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ประสบ
ความส�าเรจ็อย่างงดงามกบังาน TPA CHARITY 

RUN FOR RAMA 2016 กิจกรรมวิ่งการกุศล 

ครั้งใหญ่ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ สวน 

วชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) 

TPA CHARITY RUN FOR RAMA 2016 กจิกรรมเดิน-ว่ิง กำร

กศุล คร้ังแรกของสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) หรอื ส.ส.ท. 

เกิดขึน้จำกควำมต้ังใจทีต้่องกำรให้ทกุคนมสุีขภำพกำยทีแ่ขง็แรง และ

ได้มีโอกำส “ให้” ไปพร้อมๆ กัน งำนนี้เป็นกิจกรรมกำรกุศล ซึ่งจะน�า

รายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายมอบให้กบัมลูนธิริามาธบิดฯี เพือ่ร่วมสมทบ

ทุนสร้าง อาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ

จากพระราชปรารภ และพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว ที่มีพระรำชประสงค์ให้มีสถำนพยำบำล หรือ 

โรงพยำบำลของรัฐขนำดใหญ่ระดับโรงเรียนแพทย์ขึ้นที่จังหวัด

สมทุรปรำกำร เพือ่ให้กำรดูแล และให้บรกิำรตรวจรกัษำประชำชนใน

จังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งประชำชนส่วนใหญ่มำจำกต่ำงจังหวัด เพื่อ

ประกอบอำชีพในโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมำก ตลอด

จนถึงประชำชนในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดชำยฝั่งตะวันออก 

ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรำด ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี  

และสระแก้ว เนื่องจำกในปัจจุบันโรงพยำบำลส่วนใหญ่ในจังหวัด

สมุทรปรำกำรเป็นโรงพยำบำลเอกชน ประชำชนซึ่งมีรำยได้น้อยไม่

สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของโรงพยำบำลเอกชนเหล่ำนี้ได้ จึงเกิดเป็น

สถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ส.ส.ท. จัดวิ่งครั้งใหญ่

TPA CHARITY RUN FOR RAMA 2016
สร้างบ้านหลังใหม่ให้สังคม
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โครงกำรนีจ้งึเป็นโอกำสทองของประชำชนชำวไทย ทีจ่ะได้รบั

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต พร้อมท้ังเพื่อถวำยเป็นรำชสักกำระ และ

เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในวโรกำสมหำมงคล

เฉลมิพระชนมพรรษำ 84 พรรษำ ซึง่พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันการแพทย์แห่งใหม่นี้

ว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” สถาบันการแพทย์แห่งนี้มี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และผู้

เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแห่งใหม่

กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมำรำธอนกำรกุศล “TPA CHARITY RUN 

FOR RAMA 2016” ประกอบด้วยว่ิงมินิมำรำธอน ระยะทำง 

10 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภำพระยะทำง 5 กิโลเมตร ทั้ง 2 ประเภท 

ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึกในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

งำนนี้ ส.ส.ท. ได้รับควำมร่วมมือจำกนักวิ่งจำกหลำยอำชีพ 

หลำกสำขำ ต่ำงเชื้อชำติ ไม่ว่ำจะเป็นชำวไทย ชำวฟิลิปปินส์ ชำว

อินเดีย และอีกหลำยๆ ชำติ ที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน ประมำณ 800 

ท่ำน ที่มำร่วมใจกันในกิจกรรมกำรกุศลในครั้งนี้  บรรยำกำศภำยใน

งำน นักวิ่งทุกท่ำนต่ำงทยอยกันมำตั้งแต่เช้ำตรู่ และมำวอร์มอัพ 

ร่ำงกำยก่อนกำรแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น โดยมีคุณครูแอโรบิค เป็นผู้น�ำ

ทีม เรียกได้ว่ำงำนนี้ทุกท่ำนเตรียมตัวกันมำอย่ำงดี ฟิตแรงกำยกันมำ

อย่ำงเต็มที่ เพื่อมำร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้ 

เริ่มต้นเปิดงำน โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 

อุปนายก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ประธำนในพิธี  
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ตัดริบบ้ินเปิดงำน และปล่อยตัวนักวิ่งมินิมำรำธอน 10 ก.ม. (ชำย/

