
FOR IMMEDIATE RELEASE

Women’s World Chess Champion to Compete in Bangkok
Grandmaster Hou Yifan, the youngest ever chess World Champion, is to compete 
at the Dusit Thani Bangkok in the prestigious 12th Bangkok Chess Club Open 2012. 

Hot from her success in Gibraltar earlier this year, where she shared first place 
in arguably the strongest open tournament in history, she is favourite to take first 
place in Bangkok despite the presence of other notable grandmasters, including 
Grandmaster Nigel Short and last year’s Champion GM Jan Gustafsson. She will 

also be undertaking a simultaneous exhibition match, playing 25  games against different opponents at the 
same time by special invitation at Government House.

The Bangkok Chess Club has created an event that is bringing over 250 participants from more than 
40 countries. Alongside the World Champion there will be players of all levels; juniors, club players and 
professionals alike. Nigel Short, former British and Commonwealth Champion who vied with Garry Kasparov 
for the world title, enjoys visiting Thailand for what he called “the best organised tournament in Asia”.

“Bringing the Women’s World Champion to Thailand is the culmination of our team’s work over the last 12 years,” 
said Kai Tuorila, President of the Bangkok Chess Club, “but the real reward is to see the excitement in all the 
players visiting Thailand for challenging chess and a fun-filled holiday. They come from all over the world, some for 
the first time and some as a regular feature of their calendars”.

The Tourism Authority of Thailand are enthusiastic sponsors, as they say it is a great opportunity to 
promote the diversity of Thailand around the world. This year the Dusit Thani has become a major sponsor, 
alongside PYN Fund Management, a Finnish company with large investments in Thai equities. The week 
long Championships are taking place over the Songkran holidays, 13-19 April 2012. Games will be watched 
live by chess lovers all around the world via the Internet, and spectators are more than welcome to see 
games in progress - provided they remember to keep their mobile phones on silent so as not to disturb the 
deep concentration of the participants.

More details can be found at www.BangkokChess.com

A Press Conference will be held at the Champagne Bar of the Dusit Thani, Bangkok, on Tuesday 13th March 2012 
from 3pm. A press pack and refreshments will be available.



FOR IMMEDIATE RELEASE

เเชมเปี้ยนระดับโลกทางด้านหมากรุก  
ร่วมแข่งขันที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “เชสคลับ
โอเพ่น ครั้งที่12” ในระหว่างวันที่ 13-19 เมษายนนี้ ณ ห้องนภาลัย
บอลรูม โดยกำาหนดว่าจะมีผูมาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 250 คน จากกว่า 
50 ประเทศทั่วโลก จึงนับว่าเป็นการแข่งขันหมากรุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีก
ครั้งหนึ่ง

คนดังที่ได้มาลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันแล้วคือ ฮูยีพัน แชมเปี้ยนหญิงของโลก จากประเทศจีน 
และ   ไนเจิล ชอร์ท แชมเปี้ยนจากสหราชอาณาจักร ทั้งสองคนเป็นผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายในการ
แข่งขัน “เทรดไว้ซ์ จิบร็อลต้า ชาเลนจ์” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า เป็นการ
แข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ไนเจิล ชอร์ทได้รับชัยชนะอย่างเฉียดฉิวที่จิบร็อลต้า แต่ฮูยีพัน 
ซึ่งมีอายุเพียง 17 ปีเท่านั้น น่าจะเป็นผู้ท้าชิงที่น่ากลัวที่สุดในกรุงเทพฯ 

นายอเล็ก วิลลัท ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กล่าวว่า เรายินดีมากที่ได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันที่ตื่นเต้นที่สุด ผู้ที่ชื่นชอบหมากรุกต้องไม่พลาดโอกาสที่จะได้มาดูผู้เล่นหมากรุกระดับ
โลก และในขณะเดียวกันก็รับการบริการที่อบอุ่นจากทางโรงแรมของเรา”

การแข่งขัน “เชสคลับโอเพ่น ครั้งที่12” ที่กรุงเทพฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประเภทแรก “โอเพ่น” 
สำาหรับผู้แข่งขันทั่วไป และประเภท “ผู้ท้าชิง” สำาหรับผู้แข่งขันที่มีการจัดอันดับ

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำาหนดการการแข่งขัน สามารถเข้าดูดืที่  
www.bangkokchess.com  



GM Nigel Short, many times 
British Champion, and World 
Title Candidate.

