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ั
้ มสาหร ับ
ภาพข่าว: อิมแพ็ค เทนนิส อคาเดมี ชูศกยภาพสนามฝึ
กซอ
ี ระด ับโลก
น ักเทนนิสมืออาชพ

่ ส์
กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--อินสไปร์ คอมมิวนิเคชัน
อิมแพ็ค เทนนิส อคาเดมี โรงเรียนพัฒนาทักษะและเตรียมความพร ้อมกีฬาเทนนิสระดับนานาชาติ นาโดย มร. สตีเฟ่ น
คูน (ที่ 4 จากซ ้าย) ผู ้จัดการทั่วไป อิมแพ็ค สปอร์ตคลับ และโค ้ชระดับโลก เปิ ดบ ้านต ้อนรับนั กเทนนิสมืออาชีพ 6 ท่าน
ทีม
่ ผ
ี ลงานโดดเด่นและเป็ นดาวทีถ
่ ก
ู จับตามองในแวดวงลูกสักหลาดระดับโลก เพือ
่ ฝึ กซ ้อมในช่วงปิ ดฤดูกาล

ึ ปลาบปลืม
"อิมแพ็ค เทนนิส อคาเดมี" รู ้สก
้ ทีไ่ ด ้ถูกเลือกให ้เป็ นทีร่ วมตัวของนั กเทนนิสระดั บโลก เพื่อเป็ นสนาม
้
ฝึ กซอม แบ่งปั นประสบการณ์ และทีส
่ าคัญ เป็ นการเปิ ดโอกาสให ้นั กเทนนิสไทยได ้รั บประสบการณ์ตรงจากการ
้ วมกับนักเทนนิสมืออาชพ
ี ซงึ่ ไม่สามารถหาได ้จากอคาเดมีอื่นในประเทศไทย นอกจากนั น
ฝึ กซอมร่
้ ด ้วยความ
สะดวกสบายและความพร ้อมของสนาม (สนามในร่ม 6 สนาม กลางแจ ้ง 4 สนาม และคอร์ทดิน 2 สนาม) จึงทาให ้
"อิม แพ็ ค เทนนิส อคาเดมี" เป็ นทีร่ ู ้จักและเป็ นทีน
่ ย
ิ มของนั ก เทนนิส จากทั่วโลกและมีการจองสาหรั บ การเข ้า
้
ฝึ กซอมเป็
นประจาทุกปี
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จากรูป : (ซ ้าย-ขวา)
1. จัดราเบค การ์รโิ มฟ จากอุซเบกิสถาน อายุ 18 ปี
2. ฮยอนชอง จากเกาหลีใต ้ อดีตมือวางอันดับ 7 รายการ ITF World Junior เคยเป็ นมือวางอันดับ 51 รายการ ATP
อายุ 20 ปี
3. ลู เยน-ชุน เรนดี้ จากไต ้หวัน อดีตมือวางอันดับ 3 รายการ ITF World Junior เคยอยูม
่ อ
ื วางอันดับ 33 รายการ ATP
อายุ 33 ปี
4. มร. สตีเฟ่ น คูน ผู ้จัดการทั่วไป อิมแพ็ค สปอร์ตคลับ และโค ้ชระดับโลก
5. ซองชานฮง จากเกาหลีใต ้ อดีตมือวางอันดับ 2 รายการ ITF World Junior มือวางอันดับ 347 รายการ ATP อายุ 19
ปี
6. เจนโค ทิพสารีวค
ิ จากเซอร์เบีย อดีตมือวางอันดับ 8 จากการแข่งขันชายเดีย
่ ว ATP อายุ 32 ปี
7. ลีกวนยี จากไต ้หวัน อายุ 20 ปี
8. ดนั ย อุดมโชค โค ้ชผู ้ฝึ กสอนให ้กับ ฮยอนชอง

สาหรับท่านใดเป็ นแฟนทีต
่ ด
ิ ตามสามารถอัพเดทกิจกรรมได ้ทาง www.facebook.com/IMPACTTennisAcademy
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IMPACT Tennis Academy, a world-class tennis academy for international tennis players led by Mr.
Stephen Koon (4th from left), General Manager of IMPACT Sports Club and a veteran tennis coach,
welcomes six talented professional tennis players to off-season camp.
“IMPACT Tennis Academy” is delighted to be the chosen training base for world’s top tennis players
to share their experiences with each other. The academy also takes pride in providing rare
opportunities for ambitious Thai tennis players to get hands-on experience by joining a training camp
with professional players. With the comfort and convenience of its world-class facilities (six indoor
courts, four outdoor courts and two clay courts), “IMPACT Tennis Academy” has been widely
recognized and preferred among professional tennis players from all over the world, and there are
many top pros come to train at the academy each year.
Photo caption: From left to right
1. 18-year-pld Jurabek Karimov from Uzbekistan
2. 20-year-old Hyeon Chung from Korea, former ITF World Junior #7, highest ATP ranking #51
3. 33-year-old Yen Hsun (Rendy) Lu from Taiwan, former ITF World Junior #3, highest ATP
ranking #33
4. Mr. Stephen Koon, General Manager of IMPACT Sports Club and a veteran tennis coach
5. Seong Chan Hong from Korea, former ITF World Junior #2, highest ATP ranking #347
6. 32-year-old Janko Tipsarevic from Serbia, former ATP Men’s Singles #8
7. 20-year-old Lee Kuan (Andy) Yi from Taiwan
8. Danai Udomchoke, Hyeon Chung’s coach
For more information about IMPACT Tennis Academy and latest events happening at the academy,
please
visit
IMPACT
Tennis
Academy’s
official
Facebook
fanpage:
www.facebook.com/IMPACTTennisAcademy.
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