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ซินเน็ คฯชวนร่วมเดิน-วิงการกุศล

SYNNEX RUN รายได ้ไม่หก
ั ค่าใช ้จ่าย สมทบทุนมูลนิธริ ามาธิบดีฯ
หมวดหมู:่ กีฬา (/index.php/social-news/category/82.html)

ซินเน็คฯชวนร่ วมเดิน-วิงการกุศล SYNNEX RUN รายได้ ไม่ หกั ค่ าใช้ จ่าย สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้นําเข้ าและจัดจําหน่ ายสินค้ าเทคโนโลยีชันนําหลากหลายประเภท
ชวนร่ วมกิจกรรมเดิน-วิง การกุศลในงาน “SYNNEX RUN 2019” ภายใต้ แนวคิด ‘เชือมเทคโนโลยี ต่ อชีวติ ’ ในวันอาทิตย์ ที 31
มีนาคม 2562 ณ สะพานพระราม 8 รายได้ ทงหมดจากค่
ั
าสมัครร่ วมกิจกรรมไม่ หกั ค่ าใช้ จ่าย รวมกับเงินบริจาค จะนําไปสมทบ
ทุนจัดซืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ เพือสถาบันการแพทย์ จกั รี นฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิ ดรั บสมัคร
แล้ ววันนีที www.synnexrun.com
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารบริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรื อ (SYNEX) กล่าวว่า ในปี นีเราต้ องการ
จะสานต่อแนวคิด “เชือมเทคโนโลยีตอ่ ชีวิต” ให้ เห็นเป็ นภาพทีชัดเจนยิงขึน โดยตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ซินเน็คฯ มุง่ มันส่งเสริ มเทคโนโลยี
ในด้ านต่างๆ เพือสร้ างความเปลียนแปลงให้ กบั ทุกชีวิตมาอย่างต่อเนือง เราจึงได้ ริเริ มจัดกิจกรรมเดิน-วิง การกุศล ‘SYNNEX RUN
’ใน
ครังนีขึน บนความต้ องการทีจะสะท้ อนภาพความเชือมต่อระหว่างเทคโนโลยีและสังคมเข้ าด้ วยกันผ่าน ‘การให้ ”’และ ‘การช่วยเหลือ’ ผู้อืน ให้
มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีขนึ โดยเริ มต้ นจากตัวเราเองก่อน ซึงรายได้ ทงหมดโดยไม่
ั
หกั ค่าใช้ จา่ ยรวมกับเงินบริ จาค จะนําไปสมทบทุนจัดซืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ เพือสถาบันการแพทย์จกั รี นฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเชิญชวนนักวิงและผู้มีจิตศรัทธามาร่วม
กิจกรรมเดิน-วิงการกุศล SYNNEX RUN 2019 เพือร่วมกันส่งเสริ มและส่งต่อคุณภาพชีวิตทีดียิงขึน ด้ วยการมอบการรักษาพยาบาลให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผ้ ปู ่ วย
กิจกรรม SYNNEX RUN 2019 จะจัดขึนในวันอาทิตย์ที 31 มีนาคม 2562 ณ สะพานพระราม 8 ประกอบด้ วย การแข่งขันฮาล์ฟ
มาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร (ค่าสมัคร คนละ 600 บาท), มินิ มาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร คนละ 500 บาท) และ
กิจกรรมฟั นรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร คนละ 500 บาท) โดยผู้สมัครจะได้ รับเสือและเหรี ยญรางวัล ซึงกิจกรรมจะเริ มตังแต่เวลา
03.50 น.ไปจนถึง 08.30 น.
พร้ อมกันนี ยังมีเงินรางวัล* และถ้ วยรางวัล* สําหรับนักวิง โดยผู้ชนะในประเภทฮาล์ฟมาราธอน ทังชาย และหญิงแบบ Overall อันดับ 15 จะได้ รับเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท / 8,000 บาท / 6,000 บาท / 4,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลําดับ รางวัลประเภทถ้ วยมอบให้ แก่
ผู้ชนะชาย และหญิงอันดับ 1-3 ในทุกกลุม่ อายุ ได้ แก่ ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขึนไป และ
ประเภทหญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปี ขึนไป
ส่วนนักวิงในประเภทมินิมาราธอน ผู้ชนะทังชายและหญิงแบบ Overall อันดับ 1-5 จะได้ รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท / 4,000 บาท /
3,000 บาท / 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลําดับ รางวัลประเภทถ้ วย มอบให้ กบั ผู้ชนะชายและหญิง อันดับ 1 – 3 ในทุกกลุม่ อายุ ได้ แก่
ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขึนไป และประเภทหญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี /
50 ปี ขึนไป
หมายเหตุ* ผู้ได้ รับรางวัลใน Overall ไม่มีสทิ ธิได้ รับรางวัลในกลุม่ อายุอีก *
กิจกรรม SYNNEX RUN 2019 ครังนี จะนํารายได้ ทงหมดจากค่
ั
าสมัครร่วมกิจกรรมไม่หกั ค่าใช้ จา่ ย รวมกับเงินบริ จาค ส่งมอบต่อให้ กบั
สถาบันการแพทย์จกั รี นฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทีเปิ ดให้ บริ การรักษาพยาบาลประชาชนเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่
ยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ทนั สมัย แม่นยําสูง และจําเป็ นสําหรับการวินิจฉัย
และรักษาโรคต่างๆ อีกมาก อาทิ กล้ องส่องตรวจปอดและหลอดลม เครื องเอกซเรย์ระบบดิจิทลั เครื องดมยาสลบพร้ อมเครื องช่วยหายใจ
เครื องกระตุกหัวใจ เครื องตรวจวิเคราะห์การทํางานของเซลล์ประสาทหูชนใน
ั เครื องตรวจและติดตามคลืนหัวใจและสัญญาณชีพ และเครื อง
ตรวจจอประสาทตา เป็ นต้ น
สําหรับ ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ ตงแต่
ั วนั นี ผ่านช่องทางออนไลน์ www.synnexrun.com หรื อประสงค์ร่วมบริ จาคสมทบทุน
ตามจิตศรัทธาได้ ทีบัญชี ‘SYNNEX RUN 2019 เชือมเทคโนโลยี ต่อชีวิต เพือสมทบทุนจัดซือเครื องมือแพทย์’ ธนาคารกรุงเทพ เลขทีบัญชี
024-7-11552-0 สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิมเติมได้ ที www.facebook.com/Synnexthailand/ หรื อโทร Synnex Care 1251
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ซินเน็คฯชวนร่วมเดิน-วิงการกุศล “SYNNEX RUN” รายได้ไม่หักค่า
ใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
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สําน ักข่าวหุน
้ อินไซด์(6 มีนาคม 2562)-------บริษ ัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน) ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัด
ั าหลากหลายประเภทชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิง การกุศลในงาน “SYNNEX RUN 2019” ภายใต ้
จําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
แนวคิด “เชือมเทคโนโลยี ต่อชีวต
ิ ” ในวันอาทิตย์ท ี 31 มีนาคม 2562 ณ สะพานพระราม 8 รายได ้ทังหมดจากค่าสมัครร่วม
กิจกรรมไม่หก
ั ค่าใช ้จ่าย รวมกับเงินบริจาค จะนํ าไปสมทบทุนจัดซืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิ ดรับสมัครแล ้ววันนีที www.synnexrun.com

