
สาย A
1 อสัสัมชัญศรีราชา
2 กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั
3 เทพศิรินทร์
4 สวนกหุลาบวทิยาลยั
5 อสิลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย

สาย B
6 ราชวนิิตบางแก้ว
7 สุรศักดิม์นตรี
8 กฬีากรุงเทพมหานคร
9 นวมนิทราชินูทศิ สวนกหุลาบวทิยาลยั ปทุมธานี
10 กฬีาจังหวดัขอนแก่น

คู่ที่ วนัแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผลแข่งขัน

1 วนัศุกร์ท่ี 16 A กรุงเทพคริสเตียนฯ กบั สวนกุหลาบวิทยาลยั อสัสมัชญัศรีราชา  13.00 น. 8-1
2 ถ่ายทอดสด A อสัสัมชัญศรีราชา " เทพศิรินทร์ อสัสมัชญัศรีราชา 15.45 น. 4-2
3 วนัจนัทร์ท่ี 19 B สวนกุหลาบฯ ปทมุธานี กบั สุรศกัด์ิมนตรี ราชวินิตบางแกว้  13.00 น. 5-1
4 B ราชวินิตบางแกว้ " กีฬากรุงเทพมหานคร ราชวินิตบางแกว้ 14.45 น. 2-3
5 วนัองัคารท่ี 20 A อสัสมัชญัศรีราชา กบั สวนกุหลาบวิทยาลยั อิสลามวิทยาลยั  13.00 น. 3-2
6 A อิสลามวิทยาลยั " กรุงเทพคริสเตียนฯ อิสลามวิทยาลยั 14.45 น. 3-5
7 วนัพฤหสับดีท่ี 22 B กีฬาจงัหวดัขอนแก่น กบั สวนกุหลาบฯ ปทมุธานี เฉลิมพระเกียรติ บางมด  13.00 น. 1-5
8 ถ่ายทอดสด B กฬีากรุงเทพมหานคร " สุรศักดิม์นตรี เฉลิมพระเกียรติ บางมด 14.45 น. 6-3
9 วนัองัคารท่ี 27 B กีฬากรุงเทพมหานคร กบั สวนกุหลาบฯ ปทมุธานี ราชวินิตบางแกว้ 13.00 น. 2-3
10 B กีฬาจงัหวดัขอนแก่น " ราชวินิตบางแกว้ ราชวินิตบางแกว้ 14.45 น. 5-2

คู่ที่ วนัแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผลแข่งขัน

11 วนัพฤหสับดีท่ี 5 A เทพศิรินทร์ กบั อสัสมัชญัศรีราชา สวนกุหลาบฯ 13.00 น. 2-5

12 ถ่ายทอดสด A สวนกหุลาบวทิยาลยั " กรุงเทพคริสเตียนฯ สวนกุหลาบฯ 14.45 น. 5-1

13 วนัองัคารท่ี 10 A เทพศิรินทร์ กบั สวนกุหลาบวิทยาลยั สวนกุหลาบฯ 13.00 น. 3-3

14 A อสัสมัชญัศรีราชา " อิสลามวิทยาลยั สวนกุหลาบฯ 14.45 น. 3-3

15 วนัพฤหสับดีท่ี 12 B สุรศกัด์ิมนตรี กบั ราชวินิตบางแกว้ ราชวินิตบางแกว้ 13.00 น. 2-7

16 B กีฬาจงัหวดัขอนแก่น " กีฬากรุงเทพมหานคร ราชวินิตบางแกว้ 14.45 น. 3-9

17 วนัองัคารท่ี 17 A กรุงเทพคริสเตียนฯ " อิสลามวิทยาลยั สวนกุหลาบฯ  13.00 น. 3-0

18 A สวนกุหลาบวิทยาลยั " อสัสมัชญัศรีราชา สวนกุหลาบฯ 14.45 น. 5-2
19 วนัพฤหสับดีท่ี 19 B สวนกุหลาบฯ ปทมุธานี กบั กีฬากรุงเทพมหานคร ราชวินิตบางแกว้  13.00 น. 2-2
20 ถ่ายทอดสด B ราชวนิิตบางแก้ว " กฬีาจงัหวดัขอนแก่น ราชวินิตบางแกว้ 14.45 น. 3-3
21 วนัองัคารท่ี 24 A กรุงเทพคริสเตียนฯ กบั เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบฯ 13.00 น. 6-2
22 A สวนกุหลาบวิทยาลยั " อิสลามวิทยาลยั สวนกุหลาบฯ 14.45 น. 5-3
23 วนัพฤหสับดีท่ี 26 B กีฬาจงัหวดัขอนแก่น กบั สุรศกัด์ิมนตรี ราชวินิตบางแกว้  13.00 น. 3-5
24 B ราชวินิตบางแกว้ " สวนกุหลาบฯ ปทมุธานี ราชวินิตบางแกว้ 14.45 น. 2-3
25 วนัองัคารท่ี 31 A เทพศิรินทร์ กบั กรุงเทพคริสเตียนฯ อิสลามวิทยาลยั  13.00 น. 3-3
26 A อิสลามวิทยาลยั " สวนกุหลาบวิทยาลยั อิสลามวิทยาลยั 14.45 น. 3-2

ก าหนดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กฬีา 7 สี แชมเปียน คพั 2011

คร้ังที ่9    ประจ าปี พ.ศ. 2554

(เดือนธันวาคม 2554)

