
ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

เรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่33 ปิดฉากการแขง่ขนั 

พธิมีอบถว้ยรางวลัพระราชทานจดัขึน้ ณ บยีอนด ์รสีอรต์ กะตะ ภเูก็ต 

เรอืทมีฮอลลวีูด้จากออสเตรเลยีควา้แชมป์เรอืใบใหญรุ่่นไออารซ์ ี0  

ทมีเรอืไทยกวาดแชมป์ทกุรุ่นในรายการเรอืใบเล็ก สว่นแชมป์เรอืใบบังคับวทิยตุกเป็นของนักกฬีาจนี 

 

 

ภูเก็ต 7 ธนัวาคม 2562 – การแขง่ขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ ซึง่ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นการ

แขง่ขันเรอืใบอันทรงเกยีรตสิงูสดุแหง่เอเชยี ด าเนนิการแขง่ขันตอ่เนื่องเป็นปีที ่ 33 และจัดงานส าเร็จโดยสมบรูณ์ใน

วันที ่ 7 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให ้ พลอากาศเอก ชลติ พุกผาสขุ 

องคมนตร ี เป็นผูแ้ทนพระองคไ์ปมอบรางวัลแกผู่ช้นะการแขง่ขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ ครัง้ที ่

33 ณ หอ้งประชมุกานดาฮอลล ์โรงแรมบยีอนด ์รสีอรต์ กะตะ ภเูก็ต โดยในปีนี้มเีรอืใบใหญใ่หญป่ระเภทคลีโบ๊ทและมัล

ตฮิลัลจ์ากท่ัวโลกเขา้ร่วมแขง่ขัน 75 ล า เรอืใบเล็กในรายการอนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้คลาส 119 ล า และเรอืใบบังคับ

วทิย ุ24 ล า รวมจ านวนเรอืใบทกุประเภทของงานในปีนี้มากถงึ 218 ล า 

 

นายเควนิ วทิคราฟท ์ประธานกรรมการจดัการแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ กลา่วใน

พธิมีอบถว้ยรางวัลพระราชทาน วา่ “ในนามของคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน ผมขอขอบคุณผูส้นับสนุน คณะผูจ้ัดงาน 



และฝ่ายจัดการแขง่ขันทกุภาคสว่น พรอ้มทัง้ขอแสดงความชืน่ชมทมีเรอืผูช้นะทกุรุ่น และขอขอบคณุทมีนักกฬีาเรอืใบ

ทกุประเภททัง้หนา้เกา่และหนา้ใหม ่ทีม่าร่วมการแขง่ขันเรอืใบอันทรงเกยีรตแิหง่เอเชยี โดยในปีนี้ นอกจากการแขง่ขัน

เรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบ๊ทและมัลตฮัิลล ์ และเรอืใบเล็กซึง่มเียาวชนไทยใหค้วามสนใจเขา้ร่วมการแขง่ขันเป็นจ านวน

มาก เรายังผนวกการแขง่ขันเรอืใบบังคับวทิยุเป็นสว่นหนึง่ของรายการ เพือ่ใหค้รอบคลมุกฬีาเรอืใบทกุประเภทมาก

ยิง่ขึน้ และสรา้งความเตบิโตทีย่ั่งยนืแกว่งการเรอืใบ ซึง่ในปีนี้ประสบความส าเร็จอยา่งดยีิง่และมมีาตรฐานการจัดงาน

เป็นทีพ่อใจของสมาพันธเ์รอืใบนานาชาต ิ ท าใหภ้าพรวมการจัดงานภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ปีนี้ทวคีวามยิง่ใหญ่และมคีวาม

เป็นสากลมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยังชว่ยเสรมิสรา้งชือ่เสยีงของภเูก็ตใหเ้ป็นทีรู่จั้กท่ัวโลก สดุทา้ยนี้ ผมขอเชญิชวนทมีนักกฬีา

เรอืใบทุกท่านใหก้ลับมาร่วมแขง่ขันชงิชยักันอกีครัง้ในภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ครัง้ที ่ 34 และเราพรอ้มตอ้นรับทมีนักกฬีา

เรอืใบจากท่ัวโลกดว้ยความยนิดยีิง่” 

 

ภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ ครัง้ที ่33 จัดการแขง่ขนัเรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบท๊และมลัตฮิลัลร์วม 10 รุ่น ไดแ้ก ่ไออารซ์ ี0, 

ไออารซ์ ี1, ไออารซ์ ี2, พรเีมยีร,์ แบรโ์บ๊ตชารเ์ตอร ์เอ, แบรโ์บ๊ตชารเ์ตอร ์บ,ี มัลตฮัิลล,์ ไฟรฟ์ลาย 850, มัลตฮัิลลค์รู

ซิง่, และครูซิง่ คลาส รายการเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิกี ้คลาส ประกอบดว้ย 6 รุ่น ไดแ้ก ่รุ่นออพตมิสิตช์าย

และหญงิ, เลเซอร ์4.7 (รวม), เลเซอรส์แตนดารด์, เลเซอรเ์รเดยีล,และ 420 โดยมกีารจัดการฝึกอบรมภเูก็ต ดงิกี ้คลนีกิ 

(Phuket Dinghy Clinic) เพือ่เป็นการพัฒนาทักษะฝีมอืนักแลน่เรอืใบรุ่นเยาวส์ูค่วามเป็นเลศิในชว่งการแขง่ขันและ

