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พนักงานไทยบริดจสโตน “วรวุฒ ิแสงอาํภา” มือ 1 บอคเซียทมีชาตไิทย 

คว้าตั๋วได้สาํเร็จ พร้อมลุยศึก “พาราลิมปิกเกมส์ 2020”  

 

[กรุงเทพฯ] (23 สิงหาคม 2562) – อีกหนึ่งเร่ืองราวของความภาคภูมิใจจากพนกังาน บริษัท ไทยบริดจสโตน 

จํากัด นายวรวุฒิ แสงอําภา (เจมส์) นักกีฬาบอคเซียทีมชาติประเทศไทย ดีกรีมือ 1 ของโลก คว้าตั๋วเป็น

ตวัแทนทีมชาติไทยพร้อมลุยศึก “พาราลิมปิกเกมส์ 2020” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ นได้สําเร็จ และโชว์

ฟอร์มเหนือชัน้อย่างต่อเน่ืองในรอบชิงชนะเลิศ ศกึบอคเซียชิงแชมป์เอเชีย-โอเชียเนีย คว้าแชมป์เหรียญทอง 

รายการ  “BISFed 2019 Seoul Boccia Asia-Ocenia Regional Championships” ท่ี ประ เทศเกาหลีใ ต้  

ระหว่างวนัท่ี 2 -10 กรกฎาคมท่ีผ่านมา ไทยบริดจสโตนพร้อมสนบัสนนุและส่งมอบแรงเชียร์ในการพิชิตฝันสู่

เปา้หมายสงูสดุให้วรวฒุิคว้าชยัในการแขง่ขนัพาราลิมปิกเกมส์ 2020 มาครองได้สําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรวฒิุ แสงอําภา ควา้แชมป์เหรียญทอง รายการ “BISFed 2019 Seoul Boccia Asia-Ocenia Regional Championships” 
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สําหรับเส้นทางการเลน่กีฬาบอคเซียของเจมส์ วรวฒุิ เกิดขึน้เม่ือ 9 ปีท่ีแล้ว เม่ือเขาเร่ิมเข้าศกึษาท่ีโรงเรียนศรี

สงัวาลย์ ซึ่งเป็นมลูนิธิอนเุคราะห์คนพิการในพระราชปูถมัภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การอยู่

โรงเรียนประจําทําให้เค้ามีเวลาว่างและเร่ิมต้นค้นหาตวัเอง วรวฒุิจึงใช้เวลาในแตล่ะวนัด้วยการฝึกซ้อมเล่น

กีฬา และในตอนนัน้เด็กท่ีเล่นกีฬาจะได้สิทธิพิเศษไม่เหมือนเด็ก ๆ คนอ่ืน ซึ่งจดุเปล่ียนของวรวฒุิเกิดขึน้ตอน

เข้าเรียนในระดบัอดุมศึกษา เพราะได้มีโอกาสให้เขาต้องเลือกระหว่างการเรียนกับกีฬา และในท่ีสดุวรวฒุิได้

หาคําตอบให้กบัตวัเองได้ว่าโอกาสไม่ได้มาง่าย ๆ สําหรับผู้พิการ จึงตดัสินใจมุ่งสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จ ใช้

ความอดทนตัง้ใจฝึกซ้อมทกุวนั ทําให้ดีท่ีสดุในทกุรายการแขง่ขนั จนถึงวนันีว้รวฒุิได้ไปเก็บเก่ียวประสบการณ์

จากทัว่โลก และสามารถสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศไทย คว้าแชมป์บอคเซียในระดบัโลกได้ในเวลาไม่ถึง 2 ปี 

และสําหรับความฝันต่อไปของวรวุฒิ คือการคว้าเหรียญแชมป์เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ณ 

กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น   

อีกหนึ่งบทบาทของวรวฒุิคือการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโครงการสานฝันฮีโร่ พลสั โครงการท่ีริเร่ิมโดย

มลูนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, กีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานเอกชน รวมถึงไทยบ

ริดจสโตน ท่ีได้เข้ามาให้การสนบัสนุน ซึ่งวรวุฒิทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนของการไล่ล่าความฝันให้กับเหล่าผู้ ท่ีมี

ความฝันถึงแม้จะมีอุปสรรคด้านร่างกาย แตมี่ใจมุ่งมัน่เกินร้อย ทัง้ยงัเป็นแรงบนัดาลใจเติมเต็มความฝันให้

พวกเขาเหล่านัน้ลกุขึน้มาแสดงศกัยภาพทางด้านการกีฬาของตวัเอง ในฐานะตวัแทนนกักีฬาพาราลิมปิกทีม

ชาตไิทยให้เกิดความภาคภมูิใจในการได้รับใช้ชาตแิละอยูร่่วมในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

บริดจสโตนพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่น “Chase Your Dream” เดินหน้าสนับสนุนความสําเร็จของวรวุฒิ  

