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จ
บลงไป็อย่างงดงามกับงาน “TPA CHARITY RUN 

2022” วิ�งดี้วยกัน เต้ิมความฝ่ัน #ให้น้องไดี้ยิน 

กิจกรรมวิ�งการกุศึลครั�งใหญ่ท่ี่�จัดขึ�นเม่�อวันท่ี่� 9 ตุ่ลาคม 2565 ที่่�

ผู้า่นมา ณ สวนหลวง ร.๙  ด�วยวิกฤติ่โควิด-19 ท่ี่�มก่ารระบาดอย่าง

รุนแรง การป้็องกันโรคจะให�ความสำคัญของการด้แลสุขอนามัย 

physical distancing ลดการเคล่�อนที่่�ของป็ระชากร ที่ำให�ที่าง

สมาคมไม่สามารถึจัดงานวิ�งได�ในช่วง 3 ป็ีที่่�ผู้่านมา และในครั�งน่� 

สถึานการณ์เริ�มคล่�คลายลง TPA CHARITY RUN กจิกรรมเดนิ-วิ�ง

การกศุึล ป็ระจำป็ขีองสมาคมสง่เสรมิเที่คโนโลย ่(ไที่ย-ญ่�ป็ุน่) หรอ่ 

ส.ส.ที่. ได�กลับมานำนักวิ�งทีุ่กที่่านกลับไป็ “วิ�ง” กันอ่กครั�ง และได�

ม่โอกาส “ให�” ไป็พัร�อม ๆ กัน 

ว่�งด้้วยกัน เติ่มความฝััน
#ให้้น้องได้้ย่น
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TPA CHARITY RUN 2022 จัด

ขึ�นเป็็นป็ีที่่� 6 ภายใต่�ธุ่ม “Voice of Share” 

วิ�งดี้วยกัน เต้ิมความฝ่ัน #ให้น้องไดี้ยิน 

เพ่ั�อแบ่งปั็นน�ำใจให�กับกับน�อง ๆ ผู้้�พัิการ

ที่างการได�ยินผู้่าน ม่ลนิธิอนุเครัาะห์คนห่หนวก ในพรัะบรัม

รัาชิิน่ปีถืัมภ์ โดยนำรายได�ที่ั�งหมดหลังหักค่าใช�จ่ายสมที่บทุี่น 

โครังการัหน่อยากไดี้ยินเส่ยงแม่ เป็็นโครงการที่่�ที่ำให�น�อง ๆ ที่่�

บกพัรอ่งที่างการได�ยนิต่ั�งแต่เ่กิด มโ่อกาสท่ี่�จะได�ยนิเสย่งสกัครั�งใน

ช่วิต่ พััฒนาการพั้ด เร่ยนร้� และที่ำต่ามความฝีันได�เหม่อนเด็กคน

อ่�น ๆ และใช�ช่วิต่ในสังคมได�อย่างม่คุณภาพั 

โดย ส.ส.ที่. ได�ให�ความสำคัญของการช่วยเหล่อสังคมใน

ทีุ่ก ๆ ด�าน จากความสำคัญ และคุณป็ระโยชน์ดังกล่าวข�างต่�น จึง

ขอเป็็นส่วนหนึ�งในการช่วยเหล่อน�อง ๆ ผู้้�พัิการที่างการได�ยิน ให�

กลับมาสามารถึได�ยินเส่ยงอ่กครั�ง เติ่มความฝัีนของน�อง ๆ ได�ม่

รอยยิ�มที่่�สดใส เบิกบาน ม่ความสุข และเส่ยงหัวเราะ 

กิจกรรมเดิน-วิ�งมินิมาราธุอน การกุศึล “TPA CHARITY 

RUN 2022” ป็ระกอบด�วยวิ�งมินิมาราธุอน ระยะที่าง 10 กิโลเมต่ร 

และเดินเพั่�อสุขภาพั ระยะที่าง 5 กโิลเมต่ร ที่�งั 2 ป็ระเภที่ ผู้้�สมคัรจะ

ได�รับเส่�อ และเหร่ยญที่่�ระลึกในการเข�าร่วมกิจกรรม งานน่� ส.ส.ที่. 

ได�รับความร่วมม่อจากนักวิ�งจากหลายอาช่พั หลากสาขา ต่่าง 

เช่�อชาต่ิ ไม่ว่าจะเป็็นชาวไที่ย ชาวญ่�ป็ุ่น และอ่กหลาย ๆ ชาต่ิ ที่่�

ลงที่ะเบ่ยนเข�าร่วมงานกว่า 1,000 ที่่าน ที่่�มาร่วมใจกันในกิจกรรม

การกุศึลในครั�งน่� 
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บรรยากาศึภายในงาน นักวิ�งทีุ่กที่่านต่่าง ที่ยอยกันมา 