Thailand Open Champion 
2011, GM Jan Gustafsson of 
Germany.

GM Hou Yifan, Women’s 
World Chess Champion.

Winners and organisers of the 11th BCC Thailand Open at the Dusit Thani Pattaya

The 12th Bangkok Chess Club Open 2012 will be held in the Dusit Thani Bangkok

GM Rogelio Antonio Jr., 
3-time Thailand Open 
Champion



The Top Competitors
Grandmaster Jan Gustafsson 

German Grandmaster born in Hamburg, Germany, current our defending Champion.

He started playing in the chess club Hamburg SK, where he still continues to be a member. As a young 
chess player he soon became successful, and won the German team championship in the age group U13 
in 1992. Two years later he won the German championship in the age group U15, and 1996 both the 
individual championship in the age group U17 and the team championship in the age group U20. He plays 
in the German Chess Bundesliga since 1997. In year 1999 he was appointed FIDE International Master, 
and earned the title grandmaster in 2003. He was nominated to the German national team in 2002, due 
to merits gained in a match with Greece, and in 2004 he represented Germany in the chess Olympiad 
at Calvià. Gustafsson is one of the strongest German chess players, and finished second in the 2004 and 
2005 German championships. He is also considered a very strong blitz chess player, winning the German 
blitz championship in 2001.

His top Elo rating is 2627, recorded in April 2005. He occasionally plays a lot of poker, and has written a 
book on poker together with Dutch professional poker player Marcel Lüske.



แกรนด์มาสเต้อร์ แจน กุสตาฟซั่น
แกรนด์มาสเต้อร์ชาวเยอรมันเกิดที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมันนี  
แชมป์หมากรุกสากลรายการไทยแลนด์โอเพ่นคนปัจจุบัน

กุสตาฟซั่นเริ่มเล่นหมากรุกครั้งแรกในสโมสรหมากรุกสากลฮัมบูร์ก และเขายังคงเป็นสมาชิกของสโมสรแห่งนี้
แม้ในปัจจุบัน  ในสมัยที่เป็นนักหมากรุกเยาวชนนั้น กุสตาฟซั่นเริ่มประสบความสำาเร็จขึ้นเรื่อยๆ และเป็นหนึ่งใน
สมาชิกทีมที่ชนะการแข่งขันรายการชิงแชมป์เยอรมันประเภทอายุไม่เกิน 13 ปีในปีพ.ศ. 2535  สองปีต่อมากุ
สตาฟซั่นชนะเลิสการแข่งขันรายการชิงแชมป์เยอรมันประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี และในปีพ.ศ. 2539 ได้แชมป์
ประเภทเดี่ยวในประเภทอายุไม่เกิน 17 ปี และประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี  กุสตาฟซั่นลงแข่งขันในรายการ
ชิงแชมป์เยอรมันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540  ในปีพ.ศ. 2542 เขาได้รับตำาแหน่งฟีเด้มาสเต้อร์ และได้รับตำาแหน่ง
แกรนด์มาสเต้อร์ในปีพ.ศ. 2546  กุสตาฟซั่นได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมทีมชาติเยอรมันในปีพ.ศ. 2545  
อันเนื่องมาจากเกียรติประวัติการเล่นที่ยอดเยี่ยมในการแข่งขันรายการหนึ่งในประเทศกรีซ และในปีพ.ศ. 2546 
เขาได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมชาติเยอรมันในการแข่งขันหมากรุกสากลโอลิมเปียด ณ เมืองคัลเวีย   
กุสตาฟซั่นเป็นหนึ่งในจำานวนนักหมากรุกสากลมือดีที่สุดของเยอรมัน และเขาได้รองแชมป์เยอรมันในปีพ.ศ. 
2547 และพ.ศ. 2548  นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นนักหมากรุกสากลประเภทเกมเร็วที่เก่งกาจมาก
คนหนึ่ง โดยได้เป็นแชมป์รายการหมากรุกสากลประเภทเกมเร็วของเยอรมันในปีพ.ศ. 2544

