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“กรังดปรีซ” จัดงานเกียรติยศมอบแชมป “โปร. เรซซิ่ง ซีรีส 2014” 
 

“กรังดปรีซ กรุป” จัดงานฉลองแชมปสุดยิ่งใหญใหนักขับและทีมแขงที่ทําผลงานยอดเยี่ยมในศึก 
ธนชาต “โปร. เรซซ่ิง ซีรีส ไทยแลนด แชมเปยนชิพ 2014” และ “มอเตอรไซเคิล แม็ก. โรด เรซซ่ิง 2014” 
ภายใตชื่องาน “จีพีไอ มอเตอรสปอรต แชมเปยนส อวอรดส 2014” ดวยพิธีทรงเกียรติพรอมมอบถวย
พระราชทานเพ่ือเปนเกียรติยศหลังกรําศึกหนักในปที่ผานมา พรอมเดินหนาจัดรายการใหม “กรังดปรีซ เรซ
ซ่ิง ลีก 2015” อยางเต็มสูบ 

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) จัดงาน  “จีพีไอ มอเตอรสปอรต แชมเปยนส 
อวอรดส 2014” (GPI Motorsport Champion’s Awards 2014) ขึ้นเพ่ือมอบรางวัลใหกับทีมแขงและนักแขง
จากการแขงขันรายการ ธนชาต “โปร. เรซซ่ิง ซีรีส ไทยแลนด แชมเปยนชิพ 2014”  และ “มอเตอรไซเคิล 
แม็ก. โรด เรซซ่ิง 2014” โดยงานดังกลาวมีขึ้นเม่ือชวงค่ําวันพฤหัสบดีท่ี 2 เมษายนท่ีผานมา ภายในงาน
บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 ท่ีอิมแพค เมืองทองธาน ี

ดร.ปราจิน เอ่ียมลําเนา ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท กรังดปรีซ 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) กลาววา “ผมขอแสดงความยินดีกับนักแขง และทีมแขงทุกคนท่ีทุมเทกับ
การแขงขันมาอยางหนัก กรังดปรีซฯ กับ มอเตอรสปอรตมีประวัติศาสตรรวมกันมาอยางยาวนาน ฉะนั้นใน
ปท่ีผานมาเรายังคงทํางานกันอยางหนัก ในฐานะผูจัดการแขงขัน ซ่ึงไมใชงานงายเลยท่ีจะบริหารการแขงขัน
ภายใตมาตรฐานสูงเชนนี้ ใหมีความราบรื่น และเขมขนตลอดท้ังป ภายใตภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
เวลานี”้ 

“นี่คือเครื่องพิสูจนวา กรังดปรีซ กรุป กับ กีฬามอเตอรสปอรต เปนส่ิงท่ีขาดจากกันไมได เราให
ความสําคัญกับกีฬาชนิดนี้พอๆ กับการใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมยานยนต เหมือนท่ีเราผลักดันจนงาน 
บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ถูกยกยองใหเปนงานแสดงรถยนตท่ีดีท่ีสุดในอาเซียน”  

“ผมตองขอยกเครดิตท้ังหมดใหกับ ทีมงาน จีพีไอ มอเตอรสปอรต ในการทุมเทท้ังแรงกายแรงใจ 
จัดการแขงขัน โปร. เรซซ่ิง ซีรีส ออกมาไดอยางสมบูรณแบบ โดยในปนี้ กรังดปรีซ กรุป มีการเปล่ียนแปลง
ครั้งใหญในดานนโยบายของมอเตอรสปอรต จึงมีการร-ีแบรนดิ้ง เพ่ือปรับภาพลักษณใหการแขงขันมีความ
สนุกและเขาถึงแฟนความเร็วมากขึ้น ฉะนั้นผมตองขอฝากการแขงขันรายการใหมนี้ กรังดปรีซ เรซซ่ิง ลีก 
2015 ไวกับทุกๆ ทาน รวมถึงแฟนๆ ชาวไทยดวยครับ”  

ดานนายอโณทัย เอ่ียมลําเนา กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ บริษัท กรังดปรีซ 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) กลาววา “ผมในฐานะประธานจัดการแขงขัน รูสึกยินดีอยางมากในวัน
อันทรงเกียรตินี้ในกีฬามอเตอรสปอรต เรารูดีวาเปนกีฬาท่ีตองมีใจรัก บวกกับการทํางานหนักของท้ังนัก



