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สมาคมกีฬาเทนนิส 
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  
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ป พ.ศ. 2440 กีฬาเทนนิสเขามาเลนในประเทศไทยเปนครั้งแรก โดยชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขามา 
ในประเทศไทยยุคนั้นเปนผูนําเขามา ในขณะนั้นคนไทยยังไมสนใจการเลนเทนนิสมากนัก คงเลนกันในหมูคนตางชาติ  
ตอมาชาวไทยท่ีเลนเทนนิสในระยะแรกไดแกเจานายคนไทยช้ันสูง  ขาราชการช้ันสูง และนักเรียนไทย ท่ีเดินทาง 
กลับมาจากการศึกษาในยุโรป  ครั้งนั้นนักเทนนิสไทยบางทานนุงผามวงเลนเทนนิส บางทานระหวางการเลนก็กินหมาก  
ตอมาจึงนุงกางเกงขายาวและตองมีสีขาวตามแบบฉบับของชาวตางชาติ  โดยถือวาการเลนเทนนิสตองนุงกางเกงขายาว 
สีขาวจึงจะเปนการสุภาพมกกวานุงกางเกงขาส้ัน 

 ป  พ.ศ. 2455 ได มีการจัดตั้ งลอนเทนนิสสโมสรครั้งแรก ข้ึน ท่ีพระราชอุทยานสราญรมยในรัชสมัยของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยไดรับความรวมมือจากชาวอังกฤษและอเมริกันท่ีเขามาพักอาศัยอยูใน
ประเทศไทยขณะนั้น  โดยในเริ่มแรกมีสนามเทนนิส 2 สนาม และมีสมาชิกเริ่มตนเพียง 10 คน  ตอมาเม่ือมีจํานวนสมาชิก
มากข้ึนจึงไดยายไปเลนท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีนิยมเลนกันมากในขณะนั้น และยังมีสนามเทนนิสตาม
บานพักของชาวตางประเทศบางคน เชน บานหมอแม็คฟาแลนด  ซ่ึงอยูขางโรงพยาบาลศิริราช  บานนายคอลลินส ท่ี
กระทรวงเกษตร  ซ่ึงผูเลนสวนใหญยังคงเปนชาวอังกฤษและอเมริกัน  สวนท่ีเปนคนไทยนอกเหนือไปจาก 
พระราชวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณแลว  ก็คือพระยาบํารุงนาวา (ชุบ สุนทรศารทูล) ซ่ึงเปนผูถวายการสอนเทนนิส
ใหกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 พระยาบํารุงนาวายังเปนคนไทยคนแรกท่ีสามารถข้ึนเอ็นไมเทนนิสได  

   ป พ.ศ. 2460 ประชาชนชาวไทยใหความสนใจเลนเทนนิสกันมากข้ึน จึงไดมีการตั้งสโมสรเทนนิสเพ่ิมข้ึน อาทิเชน 
สโมสรบางกอกยูไนเต็ดคลับ ซ่ึงเปนสนามซีเมนตเพียงสนามเดียว สโมสรบริษัทบอรเนียว สโมสรบริษัทบอมเบย เบอรมา 
และยังมีการเลนเทนนิสท่ีบานมิสเตอรลอฟตัส ซ่ึงอยูใกลโรงเรียนนายเรือ ธนบุรี และบานมิสเตอรบัสโฟร หลังกองทัพเรือ 
สําหรับในหมูคนไทยเชนท่ีกระทรวงเกษตร และสโมสรโรงเรียนนายเรือ   

 



 

ป พ.ศ. 2463 ภายหลังกีฬาเทนนิสไดเผยแพรมากข้ึน  พระราชวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ มิสเตอร อาร ดี 
เคร็ก และ พระยาสุพรรณสมบัติ ไดเตรียมโครงการท่ีจะจัดตั้งลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ           

 
ป พ.ศ. 2469 อันเปนปรุงจากปเสวยราชสมบัติแหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 สมาคมลอนเทนนิสแหงประเทศไทยไดรับการสถาปนาข้ึนโดยองคพระประมุขของประเทศ ทรงเปนผู
ริเริ่มและใหกําเนิดแกสมาคม  

 
 ป พ.ศ. 2470 พระราชวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ มิสเตอร อาร ดี เคร็ก และ พระยาสุพรรณสมบัติ ไดขอ

ความรวมมือไปยังสโมสรตางๆ  เพ่ือจัดการประชุมข้ึนเปนครั้งแรกครั้งแรกท่ีวังพระราชวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ  
เม่ือวันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2470 และไดมีสโมสรตาง ๆ ไปรวมการประชุมรวม 12 สโมสร คือ ผูแทนราชกรีฑาสโมสร, 
สโมสรรถไฟ, สโมสรกีฬาสามัคยาจารย, สโมสรอังกฤษ, สโมสรนครสวรรค, สโมสรลําปาง, สโมสรสีลม, สโมสรรวรัฐ, สโมสร
เชียงใหมยิมนาคา, สโมสรสงขลา, สโมสรกลาโหม และสโมสรภูเก็ต ในการประชุมครั้งนี้ ท่ีประชุมลงมติเปนเอกฉันทใหจัดตั้ง
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ และไดตราขอบังคับของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ใชเปนมาตรฐานท่ัวไป  
และไดใชเปนบรรทัดฐานตอมาจนถึงปจจุบัน ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ  จึงไดรับการสถาปนาอยางเปนทางการ
เม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2470 และถือเปนวันกําเนิดของลอนเทนนิสสมาคมฯ  และพระราชวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ  
ไดทรงดํารงตําแหนงนายกสมาคมตั้งแต พ.ศ. 2470  ถึง พ.ศ. 2482 เปนเวลาถึง 12 ป นอกจากนั้นลอนเทนนิสสมาคม 
แหงประเทศไทยฯ ยังไดจัดการแขงขันชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยข้ึนเปนครั้งแรกท่ีสโมสรสีลม  นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 7 ทรงรับเอาลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยไวในพระบรมราชูปถัมภ เนื่องจากพระองค
ทรงโปรดกีฬาเทนนิสมากและทรงเทนนิสอยูเสมอในสนามเทนนิสวังสุโขทัย  จึงนับไดวาพระองคทรงเปนบิดาแหงวงการ
เทนนิสไทย  ดังนั้นคณะกรรมการสมาคมจึงไดมีมติเปนเอกฉันใหเลขานุการกิตติมศักดิ์ ไปจัดการออกแบบเครื่องหมาย โดยให
มีเลข 7 อยูภายใตพระมหามงกุฎ เพ่ือเปนอนุสรณและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแดผูทรงใหกําเนิดแกสมาคม และกําหนด
วันเทนนิสข้ึนวันหนึ่งในทุกๆ รอบป โดยถือวันท่ี 15 เมษายน ซ่ึงตรงกับวันกําเนิดของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ    

  ป พ.ศ. 2495  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดแปลกติกาของสหพันธเทนนิส
นานาชาติเพ่ือใชในการเลนและแขงขันข้ึนเปนครั้งแรก 

         ป พ.ศ. 2500 ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดจัดการแขงขันเทนนิสกวางขวางมากข้ึน 
มีการแขงขันเพ่ือความชนะเลิศแหงภาคข้ึนทุกภาค  และคัดนักกีฬาท่ีชนะเลิศเอามาแขงขันเพ่ือความชนะเลิศแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงแบงการแขงขันออกเปนหลายประเภท เชน ประเภทชายเดี่ยว ประเภทชายคู ประเภทหญิงเดี่ยว ประเภทหญิงคู 
ประเภทคูผสม ประเภทชายเดี่ยวสูงอายุ (อายุ 50 ปข้ึนไป) ประเภทชายคูสูงอายุ (อายุรวมกัน 100 ปข้ึนไป) เปนตน 

 
ป พ.ศ. 2509 ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส ครั้งท่ี 5 มีการกอสรางสนามเทนนิสและ

อัฒจันทร พรอมหองทํางาน ในบริเวณสนามกีฬาแหงชาติปทุมวัน ดานหลังสนามศุภชลาศัย เพ่ือใชในการแขงขันเทนนิส 
และหลังจากเสร็จการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมสแลว กรมพลศึกษาซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ีไดอนุญาตใหลอนเทนนิสสมาคมแหง
ประเทศไทยฯ เขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีดังกลาว และใชเปนท่ีทําการของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ซ่ึง
ประกอบดวยหองทํางานและสนามเทนนิสจํานวน 10 สนาม และตอมาลอนเทนนิสสมาคมฯไดเปดสนามเทนนิสใหกับ
ประชาชนท่ัวไปไดเขาใชบริการ 

 
           

 
 



 
 
พ.ศ. 2520 องคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย (การกีฬาแหงประเทศไทย ในปจจุบัน) ไดจัดสรางสนามเทนนิส 

จํานวน 6 คอรท ข้ึนในบริเวณองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก และไดมอบใหลอนเทนนิสสมาคม 
แหงประเทศไทยฯ เปนผูครอบครองและใชสนามเทนนิสนี้ใหเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของลอนเทนนิสสมาคม 
แหงประเทศไทยฯ และไดสรางอาคารท่ีทําการใหแกลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ท่ีสนามเทนนิสแหงนี้อีกดวย  

 
          ป พ.ศ. 2521 เม่ือประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส ครั้งท่ี 8 ลอนเทนนิสสมาคม 
แหงประเทศไทยฯ ไดรับงบประมาณ สรางสนามเทนนิสเพ่ิมเติมอีก 2 คอรท และจัดหางบประมาณดวยตนเอง เพ่ือกอสราง
อัฒจันทร สนามเทนนิสหัวหมาก รวมเปน 8 คอรท 

 
 ป พ.ศ. 2526 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2526  คหบดี คุณผาสุก และนางเง็ก มณีจักร ไดมีจิตเปนกุศลยกท่ีดินภายใน

บริเวณเมืองทองธานี  ใหกับลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ  โดยมี  พลตรีวีรินทร เบ้ียวไขมุข นายกลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทยฯ ในขณะนั้นเปนผูรับมอบ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนท่ีตั้งของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ  
และเพ่ือกิจการเกี่ยวกับกีฬาเทนนิส โดยมีเง่ือนไขวา ผูรับจะไมนําท่ีดินไปใชประโยชนนอกจากท่ีระบุไว และไมจําหนายท่ีดิน
ใหแกบุคคลใด  ยกเวนการแลกเปล่ียนท่ีดินเพ่ือความเหมาะสมกับวัตถุประสงคขางตน และใหไดประโยชนมากข้ึน โดยมี
สิทธิแลกเปล่ียนท่ีดินไดเฉพาะแตการแลกเปล่ียนกับท่ีดินในบริเวณเมืองทอง 3 เทานั้น 

           
ป พ.ศ. 2528 การบูรณะซอมแซมสนามเทนนิสภายในบริเวณองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก     

ครั้งใหญ  เพ่ือรองรับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมสครั้งท่ี 10 ท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

          ป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมสครั้งท่ี 13  ในปลายป 2541 การกีฬา 
แหงประเทศไทย ไดกอสรางสนามกีฬาพรอมอัฒจันทรขนาดใหญ "ราชมังคลากีฬาสถาน" ข้ึนในบริเวณ การกีฬา 
แหงประเทศไทย หัวหมาก สนามเทนนิสบางสวนถูกรื้อ เพ่ือขยายถนนเปนทางเขา-ออก "ราชมังคลากีฬาสถาน"  
และคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส ครั้งท่ี 13 กําหนดใหกีฬาเทนนิสในเอเช่ียนเกมสทําการแขงขัน 
ท่ีสนามเทนนิสศูนยกีฬาเมืองทองธานี  แจงวัฒนะ  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ จึงตองยายท่ีทําการ 
ไปอยูท่ีสนามกีฬาไนติงเกล-โอลิมปค  ถนนรามอินทรา  ดวยความอนุเคราะหของ  บริษัท ไนติงเกล-โอลิมปค จํากัด   
และใชสนามเทนนิสไนติงเกล-โอลิมปค เปนสถานท่ีจัดการแขงขันของสมาคม ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2540 

 
 ป พ.ศ. 2541 ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส ครั้งท่ี 13 โดยกีฬาเทนนิสจัดข้ึน 
ท่ีศูนยกีฬาเมืองทองธานี  ภายหลังการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส ครั้งท่ี 13 เสร็จส้ินลง บริษัท บางกอกแลนด จํากัด  
เจาของพ้ืนท่ีศูนยกีฬาเมืองทองธานีไดมอบสนามเทนนิสศูนยกีฬาเมืองทองธานี จํานวน 11 คอรท และอีก 1 เซ็นเตอรคอรท 
พรอมดวยอาคารสระวายน้ํา หองสควอช และหองพักอีก 10 หอง บนอาคารคอนโดมีเนยีมตึกที 4 ท่ีอยูดานขางของ 
สนามเทนนิส ใหลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ครอบครองดูแล ใชเปนท่ีทําการ และสนามจัดการแขงขัน ตลอดจน
เปนศูนยฝกเทนนิส และสถานท่ีเก็บตัวฝกซอมนักกีฬาทีมชาติและเยาวชน โดยมีการทําบันทึกสัญญารวมกันเม่ือ 
ตนเดือนกุมภาพันธ 2542 มีกําหนดระยะใหครอบครอง 5 ป จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2547 

  
ป พ.ศ. 2547 .เม่ือวันท่ี  30 สิงหาคม  2547  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  

ไดยายท่ีทําการไปยัง ท่ีทําการพรรคชาติพัฒนา (ช้ัน 3) เลขท่ี 327 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โดยในอดีตคณะกรรมการบริหารลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ หลายชุด  พยายามจะหางบประมาณมาเพ่ือ 
ทําการกอสรางท่ีทําการลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ จนในท่ีสุดเม่ือพฤหัสบดีท่ี 30 ธันวาคม 2547   
ฯพณฯ สุวัจน  ลิปตพัลลภ  นายกลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ในสมัยนั้น ไดเปนประธานในพิธวีางศิลาฤกษ 



 
 
เพ่ือเตรียมการกอสรางอาคารท่ีทําการและสนามเทนนิส บริเวณท่ีดินภายในเมืองทองธานี โดยมีนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของโลก 
มาเรีย ชาราโปรวา ชาวรัสเซีย รวมในพิธีวางศิลาฤกษดวย 

 
ป พ.ศ. 2549 ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2549 ไดมีการยายท่ีทําการลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ อีกครั้งหนึ่ง 

เนื่องจากอาคารท่ีทําการพรรคชาติพัฒนา จะตองดําเนินการปรับปรุงอาคารใหเปนท่ีทําการของสมาชิกวุฒิสภา โดยไดยาย 
ท่ีทําการไปยัง อาคาร FBT  ช้ัน 9  ถนนรามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ  

ป พ.ศ. 2550  การกอสรางอาคารท่ีทําการ, สนามเทนนิส  11  สนาม  และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีครบถวน 
บริเวณท่ีดินภายในเมืองทองธานี ไดเสร็จส้ินลง โดยใชงบประมาณในการกอสรางประมาณ 100 ลานบาท (โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จํานวน 50 ลานบาท และคณะกรรมการการกีฬามหาวิทยาลัย 
จํานวน 50 ลานบาท)  และใชเปนท่ีตั้งถาวรของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  รวมท้ังการ
จัดตั้งเปนศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ  และไดยายท่ีทําการลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ จากอาคาร FBT มาใช
พ้ืนท่ีท่ีกอสรางแลวเสร็จ เลขท่ี 100 หมูท่ี 9 เมืองทองธาน ีถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  
11120 เม่ือวันท่ี  16 มีนาคม  2550 เปนท่ีทําการแทน 

ป พ.ศ. 2551 เม่ือวันเสารท่ี 22 พฤศจิกายน 2551 ไดมีพิธีเปดอาคารท่ีทําการลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศ 
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสนามเทนนิส 11 สนาม อยางเปนทางการ โดยมีสมเด็จพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ)  
ประธานคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช  เปนประธานฝายสงฆ  และ ฯพณฯ สุวัจน  ลิปตพัลลภ  เปนประธาน 
ฝายฆราวาส  นอกจากนั้นในชวงบายยังมีการจัดแขงขันเทนนิสนัดพิเศษระหวางบียอรน บอรก กับจอหน แม็คเอนโร   
เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองในพิธีเปดดังกลาวดวย 

ป พ.ศ. 2553  ไดมีการตกลงความรวมมือกันระหวางลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
สหพันธเทนนิสแหงเอเซีย (ATF) และสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF)  ในการจัดตั้งศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงเอเซีย 
(Asian Tennis Center หรือ ATC)  โดยใชสถานท่ีและอุปกรณท่ีไดมาตรฐานของศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ  
เมืองทองธานี ซ่ึงสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) จะใหการสนับสนุนในการจัดหาผูเช่ียวชาญมาใหคําปรึกษา และวาง
โปรแกรมการฝกสอน เพ่ือพัฒนานักเทนนิสในทวีปเอเซียใหไดทําการฝกฝนในสถาบันการฝกสอนเทนนิสท่ีมีมาตรฐานระดับ
สากลและพัฒนาขีดความสามารถใหแขงขันกับนักเทนนิสอาชีพช้ันแนวหนาของโลกในทวีปอ่ืนๆ ได นอกจากนั้นศูนยพัฒนา
กีฬาเทนนิสแหงเอเซีย (ATC) ยังเปนศูนยกลางในการอบรม สัมมนา และพัฒนายกระดับมาตรฐานของบุคลากรเทนนิสตางๆ 
จากประเทศสมาชิกสหพันธเทนนิสแหงเอเชีย อาทิเชน ผูฝกสอน หรือผูตัดสิน เปนตน 

เนื่องจากนักกีฬาและบุคลากรเทนนิสในดานตางๆ  จากทวีปเอเชีย  ตองเดินทางมายังศูนยพัฒนากีฬา 
เทนนิสแหงเอเชีย  (ATC)   เพ่ือเขารวมกิจกรรมตางๆ  เพ่ิมมากข้ึน  ท่ีพักอาศัยภายในบริเวณศูนยพัฒนากีฬาเทนนิส 
แหงเอเซีย (ATC)  จึงมีความจําเปนเปนอยางย่ิงในการรองรับนักเทนนิสและบุคลากร  อันเนื่องจากนักเทนนิสท่ีเขามาฝกท่ี
ศูนยจะมีหลายรุนอายุ  โดยเฉพาะนักเทนนิสระดับเยาวชน  จําเปนตองมีท่ีพักอยูภายในบริเวณศูนย  อันเนื่องมาจากความ
ปลอดภัย  และความสะดวกในดานอาหารการกิน  และความตอเนื่องของการฝกซอม จึงไดเริ่มกอสรางอาคารหอพักนักกีฬา
ของศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงเอเซีย (ATC) ข้ึน เพ่ือใชเปนท่ีพักสําหรับนักกีฬาเทนนิสท้ังชาวไทย  และชาวตางประเทศ 
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช้ัน  มีหองพักจํานวน 30 หอง  (หองพัก 2 เตียง 5 หอง และหองพัก 4 เตียง จํานวน 25 
หอง)  หองประชุม 2 หอง และหองสันทนาการ 1 หอง  โดยเริ่มกอสรางเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2553 แลวเสร็จวันท่ี 1  
สิงหาคม 2554  โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางจํานวน 20 ลานบาท  จากบริษัท  ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

 
 
 



 
 
นอกจากนั้นยังไดปรับปรุงเพ่ิมเติมช้ัน 3 ของอาคารสํานักงาน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีวางใหเปนท่ีทําการของศูนย 

พัฒนากีฬาเทนนิสแหงเอเซีย (ATC) โดยไดมีพิธีเปดอาคารท่ีทําการและหอพักศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงเอเซีย (ATC)   
ข้ึนเม่ือวันเสารท่ี 24 กันยายน 2554 โดยมี ฯพณฯ สุวัจน ลิปตพัลลภ นายกลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ   
Mr.Anil Khanna ประธานสหพันธเทนนิสแหงเอเชีย (ATF) และ Mr.Ricci Bitti ประธานสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF)  
รวมทําพิธีเปดผาแพรคลุมปายศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงเอเซีย (ATC) ท้ังนี้ ไดมีนายกสมาคมเทนนิสตางๆจากท่ัวโลก 
ท่ีเดินทางมารวมประชุมใหญสามัญประจําปของสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF  ANNUAL  GENERAL MEETING 2011)  
ท่ีประเทศไทยไดรับเกียรติใหเปนจาภาพจัดการประชุม รวมเปนสักขีพยานดวย 

 
ป พ.ศ. 2558  โดยท่ีพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528  ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน และทรง

พระกรุณาโปรดเกลาใหตราพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558  ข้ึนใหม  เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2558    
ซ่ึงในมาตรา 57  สมาคมกีฬาตองใชช่ือซ่ึงมีคําวา “สมาคมกีฬา” ประกอบกับช่ือของสมาคมกีฬาดวย ลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  จึงมีหนังสือถึงราชเลขาธิการเพ่ือขอนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝา
ละอองธุลีพระบาท  ในการแกไขช่ือจาก “ลอนเทนนสิสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ” เปน “สมาคมกีฬา
เทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ” และราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลทราบฝา
ละอองธุลีพระบาทแลว 

 
ผูดํารงตําแหนงนายกลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ นับแตการสถาปนา  

 ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย วงการเทนนิสไทยมีผูดํารงตําแหนงนายกลอนเทนนิสสมาคมฯ มาแลว 16 คน ดังนี้ 
1. พระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ระหวาง พ.ศ. 2470 – 2482 
2. พลเอก หลวงพรหมโยธี ระหวาง พ.ศ. 2482 – 2484 
3. พันตํารวจโท ขุนศรีศรากร ระหวาง พ.ศ. 2484 – 2490 
4. หมอมเจาวิมวาทิตย รพีพัฒน ระหวาง พ.ศ. 2490 – 2494 
5. นายชุณห ปณฑานนท ระหวาง พ.ศ. 2494 – 2495 
6. นายเมืองเริง วสันตสิงห ระหวาง พ.ศ. 2495 – 2505 
7. นายแพทยบรรจง กรลักษณ ระหวาง พ.ศ. 2506 – 2507 
8. พลเอก กฤษณ สีวะรา ระหวาง พ.ศ. 2507 – 2519 
9. พลตรี วีรินทร เบ้ียวไขมุข ดํารงตําแหนงนายกสมาคม 2 ชวง คือ ระหวาง พ.ศ. 2519-2522    
   และ พ.ศ. 2524-526 
10. พลเรือตรี วินัศ ศิริกายะ ระหวาง พ.ศ. 2522 – 2524 
11. นายวารินทร พูนศิริวงศ ดํารงตําแหนงนายกสมาคม 3 ชวง คือ ระหวาง พ.ศ. 2526 -    
     2528 พ.ศ. 2532 - 2534 และ พ.ศ. 2536–2538 
12. พันเอก สุรพิชญ อมรวิเชษฐ ระหวาง พ.ศ. 2528 – 2532 
13. นายสมจิตร ทองประดับ ระหวาง พ.ศ. 2534 – 2536 
14. พลเอก สายหยุด เกิดผล ระหวาง พ.ศ. 2538 – 2540 
15. พลเอก อัครเดช ศศิประภา ระหวาง พ.ศ. 2540 – 2544 
16. ฯพณฯ สุวัจน ลิปตพัลลภ ระหวาง พ.ศ.2544 – 23 มกราคม 2559 
17. นายกิตตนสมบัติ เอ้ือมมงคล ระหวางวันท่ี 23 มกราคม 2559 – ปจจุบัน 
 
 
 



 
 

ประวัติท่ีดิน ของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
 ท่ีดินของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับมาจากการยกใหของคหบดี คุณผาสุก และ
นางเง็ก  มณีจักร ซ่ึงไดมีใจเปนกุศล มอบให เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2526 โดยมีทานพลตรีวีรินทร เบ้ียวไขมุข นายกลอน
เทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ในขณะนั้นเปนผูรับมอบ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนท่ีตั้งของลอนเทนนิสสมาคมฯ และเพ่ือ
กิจการเกี่ยวกับกีฬาเทนนิส 

 โดยมีเง่ือนไขวา ผูรับ จะไมนําท่ีดินไปใชประโยชนนอกจากท่ีระบุไว และไมจําหนายท่ีดินใหแกบุคคลใด ยกเวนการ
แลกเปล่ียนท่ีดินเพ่ือความเหมาะสมกับวัตถุประสงคขางตน และใหไดประโยชนมากข้ึน โดยมีสิทธิ แลกเปล่ียนท่ีดินไดเฉพาะ
แตการแลกเปล่ียนกับท่ีดินในบริเวณท่ีดินเมืองทอง (บันทึกตอทายหนังสือสัญญาขายท่ีดิน และยกกรรมสิทธิ์ให  
ทําท่ี 55-63 ถนนราช-ดําริ กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2526) จํานวนเนื้อท่ีดินท่ียกใหไมสามารถตรวจสอบได 
ทราบแตวามีหลายแปลงซ่ึงไมเปนผืนเดียวกัน 

เนื่องจาก คหบดี คุณผาสุก และนางเง็ก มณีจักร ผูใจบุญไดยกท่ีดินใหกับลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ แลว
ยังไดยกท่ีดินของตนใหกับโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร และวัดผาสุกมณีจักรดวย ซ่ึงท่ีดินท่ียกใหมีอาณาเขตติดกบัลอนเทนนิส
สมาคมแหงประเทศไทยฯ โดยรอบ ประกอบกับบริษัท บางกอกแลนด จํากัด ไดซ้ือท่ีดินบริเวณโดยรอบไวท้ังหมดเชนกันและ
ในเดือน เมษายน 2527 ในสมัยของ นายวารินทร พูนศิริวงศ เปนนายกลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ จึงไดทําการ
แลกเปล่ียนท่ีดิน โดยความรวมมือท้ัง 3 ฝาย คือ 
  - ฝายท่ี 1 บริษัท บางกอกแลนด จํากัด 
  - ฝายท่ี 2 วัดผาสุกมณีจักร 
   - ฝายท่ี 3 ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ 
 
 ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาท่ีดินวัดผาสุกมณีจักร และท่ีดินของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ใหมีแนวเขตท่ีดินเปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา และมีหนากวางติดถนนสวยงาม สอดคลองกับแผนผังท่ีดิน โครงการจัดสรรท่ีดินเมืองทอง ซ่ึงไมขัดกับสัญญา
การยกท่ีดินตามเจตนารมณของผูใหอีกดวย การทําความตกลงของ 3 ฝาย โดยสรุปเปนดังนี้  
  - ฝายท่ี 1 บริษัท บางกอกแลนด จํากัด เปนผูเสียกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เนื้อท่ีประมาณ 446 ตารางวา  
  - ฝายท่ี 2 วัดผาสุกมณีจักร ไดรับกรรมสิทธิ์ท่ีดินเพ่ิมจากเดิม เนื้อท่ีประมาณ 230 ตารางวา 
  - ฝายท่ี 3 ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯไดรับกรรมสิทธิ์ท่ีดินเพ่ิมเนื้อท่ีประมาณ 216 ตารางวา  
 
 ท้ังนี้ เปนการแลกเปล่ียนท่ีดิน โดยไมมีคาตอบแทนใดๆ ท้ังส้ิน แตการดําเนนิการดังกลาว ยังไมเปนท่ีเรียบรอย ครั้น
มาถึงสมัยของพันเอกสุรพิชญ อมรวิเชษฐ เปนนายกลอนเทนนิสสมาคมฯ จึงไดมีการทําหนังสือสัญญาแลกเปล่ียนท่ีดินอยาง
เปนทางการ เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2530 และในเวลาตอมาไดขอออกโฉนดท่ีดินมีช่ือเปนกรรมสิทธิ์ของลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทยฯ เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2533 ลักษณะท่ีดินเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาสวยงามดวยเนื้อท่ี 13 ไร 29 ตารางวา 
ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 77731 เลม 758 หนา 31 อําเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรีเลขท่ีดิน 1792 
 
 ศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ เปนพ้ืนท่ีอยูในกรรมสิทธิ์ของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ตั้งอยู 
ในศูนยกีฬาเมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 13 ไร 29 ตารางวา  
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