คะแนนความสามารถสะสมสูงสุดของกุสตาฟซั่นคือ 2627 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2548  นอกจากนี้  
เขายังเล่นไพ่โป๊กเก้อร์อีกด้วย และได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเล่นไพ่โป๊กเก้อร์ร่วมกับมาร์เซล ลัสเก้  
ซึ่งเป็นนักเล่นไพ่โป๊กเก้อร์อาชีพ



Grandmaster Nigel Short

British Chess Grandmaster born in Leigh, Lancashire, England. 

Nigel became a Grandmaster at age 19, and challenged for the World Chess Championship against Garry 
Kasparov at London’s Savoy Theatre in 1993. Still active, Short continues to enjoy international success and 
a chess fan’s favourite due to his warm and friendly disposition off the board and a sharp attacking style 
over the board. He is also a chess columnist, coach and commentator.

* * * *

A chess prodigy, Short qualified for the British Men’s Chess Championship three days before his twelfth 
birthday. Participating in four World Junior Championships (1980-1983), he finished second to Kasparov in 
1980. Short won the British Chess Championship in 1984, 1987, and 1998 and the English Championship 
in 1991. One of Short’s best tournament results came at the Amsterdam VSB tournament in 1991 when 
he tied for first place with Valery Salov ahead of both Kasparov and Karpov.

In 1993 he played Garry Kasparov for the Professional Chess Association World Chess Championship, 
losing 12.5–7.5. He had won matches against former world champion Anatoly Karpov and Jan Timman on 
his way to meeting Kasparov.

In 2001, Short was in the news as the story broke that he’d been secretly playing the reclusive former chess 
champion Bobby Fischer online in speed chess matches. It was never confirmed that Short’s opponent was 
in fact Bobby Fischer, and Fischer himself denied it.

In April 2003 he won the Hunguest Hotels Super Chess Tournament held in Budapest ahead of Boris 
Gelfand, Judit Polgar and Peter Leko among others (Polgar and Leko were in the world’s top ten at the 
time). In 2004 he won the Commonwealth Chess Championship and the Gibraltar Chess Congress as well 
as a tournament in Taiyuan, China.

Short reached his peak ELO rating of 2712 in April 
2004. In the April 2005 FIDE rating list, Short 
was ranked number 28 in the world with an ELO 
rating of 2673, making him England’s number two 
behind Michael Adams.

This will be his fourth attempt at the Thailand 
Open crown, having placed third and second in 
2009 and 2010 respectively, and tied for first place 
in 2011.

More details can be found at Wikipedia

Interviews can be arranged during the 
tournament.



แกรนด์มาสเต้อร์ไนเจล ชอร์ท
แกรนด์มาสเต้อร์ชาวอังกฤษเกิดที่เมืองลีย์ แลงคาสเชอร์ ประเทศอังกฤษ

ไนเจลได้รับตำาแหน่งแกรนด์มาสเต้อร์เมื่ออายุได้ 19 ปี และในปีพ.ศ. 2536  ได้เข้าชิงแชมป์โลกหมากรุก
สากลกับแกรี่ คาสพารอฟ ซึ่งได้ให้มีขึ้นที่โรงละครซาวอย กรุงลอนดอน  แม้ในปัจจุบัน ไนเจล ชอร์ท ยังคงลง
แข่งหมากรุกสากลรายการใหญ่ๆ หลายรายการอย่างสม่ำาเสมอและประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่อง ทั้งยัง
เป็นขวัญใจของนักหมากรุกทั่วโลกด้วย อันเนื่องมาจากอัธยาศัยอันดีงามและเป็นมิตรกับทุกคนทั้งในและนอก
กระดานแข่งขัน และการที่มีรูปแบบการเล่นที่เฉียบคม  นอกจากนี้ ไนเจล ชอร์ท ยังเป็นนักเขียนคอลั่มน์หมาก
รุกสากลในนิตยสารและหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เป็นผู้ฝึกสอนหมากรุกสากล และเป็นผู้บรรยายการแข่งขัน
หมากรุกสากลอีกด้วย

