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18 6-8 มกราคม อุดรธานี เอฟซี แพร่ ยูไนเต็ด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

18 6-8 มกราคม สมุทรปราการ ซิต้ี อุทัยธานี เอฟซี สมุทรปราการ สเตเดียม

18 6-8 มกราคม นครปฐม ยูไนเต็ด เชียงใหม่ เอฟซี โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

18 6-8 มกราคม ชัยนาท ฮอร์นบิล คัสตอม ยูไนเต็ด เขาพลอง สเตเดียม

18 6-8 มกราคม อยุธยา ยูไนเต็ด สุพรรณบุรี เอฟซี กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18 6-8 มกราคม ตราด เอฟซี กระบ่ี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดตราด

18 6-8 มกราคม แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด ระยอง เอฟซี กีฬากลางจังหวัดระนอง

18 6-8 มกราคม สโมสรฟุตบอลราชประชา นครศรี ยูไนเต็ด นนทบุรี สเตเดียม

18 6-8 มกราคม เชียงใหม่ ยูไนเต็ด เกษตรศาสตร์ เอฟซี สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

19 13-15 มกราคม นครศรี ยูไนเต็ด ตราด เอฟซี กีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

19 13-15 มกราคม ระยอง เอฟซี อุดรธานี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดระยอง

19 13-15 มกราคม คัสตอม ยูไนเต็ด แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด ศุลกากร ลาดกระบัง 54

19 13-15 มกราคม แพร่ ยูไนเต็ด ชัยนาท ฮอร์นบิล ห้วยม้า สเตเดียม

19 13-15 มกราคม เกษตรศาสตร์ เอฟซี สโมสรฟุตบอลราชประชา อินทรีจันทรสถิตย์

19 13-15 มกราคม อยุธยา ยูไนเต็ด เชียงใหม่ ยูไนเต็ด กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19 13-15 มกราคม สุพรรณบุรี เอฟซี สมุทรปราการ ซิต้ี กีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

19 13-15 มกราคม กระบ่ี เอฟซี นครปฐม ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดกระบ่ี

19 13-15 มกราคม เชียงใหม่ เอฟซี อุทัยธานี เอฟซี เทศบาลนครเชียงใหม่

20 20-22 มกราคม   สโมสรฟุตบอลราชประชา ระยอง เอฟซี นนทบุรี สเตเดียม

20 20-22 มกราคม   ตราด เอฟซี อยุธยา ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดตราด

20 20-22 มกราคม   เชียงใหม่ ยูไนเต็ด สุพรรณบุรี เอฟซี สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

20 20-22 มกราคม   แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด แพร่ ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดระนอง

20 20-22 มกราคม   อุดรธานี เอฟซี คัสตอม ยูไนเต็ด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

20 20-22 มกราคม   ชัยนาท ฮอร์นบิล เกษตรศาสตร์ เอฟซี เขาพลอง สเตเดียม

20 20-22 มกราคม   เชียงใหม่ เอฟซี นครศรี ยูไนเต็ด เทศบาลนครเชียงใหม่

20 20-22 มกราคม   นครปฐม ยูไนเต็ด อุทัยธานี เอฟซี โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

20 20-22 มกราคม   สมุทรปราการ ซิต้ี กระบ่ี เอฟซี สมุทรปราการ สเตเดียม

21 28-29 มกราคม   เชียงใหม่ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลราชประชา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

21 28-29 มกราคม   เกษตรศาสตร์ เอฟซี ตราด เอฟซี อินทรีจันทรสถิตย์

21 28-29 มกราคม   อยุธยา ยูไนเต็ด อุดรธานี เอฟซี กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

21 28-29 มกราคม   นครศรี ยูไนเต็ด แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

21 28-29 มกราคม   แพร่ ยูไนเต็ด นครปฐม ยูไนเต็ด ห้วยม้า สเตเดียม

21 28-29 มกราคม   คัสตอม ยูไนเต็ด สมุทรปราการ ซิต้ี ศุลกากร ลาดกระบัง 54

21 28-29 มกราคม   กระบ่ี เอฟซี อุทัยธานี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดกระบ่ี

21 28-29 มกราคม   ระยอง เอฟซี เชียงใหม่ เอฟซี กีฬากลางจังหวัดระยอง

21 28-29 มกราคม   สุพรรณบุรี เอฟซี ชัยนาท ฮอร์นบิล กีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

22 3-5 กุมภาพันธ์ ชัยนาท ฮอร์นบิล นครศรี ยูไนเต็ด เขาพลอง สเตเดียม

22 3-5 กุมภาพันธ์ อุดรธานี เอฟซี กระบ่ี เอฟซี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

