. 4-2
39 วันพฤหัสบดทีี่ 21 B ท่าข้ามพทิยาคม กบั ธัญรัตน์  14.45 น. 5-3
40 ถ่ายทอดสด B สวนกหุลาบวิทยาลยั " ราชวินิตบางเขน สวนกหุลาบวิทยาลยั 16.15 น. 3-5

คู่ที่ วันแข่งขนั สาย สนาม เวลา ผล

41 วนัพธุท่ี 3 สุรศักดิ์มนตรี กบั ท่าข้ามพทิยาคม เทพหสัดิน 13.45 น. 9-2
42 ถ่ายทอดสด ราชวินิตบางเขน " สารวิทยา เทพหสัดิน 15.00 น. 9-8 (1-1)
คู่ที่ วันแข่งขนั สาย สนาม เวลา ผล

วนัเสาร์ท่ี 6 สุรศักดิ์มนตรี กบั ราชวินิตบางเขน เทพหสัดิน 15.00 น. 7-1
43 ถ่ายทอดสด

หมายเหตุ : โปรแกรมการแข่งขนัอาจมกีารเปลีย่นแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 6 ม.ค.61
เงินรางวัล

ทมีชนะเลศิ สุรศักดิ์มนตรี 300,000 บาท
ทมีรองชนะเลศิ ราชวินิตบางเขน 150,000 บาท

ดาวซัลโว  16 ประตู ศราวุฒิ ถานะ   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 25,000 บาท สยามบอล

นักเตะยอดเยีย่ม นันทวุฒิ อ่อนลมูล   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 25,000 บาท วารกิซ์

King Power รางวลัเยีย่มชมสโมสร เลสเตอร ์

ผู้ฝึกสอนยอดเยีย่ม สกล เกลีย้งประเสริฐ  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 20,000 บาท

รอบรองชนะเลศิ
(เดอืนมกราคม 2561)

รอบชิงชนะเลศิ

รอบแบ่งกลุ่ม

(เดอืนธันวาคม 2560)

จบการแข่งขนัรอบแรก 

1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยัชลบุรี 6.   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั



King Power รางวลัเยีย่มชมสโมสร เลสเตอร ์

ทมีแฟร์เพลย์ สารวิทยา 30,000 บาท

กองเชียร์ยอดเยีย่ม ท่าข้ามพทิยาคม 30,000 บาท

ผู้ประสานงานการแข่งขนั : อ.ปรีชาพัฒน์  โทร. 08-9922-2064 
ผู้ประสานงานช่อง 7 สี : ธนากร โทร. 08-1906-2309
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