ด้วยแววอัจฉริยะภาพด้านหมากรุกสากลตั้งแต่เยาว์วัย ไนเจล ชอร์ท สามารถผ่านการคัดเลือกให้เข้าแข่งขัน
รายการชิงแชมป์หมากรุกสากลประเภทชายของสหราชอาณาจักรก่อนที่จะมีอายุครบสิบสองปีเพียงสามวัน  
หลังจากนั้นมา ไนเจล ชอร์ท ได้เข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์โลกประเภทเยาวชน (พ.ศ. 2523 - 
พ.ศ. 2526) โดยในปีพ.ศ. 2523 นั้น เขาได้ตำาแหน่งรองแชมป์โดยแชมป์ในครั้งนั้นคือแกรี่ คาสพารอฟ   
ไนเจล ชอร์ท ชนะเลิศรายการชิงแชมป์แห่งสหราชอาณาจักรในปีพ.ศ. 2527 พ.ศ. 2530 และพ.ศ. 2541 
และเป็นแชมป์ประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2534  การแข่งขันที่ดีที่สุดรายการหนึ่งของไนเจล ชอร์ท คือรายการ
แอมส์เตอร์ดัม วีเอสบี ในปีพ.ศ. 2534 โดยที่เขาได้เป็นแชมป์ร่วมกับวัลเลอรี่ ซาลอฟ และมีลำาดับตำาแหน่ง
เหนือทั้งแกรี่ คาสพารอฟ และ คาร์พอฟ

ในปีพ.ศ. 2536 ไนเจล ชอร์ท แข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์โลกของสถาบันสมาคมนักหมากรุกสากลอาชีพ 
โดยพ่ายแพ้ต่อแกรี่ คาสพารอฟ ด้วยคะแนน 12.5 - 7.5  โดยก่อนที่เข้าไปชิงแชมป์กับแกรี่ คาสพารอฟ นั้น 
ไนเจล ชอร์ท ได้เอาชนะทั้ง อนาโตรี่ คาพอฟ และแจน ทิมแมน มาได้

ในปีพ.ศ. 2544 ไนเจล ชอร์ท ตกเป็นข่าวว่าเขาได้เล่นหมากรุกสากลเกมเร็วผ่านอินเตอร์เน็ตกับอดีตแชมป์
โลกผู้เลื่องชื่อคือ บ๊อบบี้ ฟิชเช่อร์  แม้ข่าวนี้จะไม่ได้รับการยืนยันว่าคู่แข่งของไนเจล ชอร์ท ในครั้งนั้นคือ บ๊อบบี้ 
ฟิชเช่อร์ และบ๊อบบี้ ฟิชเช่อร์ เองก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้

ในเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2546 ไนเจล ชอร์ท ชนะเลิศการแข่งขันหมากรุกสากลรายการฮันเกสท์โฮเต็ลซุปเป้
อร์เชสที่จัดให้มีขึ้น ณ กรุงบูดาเปส โดยเอาชนะได้ทั้งบอริส เกลฟานด์ จูดิธ โพลก้าร์ และปีเต้อร์ เลโก้ (จูดิธ 
โพลก้าร์และปีเต้อร์ เลโก้ ต่างเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งในสิบของโลกในขณะนั้น)  ในปีพ.ศ. 2547 ไนเจล ชอร์ท 
ชนะเลิศรายการชิงแชมป์หมากรุกสากลเครือจักรภพอังกฤษและรายการจิบบรอลต้าร์เชสคองเกรสที่จัดให้มีขึ้นที่
เมืองไต้หยวน ประเทศจีน

