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ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

สรุปผลการแข่งขนัเรอืใบภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ท ี ่34 ประจ าปี 2565 

ทมีเรอืไทยรุน่พรเีมยีรท์วงแชมป์ส าเร็จ 

ประกาศความพรอ้มดนัไทยสูก่ารเป็น Premium Sports Event Destination of Asia  

พธิมีอบถว้ยรางวัลพระราชทานจัดขึน้ ณ บยีอนด ์รสีอรต์ กะตะ ภูเกต็ 

   

เรอื Pine Pacific กัปตันอทิธนัิย ยิง่ศริ ิจากไทย 

 

ภูเก็ต 10 ธนัวาคม 2565 – การแข่งขันเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้ครัง้ที ่ 34 ประจ าปี 2565 

ปิดฉากลงอย่างยิง่ใหญ่ ทีมเรือไทย Pine-Pacific ควา้แชมป์ส าเร็จในรุ่นพรีเมียร์  ขณะที่การแข่งขันเรือใบเล็ก

ประสบความส าเร็จอย่างงดงามดว้ยเรือใบเยาวชนเขา้ร่วมมากเป็นประวัตกิารณ์ถงึ 2 เท่าของปีก่อน ๆ ตอกย ้า

วสัิยทัศน์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการกีฬาเรือใบและนักกฬีาเรอืใบไทยเตบิโตอย่างย่ังยนื ร่วมกระตุน้การ

ท่องเที่ยวภูเก็ตในฐานะ Premium Sports Event Destination of Asia  และเตรียมตอ้นรับกฬีาเรอืใบจากทั่วโลก

ในการแข่งขันปีหนา้ 2-9 ธันวาคม 2566 

 

สว่นในรุน่ไออารซ์ ี0 (IRC Zero) ทมีเรอื THA 72 ของไทยผลัดกันชงิต าแหน่งผูน้ ากับทมีคู่แข่งจากออสเตรเลีย

อย่างสสู ีแต่สดุทา้ยพ่ายคะแนนรวมควา้เพยีงอันดับสอง  รุน่ไออารซ์ ี1  ผูช้นะคอืเรอื Char Chan จากญีปุ่่น รุน่ 

รุ่นครูซิง่ คือ เรือ Fei Jian จากสวติเซอร์แลนด์ และรุ่นมลัตฮิลัล ์เรือ 2fast4you จากออสเตรียควา้ชัยไปได ้

ส าเร็จ 

 

การแข่งขันภูเก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้ 2022 ด าเนินการจัดการแข่งขันมาตัง้แต่วันที่ 3-10 ธันวาคม 2565 ประกอบดว้ย

การแข่งขันเรอืใบใหญ่ประเภทคลีโบต้และมัลตฮิัลล ์(Keelboats and MultiHulls Race) และการแข่งขันเรอืใบเลก็ 

อนิเตอรเ์นช่ันแนล ดงิกี ้คลาส (International Dinghy Classes) โดยไดรั้บความสนใจจากนักกฬีาเรอืใบชัน้น าทั่ว

โลกเขา้ร่วมการแข่งขัน ทัง้ไทย ออสเตรเลีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น เอสโตเนีย สงิคโปร์ เดนมาร์ก สวีเดน จีน ออสเตรยี 

สหราชอาณาจักร อนิเดยี และมาเลเซยี รวมจ านวนเรอืใบทุกรุ่นทีเ่ขา้ร่วมแข่งขันทัง้สิน้เกอืบ 200 ล า 

 

การแข่งขันเรอืใบเล็กในปีน้ีประสบความส าเร็จอย่างงดงามดว้ยเรือใบเยาวชนเขา้ร่วมมากเป็นประวัตกิารณ์ถงึ 2 เท่า
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ของปีก่อน ๆ สอดคลอ้งสโมสรเรอืใบราชวรุณและสมาคมแข่งเรอืใบแหง่ประเทศไทยประกาศความมุ่งมั่นสรา้ง

นักกฬีาเรอืใบเล็กอย่างต่อเน่ือง มุ่งมั่นยกระดับใหภู้เก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้เป็นหนึง่ในงานหลักของการแข่งขันเรอืใบ

เล็กของภูมภิาคเอเชยี ซึง่นอกจากจะชว่ยสนับสนุนนักกฬีาเรอืใบเล็กขึน้สูก่ารแข่งขันในสนามระดับโลก ยังเป็นการ

สรา้งนักกฬีาเรอืใบใหญ่ในอนาคต ซึง่จะชว่ยพัฒนาวงการกฬีาเรือใบของเมอืงไทยอย่างย่ังยนื 

 

นายเควนิ วทิคร๊าฟท ์ประธานกรรมการจดัการแข่งขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ 

กล่าวว่า “ภูเก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้ครัง้ที ่34 ประสบความส าเร็จอย่างงดงามดว้ยทัพเรอืใบทัง้ประเภทคลีโบต้และมัลติ

ฮัลลจ์ากนานาประเทศ รวมถงึทมีนักกฬีาเรอืใบเล็กทีเ่ขา้ร่วมแข่งขันมากทีส่ดุเป็นประวัตกิารณ์ เพือ่ร่วมชงิชัยความ

เป็นหนึ่งในศกึเรือใบอันทรงเกียรตแิห่งเอเชยี และร่วมเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ประเทศชาต ิ

และจิตวญิญาณแห่งทอ้งทะเลไทย หลังจากเวน้ว่างจากการจัดงานมานานถงึสามปี เรารูส้กึยนิดีอย่างยิ่งที่ได ้

