TPA Charity Run 2018… RUN FOR THE BLIND

วิ่งด้วยกัน ปันน�้ำใจ เพื่อคนตาบอด

ปิดฉาก

ลงไปอย่างงดงามกับงาน “TPA CHARITY RUN
FOR THE BLIND 2018” กิจกรรมวิ่งการกุศล
ครัง้ ใหญ่ ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา ณ สวนลุมพินี
TPA CHARITY RUN กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ประจ�ำปี
ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดขึ้น
เป็นปีที่ 3 เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพกายที่
แข็งแรง สุขภาพใจที่เป็นสุข ได้มีโอกาส “ให้” ไปพร้อมๆ กัน TPA
CHARITY RUN FOR THE BLIND 2018 งานนีเ้ ป็นกิจกรรมการกุศล
เพื่ อ ร่ ว มสมทบทุ น มอบให้ กั บ มู ล นิ ธิ ช ่ ว ยคนตาบอดแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ
ในการช่วยเหลือ และเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา
โดย ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการช่วยเหลือสังคม
ในทุกๆ ด้าน และขอเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยเหลือผูพ้ กิ ารทางสายตา
ในประเทศไทย ให้ได้รับการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สร้างโอกาสทางวิชาชีพใน
การหารายได้เลีย้ งตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว สังคม และ
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กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการ
กุศล “TPA CHARITY RUN FOR THE
BLIND 2018” ประกอบด้วยวิง่ มินมิ าราธอน
ระยะทาง 10 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ
ระยะทาง 5 กิโลเมตร ทั้ง 2 ประเภท ผู้สมัคร
จะได้ รั บ เสื้ อ และเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ในการ
เข้าร่วมกิจกรรม งานนี้ ส.ส.ท. ได้รับความ
ร่วมมือจากนักวิ่งจากหลายอาชีพ หลาก
สาขา ต่างเชือ้ ชาติ ไม่วา่ จะเป็นชาวไทย ชาว
ฟิลิปปินส์ ชาวญี่ปุ่น และอีกหลายๆ ชาติ ที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 ท่าน ทีม่ า
ร่ ว มใจกั น ในกิ จ กรรมการกุ ศ ลในครั้ ง นี้
บรรยากาศภายในงาน นักวิ่งทุกท่านต่าง
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ทยอยกันมาตั้งแต่เช้าตรู่ และมาวอร์มอัพ
ร่างกายก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น เรียก
ได้ว่างานนี้ทุกท่านเตรียมตัวกันมาอย่างดี
ฟิตแรงกายกันมาอย่างเต็มที่ อีกทั้งอากาศ
ก็เป็นใจ เหมาะแก่การวิ่งเพื่อมาร่วมบุญ
ร่วมกุศลกันในครั้งนี้
เริ่ ม ต้ น เปิ ด งาน โดย ศ.กิ ต ติ คุ ณ
ดร.วิ วั ฒ น์ ตั ณ ฑะพานิ ช กุ ล อุ ป นายก
ประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุจริต
คู ณ ธนกุ ล วงศ์ นายกสมาคม และคณะ
กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น) กดแตรลมปล่อยตัวนักวิ่งมินิ
มาราธอน 10 ก.ม. (ชาย/ หญิง) และเดิน-วิ่ง
5 ก.ม. (ชาย/หญิง) ตามล�ำดับ และด้วย
สปิริตของนักวิ่งทุกท่านต่างท�ำหน้าที่ของ
ตัวเองได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าระยะทางจะไกล
สักแค่ไหน จะเหนื่อยสักเท่าไร แต่ทุกท่าน
ต่ า งมี ส ปิ ริ ต วิ่ ง จนครบระยะ เอาชนะใจ
ตัวเอง เข้าเส้นชัย และรับเหรียญได้ในที่สุด
ต้องขอปรบมือให้กับทุกท่านในความตั้งใจ
ครั้งนี้
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ภายในงานในวันนั้น ส.ส.ท. ได้น�ำ
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากที่นักวิ่งทุกๆ
ท่านร่วมสมัครกันเข้ามา มอบให้กับ มูลนิธิ
ช่ ว ยคนตาบอดแห่ ง ประเทศไทย ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น
230,000 บาท และขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ที่เข้าเส้นชัย คว้ารางวัลอันดับ 1, 2, 3
ประเภทมินิมาราธอน 10 ก.ม. (ชาย/หญิง)
และเดิน-วิ่ง 5 ก.ม. (ชาย/หญิง) ทุกท่าน

จากการจัดกิจกรรม TPA CHARITY
RUN FOR THE BLIND 2018 ในครั้งนี้
นักวิ่งทุกท่าน ได้แสดงให้เห็นถึงพลังกายที่
แข็งแกร่ง บวกกับพลังใจอันมุ่งมั่น และเต็ม
เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจพิชิตชัยชนะ ตลอด
จนบุญกุศลอันยิง่ ใหญ่ ทีท่ กุ ๆ ท่านได้รว่ มกัน
สร้าง ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน
และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วน
หนึ่ ง ในกิ จ กรรมครั้ ง นี้ ซึ่ ง กิ จ กรรมนี้ เ ป็ น

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกๆ ท่าน ได้มา
แสดงออกถึงความสามัคคี ความมีน�้ำใจ
นักกีฬา ความอดทน และมิตรภาพ ที่นอก
เหนื อ ไปกว่ า นั้ น ยั ง เป็ น การเสริ ม สร้ า ง
พลังงาน และสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์
แข็งแรงยิง่ ๆ ขึน้ ไป …แล้วพบกันใหม่อกี ครัง้
ในงาน TPA CHARITY RUN 2019 ...
วิ่งสร้างสุข TPA
news
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