ไนเจล ชอร์ท เคยได้รับคะแนนสะสมความสามารถผู้เล่นสูงสุดที่ 2712 เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2547  และ
ในการประกาศรายชื่อจัดอันดับนักหมากรุกสากลเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ของสมาคมหมากรุกสากลโลกนั้น 
ไนเจล ชอร์ท ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 28 ของโลกโดยมีคะแนนความสามารถสะสมที่ 2673 อันทำาให้เขาเป็น
นักหมากรุกมือวางอันดับสองของประเทศอังกฤษรองจากไมเคิ่ล อาดัมส์

การแข่งขันในรายการบางกอกเชสคลับโอเพ่นในครั้งนี้นั้น จะเป็นการแข่งขันครั้งที่สี่ของไนเจล ชอร์ท โดยก่อน
หน้านี้เขาได้ลำาดับที่สามและที่สองในปีพ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2553 ตามลำาดับ และเป็นผู้ชนะเลิศร่วมใน
ปีพ.ศ. 2554

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูได้ที่วิกิพีเดีย

สื่อมวลชนสามารถสัมภาษณ์ไนเจล ชอร์ท ได้ในระยะเวลาระหว่างการจัดการแข่งขัน



Grandmaster Hou Yifan

Women’s World Champion born in Jiangsu, China. 

Hou Yifan is the reigning Women’s World Chess Champion, the youngest ever to win the title, as well as 
the youngest female player ever to qualify for the title of Grandmaster.

At the age of 12, Hou became the youngest player ever to participate in the FIDE Women’s World 
Championship. In June 2007, she became China’s youngest National Women’s Champion ever. In 2010, 
she became the youngest World Chess Champion in history (men’s or women’s) by winning the Women’s 
World Championship in Hatay, Turkey, at the age of 16. She then defended her title by defeating Indian 
GM Koneru Humpy in November 2011.

In the most recent (March 2012) FIDE rating list, Hou is ranked as the No. 1 girl player in the world, the 
No. 2 female player, the No. 8 junior player, and the No. 2 player born in 1994 or later. She is only the 
third female chess player to achieve a FIDE rating of over 2600.

Hou produced a stunning performance in January 2012 playing in a very strong open tournament in 
Gibraltar. In a field of 55 other grandmasters, 11 of them rated at or above 2700, Hou shared the lead with 
Nigel Short on 8/10, subsequently losing to Short in rapidplay. She had faced 7 of the 2700+ players and 
achieved an overall tournament performance rating of 2872.

Hou started playing chess regularly at the age of 6, but was already fascinated with the game when she was 
3 years old. Hou’s father, Hou Xuejian, a magistrate,often took his young daughter to a bookstore after 
dinner. He noticed that the little girl liked to stare at glass chess pieces behind the window. He later bought 
his daughter her first chess set. The 3-year-old was able to beat her father and grandmother after a few 
weeks. In 1999, her father engaged a chess mentor, IM Tong Yuanming, for his 5-year-old daughter. Tong 
later said that Hou was an unusual talent, showing “strong confidence, distinguished memory, calculating 
ability and fast reaction.” 

Chess writer Leonard Barden has said that she could rival Judit Polgár as the best ever female player.[15] 
Of her own career, Hou said in 2007: “I took up chess because I was fascinated by the pieces - I just liked it. In the 
future, I want to be a professional chess player or maybe study to be a doctor”.

.



แกรนด์มาสเต้อร์หู อี้ฟาน
แชมป์โลกหญิงเกิดที่เมืองเจียงสู ประเทศจีน

หู อี้ฟาน ปัจจุบันเป็นแชมป์โลกนักหมากรุกสากลหญิงและเป็นแชมป์โลกหญิงที่มีอายุน้อยที่สุด นอกจากนี้ เธอ
ยังเป็นนักหมากรุกหญิงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับตำาแหน่งแกรนด์มาสเต้อร์อีกด้วย