รายงานพิ เศษ : PJW เข้าสู่โหมดการเติบโต ป 62
เริมเก็บเกียวลงทุนในจีน
บมจ.ปั ญจวัฒนาพลาสติก (PJW) ลันปี นเข
ี ้าสูโ่ หมดการเติบโต
อานิสงส์เริมเก็บเกียวการลงทุนในจีนทีคาดว่าปี นจะมี
ี
รายได ้...

ขนมชัน By : เจ๊มดแดง
นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ้าหน้าทีบริหารบริษ ัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน) หรือ (SYNEX) กล่าว
ว่า ในปี นเราต
ี
้องการจะสานต่อแนวคิด “เชือมเทคโนโลยีตอ
่ ชีวต
ิ ” ให ้เห็นเป็ นภาพทีชัดเจนยิงขึน โดยตลอดระยะเวลาทีผ่านมา

HotNews : D คาดป 62 ฟนรายได้ 1 พั นลบ.

ซินเน็ คฯ มุง่ มันส่งเสริมเทคโนโลยีในด ้านต่างๆ เพือสร ้างความเปลียนแปลงให ้กับทุกชีวต
ิ มาอย่างต่อเนือง เราจึงได ้ริเริมจัด
กิจกรรมเดิน-วิง การกุศล “SYNNEX RUN 2019” ในครังนีขึน บนความต ้องการทีจะสะท ้อนภาพความเชือมต่อระหว่าง
เทคโนโลยีและสังคมเข ้าด ้วยกันผ่าน “การให้” และ “การช่วยเหลือ” ผู ้อืน ให ้มีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดีขน
ึ โดยเริมต ้นจากตัวเราเอง
ก่อน ซึงรายได ้ทังหมดโดยไม่หก
ั ค่าใช ้จ่ายรวมกับเงินบริจาค จะนํ าไปสมทบทุนจัดซืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพือสถาบันการ
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แพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเชิญชวนนักวิงและผู ้มีจต
ิ ศรัทธามาร่วมกิจกรรมเดิน-วิง
การกุศล SYNNEX RUN 2019 เพือร่วมกันส่งเสริมและส่งต่อคุณภาพชีวต
ิ ทีดียงขึ
ิ น ด ้วยการมอบการรักษาพยาบาลให ้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู ้ป่ วย