22 3-5 กุมภาพันธ์ เชียงใหม่ เอฟซี แพร่ ยูไนเต็ด เทศบาลนครเชียงใหม่

22 3-5 กุมภาพันธ์ นครปฐม ยูไนเต็ด คัสตอม ยูไนเต็ด โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

22 3-5 กุมภาพันธ์ สโมสรฟุตบอลราชประชา อยุธยา ยูไนเต็ด นนทบุรี สเตเดียม

22 3-5 กุมภาพันธ์ แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด เกษตรศาสตร์ เอฟซี กีฬากลางจังหวัดระนอง

22 3-5 กุมภาพันธ์ ตราด เอฟซี สุพรรณบุรี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดตราด

22 3-5 กุมภาพันธ์ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด สมุทรปราการ ซิต้ี สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

22 3-5 กุมภาพันธ์ อุทัยธานี เอฟซี ระยอง เอฟซี กีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี

23 11-12 กุมภาพันธ์ นครศรี ยูไนเต็ด อุทัยธานี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

23 11-12 กุมภาพันธ์ ระยอง เอฟซี นครปฐม ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดระยอง

23 11-12 กุมภาพันธ์ สุพรรณบุรี เอฟซี สโมสรฟุตบอลราชประชา กีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

23 11-12 กุมภาพันธ์ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

23 11-12 กุมภาพันธ์ แพร่ ยูไนเต็ด สมุทรปราการ ซิต้ี ห้วยม้า สเตเดียม

23 11-12 กุมภาพันธ์ กระบ่ี เอฟซี เชียงใหม่ เอฟซี กีฬากลางจังหวัดกระบ่ี

23 11-12 กุมภาพันธ์ เกษตรศาสตร์ เอฟซี อุดรธานี เอฟซี อินทรีจันทรสถิตย์

23 11-12 กุมภาพันธ์ อยุธยา ยูไนเต็ด ชัยนาท ฮอร์นบิล กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 11-12 กุมภาพันธ์ คัสตอม ยูไนเต็ด ตราด เอฟซี ศุลกากร ลาดกระบัง 54
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24 17-19 กุมภาพันธ์ อุทัยธานี เอฟซี คัสตอม ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี

24 17-19 กุมภาพันธ์ สมุทรปราการ ซิต้ี ระยอง เอฟซี สมุทรปราการ สเตเดียม

24 17-19 กุมภาพันธ์ กระบ่ี เอฟซี แพร่ ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดกระบ่ี

24 17-19 กุมภาพันธ์ อุดรธานี เอฟซี นครศรี ยูไนเต็ด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

24 17-19 กุมภาพันธ์ ตราด เอฟซี สโมสรฟุตบอลราชประชา กีฬากลางจังหวัดตราด

24 17-19 กุมภาพันธ์ นครปฐม ยูไนเต็ด อยุธยา ยูไนเต็ด โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

24 17-19 กุมภาพันธ์ แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด สุพรรณบุรี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดระนอง

24 17-19 กุมภาพันธ์ ชัยนาท ฮอร์นบิล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด เขาพลอง สเตเดียม

24 17-19 กุมภาพันธ์ เชียงใหม่ เอฟซี เกษตรศาสตร์ เอฟซี เทศบาลนครเชียงใหม่

25 25-26 กุมภาพันธ์ สุพรรณบุรี เอฟซี อุดรธานี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

25 25-26 กุมภาพันธ์ อยุธยา ยูไนเต็ด แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25 25-26 กุมภาพันธ์ คัสตอม ยูไนเต็ด เชียงใหม่ เอฟซี ศุลกากร ลาดกระบัง 54

25 25-26 กุมภาพันธ์ เกษตรศาสตร์ เอฟซี นครปฐม ยูไนเต็ด อินทรีจันทรสถิตย์

25 25-26 กุมภาพันธ์ นครศรี ยูไนเต็ด สมุทรปราการ ซิต้ี กีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

25 25-26 กุมภาพันธ์ สโมสรฟุตบอลราชประชา ชัยนาท ฮอร์นบิล นนทบุรี สเตเดียม

25 25-26 กุมภาพันธ์ แพร่ ยูไนเต็ด อุทัยธานี เอฟซี ห้วยม้า สเตเดียม

25 25-26 กุมภาพันธ์ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ตราด เอฟซี สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

25 25-26 กุมภาพันธ์ ระยอง เอฟซี กระบ่ี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดระยอง

26 4-5 มีนาคม ชัยนาท ฮอร์นบิล ตราด เอฟซี เขาพลอง สเตเดียม

26 4-5 มีนาคม กระบ่ี เอฟซี คัสตอม ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดกระบ่ี

26 4-5 มีนาคม อุดรธานี เอฟซี เชียงใหม่ ยูไนเต็ด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