ในขณะที่มีอายุได้ 12 ปี หู อี้ฟานเป็นนักหมากรุกที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันราย
ชิงแชมป์โลกหญิง   ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 เธอเป็นแชมป์หมากรุกหญิงของประเทศจีนที่มีอายุน้อยที่สุด
ในประวัติศาตร์  ในปีพ.ศ. 2553 หู อี้ฟาน ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนักหมากรุกที่มีอายุน้อยที่สุดที่
ได้ตำาแหน่งแชมป์โลก (ไม่ว่าประเภทชายหรือหญิง) โดยได้ชนะเลิศรายการชิงแชมป์โลกประเภทหญิงที่เมืองฮา
เตย์ ประเทศตุรกี ในขณะที่มีอายุเพียง 16 ปีเท่านั้น  หลังจากนั้น หู อี้ฟาน ได้ป้องกันตำาแหน่งแชมป์โลกหญิง
ของเธอเป็นผลสำาเร็จโดยเอาชนะแกรนด์มาสเต้อร์โคเนรุ ฮ้มพี่ ชาวอินเดียในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554  
ที่ผ่านมา

เมื่อไม่นานมานี้เอง (มีนาคม พ.ศ. 2555) ในการประกาศการจัดอันดับนักหมากรุกสากลของสมาคมหมาก
รุกโลก หู อี้ฟาน ได้รั้งอันดับหนึ่งของโลกประเภทเยาวชนหญิง อันดับสองของโลกประเภทหญิง อันดับที่แปด
ประเภทยุวชน และอันดับสองประเภทผู้เล่นที่เกิดในปีพ.ศ. 2538 หรือหลังจากนั้น

หู อี้ฟาน ได้แสดงความยอดเยี่ยมของเธอในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 โดยได้ลงแข่งในรายการใหญ่ในเมือง
จิบบรอลต้า  ในการแข่งขันรายการดังกล่าวนั้น มีผู้เล่นที่มีตำาแหน่งแกรนด์มาสเต้อร์มากถึง 55 คน และ 11 
คนในจำานวนดังกล่าวมีคะแนนความสามารถสะสมสูงระดับ 2700 ขึ้นไป หากแต่ปรากฎว่าเธอสามารถทำา
คะแนนสูงสุดได้เท่ากับไนเจล ชอร์ท คือ 8/10 และพ่ายแพ้ให้แก่ไนเจล ชอร์ท ในการแข่งขันในเกมเร็วเพื่อ
ตัดสินผู้ชนะเลิศ  ในการแข่งขันรายการดังกล่าว หู อี้ฟาน ได้แข่งกับผู้เล่นที่มีคะแนนความสามารถสะสมระดับ 
2700 ถึง 7 คน และมีคะแนนความสามารถในระหว่างการแข่งขันรายการนั้นอยู่ที่ระดับ 2872

หู อี้ฟาน เริ่มเล่นหมากรุกสากลตั้งแต่อายุแค่ 6 ขวบ แต่ได้หลงไหลในเกมหมากรุกสากลมาตั้งแต่มีอายุเพียง 
3 ขวบ  บิดาของหู อี้ฟาน คือ หู ซูเฉียน ซึ่งเป็นผู้พิพากษา ได้พาหู อี้ฟานไปร้านหนังสืออยู่บ่อยครั้งหลังอาหาร
เย็น  และท่านได้สังเกตเห็นว่าลูกสาวตัวน้อยของท่านนั้นชอบจ้องมองที่ตัวหมากรุกแก้วหลังตู้โชว์กระจกเป็น
อย่างมาก ท่านจึงได้ซื้อชุดหมากรุกสากลชุดนั้นให้กับเธอ ซึ่งถือเป็นชุดหมากรุกสากลชุดแรกของหู อี้ฟาน   
ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ได้ชุดหมากรุกสากลชุดนั้นมาครอบครอง เด็กหญิงหู อี้ฟาน ก็สามารถ
เอาชนะบิดาและปู่ของเธอในเกมหมากรุกสากลได้  ในปีพ.ศ. 2542 บิดาของเธอจึงได้ว่าจ้างผู้ฝึกสอนหมากรุก
สากล คือ อินเตอร์เนชั่นแนลมาสเต้อร์ตง หยวนหมิง เพื่อให้มาฝึกสอนลูกสาววัยห้าขวบของท่าน  ในเวลาต่อมา 
ตง หยวนหมิง ได้กล่าวว่าหู อี้ฟาน นั้นนับเป็นอัจฉริยะบุคคลที่ยากพบพาน โดยได้แสดงศักยภาพของ “การมี
ความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีความจำาเป็นเลิศ และมีทักษะการคำานวณและปฏิกริยาตอบสนองที่รวดเร็วมาก”