(เดือนมกราคม 2555)

คู่แข่งขัน 

คู่แข่งขัน 

30 / 9 / 48



คู่ที่ วนัแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผลแข่งขัน

27 วนัพฤหสับดีท่ี 2 B สุรศกัด์ิมนตรี กบั สวนกุหลาบฯ ปทมุธานี ศูนยเ์ยาวชนฯ ไทย-ญ่ีปุ่ น  13.00 น. 1-2
28 B กีฬากรุงเทพมหานคร " ราชวินิตบางแกว้ ศูนยเ์ยาวชนฯ ไทย-ญ่ีปุ่ น 14.45 น. 5-1
29 วนัองัคารท่ี 7 A สวนกุหลาบวิทยาลยั " เทพศิรินทร์ อิสลามวิทยาลยั  13.00 น. 4-1
30 ถ่ายทอดสด A อสิลามวทิยาลยั " อสัสัมชัญศรีราชา อิสลามวิทยาลยั 14.45 น. 2-1
31 วนัพฤหสับดีท่ี 9 B ราชวินิตบางแกว้ กบั สุรศกัด์ิมนตรี ศูนยเ์ยาวชนฯ ไทย-ญ่ีปุ่ น  13.00 น. 3-3
32 B กีฬากรุงเทพมหานคร " กีฬาจงัหวดัขอนแก่น ศูนยเ์ยาวชนฯ ไทย-ญ่ีปุ่ น 14.45 น. 5-2
33 วนัองัคารท่ี 14 A อสัสมัชญัศรีราชา กบั กรุงเทพคริสเตียนฯ อิสลามวิทยาลยั  13.00 น. 4-1
34 A อิสลามวิทยาลยั " เทพศิรินทร์ อิสลามวิทยาลยั 14.45 น. 2-2
35 วนัพฤหสับดีท่ี 16 B สุรศกัด์ิมนตรี กบั กีฬากรุงเทพมหานคร บณุยะจินดา (ต ารวจ)  13.00 น. 5-2
36 B สวนกุหลาบฯ ปทมุธานี " กีฬาจงัหวดัขอนแก่น บณุยะจินดา (ต ารวจ) 14.45 น. 6-2
37 วนัองัคารท่ี 21 A เทพศิรินทร์ กบั อิสลามวิทยาลยั อิสลามวิทยาลยั  13.00 น. 3-4
38 B สุรศกัด์ิมนตรี " กีฬาจงัหวดัขอนแก่น อิสลามวิทยาลยั 14.45 น. 11-2
39 วนัพฤหสับดีท่ี 23 B สวนกุหลาบฯ ปทมุธานี กบั ราชวินิตบางแกว้ บณุยะจินดา (ต ารวจ)  13.00 น. 3-0
40 ถ่ายทอดสด A กรุงเทพคริสเตียนฯ " อสัสัมชัญศรีราชา บณุยะจินดา (ต ารวจ) 14.45 น. 0-2

คู่ที่ วนัแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผลแข่งขัน

41 วนัองัคารท่ี 28 อสัสัมชัญศรีราชา กบั กฬีากรุงเทพมหานคร เทพหสัดิน 14.30 น. 1-3
42 ถ่ายทอดสด สวนกหุลาบฯ ปทุมธานี " กรุงเทพคริสเตียนฯ เทพหสัดิน 15.45 น. 3-2

คู่ที่ วนัแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผลแข่งขัน
43 วนัเสาร์ท่ี 3 กฬีากรุงเทพมหานคร กบั สวนกหุลาบฯ ปทุมธานี เอสซีจี สเตเด้ียม 15.30 น. 3-3

ถ่ายทอดสด (ชนะจุดโทษ) (6-4)

หมายเหตุ : โปรแกรมการแข่งขันอาจมกีารเปลีย่นแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลงั

เงนิรางวลั

ทมีชนะเลศิ สวนกหุลาบฯ ปทุมธานี 300,000 บาท
ทมีรองชนะเลศิ กฬีากรุงเทพมหานคร 150,000 บาท

ดาวซัลโว (22 ประตู) จาตุรงณ์ พิมพ์คูณ กีฬากรุงเทพมหานคร 25,000 บาท
นักเตะยอดเยีย่ม อนุพงษ์ กจิพิบูลย์ สวนกุหลาบฯ ปทมุธานี 25,000 บาท

บริษทั เดฟโฟ สปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั  สนบัสนุนรางวลั
ผู้ฝึกสอนยอดเยีย่ม เจตนา กระแสร์ภาค สวนกุหลาบฯ ปทมุธานี 20,000 บาท

ทมีแฟร์เพลย์ ราชวนิิตบางแก้ว 30,000 บาท
กองเชียร์ยอดเยีย่ม สวนกหุลาบฯ ปทุมธานี 30,000 บาท

ผู้ประสานงานกรมพลศึกษา : อ.ปรีชาพัฒน์  โทร. 08-9922-2064 
ผู้ประสานงานช่อง 7 สี : ธนากร โทร. 08-1906-2309 5 มี.ค.55

คู่แข่งขัน 

(เดือนกมุภาพันธ์ 2555)

จบการแข่งขันรอบแรก 
รอบรองชนะเลศิ

รอบชิงชนะเลศิ

(เดือนมนีาคม 2555)

(เดือนกมุภาพันธ์ 2555)

1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยัชลบุรี 6.   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั

1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยัชลบุรี 6.   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั


