
 
 

สมาคมกีฬาเทนนสิ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

 
 
 

          ป ีพ.ศ. 2440 กีฬาเทนนิสเข้ามาเล่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาใน 
ประเทศไทยยุคนั้นเป็นผู้น าเข้ามา ต่อมาชาวไทยที่เล่นเทนนิสในระยะแรกได้แก่นักเรียนไทย ที่เดินทางกลับ 
มาจากการศึกษาในยุโรป 

 
          ป ีพ.ศ. 2463 พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ มิสเตอร์ อาร์ ดี เคร็ก และ พระยาสุพรรณสมบัติ  
ได้เตรียมโครงการ ที่จะจัดต้ังลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

 
          ป ีพ.ศ. 2469 อันเป็นปีรุง่จากปีเสวยราชสมบัติแห่งพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ัว รัชกาลที ่7 สมาคมลอนเทนนสิแห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาข้ึนโดยองค์พระประมุขของประเทศ ทรงเป็น
ผู้รเิริ่มและให้ก าเนิดแกส่มาคม โดยสโมสรลอนเทนนสิแห่งแรกในประเทศไทยได้ต้ังข้ึนที่พระราชอุทยานสราญรมย์  

 
 ป ีพ.ศ. 2470 การประชุมครั้งแรกได้มีข้ึนที่วังพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่  14 เมษายน 

พ.ศ. 2470 และได้มีสโมสรต่าง ๆ ไปร่วมการประชุมรวม 12 สโมสร คือ ผู้แทนราชกรีฑาสโมสร, สโมสรรถไฟ, สโมสร
กีฬาสามัคยาจารย์, สโมสรอังกฤษ, สโมสรนครสวรรค์, สโมสรล าปาง, สโมสรสีลม, สโมสรรวรัฐ, สโมสรเชียงใหม่  
ยิมนาคา, สโมสรสงขลา, สโมสรกลาโหม และสโมสรภูเก็ต ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดต้ัง 
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และได้ตราข้อบังคับของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และได้ใช้ 



เป็นบรรทัดฐานต่อมาจนถึงปัจจบุัน ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงได้รับการสถาปนาอย่างเปน็ทางการเมือ่วันที่ 
15 เมษายน พ.ศ. 2470 และถือเป็นวันก าเนิดของลอนเทนนิสสมาคมฯ 

 
 ป ีพ.ศ. 2494 คณะกรรมการจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เลขานุการกิตติมศักดิ์ ไปจัดการออกแบบเครื่องหมาย 

โดยให้มีเลข ๗ อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ผู้ทรงให้ก าเนิดแก่สมาคม และก าหนดวันเทนนิส ข้ึนวันหนึ่ง
ในทุกๆ รอบป ีโดยถือวันที่ 15 เมษายน ซึ่งตรงกับวันก าเนิดของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

 
          ป ีพ.ศ. 2509 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งที่ 5 มีการก่อสร้างสนามเทนนิสและ
อัฒจันทร์ พร้อมห้องท างาน ในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน ด้านหลังสนามศุภชลาศัย เพื่อใช้ในการแข่งขันเทนนิส 
และหลังจากเสร็จการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์แล้ว กรมพลศึกษาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้อนุญาตให้ลอนเทนนิสสมาคม
แห่งประเทศไทยฯ เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวและใช้เป็นที่ท าการของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  

 
          ปี พ.ศ. 2520 องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (การกีฬาแห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน) ได้จัดสร้างสนาม
เทนนิส จ านวน 6 คอร์ท ข้ึนในบริเวณองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก และได้มอบให้ลอนเทนนิสสมาคม
แห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ครอบครองและใช้สนามเทนนิสนี้ให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของลอนเทนนิสสมาคม
แห่งประเทศไทยฯ และได้สร้างอาคารที่ท าการให้แก่ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่สนามเทนนิสแห่งนี้อีกด้วย  

 
          ป ีพ.ศ. 2521 เมื่อประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งที่ 8 ลอนเทนนิสสมาคม 
แห่งประเทศไทยฯ ได้รับงบประมาณ สร้างสนามเทนนิสเพิ่มเติมอีก 2 คอร์ท และจัดหางบประมาณด้วยตนเอง 
เพื่อก่อสร้างอัฒจันทร์ สนามเทนนิสหัวหมาก รวมเป็น 8 คอร์ท 

 
 ป ีพ.ศ. 2526 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2526  คหบดี คุณผาสุก และนางเง็ก มณีจักร ได้มีจิตเป็นกุศลยกที่ดิน

ภายในบริเวณเมืองทองธานี  ให้กับลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  โดยมี  พลตรีวีรินทร์ เบี้ยวไข่มุข นายกลอน
เทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในขณะนั้นเป็นผู้รับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นที่ตั้งของลอนเทนนสิสมาคม 
แห่งประเทศไทยฯ และเพื่อกจิการเกี่ยวกบักีฬาเทนนสิ   โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้รบัจะไม่น าที่ดินไปใช้ประโยชน์นอกจาก 
ที่ระบุไว้ และไม่จ าหน่ายที่ดินให้แก่บุคคลใด  ยกเว้นการแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ข้างต้น 
และให้ได้ประโยชน์มากข้ึน โดยมสีิทธิแลกเปลี่ยนที่ดินได้เฉพาะแต่การแลกเปลี่ยนกบัที่ดินในบรเิวณเมืองทอง 3 เท่านัน้ 

           
ป ีพ.ศ. 2528 การบรูณะซอ่มแซมสนามเทนนสิภายในบรเิวณองค์การส่งเสริมกีฬาแหง่ประเทศไทย หัวหมาก 

ครั้งใหญ่  เพื่อรองรบัการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ครั้งที่ 10 ที่กรุงเทพมหานคร 
 

          ป ีพ.ศ. 2540 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ครั้งที่ 13  ในปลายปี 2541 การกีฬา 
แห่งประเทศไทย ได้ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอฒัจันทร์ขนาดใหญ่ "ราชมังคลากีฬาสถาน" ข้ึนในบรเิวณ การกีฬา 
แห่งประเทศไทย หัวหมาก สนามเทนนสิบางส่วนถูกรื้อ เพื่อขยายถนนเป็นทางเข้า-ออก "ราชมังคลากีฬาสถาน"  
และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครัง้ที่ 13 ก าหนดให้กีฬาเทนนสิในเอเช่ียนเกมสท์ าการแข่งขัน 
ที่สนามเทนนสิศูนย์กีฬาเมืองทองธานี  แจ้งวัฒนะ  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงต้องย้ายที่ท าการไป 
อยู่ที่สนามกีฬาไนติงเกล-โอลมิปิค  ถนนรามอินทรา  ด้วยความอนุเคราะห์ของ  บริษัท ไนติงเกล-โอลิมปิค จ ากัด   
และใช้สนามเทนนสิไนติงเกล-โอลิมปิค เป็นสถานทีจ่ัดการแข่งขันของสมาคม ตั้งแตเ่ดือน ธันวาคม 2540 

 
 ป ีพ.ศ. 2541 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยกีฬาเทนนิสจัดข้ึน 
ที่ศูนย์กีฬาเมืองทองธานี  ภายหลังการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส ์ครั้งที่ 13 เสรจ็สิ้นลง ’บริษัท บางกอกแลนด์  



จ ากัด เจ้าของพื้นที่ศูนย์กีฬาเมืองทองธานีได้มอบสนามเทนนิสศูนย์กีฬาเมืองทองธานี จ านวน 11 คอร์ท และอกี 
1 เซ็นเตอร์คอร์ท พร้อมด้วยอาคารสระว่ายน้ า ห้องสควอช และห้องพักอีก 10 ห้อง บนอาคารคอนโดมีเนียมตึกที 4  
ที่อยู่ด้านข้างของสนามเทนนิส ให้ลอนเทนนสิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ครอบครองดูแล ใช้เป็นที่ท าการ และสนาม
จัดการแข่งขัน ตลอดจนเป็นศูนย์ฝกึเทนนสิ และสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมนกักีฬาทีมชาติและเยาวชน โดยมีการท าบันทกึ
สัญญาร่วมกันเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2542 มีก าหนดระยะให้ครอบครอง 5 ปี จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 

 
 ป ีพ.ศ. 2547 .เมื่อวันที่  30 สิงหาคม  2547  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ได้ย้ายที่ท าการไปยัง ที่ท าการพรรคชาติพัฒนา (ช้ัน 3) เลขที่ 327 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โดยในอดีตคณะกรรมการบริหารลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ หลายชุด  พยายามจะหางบประมาณมาเพื่อ 
ท าการก่อสร้างที่ท าการลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จนในที่สุดเมื่อพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2547   
ฯพณฯ สุวัจน์  ลิปตพัลลภ  นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในสมัยนั้น ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ 
เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารที่ท าการและสนามเทนนิส บริเวณที่ดินภายในเมืองทองธานี โดยมีนักเทนนิสหญิงมือ 1  
ของโลก มาเรีย  ชาราโปรว่า ชาวรัสเซีย ร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ด้วย 