 

แขง ทีมแขง รวมถึงทีมชาง ฉะนั้น คนท่ีจะกาวไปถึงจุดสูงสุดบนโพเดี้ยมไดนั้นตองพรอมทุกดาน ทุกตัวนัก
แขง รถ และทีมงาน” 

“สําหรับ ธนชาต โปร. เรซซ่ิง ซีรีส ไทยแลนด แชมเปยนชิพ ตองขอขอบคุณทุกฝายท่ีเดินรวมทาง
เดียวกันกับเรา ท้ังผูสนับสนุน ทีมงานทุกคน และท่ีขาดไมไดคือ บรรดาทีมแขง และนักแขงทุกคน ท่ีให
ความสําคัญดวยดีกับการแขงขันท่ี กรังดปรีซ กรุป จัด และดําเนินการตลอดมา” 

 “ในป 2015 เรามีความเปล่ียนแปลงครั้งใหญ ซ่ึงผมมีความยินดีท่ีจะประกาศใหทราบวาเราได
เปล่ียนช่ือการแขงขันรายการเดิมมาเปน กรังดปรีซ เรซซ่ิง ลีก ซ่ึงจะเริ่มตนแขงขันเปนปแรก โดยจะแขงขัน
ท้ังส้ิน 4 สนาม ตลอดท้ังปดวยทีมงานคุณภาพของเรา บวกกับทิศทางการตลาดท่ีปรับใหเขาสูผูบริโภคมาก
ขึ้น จะทําใหการแขงขันของพวกเราทุกคนไดออกไปสูสายตาผูชมอยางแพรหลาย” นายอโณทัย ท้ิงทาย 

สําหรับทําเนียบแชมปท่ีไดรับถวยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ในรายการ ธนชาต โปร. เรซซ่ิง ซีรีส ไทยแชนด แชมเปยนชิพ 2014 ไดแก รูดอรฟ ยู แชมป ไทยแลนด 
ทัวริ่งคาร คลาสซี, กันตศักดิ์ กุศิริ ไทยแลนด ทัวริ่งคาร โอเวอรออล, กันตธีร กุศิริ โปร.คาร โอเวอรออล, 
ธรรมศักดิ์ จารุฑีฆัมพร โปร.ทรัค คลาสซี, จรัส แจงกมลกุลชัย โปร.ทรัค โอเวอรออล 

สวนผูท่ีไดรับถวยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในรายการ 
มอเตอรไซเคิล แม็ก. โรด เรซซ่ิง ไดแก พีรพงศ บุญเลิศ ในรุน ไออารซี ออโตเมติก 130 ซี.ซี. อายุ ไมเกิน 16 
ป, อนุชา นาคเจริญศรี แชมปรุน ด.ีไอ.ดี.ซูเปอรไบค เอสบี 1, อนุภาพ ซามูล แชมปรุน ซูเปอรสปอรต 600 
ซี.ซี., วรพงศ มาลาหวล แชมปรุนเวิรคส-เทค โมโตทรี โปรดักช่ัน, คุณวรพรต  เนียมสุคนธสกุล แชมปรุน 
เอลฟ มินิ สปอรต 125 ซี.ซี. 

นอกจากนี้ ยังมีถวยรางวัลจาก จีพีไอ ไดแก วีรยุทธ สุวรรณ แชมปรุน ดี.ไอ.ดี.ซูเปอรไบค เอสบี 2, 
ฮาน มูลบัค แชมปรุน ซูเปอรสปอรต 600 ซี.ซี. ดิวิช่ัน 2 และ รัฐพงศ บุศเลิศ แชมปรุน ยามาฮา อาร15 ไทย
แลนด ชาลเลนจ คัพ 2014 รวมถึงรางวัลพอเศษรถจักรยานยนตสตาเลียน 1 คัน ตกเปนของ อนุชา  นาคเจริญ
ศร ีซ่ึงมีคะแนนสะสมสูงสุดในรายการ. 

ท้ังนี้ การแขงขันรายการใหมอยาง กรังดปรีซ เรซซ่ิง ลีก 2015 จะออกสตารทสนามแรกในวันท่ี 25-
26 เมษายนนี้ ท่ีสนามพีระ อินเตอรเนช่ันแนล เซอรกิต (พัทยา) 
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