นักเขียนหนังสือหมากรุกสากลที่มีชื่อเสียงคือเลียวนาร์ด บาร์เด็น 
ได้กล่าวถึงหู อี้ฟาน ว่าเธอสามารถเทียบชั้นได้กับจูดิธ โพลก้าร์ 
ในตำาแหน่งนักหมากรุกสากลหญิงที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ [15]  
สำาหรับตัวเธอเองนั้น หู อี้ฟาน เพียงกล่าวในปีพ.ศ. 2550 ว่า  
“หนูเล่นหมากรุกสากลเพราะหลงไหลในตัวหมากรุก - ก็เพียงแค่
ชอบมันมากเท่านั้น  ส่วนในอนาคตนั้น หนูก็หวังว่าจะเป็นนักหมาก
รุกสากลอาชีพ หรือไม่ก็เรียนเป็นแพทย์ค่ะ”



Gold Sponsors
Dusit Thani, Bangkok

Dusit International has gained more than 60 years’ experience in the 
hotel and hospitality field. Founded in 1949 by Honorary Chairperson, 
Thanpuying Chanut Piyaoui, whose first hotel was the Princess on Bangkok’s 
New Road; Dusit has since acquired a unique portfolio of deluxe hotels, 
building upon Thai culture and tradition to create a personalised welcome 
for all guests, made distinctive under the Dusit brand promise: the delivery 
of an ‘experience that enlivens the individual spirit no matter what the 
journey.’

‘Using the gifts of heaven to create Heaven on Earth.’

Website: www.dusit.com

PYN Fund Management Ltd

PYN Fund Management Ltd is a fund management company licensed 
by the Finnish Government to engage in mutual fund activity and which 
is entered in the Finnish Trade Register. PYN Fund Management Ltd is 
an independent fund management company owned by the company’s 
executive management.

PYN Fund Management Ltd manages two mutual funds, Elite and Populus, 
both of which are non-UCITS funds.

Website: www.PYN.fi

The Tourism Authority of Thailand

The Tourism Authority of Thailand (TAT) was established on the 18th 
March 1960. TAT was the first organization in Thailand to be specifically 
responsible for the promotion of tourism. 

TAT supplies information and data on tourist areas to the public, publicizes 
Thailand with the intention of encouraging both Thai and international tourists 
to travel in and around Thailand, conducts studies to set development plans 
for tourist destinations, and co-operates with and supports the production 
and development of personnel in the field of tourism. 

Website: www.tourismthailand.org



Silver Sponsors
Koenitz www.3plus1.com

Könitz Porzellan – The Mug Makers – offer a wide assortment of high quality 
coffee mugs and cups, espresso cups and finest tea products worldwide, all 
with outstanding quality and varying eye-catching designs. 

2C2P Credit Card Payment Processor www.2C2P.com

Leading e-commerce payment provider in Asia-Pacific, 2C2P PTE. LTD. is a 
Singapore-based company that operates through its four subsidiary companies 
2C2P Thailand, SinaptIQ, DCC and 123.

Chess4Thai www.chess4thai.info

Chess promoter, organiser and school, encouraging the development of chess 
in Thailand especially in young people.

JCA – Jirapak Chess Academy 

FIDE Master Jirapak Pitirotjirathon’s chess academy in Srinakarind Road

Facebook: jirapakchessacademy

Thailand Chess Association www.thailandchess.or.th

Longtime collaborators on the organisation of the tournament, the TCA is 
responsible for all regulatory aspects.

ThaiBG.com

Chess forum, Thai Chess, Go and more boardgames for Thai players.

Shinawatra University www.siu.ac.th

Shinawatra University, SIU, aims to be a leading international university, 
which emphasizes academic research. The university strives for excellence in 
learning and teaching, innovation, leadership, management, entrepreneurship 
development, outreach and service. 
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