26 4-5 มีนาคม สมุทรปราการ ซิต้ี เกษตรศาสตร์ เอฟซี สมุทรปราการ สเตเดียม

26 4-5 มีนาคม นครปฐม ยูไนเต็ด นครศรี ยูไนเต็ด โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

26 4-5 มีนาคม เชียงใหม่ เอฟซี อยุธยา ยูไนเต็ด เทศบาลนครเชียงใหม่

26 4-5 มีนาคม อุทัยธานี เอฟซี สุพรรณบุรี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี

26 4-5 มีนาคม ระยอง เอฟซี แพร่ ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดระยอง

26 4-5 มีนาคม แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลราชประชา กีฬากลางจังหวัดระนอง

27 10-12 มีนาคม สุพรรณบุรี เอฟซี เชียงใหม่ เอฟซี กีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

27 10-12 มีนาคม ตราด เอฟซี แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดตราด

27 10-12 มีนาคม ชัยนาท ฮอร์นบิล สมุทรปราการ ซิต้ี เขาพลอง สเตเดียม

27 10-12 มีนาคม สโมสรฟุตบอลราชประชา อุดรธานี เอฟซี นนทบุรี สเตเดียม

27 10-12 มีนาคม คัสตอม ยูไนเต็ด แพร่ ยูไนเต็ด ศุลกากร ลาดกระบัง 54

27 10-12 มีนาคม นครศรี ยูไนเต็ด กระบ่ี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

27 10-12 มีนาคม อยุธยา ยูไนเต็ด ระยอง เอฟซี กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27 10-12 มีนาคม เชียงใหม่ ยูไนเต็ด นครปฐม ยูไนเต็ด สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

27 10-12 มีนาคม เกษตรศาสตร์ เอฟซี อุทัยธานี เอฟซี อินทรีจันทรสถิตย์

28 15 มีนาคม นครปฐม ยูไนเต็ด สุพรรณบุรี เอฟซี โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

28 15 มีนาคม แพร่ ยูไนเต็ด นครศรี ยูไนเต็ด ห้วยม้า สเตเดียม

28 15 มีนาคม ระยอง เอฟซี คัสตอม ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดระยอง

28 15 มีนาคม กระบ่ี เอฟซี เกษตรศาสตร์ เอฟซี กีฬากลางจังหวัดกระบ่ี

28 15 มีนาคม อุทัยธานี เอฟซี สโมสรฟุตบอลราชประชา กีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี

28 15 มีนาคม แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด ชัยนาท ฮอร์นบิล กีฬากลางจังหวัดระนอง

28 15 มีนาคม เชียงใหม่ เอฟซี เชียงใหม่ ยูไนเต็ด เทศบาลนครเชียงใหม่

28 15 มีนาคม สมุทรปราการ ซิต้ี อยุธยา ยูไนเต็ด สมุทรปราการ สเตเดียม

28 15 มีนาคม อุดรธานี เอฟซี ตราด เอฟซี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

29 18-19 มีนาคม สุพรรณบุรี เอฟซี แพร่ ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

29 18-19 มีนาคม แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด อุดรธานี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดระนอง

29 18-19 มีนาคม สโมสรฟุตบอลราชประชา สมุทรปราการ ซิต้ี นนทบุรี สเตเดียม

29 18-19 มีนาคม เชียงใหม่ ยูไนเต็ด อุทัยธานี เอฟซี สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

29 18-19 มีนาคม ตราด เอฟซี เชียงใหม่ เอฟซี กีฬากลางจังหวัดตราด

29 18-19 มีนาคม อยุธยา ยูไนเต็ด กระบ่ี เอฟซี กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29 18-19 มีนาคม นครศรี ยูไนเต็ด ระยอง เอฟซี กีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

29 18-19 มีนาคม เกษตรศาสตร์ เอฟซี คัสตอม ยูไนเต็ด อินทรีจันทรสถิตย์

29 18-19 มีนาคม ชัยนาท ฮอร์นบิล นครปฐม ยูไนเต็ด เขาพลอง สเตเดียม
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30 29 มีนาคม คัสตอม ยูไนเต็ด นครศรี ยูไนเต็ด ศุลกากร ลาดกระบัง 54

30 29 มีนาคม เชียงใหม่ เอฟซี สโมสรฟุตบอลราชประชา เทศบาลนครเชียงใหม่

30 29 มีนาคม นครปฐม ยูไนเต็ด แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

30 29 มีนาคม ระยอง เอฟซี เชียงใหม่ ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดระยอง

30 29 มีนาคม สมุทรปราการ ซิต้ี ตราด เอฟซี สมุทรปราการ สเตเดียม

30 29 มีนาคม แพร่ ยูไนเต็ด เกษตรศาสตร์ เอฟซี ห้วยม้า สเตเดียม

30 29 มีนาคม อุทัยธานี เอฟซี อยุธยา ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี

