
สาย A
1 กีฬากรุงเทพมหานคร
2 โพธินิมิตวิทยาคม
3 อัสสัมชัญกรุงเทพ
4 สารวิทยา
5 อัสสัมชัญศรีราชา

สาย B
6 สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี
7 สวนกุหลาบวิทยาลัย
8 กีฬาจ.ขอนแก่น
9 สุรศักดิ์มนตรี
10 อัสสัมชัญธนบุรี

คู่ที่ วันแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผลแข่งขัน

1 วันพฤหัสบดีที่ 8 B กีฬาจ.ขอนแก่น กับ สวนกุหลาบวิทยาลัย 13.15 น. 2-6
2 ถ่ายทอดสด B สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี " อัสสัมชัญธนบุรี สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี 14.45 น. 3-3
3 วันอังคารที่ 13 A อัสสัมชัญศรีราชา กับ สารวิทยา 13.15 น. 2-4
4 A กีฬากรุงเทพมหานคร " โพธินิมิตวิทยาคม อสช. แคมปัส พระราม 2 14.45 น. 0-2
5 วันพฤหัสบดีที่ 15 B สุรศักดิ์มนตรี กับ สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี  13.15 น. 1-2
6 B กีฬาจ.ขอนแก่น " อัสสัมชัญธนบุรี อสช.ธนบุรี 14.45 น. 2-7
7 วันอังคารที่ 20 A อัสสัมชัญศรีราชา กับ โพธินิมิตวิทยาคม  13.15 น. 2-1
8 ถ่ายทอดสด A อัสสัมชัญกรุงเทพ " สารวิทยา อสช. แคมปัส พระราม 2 14.45 น. 3-1
9 วันพฤหัสบดีที่ 22 B สุรศักดิ์มนตรี กับ อัสสัมชัญธนบุรี  13.15 น. 4-1
10 B สวนกุหลาบวิทยาลัย " กีฬาจ.ขอนแก่น สวนกุหลาบวิทยาลัย 14.45 น. 6-6
11 วันอังคารที่ 27 A อัสสัมชัญกรุงเทพ กับ โพธินิมิตวิทยาคม  13.15 น. 1-2
12 A กีฬากรุงเทพมหานคร " สารวิทยา อสช. แคมปัส พระราม 2 14.45 น. 3-3
13 วันพฤหัสบดีที่ 29 B สุรศักดิ์มนตรี กับ กีฬาจ.ขอนแก่น  13.15 น. 3-5
14 B สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี " สวนกุหลาบวิทยาลัย สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี 14.45 น. 1-1
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คู่ที่ วันแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผลแข่งขัน

15 วันอังคารที่ 4 A โพธินิมิตวิทยาคม กับ สารวิทยา  13.15 น. 0-1

16 A กีฬากรุงเทพมหานคร " อัสสัมชัญกรุงเทพ อสช. แคมปัส พระราม 2 14.45 น. 2-3

17 วันพฤหัสบดีที่ 6 B อัสสัมชัญธนบุรี กับ สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี  13.15 น. 1-1

18 ถ่ายทอดสด B สวนกุหลาบวิทยาลัย " สุรศักดิ์มนตรี สวนกุหลาบวิทยาลัย 14.45 น. 1-1

19 วันอังคารที่ 11 A อัสสัมชัญกรุงเทพ กับ อัสสัมชัญศรีราชา  13.15 น. 4-3

20 A สารวิทยา " กีฬากรุงเทพมหานคร สารวิทยา 14.45 น. 4-2

21 วันพฤหัสบดีที่ 13 B กีฬาจ.ขอนแก่น กับ สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี  13.15 น. 5-4

