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ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่31   

ผนกึก าลงัสบืสานงานเรอืใบยอดเยีย่มแหง่เอเชยี 

ก าหนดจดังานวนัที ่2 – 9 ธนัวาคม 2560 ณ บยีอน รสีอรท์ กะตะ 

 ภาพโดย กาย โนเวลล ์ ภาพโดย นฤมล ประภาวงษ์ 
 

กรุงเทพฯ 27 พฤศจกิายน 2560 – งานแขง่ขนัเรอืใบภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้คร ัง้ที ่ 31 ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ประกาศจดังานอยา่งเป็นทางการในวนัที ่2 – 9 ธนัวาคม 2560 ณ โรงแรมบยีอน รสีอรท์ กะตะ จงัหวดัภูเก็ต  

มุง่พฒันานกักฬีาเรอืใบเยาวชนไทยเพือ่การผงาดสูเ่วทโีลกในอนาคต และเป็นการแสดงถงึเจตจ านงอนัแรง

กลา้ของคณะผูจ้ดังานในการสบืสานความส าเร็จของภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ซึง่ไดร้บัรางวลังานแขง่ขนัเรอืใบ

ยอดเยีย่มแหง่เอเชยี ประจ าปี 2559 (Best Asian Regatta 2016) จากงานประกาศผลรางวลั 2016 Asia 

Boating Awards ปีทีผ่า่นมา 

 

พธิเีปิดจะจัดขึน้ในวนัที ่ 3 ธันวาคม 2560 และพธิปิีดการแขง่ขนัและมอบถว้ยรางวัลแกผู่ช้นะเลศิก าหนดจัดในวนัที ่ 9 

ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบยีอน รสีอรท์ กะตะ  (เดมิคอื กะตะบชี รสีอรท์ แอนด ์สปา) ภายใตก้ารบรหิารงานของกะตะ

กรุ๊ป ซึง่เป็นสถานทีจ่ัดงานของภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้เป็นประจ าทกุปี ปัจจุบนัไดรั้บการตกแตง่ใหมใ่หม้คีวามสวยงามและ

ทนัสมัยมากยิง่ขึน้ การจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบครัง้ที ่31 นีจ้งึเปรยีบเสมอืนการคนืสูเ่หยา้ของภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ภายใต ้

รูปโฉมใหม ่ 

 

นอกเหนอืจากการแขง่ขนัเรอืใบรุ่นใหญ ่ งานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ในปีนีย้ังประกอบดว้ยการแขง่ขนัเรอืใบเล็กเชน่ทกุปีที่

ผา่นมา ไดแ้ก ่ รายการอนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้ ซึง่ไดรั้บความนยิมเพิม่มากขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในหมูนั่กกฬีาเรอืใบเยาวชน

ทัง้ในประเทศไทยและเอเชยี และเป็นสว่นหนึง่ทีช่ว่ยสง่เสรมิการเตบิโตอยา่งย่ังยนืของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทาง

ทะเลของเมอืงไทย โดยนักกฬีาเยาวชนจ านวนมากมคีวามมุง่มั่นทีจ่ะสมัครเขา้ร่วมเป็นลกูเรอืของทมีเรอืใบใหญ ่เพือ่ร่วม

แขง่ขนัในรายการงานภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ในอนาคต 

 

การแขง่ขนัในปีนีป้ระกอบดว้ย การแขง่ขนัเรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบท้และมลัตฮิลัล ์ (แขง่ขนัวนัที ่4-8 และ 9 ธ.ค.) 

และการแขง่ขนัเรอืใบเล็ก อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ดงิกี ้(แขง่ขนัวนัที ่4 - 6 และ 8 ธ.ค.) ซึง่สนับสนุนโดยส านักงานสลาก

กนิแบง่รัฐบาล การแขง่ขนัเรอืใบเล็กจะแบง่เป็นรุ่นตา่ง ๆ ไดแ้ก ่ออพตมิสิตช์ายและหญงิ, เลเซอร ์4.7, เลเซอรเ์รเดยีล, 

เลเซอรส์แตนดารด์ และ ท็อปเปอร์ 
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นายเควนิ วทิคราฟท ์ประธานคณะกรรมการจดังานแขง่ขนัภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ กลา่ววา่ “เราขอขอบคณุ กะตะ

กรุ๊ป และ ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล ส าหรับการสนับสนุนดว้ยดมีาโดยตลอดจนถงึการจัดงานในครัง้ที ่ 31 นี ้ ซึง่ถอื