หญิง) และเดิน-วิ่ง 5 ก.ม. (ชำย/หญิง) ตำมล�ำดับ และด้วยสปิริตของ

นักวิ่ง ทุกท่ำนต่ำงท�ำหน้ำที่ของตัวเองได้เป็นอย่ำงดี ไม่ว่ำระยะทำง

จะไกลสักแค่ไหน จะเหน่ือยสักเท่ำไร แต่ทุกท่ำนต่ำงมีสปิริต วิ่งจน

ครบระยะ เอำชนะใจตัวเอง เข้ำเส้นชัย และรับเหรียญได้ในที่สุด ต้อง

ขอปรบมือให้กับทุกท่ำนในควำมตั้งใจครั้งนี้ 

และขอแสดงควำมยินดีกับผู้ที่เข้ำเส้นชัย ควำมรำงวัลอันดับ 

1, 2, 3 ประเภทมินิมำรำธอน 10 ก.ม. (ชำย/หญิง) และเดิน-วิ่ง 5 ก.ม. 

(ชำย/หญิง) 

ประเภทวิ่งมินิมาราธอน 10 ก.ม. ชาย

1.  Mr.Izumi Ryuji   เวลำ 44.58 นำที

2.  Mr.Simon Spriet   เวลำ 46.57 นำที

3.  คุณวีระพันธ์  ไชยจันทร์   เวลำ 47.44 นำที

ประเภทวิ่งมินิมาราธอน 10 ก.ม. หญิง

1.  Ms.Sandra Nuckel  เวลำ 57.16 นำที

2.  คุณธิดำรัตน์ อร่ำมวัฒนชัย  เวลำ 1:00:39 ชั่วโมง

3.  คุณวรรณรัตน์ จิตติวุฒินันท์  เวลำ 1:00:50 ชั่วโมง

ประเภทเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 ก.ม. ชาย

1.  คุณชนล ชัยพรพิศุทธิ์ เวลำ 26.20 นำที

2.  คุณพงศกร พิบูลย์สังข์ เวลำ 30.11 นำที

3.  คุณศุภำส ภำคใหม่ เวลำ 31.12 นำที
 

ประเภทเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 ก.ม. หญิง

1.  คุณสุธินี มณีนพ  เวลำ 28.19 นำที

2.  คุณธีร์กวิน แก้วสกุลทรัพย์ เวลำ 31.00 นำที

3.  คุณธนัชพร อภิทวงศ์ศำ เวลำ 32.03 นำที

 จำกกำรจดักิจกรรม TPA CHARITY RUN FOR RAMA 2016 

ในครั้งนี้ ผู้เข้ำแข่งขันทุกท่ำน ได้แสดงให้เห็นถึงพลังกำยที่แข็งแกร่ง 

บวกกับพลงัใจอนัมุง่มัน่ และเต็มเป่ียมไปด้วยควำมต้ังใจพชิติชยัชนะ 

ตลอดจนบญุกศุลอนัยิง่ใหญ่ ทีท่กุๆ ท่ำนได้ร่วมกนัสร้ำง ทำงสมำคมฯ 

ขอขอบคณุทกุท่ำน และมคีวำมยนิดเีป็นอย่ำงยิง่ทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ใน

กำรแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ทุกๆ ท่ำน

ได้มำแสดงออกถึงควำมสำมัคคี ควำมมีน�้ำใจนักกีฬำ ควำมอดทน 

และมิตรภำพ ที่นอกเหนือไปกว่ำนั้น ยังเป็นกำรเสริมสร้ำงพลังงำน 

และสุขภำพร่ำงกำยให้สมบูรณ์ แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไป

ทั้งนี้ รายได้ หลังหักค่าใช้จ่าย ทางสมาคมส่งเสริมเทค- 

โนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จ�าน�าไปมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อ 

สมทบทุนสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ ต่อไป   


