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ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

เรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้แขง่เดอืดวนัแรก 

ลมแรงทมีไทยผลงานดเียีย่ม  
  

 

ทมีเรอืทเีอชเอ 72 ของไทยโดยกปัตนัเควนิและทอม วทิคราฟท ์ 

ภาพโดย กาย โนเวลล ์

 

ภูเก็ต 4 ธนัวาคม 2560  – การแขง่ขนัวนัแรกของรายการเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้ที ่ 31 ประจ าปี พ.ศ. 2560 

เปิดฉากดว้ยลมแรงตามคาดสงูสดุถงึ 19 นอต ซึง่ท าใหเ้รอืใบคลีโบท้และมัลตฮิัลลข์ับเคีย่วกนัดว้ยความเร็วอย่าง

สนุกสนาน โดยในปีนี ้มเีรอืใบร่วมลงแขง่ขนัทัง้ส ิน้ 154 ล า จาก 20 ประเทศทัว่โลก แบง่เป็นเรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบต๊

และมัลตฮิัลสร์วม 83 ล า ลงแขง่ทัง้หมด 11 รุ่น และเรอืใบเล็ก “อนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี”้ จ านวน 71 ล า ผลการแขง่ขนั

ปรากฏวา่ทมีเรอืทเีอชเอ 72 ของไทยโดยกัปตนัเควนิ และ ทอม วทิคราฟท ์ ทมีเรอืตวัเก็งของไทยควา้ชยัทัง้ 3 รอบ 

ควา้ต าแหน่งผูช้นะของวนัแรกในรุ่นไออารซ์ ี ซโีร่ สว่นในรุ่นพรเีมยีร ์ แชมป์เกา่เรอืไพน์ แปซฟิิกครองอนัดบั 2  ขณะที่

ไฮไลทเ์รอืใบเล็ก เจตวรี ์ยงยนืนาน ควา้ชยัในรุ่นออพตมิสิตช์าย สว่นรุ่นออพตมิสิตห์ญงิ แชมป์ตกเป็นของ พัชร ีศรงีาม 

สว่นตัวเก็งอยา่ง กรีต ิบวัลง ควา้ต าแหน่งผูน้ าของวนัแรกไดใ้นรุ่นเลเซอรส์แตนดารด์ไดต้ามคาด  

 

นายจเร ทพิยส์ขุ ผูค้มุเรอืทเีอชเอ 72 ของไทยซึง่ควา้ชยัในวนันี ้ รูส้กึภาคภมูใิจอยา่งมาก กลา่ววา่ “วนันีล้มดมีากและมี

ลมแรงมากตลอดทัง้วนั เรอืของเราเพิง่ตดิตัง้ใบเรอืจิ๊บใหมเ่พือ่รองรับการแลน่ดว้ยความเร็วโดยทียั่งไมไ่ดท้ดลองใชเ้ลย

สกัครัง้ การแขง่วนันี้จงึท าใหเ้รารูว้า่ใชง้านไดด้มีาก สว่นลกูเรอืของเราเคยผ่านการฝึกซอ้มในสภาพลมแรงอนัทรหด

เชน่นีม้าแลว้ โดยเฉพาะการแลน่ตามลมซึง่เราท าไดด้ ี ในขณะทีนั่กวางแผนของทมีเราเนน้ความส าคัญในเรือ่งขอ้มูลเชงิ
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ลกึเพือ่การปรับปรุงการเลน่ของทมี ดงันัน้ กลา่วไดว้า่ ทมีของเรามกีารวางแผนและฝึกซอ้มมาดมีาก โดยมกีารแนะน า

วธิกีารแลน่เรอืแกล่กูเรอือยา่งเป็นขัน้ตอน ท าใหเ้ราประสานงานกนัไดด้เียีย่ม ขอใหพ้รุ่งนีม้สีภาพลมเป็นแบบนีจ้ะดมีาก

สว่นคูแ่ขง่ส าคญัของเรา คอื เรอืวนิดซ์เีกอรแ์ละทมีฮอลลวีูด้ ซึง่เราท าผลงานไดด้กีวา่ทัง้สามรอบในวนันีแ้ละท าเวลา