เป็นการสานตอ่ความส าเร็จจากการจัดงานครัง้ที ่30 ในปีทีผ่า่นมา ขณะนี้ เรามทีมีเรอืใบจากประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลกยนืยัน

เขา้ร่วมการแขง่ขนัแลว้มากกวา่ 75 ล า แสดงใหเ้ห็นวา่งานภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้คอืการแขง่ขนัเรอืใบอนัทรงเกยีรตทิี่

ยิง่ใหญแ่ละดงึดดูทมีเรอืใบจากทั่วโลกไดอ้ย่างแทจ้รงิ” 

 

“ส าหรับปี 2560 นี ้ เราใหค้วามส าคัญกับการเตบิโตของกฬีาเรอืใบเล็กซึง่เป็นสว่นหนึง่ของงานรกีตัตา้ เนือ่งจากวงการ

เรอืใบไทยตา่งเล็งเห็นถงึผลกระทบเชงิบวกและประโยชนม์ากมายในแตล่ะปี เมือ่กฬีาเรอืใบเล็กไดรั้บความนยิมเพิม่

สงูขึน้ในเมอืงไทย” นายเควนิ กลา่ว “ในปีนี ้เราจัดตัง้กองอ านวยการ ตลอดจนก าหนดจัดพธิเีปิดและพธิปิีดการแขง่ขนัที่

โรงแรมบยีอน รสีอรท์ หาดกะตะ  ซึง่ไดรั้บการตกแตง่ใหมใ่หส้วยงามทนัสมัยดงักลา่วแลว้ อนัจะสะทอ้นถงึภาพลักษณ์

ใหมท่ีส่ดใสและเขา้ถงึไดง้า่ยกวา่เดมิของงานเรอืใบระดบัต านานอย่างภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้” 

 

งานภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ไดรั้บรางวลั “งานแขง่ขนัเรอืใบยอดเยีย่มแหง่เอเชยี (Best Asian Regatta)” จากงานประกาศ

ผลรางวลั “2016 Asia Boating Awards” ซึง่ยืน่ยันถงึความอตุสาหะของคณะผูจ้ัดงานของงานแขง่ขนัเรอืใบอนัทรง

เกยีรตแิหง่เอเชยี ซึง่มคีวามโดดเดน่ทัง้ในดา้นการจัดงาน การประชาสมัพันธ ์คณุภาพของสนามแขง่ขนั จ านวนทมีเรอืใบ

ทีเ่ขา้แขง่ขนั ความทา้ทายในการแขง่ขนั และงานสงัสรรคช์ัน้เลศิ 

 

การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ภายใต ้

สโมสรเรอืใบราชวรุณ และรอ้งขอการสนับสนุนจากกองทพัเรอื สมาคมแขง่เรอืใบแหง่ประเทศไทย และจังหวัดภเูก็ต 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com  

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

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

ทวติเตอร:์ www.twitter.com/PhuketKingsCup  

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

ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษทีผ่่านมา การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นงานการแขง่ขนัเรอืใบ

นานาชาตสิ าคญัทสีดุรายการหนึง่ในเอเชยี โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สดดุพีระอจัฉรยิภาพและร าลกึในพระมหากรุณาธคิณุ

อนัหาทีส่ดุมไิดข้องพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทีไ่ดพ้ระราชทานก าเนดิการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ต

คงิสค์พัรกีตัตา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เพือ่นอ้มส านกึในพระมหากรุณาธคิณุในพระบรมราชานุเคราะหข์อง สมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทีท่รงมตีอ่วงการเรอืใบไทย 

 

การแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ภายใต ้

การอ านวยการของสโมสรเรอืใบราชวรุณ และรอ้งขอการสนับสนุนจากกองทพัเรอื สมาคมแขง่เรอืใบแหง่ประเทศไทย 

และจังหวดัภเูก็ต โดยในแตล่ะปี มกีารแขง่ขนัทัง้ประเภทเรอืใบเล็ก และเรอืใบประเภทคลีโบ๊ทและมัลตฮิลัล ์ซึง่แบง่การ

แขง่ขนัออกเป็นหลายรุ่น 

 

ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ 2017 มผีูส้นับสนุน ไดแ้ก ่กะตะกรุ๊ป รสีอรท์ ประเทศไทย และส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com  

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

http://www.kingscup.com/
http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta
http://www.twitter.com/PhuketKingsCup
http://www.youtube.com/phuketkingscup
http://www.kingscup.com/
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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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