
9/8/15

คู่ สาย

1 B vs

2 B vs

3 A vs

4 A vs

5 A vs

6 A vs

7 B vs

8 B vs

9 B vs

10 B vs

11 A vs

12 A vs

13 B vs

14 B vs

15 A vs

16 A vs

17 B vs

18 B vs

19 A vs

20 A vs

21 B vs

22 A vs

23 B vs

24 A vs

หน้าที่ 1

13.00 น.

15.00 น.

2-3

2-4

4-4

13.00 น.

15.00 น.

13.00 น. 2-3

1-2
สด  ที่สวนกุหลาบฯ

3-4

15.00 น.

13.00 น.

13.00 น.

15.00 น.

15.00 น.

15.00 น.

2-3

อังคารที่ 3 พ.ย.2552

4-2

5-3

13.00 น.

สารวิทยา

กท.คริสเตียนฯ

จันทร์ที่ 16   พ.ย. 2552

13.00 น.

6-2

ราชวินิตบางแก้วสุรศักดิ์มนตรี

15.00 น.

อสช. ศรีราชา

กีฬา กทม.

สวนกุหลาบฯ ศึกษานารีวิทยา

15.00 น.กท.คริสเตียนฯ

สารวิทยา

พฤหัสบดีที่ 5  พ.ย. 2552

กีฬา กทม. สวนกุหลาบฯ

2-2สวนกุหลาบฯ

ราชวินิตบางแก้ว สุรศักดิ์มนตรี 15.00 น.

สวนกุหลาบฯ

กีฬา กทม.

สาย B

วันที่

จันทร์ที่ 2   พ.ย. 2552

สารวิทยา

ศุกร์ที่ 6        พ.ย.2552

ราชวินิตบางแก้ว

ศึกษานารีวิทยา สารวิทยา

อสช. ศรีราชา

กท.คริสเตียนฯ

ราชวินิตบางแก้ว

อัสสัมชัญ ศรีราชา

สุรศักดิ์มนตรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ศึกษานารีวิทยา กีฬา กทม. 13.00 น.

เวลา

สาย A

ผล สนาม

1-3

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กีฬากรุงเทพมหานคร

ศึกษานารีวิทยา

สุรศักดิ์มนตรี

15.00 น.กท.คริสเตียนฯ

4-2

สด ที่สารวิทยา
4-214.45 น.

สุรศักดิ์มนตรี

สารวิทยา

สวนกุหลาบฯ

3-4

กท.คริสเตียน

3-2

สวนกุหลาบฯ

5-5

                 MATCH

สารวิทยา สวนกุหลาบฯ

อสช. ศรีราชา

ราชวินิตบางแก้ว

ไทย-ญี่ปุ่น

ราชวินิตบางแก้ว

สด ที่ราชวินิตบางแก้ว

กท.คริสเตียน

ราชวินิตบางแก้ว

13.00 น. 3-4

3-4

1-4

2-2
สด ที่กท.คริสเตียน

สารวิทยา

จันทร์ที่ 9   พ.ย. 2552

อังคารที่ 10 พ.ย.2552

ศึกษานารีวิทยา

3-1

3-1

3-1

13.00 น.

13.00 น.

พฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 2552

ศุกร์ที่ 13       พ.ย.2552

กีฬา กทม.

พฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 2552

พฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 2552

กท.คริสเตียนฯ

สุรศักดิ์มนตรี

สวนกุหลาบฯ

ราชวินิตบางแก้ว

ศึกษานารีวิทยา

อสช. ศรีราชา

ศึกษานารีวิทยา

อสช. ศรีราชา

ราชวินิตบางแก้ว

สารวิทยา

อสช. ศรีราชา

สุรศักดิ์มนตรี กท.คริสเตียนฯ 15.00 น.

13.00 น.

กีฬา กทม.

อังคารที่ 17 พ.ย.2552



9/8/15

คู่ สาย

25 SF1 vs

26 SF2 vs

            ไฮไลท์ รอบสุดท้าย (60 นาที)
         

27 Final vs

รางวัลละ 7,000 บาท

หน้าที่ 2

7 ดี 7เด่น            
7 รางวัล  49,000 บาท

ทีมแฟร์เพลย์              
สวนกุหลาบฯ  30,000 บาท

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม              
ทรงยศ กลิ่นศรีสุข  20,000 บาท

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม             
อนุวัฒน์ นาคเกษม  25,000 บาท

ดาวซัลโว            
อนุวัฒน์ นาคเกษม  25,000 บาท

ทีมรองชนะเลิศ
กท.คริสเตียนฯ 150,000 บาท

ทีมชนะเลิศ
อัสสัมชัญ ศรีราชา 250,000 บาท

14.30 น.
ถ่ายทอดสด

3-1

15.00 น.

กองทัพบก15.45 น. 5-6

สวนกุหลาบฯ

อังคารที่ 8   ธ.ค. 2552

สารวิทยา กท.คริสเตียนฯ

เวลา

สาย A สาย B

วันที่

สารวิทยา

สวนกุหลาบวิทยาลัย

                 MATCH

ศึกษานารีวิทยา

กีฬากรุงเทพมหานคร

กท.คริสเตียนฯ

(2-2)

สนาม

ราชวินิตบางแก้ว

อัสสัมชัญ ศรีราชา

สุรศักดิ์มนตรี

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ผล

อังคารที่ 24  พ.ย. 2552
อัสสัมชัญ ศรีราชา

กองเชียร์ยอดเยี่ยม               
สารวิทยา  30,000 บาท

เสาร์ที่ 19  ธ.ค. 2552 ถ่ายทอดสด กองทัพบกอัสสัมชัญ ศรีราชา 15.00 น. 5-3