ต่�งัแต่เ่ช�ามด่ และมาวอรม์อพััรา่งกายกอ่นการแขง่ขนัจะเริ�มต่�นขึ�น 

เร่ยกได�ว่างานน่�ทุี่กท่ี่านเต่ร่ยมตั่วกันมาอย่างด่ ฟิต่แรงกายกันมา

อย่างเต่็มที่่� อ่กที่ั�งอากาศึก็เป็็นใจ เหมาะแก่การวิ�งเพั่�อมาร่วมบุญ 

ร่วมกุศึลกันในครั�งน่�

เริ�มต่�นเปิ็ดงาน โดย ผ่ศ.ปีรัะย่รั เช่ิ�ยววัฒนา นายก

สมาคม ป็ระธุานในพัธิุ ่พัร�อมด�วย คณะกรรมการบรหิาร สมาคมสง่

เสริม-เที่คโนโลย่ (ไที่ย-ญ่�ป็ุ่น) และได�รับเก่ยรต่ิจาก ศ.ดีรั.ชิัชิชิาต้ิ 

สิท่ธิพันธุ์ ผู้้�ว่าฯ กที่ม. กดแต่รลมป็ล่อยต่ัวนักวิ�งมินิมาราธุอน 

10 ก.ม. (ชาย/ หญิง) และเดิน-วิ�ง 5 ก.ม. 

(ชาย/หญิง) ต่ามลำดับ และเข�าร่วมวิ�งกับ

นักวิ�งทีุ่กท่ี่าน และด�วยสปิ็ริต่ของนักวิ�ง 

ที่กุท่ี่าน ต่่างที่ำหน�าที่่�ของต่วัเองได�เป็็นอย่างด่ 

ไมว่า่ระยะที่างจะไกล สกัแคไ่หน จะเหน่�อย

สกัเท่ี่าไร แต่่ที่กุท่ี่าน ต่่างมส่ป็ริติ่ วิ�งจนครบ

ระยะ เอาชนะใจ ต่ัวเอง เข�าเส�นชัย และรับ

เหร่ยญได�ในที่่�สุด ต่�องขอป็รบม่อให�กับทีุ่ก

ที่่านในความต่ั�งใจครั�งน่� 
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โดยผู้้�ที่่�เข�าเส�นชัยเป็็นอันดับ 1-3 ที่ั�ง 2 ระยะที่างจะได�รับ

ถึ�วยรางวัลที่ั�งชาย และหญิง และที่่�พัิเศึษไป็กว่านั�น เพั่�อเป็็นการ

ร่วมเฉลิมฉลอง 50 ป็ี ส.ส.ที่. สำหรับผู้้�ที่่�ม่อายุต่ั�งแต่่ 50 ป็ี ขึ�นไป็ 

เข�าเส�นชัยเป็็นอันดับ 1-3 ที่ั�ง 2 ระยะที่างจะได�รับถึ�วยรางวัลที่ั�งชาย 

และหญิง ที่ั�ง 2 ระยะที่าง และขอแสดงความยินด่กับผู้้�ท่ี่�เข�า 

เส�นชัย คว�ารางวัลอันดับ 1, 2, 3 ป็ระเภที่มินิมาราธุอน 10 ก.ม. 

(ชาย/หญิง) และเดิน-วิ�ง 5 ก.ม. (ชาย/หญิง) ทีุ่กที่่าน 

จากการจัดกิจกรรม TPA CHARITY RUN 2022 ในคร�ังน่� 

นักวิ�งทีุ่กที่่าน ได�แสดงให�เห็นถึึงพัลังกายที่่�แข็งแกร่ง บวกกับพัลัง

ใจอันมุ่งมั�น และเต็่มเปี็�ยมไป็ด�วยความต่�ังใจพิัชิต่ชัยชนะ ต่ลอด

จนบุญกุศึลอันยิ�งใหญ่ที่่�ทุี่กท่ี่านได�ร่วมกันสร�าง ที่างสมาคมฯ 

ขอขอบพัระคุณทีุ่กที่่าน และม่ความยินด่เป็็นอย่างยิ�งที่่�ได�เป็็น 

สว่นหนึ�งในกจิกรรมครั�งน่� ซึ�งกจิกรรมน่�เป็น็กจิกรรมที่่�เป็ดิโอกาสให�

ทีุ่ก ๆ ที่่าน ได�มาแสดงออกถึึงความสามัคค่ ความม่น�ำใจนักก่ฬา 

ความอดที่น และมิต่รภาพั ที่่�นอกเหน่อไป็กว่าน�ัน ยังเป็็นการ 

เสริมสร�างพัลังงาน และสุขภาพัร่างกายให�สมบ้รณ์ แข็งแรงยิ�ง ๆ 

ขึ�นไป็ ทัี่�งน่�รายได�หลังหักค่าใช�จ่าย สมาคมจะนำไป็มอบให�กับ 

ม่ลนิธิอนุเครัาะห์คนห่หนวก ในพรัะบรัมรัาชิิน่ปีถืัมภ์ สมที่บ

ทีุ่น โครังการัหน่อยากไดี้ยินเส่ยงแม่ 

ต้ดิีต้ามทุ่กความเคลื�อนไหวได้ีท่่� FB: TPA Charity Run 

...แล้วพบกันใหม่อ่กครัั�ง ในงาน TPA CHARITY RUN 2023

ขอขอบคุณ์ผ่่้สนับสนุนใจิดี่ทุ่กท่่าน 