กลับมาจัดการแข่งขันอีกครัง้ เพื่อเริ่มตน้ ‘อนาคตใหมแ่ห่งคงิสค์พัรกีตัตา้’ และแสดงใหท้ั่วโลกไดป้ระจักษ์ว่า

ภูเก็ตและประเทศไทยพรอ้มกลับมายิง่ใหญ่ในธุรกจิการท่องเทีย่วและกฬีาเรอืใบอกีครัง้ ในนามของคณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน ผมขอแสดงความยินดีกับผูช้นะทุกท่านที่ได เ้ขา้รับถว้ยรางวัลพระราชทานในค ่าคืนน้ี และ

ขอขอบคุณนักกฬีาทุกท่าน ตลอดจนผูส้นับสนุน คณะผูจั้ดการแข่งขัน สโมสรเรอืใบราชวรุณ กองทัพเรอื สมาคม

แข่งเรอืใบแห่งประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ต ทีร่่วมกันท าใหง้านครัง้น้ีส าเร็จลงดว้ยด ีสดุทา้ยน้ี ผมขอแจง้ใหทุ้ก

ท่านทราบว่าภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่35 จะกลบัมาเปิดศกึเรอืใบทีท่วคีวามยิง่ใหญก่วา่เดมิ ในวนัที ่2-9 

ธนัวาคม 2566 ขอใหทุ้กท่านเดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ และพบกันใหม่ในภูเก็ตคงิสค์ัพรกีัตตา้ครัง้ต่อไป” 

 

รายชือ่ผูช้นะการแขง่ขนัเรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบต้และมลัตฮิลัล ์ภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่34 

รุน่ไออารซ์ ี0 – เรอื Team Hollywood กัปตันเรยม์อนด ์โรเบริต์ จากออสเตรเลยี 

รุน่ไออารซ์ ี1 – เรอื Char Chan กัปตันคาซกู ิคฮิาระ จากญีปุ่่น 

รุน่พรเีมยีร ์– เรอื Pine Pacific กัปตันอทิธนัิย ยิง่ศริ ิจากไทย 

รุน่ครูซิง่ – เรอื Fei Jian กัปตันจาค็อบ แฮนดเ์ท จากสวติเซอรแ์ลนด ์

รุน่มลัตฮิลัล ์– เรอื 2fast4you กัปตันเฮอรม์านน์ ชวารซ์ จากออสเตรยี 

 

รายชือ่ผูช้นะการแขง่ขนัเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิกี ้คลาส คงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่34 

รุน่ออพตมิสิตช์าย – ชนาธปิ  ทองกล ่า จากไทย 

รุน่ออพตมิสิตห์ญงิ – ปรญิ ทรัพยย์ิง่ จากไทย 

รุน่สกฟิฟ์โบต้ – นรสิรา สัตตะ และ นชิาภา ไหวไว จากไทย 

รุน่ไอแอลซเีอ 4 โอเพน่ – คแีนน ตัน จากสงิคโปร ์

รุน่ไอแอลซเีอ 6 โอเพน่ – คู แซคาร ีจากสงิคโปร ์

รุน่ไอแอลซเีอ 7 โอเพน่ – ประกาศติ หงสป์ระดับ จากไทย 

รุน่โอเพน่สกฟิฟ์ – อนันด ีชานดาวารค์าร ์จากอนิเดยี 

รุน่ 420 – ทมีของ ปาลกิา พูนพัฒน์ และ จักรภัทร วริยิะกติต ิจากไทย  

รุน่ 470 – ทมีของนาว ี ธรรมสนุทร และ ปณิดา สขุสมพร จากไทย 

 

การจัดงานภูเก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้ในปีน้ีถือเป็นฟันเฟืองส าคัญในการกระตุน้อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของจังหวัด
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ภูเก็ตใหก้ลับมาฟ้ืนตัว ผ่านสง่เสริมการธุรกจิเรือใบและการท่องเทีย่วทางทะเลใหม้ีการเจริญเตบิโตอย่างต่อเน่ือง 

โดยการจัดงานทุกครัง้ที่ผ่านมาสามารถดงึดูดทมีเรือใบและเรือยอชทก์ว่า 200 ล า พรอ้มนักกีฬาทัง้ชาวไทยและ

ชาวต่างชาตินับพันคนจากทั่วโลก ท าใหเ้กิดเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตหลายรอ้ยลา้นบาท ซึ่งส่งผลดีต่อ

ผูป้ระกอบการธุรกจิและประชาชนในทอ้งถิน่อย่างมาก  

 

การแข่งขันเรือใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้ ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันเรอืใบ

ภูเก็ตคงิสค์ัพรีกัตตา้ ภายใตก้ารอ านวยการของสโมสรเรือใบราชวรุณ โดยการสนับสนุนจากกองทัพเรือ สมาคม

แข่งเรอืใบแห่งประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ต โดยมผูีส้นับสนุนการจัดงานคอื กะตะ กรุ๊ป รสีอรท์, อารเ์อ็มเอ กรุ๊ป, 

บรษัิท หาดทพิย ์จ ากัด (มหาชน) และ เวริก์ฟอรซ์ อนิเตอรเ์นช่ันแนล 

 

สือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซต ์https://www.kingscup.com  

หรอืตดิตามข่าวสารไดท้ีเ่ฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/phuketkingscupregatta  

อนิสตาแกรม: https://www.instagram.com/phuketkingscupofficial/  

ยูทูป: https://www.youtube.com/@phuketkingscupofficial  

 

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 แซจ๋่าว (เอ)    ภัทรนษิฐ ์อิม่อ าไภย    

มอืถอื: 092 593 6944    มอืถอื:  089 893 4819 

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