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พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย จบัมือพนัธมิตร เปิดโครงการสานฝันฮีโร่ พลสั ปีท่ี 5 

สนับสนุนการไล่ล่าความฝัน เฟ้นหานักกีฬาพาราตวัแทนทีมชาติไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

[กรุงเทพฯ]  (23 กนัยายน 2562) - มูลนิธคิณะกรรมการพาราลมิปิกแห่งประเทศไทย ร่วมกบั การกฬีาแห่งประเทศ

ไทย, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, บรษิทั สงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ จํากดั, บรษิทั ไทยบรดิจสโตน จํากดั, บรษิัท โตโยต้า 

มอเตอร ์ประเทศไทย จํากดั, เอฟบที ี(FBT) และบรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน)  จดัพธิเีปิดโครงการ “สานฝันฮีโร่พลสั  

ครัง้ท่ี 5 ประจาํปี 2019” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประสานความร่วมมอื ดแูลสง่เสรมิพฒันาความสามารถใหผู้พ้กิาร/ทุพพล

ภาพมแีรงกําลงัใจได้เติมเตม็ความฝัน คน้หาตวัเอง และโอกาสรบัใช้ชาตอิย่างเตม็ภาคภูม ิในฐานะนักกฬีาทมีชาติไทย  

เพื่อสรา้งชื่อเสยีงและความสขุใหก้บัคนไทยต่อไปในอนาคต  

ในปีน้ีเป็นครัง้แรกทีโ่ครงการ “สานฝันฮีโร่พลสั 2019” ไดเ้ปิดรบัสมคัรผูพ้กิารทัว่ประเทศ ไม่จํากดัอายุ ไม่จํากดัเพศ  

ขอแค่มคีวามฝัน ความมุ่งมัน่ตัง้ใจทีจ่ะคน้หาและพฒันาศกัยภาพตวัเอง โดยทางพาราลมิปิกแห่งประเทศไทย และกลุ่ม

บรษิทัเอกชน พรอ้มใหก้ารสนับสนุนอย่างเตม็ที ่ซึง่ระยะเวลาการเปิดรบัสมคัรร่วมโครงการเริม่ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน – 

สงิหาคมทีผ่่านมา โดยเปิดรบัสมคัรทางเวบ็ไซต์ www.sanfunhero.com และแฟนเพจ www.facebook.com/NPCTHA 

และในวนัที ่20 – 22 กนัยายน 2562 ถอืเป็นวนัคดัเลอืกเพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บัผูส้มคัรทุกท่านชมการสาธติ

ทดสอบสมรรถภาพทางกฬีาโดยมผีูฝี้กสอนทมีชาตไิทยใหค้ําแนะนําอย่างใกลช้ดิ อาท ิกฬีาแบดมนิตนั, ยงิปืน, ยก

น้ําหนัก, ว่ายน้ํา, ยงิธนู, วลีแชรบ์าสเกตบอล เป็นต้น และนักกฬีาทีม่ศีกัยภาพและผ่านการคดัเลอืกจะมโีอกาสได้

ฝึกซอ้มเกบ็ตวัเพื่อลงแข่งขนักฬีาในรายการต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศต่อไป   

http://www.sanfunhero.com/
http://www.facebook.com/NPCTHA
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นายจติุนันท ์ภิรมยภ์กัดี ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการสานฝันฮโีร่ 

เป็นโครงการทีค่ณะกรรมการพาราลมิปิกแห่งประเทศไทย จดัขึน้มาอย่างต่อเน่ืองเป็นครัง้ที ่5 ดว้ยความร่วมมอืของหลาย

ภาคสว่นของภาครฐับาล และภาคเอกชนภายใตค้อนเซป็ตเ์ชญินกัรบสู่สนามกฬีา กบัโครงการ "สานฝันฮโีร่" (พลสั) ซึง่ปีน้ี

จะพเิศษกว่าทุกปี คอืมกีารเพิม่ผูพ้กิารทีบ่าดเจบ็ทัว่ประเทศสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ  

ผมอยากใหโ้ครงการสานฝันฮโีร่ (พลสั) ครัง้ที ่5 น้ี เป็นสะพานแห่งโอกาส เป็นบนัไดสูค่วามสาํเรจ็ของพวกท่านทุกคนใน

ทีน้ี่ ไดส้รา้งความฝันใหม่ พลงัใจใหม่ๆ ในการกลบัมารบัใชช้าตอิกีครัง้ โดยมพีวกผมเป็นส่วนหน่ึงในการทําความฝันของ

ท่านใหเ้ป็นจรงิในการเล่นกฬีา และพฒันาตนเองจนเป็นนกักฬีาคนพกิารทมีชาตไิทยไดเ้ช่นเดยีวกบันกักฬีารุ่นพีข่องพวก

ท่าน”  

นายสุรสิทธ์ิ ทองจนัทร ์ผู้อํานวยการสํานักภาษีอากรกลาง บริษัท สิงห์ คอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั กล่าวว่า “สําหรบั

โครงการสานฝันฮโีร่ ความร่วมมอืทีเ่กดิขึน้ในปีแรกนัน้เป็นการทีใ่หพ้ีน้่องทหารและเจา้หน้าทีต่ํารวจไดม้โีอกาสกลบัมารบั

