นั กเทนนิ สรวมโชวฟอรมยอดเยี่ยม ชิงตําแหน ง
แชมป  ฟิ ตซ คลับ เทนนิ สทัวรนาเมนต ครัง้ ท่ี 11

พัทยา, ประเทศไทย – ประสบความสําเร็จไปอยางเกินคาดกับการแขงขัน “ฟิ ตซ คลับ เทนนิสทัวรนาเมนต ครัง้ ที่
11” ที่จัดข้ น
ึ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ฟิ ตซ คลับ – แร็กเก็ต, เฮลท แอนด ฟิ ตเนส โดยนักเทนนิสทงั ้ ในประเทศไทย และตาง
ประเทศตางใหความสนใจเขารวมการแขงขัน โชวฟอรมการเลนสุดมันสมากมาย ซึ่งในปีนี้การจัดการแขงขันไดรับ
การสนับสนุนจาก ดิ แอสเพน ทรี ภายใตบริษท
ั  แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชัน
่  และสิงห คอรเปอ
เรชัน
่ จํากัด, เซียรา ฟิ ตเนส ซิสเต็มส, บริษท
ั  วัฒนซิสเท็มเมชน
ั ่ จํากัด, บริษท
ั  ซัพพลาย แกเลอรี่ จํากัด, บริษท
ั 
อินัลกา ฟ ูด แอนด เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด, ทีแอนดที อลูมินัม
่ , หางหุนสวนจํากัด วิวาลดี้ บิวตี้ ซัพพลาย,
บริษท
ั  ไทย-ฟิลล เซอรวิสเซส จํากัด และบริษท
ั  เอสเอ็มซีซี (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษท
ั  ซีพี – เมจิ จํากัด
ผูเขารวมการแขงขันไดรับการตอนรับอยางอบอุนจากคุณ วิทนาถ วรรธนะกุล กรรมการบริหารรอยัล คลิฟ โฮเต็ล
กรุป ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในผูที่ช่ น
ื ชอบการออกกําลังกาย และเป็ นนักเทนนิสที่ประสบความสําเร็จ โดยการแขงขันในปีนี้
ใชระบบการแขงขันแบบ round robin พบกันหมดในกลุม เพื่อใหผูแขงขันมีโอกาสไดประลองฝีมือกับคูตอสูหลาก
หลายระดับ นี่จึงถือเป็ นโอกาสที่ดีสําหรับผูเขาแขงขันในการอุนเครื่องกอนการแขงขัน “Thailand Seniors
Championship (ITF Grade A)” ที่จะจัดข้ น
ึ โดยดิ แอสเพน ทรี ภายใตบริษท
ั  แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต
คอรปอเรชัน
่  และสิงห คอรเปอเรชัน
่ จํากัด ในชวงเดือนพฤศจิกายนนี้
บรรยากาศภายในงานตลอด 3 วันเต็มไปดวยความสนุกสนาน และนาต่ น
ื เตน เนื่องจากมีแชมป จากราชกรีฑาสโมสร
(RBSC) และแชมป จาก ITF Seniors Championship เขารวมการแขงขันดวย โดยคุณแดเนียล ราจสกีย สามารถ
ครองตําแหนงแชมป ไดอีกครัง้  และนพ. อานันท วิชยานนท ควาตําแหนงรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีคุณปีเตอร ลูคัส

เป็ นผูชนะการการแขงขัน ระดับดิวิชน
ั ่  2 ซึ่งคุณแดเนียล ราจสกีย และ นพ. อานันท วิชยานนท ไดรับถวยรางวัล,
เงินสด และบัตรกํานัลบุฟเฟ ตม้ อ
ื ค่าํ Saturday Evening Grand Buffet BBQ Buffet และสําหรับในปีนี้ ตองขอ
ชมเชยผูที่เขาถึงรอบรองชนะเลิศ คุณ ริกกี้ มาแชล และคุณ วิทนาถ วรรธนะกุล ที่สามารถเอาชนะทุกคนในกลุมตัว
เอง และโชวฟอรมการแขงขันอยางทุมเท และดุเดือด ทําใหผูชมทงั ้ สนามต่ น
ื เตน และลุนไปตามๆกัน
ฟิ ตซ คลับ – แร็กเก็ต, เฮลท แอนด ฟิ ตเนส ตัง้ อยูในบริเวณของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป ซึ่งไดรับการยอมรับวาเป็ น
ศูนยออกกําลังกายที่ทันสมัย และดีที่สุดในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย เนื่องจากมีอุปกรณที่ทันสมัย ครบ
ครัน พรอมดวยสนามเทนนิสมาตรฐานแกรนดสแลม ออสเตรเลียน โอเพนถึง 7 สนาม, สนามสควอชในหองปรับ
อากาศ 2 หอง, สระวายน้ํ า 7 สระ, โตะปิงปอง, หองซาวนา และหองอบไอน้ํ า นอกจากนี้ยังมีทีมงานผูเชี่ยวชาญที่
คอยใหคําปรึกษา และความชวยเหลือดานสุขภาพ และการออกกําลังกายอีกดวย รวมถึง ยังไดรับเกียรติในการ
ตอนรับผูเลนชน
ั ้ นําของเอทีพีในทุกๆปี  ไมวาจะเป็ น Mikhail Youzhny, Dmitry Tursunov, Denis Istomin,
Nikolay Davydenko และนักเทนนิสทงั ้ ชาวไทย และตางชาติช่ อ
ื ดังอีกมากมาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป และฟิตซ คลับ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต
www.royalcliff.com และ https://www.royalcliff.com/leisure/fitz-club หรือติดตามขาวสาวไดที่เฟสบุค
www.facebook.com/FitzClub

