สรุ ปรายงานผลการแข่ งขัน วอลเลย์ บอล ปี 2014 ดังนี ้
1. ระยะเวลาดาเนินการ
1.1 รอบคัดเลือก แข่งขันวันที่ 26 – 28 ส.ค. 2557 ที่สนามมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
และสนามมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1.2 รอบรองชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 2 ก.ย. 2557 ที่สนามจันทนยิ่งยง
1.3 รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 4 ก.ย. 2557 ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
สรุประยะเวลาที่ใช้ แข่งขันรวม 10 วัน
1.4 ทีมที่เข้ าร่วมการแข่งขัน จานวน 8 ทีม ได้ แก่
(1) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(2) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
(3) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
(4) มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
(5) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(6) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(7) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
(8) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ผลการแข่ งขันรอบแรก - รอบชิงชนะเลิศ
2.1 ผลการแข่งขันรอบแรก
ว.ด.ป.

วันอังคาร
ที่ 26 ส.ค.
2557

วันพุธ

คู่ท่ ี เวลา สาย
1

12.30

A

2

15.00

A

3

12.00

B

4

15.00

B

5

12.30

A

สนาม

คู่แข่ งขัน
จุฬาลงกรณ์ ชนะ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.ศรี ปทุม
3-0 เซต 25-20, 26-24 และ 25-10
ม.ศรี ปทุม ชนะ ม.เกษมบัณฑิต 3-2 เซต
ม.ศรี ปทุม
25-16, 25-11, 20-25, 20-25 และ 17-15
ม.รัตนบัณฑิต ชนะ ม.กรุงเทพ 3-1 เซต
ม.รัตนบัณฑิต
29-31, 25-16, 25-17 และ 25-16
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะ มรภ.สวนสุนนั ทา 3-1 เซต
ม.รัตนบัณฑิต
14-25, 25-16, 25-19 และ 25-17
ม.ศรี ปทุม
ม.ศรี ปทุม ชนะ จุฬาลงกรณ์ 3-0 เซต

ถ่ ายทอดสด
Bugaboo.tv
Bugaboo.tv
และช่อง7

ที่ 27 ส.ค.
2557

วันพฤหัส
ที่ 28 ส.ค.
2557

6

15.00

A

ม.ศรี ปทุม

7

12.00

B

ม.รัตนบัณฑิต

8

15.00

B

ม.รัตนบัณฑิต

9

12.00

A

ม.ศรี ปทุม

10 15.00

A

ม.ศรี ปทุม

11 12.30

B

ม.รัตนบัณฑิต

12 15.00

B

ม.รัตนบัณฑิต

25-22, 25-17 และ 25-16
ม.เกษมบัณฑิต ชนะ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3-2 เซต 23-25, 25-18, 17-25, 25-20 และ 15-10
ม.กรุงเทพ ชนะ มรภ.สวนสุนนั ทา 3-2 เซต
19-25, 25-20, 25-15, 23-25 และ 15-8
ม.รัตนบัณฑิต ชนะ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 3-0 เซต
25-22, 25-10 และ 25-20
ม.ศรี ปทุม ชนะ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3-0 เซต 25-23, 25-19 และ 26-24
ม.เกษมบัณฑิต ชนะ จุฬาลงกรณ์ 3-1 เซต
25-21, 25-21, 16-25 และ 25-14
ม.รัตนบัณฑิต ชนะ มรภ.สวนสุนนั ทา 3-0 เซต
25-22, 25-14 และ 25-18
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะ ม.กรุงเทพ 3-1 เซต
25-14, 25-20, 16-25 และ 25-19

Bugaboo.tv
Bugaboo.tv
และช่อง7
Bugaboo.tv
Bugaboo.tv
และช่อง7

2.2 ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
ว.ด.ป.
วันอังคาร
ที่ 2 ก.ย.57

รอบ

คู่ท่ ี
1

รองชนะเลิศ
2

เวลา

คู่แข่ งขัน
ม.เกษมบัณฑิต แพ้ ม.รัตนบัณฑิต 1-3 เซต
11.00-13.30 น.
25-23, 6-25, 23-25 และ 19-25
ม.ศรี ปทุม แพ้ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 0-3 เซต
14.00-15.30 น.
14-25, 15-25 และ 14-25

ถ่ ายทอดสด
Bugaboo.tv
Bugaboo.tv
และช่อง 7

2.3 ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ว.ด.ป.
วันพฤหัสบดี
ที่ 4 ก.ย.

เวลา
14.00-16.50 น.

คู่แข่ งขัน
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะ ม.รัตนบัณฑิต
3-2 เซต (25-22, 17-25, 25-18, 20-25, 15-13)

ถ่ ายทอดสด
Bugaboo.tv
และช่อง 7

2557
2.4 รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมทักษะต่างๆ 7 รางวัล
รางวัล
1. เสิร์ฟยอดเยี่ยม
2. ตบยอดเยี่ยม
3. สกัดกันยอดเยี
้
่ยม
4. เซตยอดเยี่ยม
5. ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม
6. ผู้ทาคะแนนสูงสุด
7. นักกีฬาทรงคุณค่า

ชื่อ
น.ส.สุทตั ตา เชื ้อวู้หลิม
น.สปิ ยะธิดา ละสูงเนิน
น.ส.คารี นา่ เคร้ าเซอ
น.ส.กุลภา เปี่ ยมพงษ์สานต์
น.ส.สุพตั รา ไพโรจน์
น.ส.ธนาภรณ์ ทีสกุ ะ
น.ส.จุฑารัตน์ มูลตรี พิลา

มหาวิทยาลัย
ม.รัตนบัณฑิต
ม.รัตนบัณฑิต
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ม.รัตนบัณฑิต
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