 
ป ีพ.ศ. 2549 ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2549 ไดม้ีการย้ายที่ท าการลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  

อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอาคารที่ท าการพรรคชาติพัฒนา จะต้องด าเนินการปรับปรุงอาคารให้เป็นที่ท าการของ 
สมาชิกวุฒิสภา โดยได้ย้ายที่ท าการไปยัง อาคาร FBT  ช้ัน 9  ถนนรามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ  

ป ีพ.ศ. 2550  การก่อสร้างอาคารทีท่ าการ, สนามเทนนิส  11  สนาม  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ   
ที่ครบถ้วน บรเิวณที่ดินภายในเมืองทองธานี ไดเ้สร็จสิ้นลง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 100 ล้านบาท 
(โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน 50 ล้านบาท และคณะกรรมการการกีฬา
มหาวิทยาลัย จ านวน 50 ล้านบาท)  และใช้เป็นที่ตัง้ถาวรของลอนเทนนสิสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
รวมทั้งการจัดต้ังเป็นศูนย์พัฒนากีฬาเทนนสิแห่งชาติ  และได้ย้ายที่ท าการลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จาก
อาคาร FBT มาใช้พื้นที่ที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ เลขที่ 100 หมูท่ี่ 9 เมอืงทองธาน ีถนนแจง้วัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี  11120 เมื่อวันที่  16 มีนาคม  2550 เป็นทีท่ าการแทน 

ป ีพ.ศ. 2551 เมื่อวันเสารท์ี่ 22 พฤศจิกายน 2551 ไดม้ีพิธีเปิดอาคารทีท่ าการลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศ 
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสนามเทนนสิ 11 สนาม อยา่งเป็นทางการ โดยมีสมเดจ็พุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) 
ประธานคณะผูป้ฏิบัติหน้าที่สมเดจ็พระสังฆราช  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ ฯพณฯ สุวัจน์  ลิปตพัลลภ  เป็นประธาน 
ฝ่ายฆราวาส  นอกจากนั้นในช่วงบ่ายยังมกีารจัดแข่งขันเทนนิสนัดพิเศษระหว่างบียอร์น บอร์ก กบัจอห์น แม็คเอนโร   
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย 

ป ีพ.ศ. 2553  ได้มีการตกลงความร่วมมอืกันระหว่างลอนเทนนิสสมาคมแหง่ประเทศไทยฯ สหพันธ์เทนนสิ 
แห่งเอเซีย (ATF) และสหพันธ์เทนนสินานาชาติ (ITF)  ในการจัดต้ังศูนย์พฒันากีฬาเทนนิสแห่งเอเซีย (Asian Tennis 
Center หรอื ATC)  โดยใช้สถานที่และอปุกรณ์ที่ไดม้าตรฐานของศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี   
ซึ่งสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) จะใหก้ารสนับสนุนในการจัดหาผู้เช่ียวชาญมาให้ค าปรึกษา และวางโปรแกรมการ
ฝึกสอน เพื่อพฒันานักเทนนสิในทวีปเอเซียให้ได้ท าการฝึกฝนในสถาบันการฝึกสอนเทนนสิที่มมีาตรฐานระดับสากล  
และพัฒนาขีดความสามารถให้แข่งขันกับนักเทนนสิอาชีพช้ันแนวหน้าของโลกในทวีปอื่นๆ ได้ นอกจากนั้นศูนย์พัฒนา
กีฬาเทนนิสแห่งเอเซีย (ATC) ยังเป็นศูนย์กลางในการอบรม สัมมนา และพฒันายกระดับมาตรฐานของบุคลากรเทนนสิ
ต่างๆ จากประเทศสมาชิกสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย อาทิเช่น ผู้ฝึกสอน หรือผู้ตัดสิน เป็นต้น 

 
 