ใชช้าตไิดอ้กีครัง้หน่ึง นอกจากการใชร่้างกายปกป้องความสงบสุขใหก้บัพีน้่องประชาชน ในวนัน้ีพวกเขาจะไดใ้ชห้วัใจใน

การรบัใช้ชาติ ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไปถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่สมบูรณ์ และในตอนหลังก็ได้เปิดโอกาสให้

ประชาชนทัว่ไทยทีม่ร่ีางกายไม่สมบรูณ์ไดร้บัใชช้าตอิกีดว้ย” 

มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผู้จดัการ บริษทั ไทยบริดจสโตน จาํกดั กล่าวว่า “ไทยบรดิจสโตน มคีวามภาคภูมใิจ

อย่างยิง่ทีไ่ดม้สีว่นสนับสนุนโครงการ ““สานฝันฮโีร่ พลสั” มาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที ่5 ตามพนัธกจิหลกัในการ “รบัใชส้งัคม

ดว้ยคุณภาพทีเ่หนือกว่า” โดยการเป็นผูส้นบัสนุนกฬีาโอลมิปิกและพาราลมิปิกจนถงึปี 2024 ควบคู่ไปกบัการสง่เสรมิกฬีา

ทัง้ในระดับชุมชนและระดับประเทศ เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจให้คนก้าวข้ามขดีจํากดัเพื่อมีสุขภาพที่ดีขึ้น จากชื่อเสยีง

ความสาํเรจ็ของนักกฬีาที่ผ่านมา แสดงให้เหน็ว่าทุกคนมศีกัยภาพ ความสามารถและจติใจทีเ่ขม้แขง็ ไม่ว่าจะมอุีปสรรค

อย่างไร ก็ไม่สามารถหยุดยัง้พวกเขาจากการไล่ล่าความฝันของตนเอง และบรดิจสโตนกพ็ร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและ

สนบัสนุนต่อไป” 

นายสมชยั  ศภุวิฑิตพฒันา  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  บริษทั โตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั กล่าวว่า “บรษิทัฯ  

มคีวามยนิดอีย่างยิง่ที่ไดร้บัเกยีรตจิากคณะกรรมการพาราลมิปิกแห่งประเทศไทย ในการมสี่วนสนับสนุนโครงการ “สาน

ฝันฮโีร่ พลสั 2019” ในครัง้น้ี บรษิทัฯ เหน็ถงึความมุ่งมัน่ ของทางคณะกรรมการพาราลมิปิกแห่งประเทศไทย ทีจ่ะสง่เสรมิ

เยาวชนและประชาชนที่มคีวามผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทางร่างกายใหม้คีวามตระหนักถงึคุณประโยชน์ของการเล่น

กฬีา รวมไปถงึการสนบัสนุนใหไ้ดร้บัความเสมอภาคเหมอืนกบันักกฬีาทัว่ไปกา้วขา้มขดีจํากดัของตวัเอง อกีทัง้มกีําลงัใจ

สามารถพชิติความฝัน พฒันาศกัยภาพเพื่อมุ่งสูก่ารเป็นตวัแทนนกักฬีาพาราลมิปิกทมีชาตไิทย ตลอดจนสรา้งชื่อเสยีงและ

ขบัเคลื่อนความสขุใหก้บัคนไทยและประเทศไทยต่อไป 
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สาํหรบัท่ีผ่านมานักกีฬาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้พฒันาทางด้านศกัยภาพก้าวข้ามขีดจาํกดัของร่างกายฝึกฝน

อย่างอดทนจนประสบความสาํเรจ็ และสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศไทยในวนัน้ี อาทิ 

• อนุสรณ์ ไชยชาํนาญ อายุ 33 ปี นกักฬีายงิปืนยาวอดัลม เจา้ของเหรยีญทองอาเซยีนพาราเกมส ์2015 ประเทศ

สงิคโปร ์1 เหรยีญทองเวลิดค์พั 2016 กรุงเทพฯ และ 1 เหรยีญทองแดง รายการ “CHEONGJU 2018 WORLD 

SHOOTING PARA  SPORT CHAMPIONSHIPS” ประเทศเกาหล ี 

• นายอาํนาจ คงมนต ์นกักฬีาปืนสัน้อดัลม แชมป์ 1 เหรยีญทอง 2 เหรยีญทองแดง กฬีา“สงขลาเกมส”์ และกฬีา

คนพกิารแหง่ชาต ิครัง้ที ่35 และ 2 เหรยีญทอง และ 1 เหรยีญเงนิ 1 เหรยีญทองแดง การแขง่ขนักฬีาคนพกิาร

แห่งชาต ิครัง้ที ่36 (น้ํากกเกมส)์  

• นายสะอาดมั แยนา นกักฬีาวลีแชรเ์รซซิง่ทมีชาตไิทย แชมป์ 1 เหรยีญทอง และ 1 เหรยีญเงนิ รายการ ปากน้ํา

โพเกมส ์2016, 2 เหรยีญทอง รายการ การแขง่ขนักฬีาคนพกิาร สมหิลาเกมส ์ครัง้ที ่35, 6 เหรยีญทอง รายการ 

การแขง่ขนักฬีาคนพกิาร นครนายกเกมส ์ 2019, 2 เหรยีญทองแดง รายการการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแหง่ชาต ิ

ครัง้ที ่36 (น้ํากกเกมส)์  

 