กิจกรรม SYNNEX RUN 2019 จะจัดขึนในวันอาทิตย์ท ี 31 มีนาคม 2562 ณ สะพานพระราม 8 ประกอบด ้วย การแข่งขันฮาล์ฟ

Hooninside Talk : คุณกระทรวง จารุศิระ ล้วง
ลึก Supertrader

มาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร (ค่าสมัคร คนละ 600 บาท), มินิ มาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร คนละ 500

ล ้วงลึก Supertrader

บาท) และกิจกรรมฟั นรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร คนละ 500 บาท) โดยผู ้สมัครจะได ้รับเสือและเหรียญรางวัล ซึง
กิจกรรมจะเริมตังแต่เวลา 03.50 น.ไปจนถึง 08.30 น.

พร ้อมกันนียังมีเงินรางวัล* และถ ้วยรางวัล* สําหรับนักวิง โดยผู ้ชนะในประเภทฮาล์ฟมาราธอน ทังชาย และหญิงแบบ Overall
อันดับ 1-5 จะได ้รับเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท / 8,000 บาท / 6,000 บาท / 4,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลําดับ รางวัล
ประเภทถ ้วยมอบให ้แก่ผู ้ชนะชาย และหญิงอันดับ 1-3 ในทุกกลุม
่ อายุ ได ้แก่ ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49
ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขนไป
ึ
และประเภทหญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปี ขนไป
ึ

ส่วนนักวิงในประเภทมินม
ิ าราธอน ผู ้ชนะทังชายและหญิงแบบ Overall อันดับ 1-5 จะได ้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท / 4,000
บาท / 3,000 บาท / 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลําดับ รางวัลประเภทถ ้วย มอบให ้กับผู ้ชนะชายและหญิง อันดับ 1 – 3
ในทุกกลุม
่ อายุ ได ้แก่ ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขนไป
ึ
และประเภทหญิง : อายุไม่
เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปี ขนไป
ึ
ิ ธิได ้รับรางวัลในกลุม
หมายเหตุ* ผู ้ได ้รับรางวัลใน Overall ไม่มส
ี ท
่ อายุอก
ี *
กิจกรรม SYNNEX RUN 2019 ครังนี จะนํ ารายได ้ทังหมดจากค่าสมัครร่วมกิจกรรมไม่หก
ั ค่าใช ้จ่าย รวมกับเงินบริจาค ส่งมอบ
ต่อให ้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทีเปิ ดให ้บริการรักษาพยาบาลประชาชนเป็ นทีเรียบร ้อยแล ้ว แต่ยงั ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทมี
ี
เทคโนโลยีทางการแพทย์ทน
ั สมัย แม่นยําสูง และจําเป็ นสําหรับการวินจ
ิ ฉั ยและรักษาโรคต่างๆ อีกมาก อาทิ กล ้องส่องตรวจ
ปอดและหลอดลม เครืองเอกซเรย์ระบบดิจท
ิ ล
ั เครืองดมยาสลบพร ้อมเครืองช่วยหายใจ เครืองกระตุกหัวใจ เครืองตรวจวิเคราะห์
ั
การทํางานของเซลล์ประสาทหูชนใน
เครืองตรวจและติดตามคลืนหัวใจและสัญญาณชีพ และเครืองตรวจจอประสาทตา เป็ นต ้น

สําหรับผู ้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได ้ตังแต่วน
ั นี ผ่านช่องทางออนไลน์ www.synnexrun.com หรือประสงค์รว่ มบริจาค
สมทบทุนตามจิตศรัทธาได ้ทีบัญชี “SYNNEX RUN 2019 เชือมเทคโนโลยี ต่อชีวต
ิ เพือสมทบทุนจัดซือเครืองมือแพทย์”
ธนาคารกรุงเทพ เลขทีบัญชี 024-7-11552-0 สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิมเติมได ้ที
www.facebook.com/Synnexthailand/ หรือโทร Synnex Care 1251