เนื่องจากนักกีฬาและบุคลากรเทนนสิในด้านต่างๆ  จากทวีปเอเชีย  ต้องเดินทางมายงัศูนย์พัฒนากีฬา 
เทนนิสแห่งเอเชีย  (ATC)   เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  เพิ่มมากขึ้น  ที่พักอาศัยภายในบริเวณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนสิ 
แห่งเอเซีย (ATC)  จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งในการรองรบันักเทนนิสและบุคลากร  อันเนือ่งจากนักเทนนิสที่เข้ามาฝกึ
ที่ศูนย์จะมหีลายรุ่นอายุ  โดยเฉพาะนักเทนนสิระดบัเยาวชน  จ าเป็นต้องมีที่พักอยู่ภายในบรเิวณศูนย์  อันเนื่องมาจาก
ความปลอดภัย  และความสะดวกในด้านอาหารการกิน  และความต่อเนื่องของการฝึกซ้อม จงึไดเ้ริม่ก่อสร้างอาคาร
หอพักนักกีฬาของศูนย์พัฒนากีฬาเทนนสิแหง่เอเซีย (ATC) ข้ึน เพื่อใช้เป็นที่พกัส าหรบันักกีฬาเทนนิสทั้งชาวไทย  และ
ชาวต่างประเทศ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช้ัน  มีห้องพักจ านวน 30 ห้อง  (หอ้งพัก 2 เตียง 5 ห้อง และหอ้งพกั 
4 เตียง จ านวน 25 ห้อง)  ห้องประชุม 2 ห้อง และห้องสันทนาการ 1 ห้อง  โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 
แล้วเสร็จวันที่ 1  สิงหาคม 2554  โดยได้รับการสนบัสนุนงบประมาณการก่อสร้างจ านวน 20 ล้านบาท  จากบริษัท  
ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

นอกจากนั้นยงัได้ปรบัปรุงเพิ่มเติมช้ัน 3 ของอาคารส านักงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างใหเ้ป็นที่ท าการของศูนย์ 
พัฒนากีฬาเทนนสิแหง่เอเซีย (ATC) โดยได้มีพิธีเปิดอาคารที่ท าการและหอพักศูนย์พฒันากีฬาเทนนิสแห่งเอเซีย (ATC)  
ข้ึนเมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 โดยมี ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกลอนเทนนสิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  
Mr.Anil Khanna ประธานสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (ATF) และ Mr.Ricci Bitti ประธานสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) 
ร่วมท าพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายศูนย์พัฒนากีฬาเทนนสิแหง่เอเซีย (ATC) ทั้งนี้ ได้มีนายกสมาคมเทนนสิต่างๆจากทั่วโลก 
ที่เดินทางมาร่วมประชุมใหญส่ามญัประจ าปีของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF  ANNUAL  GENERAL MEETING 2011) 
ที่ประเทศไทยได้รบัเกียรติให้เปน็จ้าภาพจัดการประชุม ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย 

 
ผู้ด ารงต าแหน่งนายกลอนเทนนสิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับแต่การสถาปนา  

 ลอนเทนนสิสมาคมแหง่ประเทศไทย วงการเทนนิสไทยมีผูด้ ารงต าแหนง่นายกลอนเทนนสิสมาคมฯ มาแล้ว 16 คน  
 ดังนี ้

1. พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ระหว่าง พ.ศ. 2470 – 2482 
2. พลเอก หลวงพรหมโยธี ระหว่าง พ.ศ. 2482 – 2484 
3. พันต ารวจโท ขุนศรีศรากร ระหว่าง พ.ศ. 2484 – 2490 
4. หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ ระหว่าง พ.ศ. 2490 – 2494 
5. นายชุณห์ ปิณฑานนท์ ระหว่าง พ.ศ. 2494 – 2495 
6. นายเมืองเริง วสันตสิงห์ ระหว่าง พ.ศ. 2495 – 2505 
7. นายแพทย์บรรจง กรลักษณ์ ระหว่าง พ.ศ. 2506 – 2507 
8. พลเอก กฤษณ์ สีวะรา ระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2519 
9. พลตรี วีรินทร์ เบี้ยวไข่มุข ด ารงต าแหนง่นายกสมาคม 2 ช่วง คือ ระหว่าง พ.ศ. 2519-2522    
   และ พ.ศ. 2524-526 
10. พลเรอืตรี วินัศ ศิริกายะ ระหว่าง พ.ศ. 2522 – 2524 
11. นายวารินทร์ พูนศิริวงศ์ ด ารงต าแหนง่นายกสมาคม 3 ช่วง คือ ระหว่าง พ.ศ. 2526 -    
     2528 พ.ศ. 2532 - 2534 และ พ.ศ. 2536–2538 
12. พันเอก สุรพิชญ์ อมรวิเชษฐ์ ระหว่าง พ.ศ. 2528 – 2532 
13. นายสมจิตร ทองประดบั ระหว่าง พ.ศ. 2534 – 2536 
14. พลเอก สายหยุด เกิดผล ระหว่าง พ.ศ. 2538 – 2540 
15. พลเอก อัครเดช ศศิประภา ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2544 
16. ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ระหว่าง พ.ศ.2544 – 23 มกราคม 2559 
17. นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2559 - ปัจจบุัน 

 