22 B อัสสัมชัญธนบุรี " สุรศักดิ์มนตรี อสช.ธนบุรี 14.45 น. 2-0
23 วันอังคารที่ 18 A โพธินิมิตวิทยาคม กับ อัสสัมชัญกรุงเทพ  13.15 น. 2-2
24 ถ่ายทอดสด A กีฬากรุงเทพมหานคร " อัสสัมชัญศรีราชา ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น 14.45 น. 2-3
25 วันพฤหัสบดีที่ 20 B อัสสัมชัญธนบุรี กับ สวนกุหลาบวิทยาลัย 13.15 น. 3-0
26 B สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี " สุรศักดิ์มนตรี สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี 14.45 น. 1-1
27 วันอังคารที่ 25 A สารวิทยา กับ อัสสัมชัญกรุงเทพ  13.15 น. 2-0
28 A โพธินิมิตวิทยาคม " อัสสัมชัญศรีราชา โพธินิมิตวิทยาคม 14.45 น. 1-3
29 วันพฤหัสบดีที่ 27 B กีฬาจ.ขอนแก่น กับ สุรศักดิ์มนตรี  13.15 น. 1-6
30 B สวนกุหลาบวิทยาลัย " สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี สวนกุหลาบวิทยาลัย 14.45 น. 4-2

คู่ที่ วันแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผลแข่งขัน

31 วันพฤหัสบดีที่ 3 A อัสสัมชัญกรุงเทพ กับ กีฬากรุงเทพมหานคร  13.15 น. 5-3
32 A สารวิทยา " อัสสัมชัญศรีราชา สารวิทยา 14.45 น. 2-1
33 วันอังคารที่ 8 B สุรศักดิ์มนตรี กับ สวนกุหลาบวิทยาลัย  13.15 น. 0-3
34 ถ่ายทอดสด B อัสสัมชัญธนบุรี " กีฬาจ.ขอนแก่น อสช.ธนบุรี 14.45 น. 4-3
35 วันพฤหัสบดีที่ 10 A อัสสัมชัญศรีราชา กับ อัสสัมชัญกรุงเทพ  13.15 น. 3-2
36 A โพธินิมิตวิทยาคม " กีฬากรุงเทพมหานคร โพธินิมิตวิทยาคม 14.45 น. 6-1
37 วันอังคารที่ 15 B สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี กับ กีฬาจ.ขอนแก่น  13.15 น. 7-3
38 B สวนกุหลาบวิทยาลัย " อัสสัมชัญธนบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย 14.45 น. 2-1
39 วันพฤหัสบดีที่ 17 A สารวิทยา กับ โพธินิมิตวิทยาคม  13.15 น. 4-5
40 ถ่ายทอดสด A อัสสัมชัญศรีราชา " กีฬากรุงเทพมหานคร สารวิทยา 14.45 น. 3-2

คู่ที่ วันแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผลแข่งขัน

41 วันอังคารที่ 22 สารวิทยา กับ อัสสัมชัญธนบุรี เทพหัสดิน 14.30 น. 4-5
42 ถ่ายทอดสด สวนกุหลาบวิทยาลัย " อัสสัมชัญศรีราชา เทพหัสดิน 15.45 น. 3-2
คู่ที่ วันแข่งขัน สาย สนาม เวลา ผลแข่งขัน
43 วันเสาร์ที่ 26 อัสสัมชัญธนบุรี กับ อัสสัมชัญศรีราชา เทพหัสดิน 15.30 น. 3-0

ถ่ายทอดสด

หมายเหตุ : โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 28 ม.ค.56

คู่แข่งขัน 

จบการแข่งขันรอบแรก 
รอบรองชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ

(เดือนมกราคม 2556)

คู่แข่งขัน 
(เดือนมกราคม 2556)

(เดือนธันวาคม 2555)



เงินรางวัล
ทีมชนะเลิศ อัสสัมชัญธนบุรี 300,000 บาท
ทีมรองชนะเลิศ อัสสัมชัญศรีราชา 150,000 บาท
ดาวซัลโว อภิพัฒน์ สอิงทอง (กีฬา จ.ขอนแก่น) 25,000 บาท
11 ประตู วิทูร สุขจิตร (สารวิทยา) 

นักเตะยอดเยี่ยม ก้องภพ ลวดทรง (อัสสัมชัญธนบุรี)  25,000 บาท
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ธร สอระภูมิ (อัสสัมชัญธนบุรี)  20,000 บาท
ทีมแฟร์เพลย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 30,000 บาท

กองเชียร์ยอดเยี่ยม สารวิทยา 30,000 บาท

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