30 29 มีนาคม อุดรธานี เอฟซี ชัยนาท ฮอร์นบิล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

30 29 มีนาคม กระบ่ี เอฟซี สุพรรณบุรี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดกระบ่ี

31 1-2 เมษายน เชียงใหม่ ยูไนเต็ด คัสตอม ยูไนเต็ด สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

31 1-2 เมษายน เกษตรศาสตร์ เอฟซี นครศรี ยูไนเต็ด อินทรีจันทรสถิตย์

31 1-2 เมษายน สโมสรฟุตบอลราชประชา นครปฐม ยูไนเต็ด นนทบุรี สเตเดียม

31 1-2 เมษายน ชัยนาท ฮอร์นบิล เชียงใหม่ เอฟซี เขาพลอง สเตเดียม

31 1-2 เมษายน แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด กระบ่ี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดระนอง

31 1-2 เมษายน สุพรรณบุรี เอฟซี ระยอง เอฟซี กีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

31 1-2 เมษายน อุดรธานี เอฟซี สมุทรปราการ ซิต้ี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

31 1-2 เมษายน ตราด เอฟซี อุทัยธานี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดตราด

31 1-2 เมษายน อยุธยา ยูไนเต็ด แพร่ ยูไนเต็ด กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

32 8-9 เมษายน อุทัยธานี เอฟซี ชัยนาท ฮอร์นบิล กีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี

32 8-9 เมษายน นครปฐม ยูไนเต็ด ตราด เอฟซี โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

32 8-9 เมษายน เชียงใหม่ เอฟซี อุดรธานี เอฟซี เทศบาลนครเชียงใหม่

32 8-9 เมษายน คัสตอม ยูไนเต็ด อยุธยา ยูไนเต็ด ศุลกากร ลาดกระบัง 54

32 8-9 เมษายน นครศรี ยูไนเต็ด สุพรรณบุรี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

32 8-9 เมษายน สมุทรปราการ ซิต้ี แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด สมุทรปราการ สเตเดียม

32 8-9 เมษายน ระยอง เอฟซี เกษตรศาสตร์ เอฟซี กีฬากลางจังหวัดระยอง

32 8-9 เมษายน แพร่ ยูไนเต็ด เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ห้วยม้า สเตเดียม

32 8-9 เมษายน กระบ่ี เอฟซี สโมสรฟุตบอลราชประชา กีฬากลางจังหวัดกระบ่ี

33 22-23 เมษายน ชัยนาท ฮอร์นบิล ระยอง เอฟซี เขาพลอง สเตเดียม

33 22-23 เมษายน แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด อุทัยธานี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดระนอง

33 22-23 เมษายน ตราด เอฟซี แพร่ ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดตราด

33 22-23 เมษายน อยุธยา ยูไนเต็ด นครศรี ยูไนเต็ด กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

33 22-23 เมษายน สุพรรณบุรี เอฟซี เกษตรศาสตร์ เอฟซี กีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

33 22-23 เมษายน สโมสรฟุตบอลราชประชา คัสตอม ยูไนเต็ด นนทบุรี สเตเดียม

33 22-23 เมษายน อุดรธานี เอฟซี นครปฐม ยูไนเต็ด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

33 22-23 เมษายน สมุทรปราการ ซิต้ี เชียงใหม่ เอฟซี สมุทรปราการ สเตเดียม

33 22-23 เมษายน เชียงใหม่ ยูไนเต็ด กระบ่ี เอฟซี สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

34 30 เมษายน นครศรี ยูไนเต็ด เชียงใหม่ ยูไนเต็ด กีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

34 30 เมษายน เกษตรศาสตร์ เอฟซี อยุธยา ยูไนเต็ด อินทรีจันทรสถิตย์

34 30 เมษายน นครปฐม ยูไนเต็ด สมุทรปราการ ซิต้ี โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

34 30 เมษายน กระบ่ี เอฟซี ชัยนาท ฮอร์นบิล กีฬากลางจังหวัดกระบ่ี

34 30 เมษายน แพร่ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลราชประชา ห้วยม้า สเตเดียม

34 30 เมษายน เชียงใหม่ เอฟซี แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด เทศบาลนครเชียงใหม่

34 30 เมษายน อุทัยธานี เอฟซี อุดรธานี เอฟซี กีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี

34 30 เมษายน คัสตอม ยูไนเต็ด สุพรรณบุรี เอฟซี ศุลกากร ลาดกระบัง 54

34 30 เมษายน ระยอง เอฟซี ตราด เอฟซี กีฬากลางจังหวัดระยอง