ประวัติท่ีดิน ของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 ที่ดินของลอนเทนนสิสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมาจากการยกให้ของคหบดี คุณผาสุก 
และนางเง็ก  มณีจักร ซึ่งได้มีใจเป็นกุศล มอบให ้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2526 โดยมีท่านพลตรีวีรินทร์ เบี้ยวไข่มุข นายก
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในขณะนั้นเป็นผู้รบัมอบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นที่ตั้งของลอนเทนนสิสมาคมฯ 
และเพือ่กิจการเกี่ยวกับกีฬาเทนนสิ 

 โดยมีเงือ่นไขว่า ผู้รับ จะไม่น าที่ดินไปใช้ประโยชน์นอกจากที่ระบุไว้ และไม่จ าหน่ายที่ดินให้แกบุ่คคลใด ยกเว้น
การแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ข้างต้น และให้ได้ประโยชน์มากข้ึน โดยมีสทิธิ แลกเปลี่ยนที่ดินได้
เฉพาะแต่การแลกเปลี่ยนกับที่ดินในบรเิวณที่ดินเมอืงทอง (บันทึกต่อท้ายหนังสือสัญญาขายที่ดิน และยกกรรมสทิธ์ิให้  
ท าที่ 55-63 ถนนราช-ด าร ิกรงุเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2526) จ านวนเนื้อที่ดินที่ยกให้ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 
ทราบแต่ว่ามหีลายแปลงซึ่งไมเ่ป็นผืนเดียวกัน 

          เนื่องจาก คหบดี คุณผาสุก และนางเงก็ มณีจักร ผู้ใจบุญได้ยกที่ดินให้กบัลอนเทนนสิสมาคมแหง่ประเทศไทยฯ 
แล้วยังได้ยกที่ดินของตนให้กับโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร และวัดผาสุกมณีจักรด้วย ซึ่งที่ดินที่ยกให้มอีาณาเขตติดกับลอน
เทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยรอบ ประกอบกบับริษัท บางกอกแลนด์ จ ากัด ได้ซื้อที่ดินบรเิวณโดยรอบไว้ทั้งหมด
เช่นกันและในเดอืน เมษายน 2527 ในสมัยของ นายวารินทร์ พูนศิริวงศ์ เป็นนายกลอนเทนนสิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
จึงได้ท าการแลกเปลี่ยนที่ดิน โดยความร่วมมือทัง้ 3 ฝ่าย คือ 
  - ฝ่ายที่ 1 บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากัด 
  - ฝ่ายที่ 2 วัดผาสุกมณีจักร 
   - ฝ่ายที่ 3 ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
 
 ทั้งนี้เพือ่พัฒนาที่ดินวัดผาสกุมณีจกัร และที่ดินของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ใหม้ีแนวเขตที่ดินเป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมหีน้ากว้างติดถนนสวยงาม สอดคล้องกับแผนผงัที่ดิน โครงการจัดสรรที่ดินเมอืงทอง ซึ่งไม่ขัดกับ
สัญญาการยกที่ดินตามเจตนารมณ์ของผู้ให้อีกด้วย การท าความตกลงของ 3 ฝ่าย โดยสรปุเปน็ดังนี ้ 
  - ฝ่ายที่ 1 บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากัด เป็นผูเ้สียกรรมสิทธ์ิที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 446 ตารางวา  
  - ฝ่ายที่ 2 วัดผาสุกมณีจักร ได้รับกรรมสทิธ์ิที่ดินเพิม่จากเดมิ เนื้อที่ประมาณ 230 ตารางวา 
  - ฝ่ายที่ 3 ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯได้รบักรรมสิทธ์ิที่ดินเพิ่มเนือ้ที่ประมาณ 216 ตารางวา  
 
 ทั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดิน โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น แต่การด าเนินการดังกล่าว ยังไม่เป็นทีเ่รียบร้อย 
ครั้นมาถึงสมัยของพันเอกสุรพิชญ ์อมรวิเชษฐ์ เป็นนายกลอนเทนนิสสมาคมฯ จึงได้มีการท าหนังสือสญัญาแลกเปลี่ยน
ที่ดินอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2530 และในเวลาต่อมาได้ขอออกโฉนดที่ดินมีช่ือเป็นกรรมสิทธ์ิของลอน
เทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2533 ลักษณะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามด้วยเนื้อที่ 
13 ไร่ 29 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที ่77731 เล่ม 758 หน้า 31 อ าเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรเีลขที่ดิน 1792 
 
 ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนสิแหง่ชาติ เป็นพื้นทีอ่ยู่ในกรรมสิทธ์ิของลอนเทนนสิสมาคมแหง่ประเทศไทยฯ ตั้งอยู่ 
ในศูนย์กีฬาเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อทีท่ั้งหมด 13 ไร่ 29 ตารางวา  

******************************** 