ออกสตารท์ไดด้กีวา่ทกุครัง้ หลงัจากนี ้ เราจะกลบัไปวางแผนและซอ่มแซมเรอืเหมอืนทกุครัง้ เพราะนีค่อืสิง่ส าคญัทีเ่รา

ท าทกุวนัตลอดการแขง่ขนั” 

 

นายอทิธนัิย ยิง่ศริ ิกัปตนัเรอืไพน ์แปซฟิิก ในรุ่นพรเีมยีร ์ซึง่ครองอนัดบัสองในวนันีต้ามหลังเรอืแอนตพีอดส ์กลา่ววา่ “นี่

เป็นครัง้ที ่6 ทีเ่รอืไพน ์แปซฟิิก เขา้ร่วมแขง่ขนัในรายการภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ ลกูเรอืสว่นใหญข่องเราเคยเลน่ใหก้ับทมี

ลาวานา ซึง่เป็นทมีเรอืใบฝีมอืเยีย่มของไทยมาหลายปี โดยเรอืไพน ์ แปซฟิิก สามารถควา้ต าแหน่งแชมป์มาแลว้ถงึ 4 

สมัยตติตอ่กนั และถอืเป็นตวัเก็งในปีนีแ้มจ้ะตอ้งพบกบัคูแ่ขง่ฝีมอืดมีากมาย เราถอืวา่รายการภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้เป็น

การแขง่ขนัเรอืใบทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัทรงเกยีรตแิละไดรั้บการสนับสนุนอย่างดทีัง้จากหน่วยงานทอ้งถิน่ ผูส้นับสนุน และ

กองทพัเรอื ดงันัน้ ทกุคนจงึพยายามทุม่เทเพือ่สนับสนุนงานการท างานของคณะผูจ้ัดงานอยา่งเต็มที ่ ใหส้มกับการเป็น

การแขง่ขนัเรอืใบอนัทรงเกยีรตแิหง่เอเชยี” ส าหรับผลการแขง่ขนัวนัแรกสามารถ ดผูลการแขง่ขนัของแตล่ะรุ่นไดท้ีน่ี ่ 

 

นายเควนิ วทิคราฟท ์ กลา่วในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานแขง่ขนัภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ วา่ “การเปิดการแขง่ขนั

ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้ที ่ 31 ในวนัแรกนีจ้ะเป็นทีจ่ดจ าดว้ยสภาพอากาศทีด่เียีย่มเอือ้ตอ่การแขง่ขนัตลอดทัง้วนั กลา่ว

ไดว้า่ นีเ่ป็นสภาพอากาศในฝันของนักแลน่เรอืใบและผูช้มทกุคนเลยทเีดยีว ในนามของคณะผูจ้ัดงานและเจา้หนา้ทีท่กุ

ฝ่าย นีถ่อืเป็นรางวัลอนัน่าชืน่ใจทีไ่ดเ้ห็นทพัเรอืใบจากทั่วโลก มาร่วมแขง่ขนักนัอยา่งสนุกสนานทา่มกลางสภาพอากาศ

ทีม่คีวามทา้ทายตลอดวนัเชน่นี้” 

 

พธิเีปิดการแขง่ขนัในคนืทีผ่่านมา สรา้งความคกึคักใหแ้กนั่กกฬีาเรอืใบอย่างมากหลงัพธิเีชญิธงและลัน่ระฆังเปิดงาน

อยา่งเป็นทางการ โดยมนัีกกฬีาเรอืใบและลกูทมีมากกวา่ 700 ชวีติเขา้ร่วมงานกนัอย่างคับคัง่ และไดเ้พลดิเพลนิกับงาน

เลีย้งรมิหาด ซึง่จัดขึน้ ณ โรงแรมบยีอนด ์รสีอรต์ กะตะ โดยภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้ที ่31 ประจ าปี พ.ศ. 2560 มเีรอืใบ

ร่วมลงแขง่ขนัทัง้ส ิน้ 154 ล า จาก 20 ประเทศทัว่โลก แบง่เป็นเรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบต๊และมัลตฮิัลสร์วม 83 ล า ลง

แขง่ทัง้หมด 11 รุ่น และเรอืใบเล็กจ านวน 71 ล า ทัง้หมด 6 รุ่น 

 

