
 
 
 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

วรานนัตข์ ึน้น าจา่ฝงูรายการเรอืใบบงัคบัวทิยภุเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้  
นักกฬีาเยาวชนไทยยังครองต าแหน่งผูน้ าเรอืใบเล็กทกุรุน่ตดิตอ่เป็นวนัทีส่าม 

 
การแขง่ขนัเรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบท้และมัลตฮิลัล ์

ภาพโดย กาย โนเวลล ์

 
การแขง่ขนัเรอืใบบงัคับวทิยุ 

ภาพโดย กาย โนเวลล ์

 
 

ภูเก็ต 6 ธนัวาคม 2562 – วนัที ่5 ของการจดังานภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ คร ัง้ที ่33 ชว่งเชา้ของวนัลมแรงมากและ

มลีมกรรโชก (ลมกัสต)์ เป็นระยะ ท าใหก้ารแขง่ขนัเรอืใบใหญค่ลีโบ๊ทและมัลตฮิัลล ์ และเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

ดงิกี ้คลาส ตอ้งเลือ่นมาในชว่งบา่ยซึง่ลมเบาลงเล็กนอ้ย โดยเรอืใบใหญจั่ดแขง่ขนัได ้5 รุ่น ไดแ้ก ่ไออารซ์ ี0, ไออาร์

ซ ี1, ไออารซ์ ี2, พรเีมยีร ์และไฟรฟ์ลาย 850 ขณะรายการแขง่ขนัเรอืใบเล็กไมม่กีารเปลีย่นผูน้ าในทกุรุ่น 

 

ไซมอน เจมส ์ผูอ้ านวยการการแขง่ขนั กลา่ววา่ “กระแสลมแรงมาก 30-35 นอต ตลอดชว่งเชา้ หากความปลอดภัย

คอืสิง่ทีเ่ราค านงึถงึเป็นอนัดบัแรก ดงันัน้ในวนันีเ้ราจงึยกเลกิการแขง่ขนัในบางรุ่น” สว่นเรอืใบเล็กยังจัดแขง่ขนัไดท้กุรุ่น 

และรายการเรอืใบบงัคับวทิยุซึง่จัดสนามแขง่ขนับรเิวณทา่เทยีบเรอืแหลมพันวา ทรภ.3 สามารถแขง่ขนัตามเวลาปกต ิ

 

การแขง่ขนัเรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบท้และมลัตฮิลัล ์ รุ่นไออารซ์ ี 0 ซึง่เป็นอกีหนึง่ความหวงัของไทยพลาดแชมป์

ของวนัไปอยา่งน่าเสยีดาย เมือ่ผลคะแนนรวมตกเป็นของเรอืทมีฮอลลวีูด้ ของกปัตนัเรยม์อนด ์โรเบริต์ จากออสเตรเลยี 

โดยเฉือนเอาชนะนพเกา้ พูนพัฒน ์แหง่เรอืทเีอชเอ72 ไปได ้ 

 

สว่นรายการอนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิกี ้ คลาส ทมีนักกฬีาเรอืใบเล็กของไทยยังครองต าแหน่งผูน้ าของตารางในทกุรุ่น 

โดย ม.ล.เวฆา ภานุพันธ ์ และ ทอฝัน บนุนาค ยังรัง้ต าแหน่งผูน้ าในรุ่นออพตมิสิตช์ายและหญงิตามล าดบั ในขณะ

ธนวรรณ เอีย่มม ี และ ณัฐพงศ ์ ยวงงาม ยังชว่ยกนัพาเรอืน าโดง่ในรุ่น 420  สว่นผูน้ าในรุ่นเลเซอรเ์รเดยีลยังเป็นของ

สชุาครยี ์ เดชทศพล ฝ่ายอกีหนึง่ตวัเก็งปาลกิา พูนพัฒน ์ ยังเกาะผูน้ าตารางในรุ่นเลเซอร ์ 4.7 และแชมป์รุ่นเลเซอร์

สแตนดารด์ยังเป็นของจารุพงศ ์มอียู่สามเสน สรุปรายชือ่ผูน้ ารายการเรอืใบเล็กยังเหมอืนเมือ่วานทกุรุ่น 

 



 
 
 

สว่นการแขง่ขนัวนัทีส่องของรายการเรอืใบบงัคบัวทิย ุ (International One Meter Class: IOMC) ซึง่จัด

สนามแขง่ขนับรเิวณทา่เทยีบเรอืแหลมพันวา ทรภ.3 หลงัการแขง่ขนั 4 รอบของวนันี ้ นักกฬีาอนัดบัท็อป 3 ของไทย 

วรานันต ์ยสูานนท ์สามารถบงัคบัเรอืใบแซง เหยยีน เจีย้งยนู และ ทมิ บราวน์ แชมป์เกา่ ชงิต าแหน่งผูน้ าตารางของวนั

ไดส้ าเร็จ “การแขง่ขนัวนันี้สนุกมาก เพราะทกุคนมจีดุมุง่หมายเดยีวกนัในการท าผลงานใหด้ทีีส่ดุในครัง้แรกทีม่าร่วม

รายการภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้” วรานนัต ์ยูสานนท ์กลา่ว “กระแสลมทีภ่เูก็ตทา้ทายมาก เพราะมกีารเปลีย่นทศิทางบอ่ย 

ท าใหนั้กกฬีาตอ้งใชเ้ทคนคิการบงัคบัเรอืทีห่ลากหลายทัง้การวิง่ทวนลมและตามลม โดยคูแ่ขง่ฝีมอืดคีอืนักกฬีาชาวจนี

ทีม่ปีระสบการณ์มาก รวมถงึออสเตรเลยี แตท่กุคนก็ดใีจทีไ่ดม้าร่วมแขง่ขัและประทบัใจมากทีไ่ดเ้ดนิทางมาแขง่ขนัที่

ภเูก็ตในครัง้นี”้ 

 

เรอืเอกนาว ี เนือ่งจ านง นายสนามการแขง่ขนัเรอืใบบงัคบัวทิยุ International One Meter Class กลา่ววา่ 

“การแขง่ขนัเรอืใบวทิยใุนภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้แรกนีนั้บวา่ประสบความส าเร็จอยา่งมาก เนือ่งจาก มร.เฟร็ด โรชา ซึง่

เป็นประธานสมาคมเรอืใบบงัคับวทิยภุายใตส้มาพันธเ์รอืใบนานาชาต ิ ไดใ้หเ้กยีรตมิาเป็นประธานจัดการแขง่ขนัในครัง้นี ้

และรูส้กึพอใจกับมาตรฐานการจัดงานและสนามแขง่ขนั ตลอดจนการสนับสนุนทีด่เียีย่มของกองทพัเรอืเป็นอยา่งมาก 

กลา่วไดว้า่ นีค่อืความส าเร็จครัง้ส าคัญของวงการกฬีาเรอืใบบังคบัวทิยุไทย ซึง่ไดก้า้วสูก่ารแขง่ขนัระดบัสากลอยา่งเต็ม

ภาคภมู ิ ในโอกาสนี้ ผมตอ้งขอขอบคณุคณะกรรมการจัดงานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ กองทัพเรอื จังหวดัภเูก็ต และ

ผูส้นับสนุนทกุฝ่าย รวมถงึบคุคลส าคญั 2 ทา่น อนัไดแ้ก ่ม.ล. ปาณสาร เทพหัสดนิ ณ อยธุยา และ นาวาตร ีชยพล จู

ตะกะสตุ ทีม่สีว่นส าคญัยิง่ในการผลกัดนัใหก้ารแขง่ขนัเรอืใบวทิยถุกูผนวกเป็นสว่นหนึง่ของรายการภเูก็ตคงิสค์พั

รกีตัตา้และประสบความส าเร็จระดบันานาชาตใินครัง้นี”้ 

 

ส าหรับการแขง่ขนัวนัทีส่ ีภ่เูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ “เบลต ์ แอนด ์ โรด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีัตตา้” รับเป็นผูส้นับสนุนการ

แขง่ขนัและงานเลีย้งมอบรางวัลผูช้นะในชว่งค า่ 

 

ส าหรับการแขง่ขนัเรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบท้และมัลตฮิัลล ์ และเรอืใบเล็กรายการอนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้ คลาส 

รวมถงึการแขง่ขนัเรอืใบบงัคับวทิย ุ ยังเหลอืการแขง่ขนัอกี 1 วันคอืวนัเสารท์ี ่ 7 ธันวาคม และก าหนดจัดพธิมีอบถว้ย

รางวลัพระราชทานภเูก็ตคงิสค์ัพรกีตัตา้ ในเวลาประมาณ 17.00 น. ณ หอ้งประชมุกานดาฮอลล ์โรงแรมบยีอนด ์รสีอรท์ 

กะตะ โดยพลอากาศเอก ชลติ พุกผาสขุ องคมนตร ีเป็นผูแ้ทนพระองคม์อบรางวลัแกผู่ช้นะการแขง่ขนัเรอืใบทกุรุ่น 

 

ตดิตามผลการแขง่ขนัเรอืใบรุ่นอืน่ ๆ ไดท้ี ่https://kingscup.com/result 

 

การแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ต

คงิสค์พัรกีตัตา้ ภายใตก้ารอ านวยการของสโมสรเรอืใบราชวรุณ โดยการสนับสนุนจากทพัเรอืภาคที ่ 3 สมาคมแขง่

เรอืใบแหง่ประเทศไทย และจังหวดัภเูก็ต โดยมผีูส้นับสนุนหลกัการจัดงานคอื กะตะ กรุ๊ป รสีอรท์ ร่วมดว้ยผูส้นับสนุน

ร่วมคอื อารเ์อ็มเอ กรุ๊ป และผูส้นับสนุนเชงิกลยุทธอ์ืน่ ๆ ไดแ้ก ่ไชน่า เบลต ์แอนด ์โรด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีตัตา้ (บี

อารอ์าร)์, บรษัิท หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน), และ ฟอรด์ 

 

https://kingscup.com/result


 
 
 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com   

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี้ 

http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta 

 

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 

PR Manager     Chief Operating Officer 

มอืถอื: 085 000 1476    มอืถอื:  089 893 4819 

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