วิ่ง = ให้

TPA CHARITY RUN 2019

พิ ง พั ก มิ นิ ม าราธอน

จบลงไปอย่างงดงามกับงาน “วิง่ ” เพือ่ “ให้” “TPA CHARITY
RUN 2019” พิงพักมินมิ าราธอน กิจกรรมวิง่ การกุศลครัง้ ใหญ่ ทีจ่ ดั
ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สวนลุมพินี
TPA CHARITY RUN กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ประจ�ำปี
ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดขึ้น
เป็นปีที่ 4 เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพกายที่
แข็งแรง สุขภาพใจที่เป็นสุข ได้มีโอกาส “ให้” ไปพร้อมๆ กัน
“TPA CHARITY RUN 2019” พิงพักมินิมาราธอน งานนี้เป็น
กิจกรรมการกุศล วิง่ เพือ่ สร้างสุข ...สุขภาพกาย สุขภาพใจ ไปพร้อมๆ
กับการให้ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดเพือ่ ร่วมสมทบทุนมอบ
ให้กับ มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ในพระบรม
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ราชินปู ถัมภ์ เพือ่ สมทบทุนในโครงการบ้านพิงพัก (Pink Park Village)
ซึง่ เป็นสถานทีด่ แู ลรักษา และเป็นทีพ่ งึ่ พิงของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมระยะ
สุดท้าย โดยเป็นผู้ป่วยยากไร้ ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
ไม่มีครอบครัวญาติพี่น้องคอยดูแล จากทั่วประเทศ
โดย ส.ส.ท. ได้ให้ความส�ำคัญของการช่วยเหลือสังคมในทุกๆ
ด้าน และขอเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเต้านมระยะ
สุดท้าย เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเหล่านัน้ ได้รบั บริการดูแลเอาใจใส่อย่างดี รักษา
อย่างครบวงจร ระหว่างรับการรักษา หรือจนกระทัง่ จากไป ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทีด่ ี ในสวนเรียบง่าย แวดล้อมด้วยร่มเงาของธรรมชาติ
และการดูแลที่อบอุ่น เปรียบเสมือนการดูแลญาติมิตร
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กิจกรรมเดิน-วิง่ มินมิ าราธอนการกุศล “TPA CHARITY RUN
2019” พิงพักมินมิ าราธอน ประกอบด้วยวิง่ มินมิ าราธอน ระยะทาง
10 กิโลเมตร และเดินเพือ่ สุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร ทัง้ 2 ประเภท
ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรม
งานนี้ ส.ส.ท. ได้รับความร่วมมือจากนักวิ่งจากหลายอาชีพ หลาก
สาขา ต่างเชือ้ ชาติ ไม่วา่ จะเป็นชาวไทย ชาวฟิลปิ ปินส์ ชาวญีป่ นุ่ และ
อีกหลายๆ ชาติ ทีล่ งทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 ท่าน ทีม่ าร่วมใจ
กันในกิจกรรมการกุศลในครัง้ นี้ บรรยากาศภายในงาน นักวิง่ ทุกท่าน
ต่างทยอยกันมาตัง้ แต่เช้าตรู่ และมาวอร์มอัพร่างกายก่อนการแข่งขัน
จะเริ่มต้นขึ้น เรียกได้ว่างานนี้ทุกท่านเตรียมตัวกันมาอย่างดี ฟิตแรง
กายกันมาอย่างเต็มที่
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เริ่มต้นเปิดงาน โดย ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน นายกสมาคมฯ
ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กดแตรลมปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10
ก.ม. (ชาย/ หญิง) และเดิน-วิ่ง 5 ก.ม. (ชาย/หญิง) ตามล�ำดับ และ
ด้วยสปิรติ ของนักวิง่ ทุกท่านต่างท�ำหน้าทีข่ องตัวเองได้เป็นอย่างดี ไม่
ว่าระยะทางจะไกลสักแค่ไหน จะเหนื่อยสักเท่าไร แต่ทุกท่านต่างมี
สปิรติ วิง่ จนครบระยะ เอาชนะใจตัวเอง เข้าเส้นชัย และรับเหรียญได้
ในที่สุด ต้องขอปรบมือให้กับทุกท่านในความตั้งใจครั้งนี้
ภายในงานในวันนัน้ ส.ส.ท. ได้นำ� รายได้หลังหักค่าใช้จา่ ย
จากทีน่ กั วิง่ ทุกๆ ท่านร่วมสมัครกันเข้ามา มูลนิธศิ นู ย์มะเร็งเต้านม
เฉลิมพระเกียรติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนใน
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โครงการบ้านพิงพัก (Pink Park Village) เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าเส้นชัย คว้ารางวัลอันดับ 1, 2,
3 ประเภทมินิมาราธอน 10 ก.ม. (ชาย/หญิง) และเดิน-วิ่ง 5 ก.ม. (ชาย/หญิง) ทุกท่าน
จากการจัดกิจกรรม “TPA CHARITY RUN 2019” พิงพักมินิมาราธอน ในครั้งนี้ นักวิ่งทุกท่าน ได้แสดงให้เห็นถึงพลังกายที่แข็งแกร่ง
บวกกับพลังใจอันมุ่งมั่น และเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจพิชิตชัยชนะ ตลอดจนบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่ทุกๆ ท่านได้ร่วมกันสร้าง ทางสมาคมฯ
ขอขอบพระคุณทุกท่าน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกๆ ท่าน ได้
มาแสดงออกถึงความสามัคคี ความมีนำ�้ ใจนักกีฬา ความอดทน และมิตรภาพ ทีน่ อกเหนือไปกว่านัน้ ยังเป็นการเสริมสร้างพลังงาน และสุขภาพ
ร่างกายให้สมบูรณ์ แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไป …แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในงาน TPA CHARITY RUN 2020 ...วิ่งสร้างสุข TPA
news
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