ส าหรับผลการแขง่ขนัเรอืใบเล็ก “อนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี”้ ในวนัแรก เจตวรี ์ยงยนืนาน ควา้ชยัในรุ่นออพตมิสิตช์าย สว่น

รุ่นออพตมิสิตห์ญงิ แชมป์ตกเป็นของ พัชร ีศรงีาม สว่นตัวเก็งอย่าง กรีต ิบวัลง ก็ไม่ท าใหผู้ช้มผดิหวงัเมือ่ควา้ต าแหน่ง

ผูน้ าของวนัแรกไดใ้นรุ่นเลเซอรส์แตนดารด์ ในขณะรุ่น 4.7 ผูช้นะไดแ้ก ่ พัทธธ์รีา มอียู่สามเสน สว่นรุ่นเลเซอรเ์รเดยีล 

ไดแ้ก ่พ.จ.อ.มนัส โพธิท์อง สว่นผูช้นะรุ่น 420 ผูช้นะคอืทมีของ อดศิักดิ ์  กิง่แกว้ และ กรรณชยั  วงผดงุ ดผูลการ

แขง่ขนัแตล่ะรุ่นไดท้ีน่ี่ รายการ “อนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี”้ สนับสนุนโดยส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล ซึง่สอดคลอ้งกับ

พันธกจิขององคก์รในการสง่เสรมิการพัฒนาความสามารถของนักกฬีาเรอืใบเยาวชนไทยอย่างตอ่เนื่อง 

 

การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้ที ่ 31 ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พั

รกีตัตา้ ภายใตส้โมสรเรอืใบราชวรุณ และรอ้งขอการสนับสนุนจากกองทพัเรอื สมาคมแขง่เรอืใบแหง่ประเทศไทย และ

จังหวดัภเูก็ต 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com  

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

Facebook: http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta  

 

# # # 

 

งานแขง่ขนัเรอืใบภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้  

ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษทีผ่า่นมา การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นการแขง่ขนัเรอืใบ

นานาชาตสิ าคญัทสีดุรายการหนึง่ในเอเชยี โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สดดุพีระอจัฉรยิภาพและร าลกึในพระมหากรุณาธคิณุ

อนัหาทีส่ดุมไิดข้องพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทีไ่ดพ้ระราชทานก าเนดิการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ต

http://kingscup.com/result
http://kingscup.com/result
http://kingscup.com/result
http://www.kingscup.com/
http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta
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คงิสค์พัรกีตัตา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เพือ่นอ้มส านกึในพระมหากรุณาธคิณุในพระบรมราชานุเคราะหข์อง สมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทีท่รงมตีอ่วงการเรอืใบไทย 

 

การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ภายใต ้

การอ านวยการของสโมสรเรอืใบราชวรุณ และรอ้งขอการสนับสนุนจากกองทัพเรอื สมาคมแขง่เรอืใบแหง่ประเทศไทย 

และจังหวดัภเูก็ต โดยในแตล่ะปี มกีารแขง่ขนัทัง้ประเภทเรอืใบเล็ก และเรอืใบประเภทคลีโบ๊ทและมัลตฮิลัล ์ซึง่แบง่การ

แขง่ขนัออกเป็นหลายรุ่น 

 

ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ 2017 มผีูส้นับสนุน ไดแ้ก ่กะตะกรุ๊ป รสีอรท์ ประเทศไทย และ ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล 
 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com  

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

Facebook: http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta  

IG: phuketkingscupregatta  

YouTube Channel: http://www.youtube.com/phuketkingscup 

 

ส าหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ บรษิทั ววิาลดี ้อนิทเิกรเต็ด พบัลคิ รเีลช ัน่ส ์ 

โทรศพัท:์ 02 612 2253 ตอ่ 103 แฟกซ:์ 02 612 225 เว็บไซต:์ www.vivaldipr.com  

วรีวรรณ แซจ่๋าว (เอ)    ภัทรนษิฐ ์อิม่อ าไภย 

Senior PR Executive     Deputy Managing Director 

มอืถอื: 085 000 1476    มอืถอื:  089 893 4819 

อเีมล:์ veerawan.s@vivaldipr.com  อเีมล:์ pattaranit.i@vivaldipr.com  
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