ด้วยเช่ือมัน่ในศกัยภาพและพลงัของนกัสู้หวัใจแกร่งท่ีได้ใช้ความสามารถผ่านความมุมานะบนเส้นทางของ

นกักีฬา เอาชนะขีดจํากดัของตวัเอง สามารถสร้างช่ือเสียง นําความสขุ ความภาคภมูิใจกลบัมาฝากให้คนไทย

ได้ร่วมช่ืนชมยินดี และยงัเป็นตวัแทนของการเอาชนะอปุสรรคและก้าวข้ามความท้าทาย สง่ผา่นแรงบนัดาลใจ

ให้กบัทกุคน 
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ผลงานความสาํเร็จท่ีผ่านมา 

 1 เหรียญทอง ประเภทบุคคล BC2 (Single BC2) และ 1 เหรียญทอง ประเภททีม BC1/2 (Team 

BC1/2) จากศกึบอคเซีย ในการแข่งขนั “เอเชียนพาราเกมส์ 2018” ประเทศอินโดนีเซีย  ระหว่างวนัท่ี  

6 – 13 ตลุาคม 2561 

 1 เหรียญทอง ประเภทบุคคล BC2 (Single BC2) และ 1 เหรียญทองประเภททีม BC1/2 (Team 

BC1/2) จากศึกบอคเซียชิงแชมป์ระดับโลก “BISFed 2018 Dubai Boccia World Open” ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหวา่งวนัท่ี 14-21 ธนัวาคม 2561 

 1 เหรียญทอง ประเภทบุคคล BC2  (Single BC2) และ 1 เหรียญทอง ประเภททีม BC1/2 (Team 

BC1/2) จากศึกบอคเซียชิงแชมป์ระดับภูมิภาค “BISFed 2019 Guangzhou Boccia Regional” 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวา่งวนัท่ี 24-28 มีนาคม 2562 

 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคล BC2  (Single BC2) และ 1 เหรียญทอง ประเภททีม BC1/2 (Team 

BC1/2) ในศึกบอคเซียชิงแชมป์ระดับโลก  “BISFed 2019 Hong Kong Boccia World Open"  

ท่ีประเทศฮอ่งกง  ระหวา่งวนัท่ี 13-19 พฤษภาคม 2562 

 1 เหรียญทอง ประเภทบุคคล BC2  (Single BC2) และ 1 เหรียญทอง ประเภททีม BC1/2 (Team 

BC1/2) ในศึกบอคเซียชิงแชมป์เอเชีย-โอเชียเนีย รายการ  “BISFed 2019 Seoul Boccia Asia-

Oceania Regional Championships" ท่ีประเทศเกาหลีใต้ ระหวา่งวนัท่ี 3-8 กรกฎาคม 2562 
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เกีย่วกบั บริดจสโตน 

บรษิทั บรดิจสโตน คอรป์อเรชัน่  มสีาํนกังานใหญ่ทีโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น เป็นบรษิทัผลติยางรถยนต์และผลติภณัฑย์างทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

นอกจากการผลติยางรถยนตส์าํหรบัการนําไปใชท้ีห่ลากหลายกวา้งขวางแลว้ ยงัผลติผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทีห่ลากหลายครอบคลุมในวงกวา้งซึง่

รวมถงึผลติภณัฑย์างอุตสาหกรรมและเคมภีณัฑ ์และอุปกรณ์กฬีา ผลติภณัฑข์องบรดิจสโตน มจีาํหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทัว่โลก 

สาํหรบัประเทศไทย บรดิจสโตนประสบสาํเรจ็ในการเป็นผูนํ้าทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกวา่ 50  ปี นบัตัง้แต่เริม่เปิดดาํเนินการ

ในปี พ.ศ. 2512 โดยมแีนวทางการทาํงาน คอื มุง่ม ัน่ รเิริม่ สรา้งสรรค ์ คดิคน้ วจิยั พฒันาผลติภณัฑใ์นทุกๆดา้นใหด้ทีีสุ่ดและเหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มในประเทศ ตัง้แต่การเลอืกวตัถุดบิทีม่คีุณภาพ การนําเครือ่งจกัรและเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชใ้นกระบวนการผลติ การตรวจสอบ

ควบคุมคุณภาพอย่างเขม้งวดทุกขัน้ตอน นอกจากนี้บรดิจสโตนยงัส่งเสรมิและรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้กจิกรรมเพือ่สงัคมใหส้อดคลอ้งกบั

ปรชัญาทีย่ดึมัน่เป็นหนึง่เดยีวกนัทัว่โลกว่า “รบัใชส้งัคม ดว้ยคุณภาพทีเ่หนอืกว่า” (Serving Society with Superior Quality) 

ขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อ: 

นางสาวภทัรวลัลิ ์ขนัทอง  ผูจ้ดัการแผนกสือ่สารองคก์ร      
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