สง่เสรมิวงการกฬีาเรอืใบของเมอืงไทยใหเ้ตบิโตอย่างย่ังยนื ในปีนี้ภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ยังไดเ้พิม่การแขง่ขันเรอืใบ

บงัคบัวทิยุ (International One Meter Class: IOMC) เพือ่สมาชกิเรอืใบบังคับวทิยท่ัุวไปทัง้ชาวไทยและชาว

ตา่งประเทศ รวมทัง้เปิดโอกาสใหค้นพกิารสามารถเขา้ร่วมการแขง่ขันครัง้นี้ได ้ นอกจากนี้ ยังมกีารแขง่ขันเรอืใบเล็ก

รายการดงิกี ้ ซรี ีส่ ์ซึง่จัดน าร่องกอ่นรายการคงิสคั์พรกัีตตา้ โดยจัดแขง่ขันเฉพาะรุ่นออพตมิสิต ์ เก็บคะแนน 3 สนาม 

ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคมถงึพฤศจกิายน  

 

ผลการแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ คร ัง้ที ่33 ประจ าปี 2562  

เรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบ๊ทและมลัตฮิลัล ์

รุน่ไออารซ์ ี0 : เรอืทมีฮอลลวีูด้ โดย กัปตันเรยม์อนด ์โรเบริต์ จากออสเตรเลยี   

รุน่ไออารซ์ ี1 : เรอืเมกาซปิ โดย กัปตันอเล็กซ ีมาชคนิ จากรัสเซยี    

รุน่ไออารซ์ ี2 : เรอืโอเวอรเ์ฮยีร ์โดย กัปตันมอรเ์ต็น จาค็อบเซน จากไทย  

รุน่พรเีมยีร ์: เรอืแอนตพีอดส ์โดย กัปตันเจฟฟ์ ฮลิล ์จากฮ่องกง  

รุน่แบรโ์บท๊ ชารเ์ตอร ์เอ: เรอืจงิจงิท ู(โทนโิคลา 2) โดย กัปตันฟิล บทีตี ้จากออสเตรเลยี    

รุน่แบรโ์บท๊ ชารเ์ตอร ์บ:ี เรอือยิาราดา โดยกัปตันมซูคินิ เซอรจ์ ีจากรัสเซยี    

รุน่มลัตฮิลัล:์ เรอืฟกูาซ ีโดยกัปตันแดน ฟีด็อค จากออสเตรเลยี 

รุน่ไฟรฟ์ลาย 850 : เรอืวูด ูโดยกัปตันฮานส ์ราหม์านน ์จากไทย    

รุน่มลัตฮิลัลค์รซูิง่ : เรอืคลุก สตาร ์เทร็ค โดยกัปตันอังเดร ล ีจากไทย    

รุน่ครซูิง่: เรอืกะตะ ร็อกส ์ซ ีเอสเคปส ์โดยกัปตันอังเดรย ์โนโวเดเรซกนิ จากรัสเซยี 

   

ผลการแขง่ขนัเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิกี ้คลาส 

รุน่ออพตมิสิต ์เยาวชนชาย : ม.ล.เวฆา ภานุพันธ ์

รุน่ออพตมิสิต ์เยาวชนหญงิ : ทอฝัน บนุนาค 



รุน่เลเซอร ์4.7 : ปาลกิา พูนพัฒน์ 

รุน่เลเซอรส์แตนดารด์ : จารุพงศ ์มอียู่สามเสน 

เลเซอรเ์รเดยีล : สชุาครยี ์เดชทศพล 

รุน่ 420 : ธนวรรณ เอีย่มม ีและ ณัฐพงศ ์ยวงงาม 

 

ผลการแขง่ขนัเรอืใบบงัคบัวทิยุ (International One Meter Class: IOMC) 

กง ฉวนิซงิ จากจนี 

 

ผลการแขง่ขนัเรอืใบเล็ก ดงิกี ้ซรี ีส่ ์

นันนภัทร พูลทอง 

 

การแขง่ขันวันสดุทา้ยของภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ครัง้ที ่33 “เครอืกะตะ กรุ๊ป รสีอรท์” รับเป็นผูส้นับสนุนการแขง่ขันและงาน

เลีย้งฉลองหลังพธิมีอบถว้ยรางวัลพระราชทานในชว่งค ่า 

 

ดผูลการแขง่ขันเรอืใบทกุรุ่นไดท้ี ่https://kingscup.com/result 

 

การแขง่ขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสคั์พรกัีตตา้ ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขันเรอืใบภเูก็ต

คงิสคั์พรกัีตตา้ ภายใตก้ารอ านวยการของสโมสรเรอืใบราชวรุณ โดยการสนับสนุนจากทัพเรอืภาคที ่ 3, สมาคมแขง่

เรอืใบแหง่ประเทศไทย, และจังหวัดภเูก็ต โดยมผีูส้นับสนุนหลักการจัดงานคอื กะตะ กรุ๊ป รสีอรท์ ร่วมดว้ยผูส้นับสนุน

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

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

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com   

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี้ 

http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta 

 

ส าหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ บรษิทั ววิาลดี ้อนิทเิกรเต็ด พบัลคิ รเีลช ัน่ส ์ 

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

วรีวรรณ แซจ๋่าว (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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