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่ ชนตอหม้













สยามโฟกัสไทม์
ข่าว ทันโลก เพือคุณ



LIVE ข่าวประชาสัมพันธ์ กีฬา ธุรกิจ ชาวบ ้าน เกษตร ร ้องเรียน บันเทิง สังคม หน่วยงานภาครัฐ คลิป หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์

ี งใหม่// ซน
ิ เน็ คฯ ผนึกกําลัง มช. และพันธมิตรไอทีชนนํ
ั าจัดการ
เชย
แข่งขัน“SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019”รอบชงิ
ชนะเลิศ (ชมคลิป)
 20 มีนาคม 2019

 admin

ื พิมพ์ สยามโฟกัสไทม์
หนังสอ
ถูกใจเพจ 364 จํานวนคนทีถูกใจ
เป็ นคนแรกในกลุม
่ เพือนของคุณทีถูกใจสิงนี

1

ี งใหม่// ซน
ิ เน็ คฯ ผนึกกําลัง มช. และพันธมิตรไอทีชนนํ
ั าจัดการ
เชย
แข่งขัน“SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019”รอบ
ชงิ ชนะเลิศ

แข่งขัน“SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019”รอบชิ
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เมือวันที 19 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อํานาจ อยูส
่ ข
ุ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็ นประธานเปิ ดการแข่งขัน SYNNEX GAMING & ESPORT
TOURNAMENT 2019” รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันเกมออนไลน์ PLAYERUNKNOWN’S
BATTLEGROUNDS หรือ “PUBG”ระดับอุดมศึกษาครังประวัตศ
ิ าสตร์ ในงาน CMU IT Festival 2019
ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 โดยมี นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารบริษัท ซินเน็ ค
(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)กล่าวรายงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารบริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)หรือ
ั าหลากหลายประเภท กล่าวถึง การจัดงาน
SYNNEX ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
“SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019ครังนีว่าจากแนวโน ้ม Garming และ e-Sport
ทีเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนืองทังในและต่างประเทศ SYNNEX ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้า
ั า ได ้เล็งเห็นโอกาสทีดีในการเข ้ามาสนับสนุนภาคการศึกษา พร ้อมส่งเสริมการเล่นเกม
เทคโนโลยีชนนํ
ิ นักศึกษาได ้พัฒนาทักษะก ้าวสูก
่ ารเป็ นนักกีฬาเกมมิงและ eกีฬา e-Sport อย่างสร ้างสรรค์ เพือให ้นิสต
Sport มืออาชีพ

BlueTech City

จึงได ้จับมือค่ายเกมอย่าง PUBG และ 22 พันธมิตรชันนํ าทางธุรกิจจัดงาน SYNNEX GAMING &
ESPORT TOURNAMENT 2019 ขึน ซึงเป็ นการชิงแชมป์ ภูมภ
ิ าคครังแรกของประเทศไทยในระดับ
อุดมศึกษา และได ้รับการตอบรับอย่างดีจากภาคการศึกษา โดยทีมีทม
ี ร่วมสมัครเข ้าแข่งขันในครังนีมากถึง
279 ทีม 74 มหาวิทยาลัย จากทังหมด 150 มหาวิทยาลัยทัวประเทศ นํ ามาแบ่งสายจัดการแข่งขันกัน
อย่างเข ้มข ้นผ่าน online Tournament จนได ้ 17 ทีมสุดท ้าย ทีเดินทางมาประชันฝี มือเพือเฟ้ นหาสุด
ยอดเกมเมอร์ PUBG ในรอบชิงชนะเลิศ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม
2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.siamfocustimenews.com/228869
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บริษัท 88 แปซิฟิค จํากัด จําหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสูง-ตําผู ้นํ าเข ้าและ
ั าระดับประเทศ
ตัวแทนแบรนด์ชนนํ

บริษัท 88 แปซิฟิค จํากัด

สําหรับผู ้เข ้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 17 ทีมสุดท ้าย ประกอบด ้วย ทีม DooxJoox มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,ทีม BU ESPORT มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,ทีม KMUTNB Esports มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้าพระนครเหนือ,ทีม ก๋วยจับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,ทีม NoMercy มหาวิทยาลัยรังสิต,ทีม
KMUTT Esport มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร,ี ทีม KMITL ESPORT สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง,

สวนนงนุชพัทยา (คลิกทีภาพเข ้าชม
กิจกรรม)

ทีม NON-Sleep มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย,ทีม Green Nona มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ทีม RU BY
SEILAH AND AG มหาวิทยาลัยรามคําแหง,ทีม Rangsit E-sports Club มหาวิทยาลัยรังสิต,ทีม Little
Duck มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,ทีม BUU Esports-SaFG มหาวิทยาลัยบูรพา,ทีม Recade มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี,ทีม KKU E-sports มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ทีม 123 ปลาฉลามขึนบก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และทีม Fourth Gods สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น

ประกาศ

ข่าวฮอต 5 อันดับประจําวันนี
แกน
นํ า“เ
พือ
ไทย
” ลุย
กาด
แลง
หา
่ งสอน งัด
เสียงโค ้งสุดท ้ายช่วยผู ้สมัครแม่ฮอ
ปั ญหาเศรษฐกิจซบเซา เลือกเพือไทยช่วย
แก ้ไข พร ้อม เข ้านมัสการขอพรรองเจ ้าคณะ
อําเภอแม่สะเรียง (ชมคลิป)
177 views | posted on 19/03/2019
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และทีมทีเข ้ารอบแข่งขัน 17 ทีมสุดท ้ายจะได ้รับเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท พร ้อมการดูแลค่าเดิน

เพช

ทาง ทีพัก และอาหารตลอดการแข่งขัน โดยผู ้ทีชนะการแข่งขันอันดับ 1 จะได ้รับเงินรางวัล 100,000 บาท

รบูร

อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และ 20,000 บาท พร ้อมชุดคอมพิวเตอร์ทรองรั
ี
บการเล่นเกม และ

ณ์

งานมัลติมเิ ดียขันสูง LEMEL-PUBG Certi ed GAMING PC มูลค่าเครืองละ 66,900 บาท

ชาว
บ ้าน
วัง
ไทร
ทอง
สุดเฮง ถูกรางวัลที 1 รับเงิน 6 ล ้านบาท และ
ยังพ่วงรางวัลเลขท ้าย 3 ตัว อีก2ใบ รับเพิม
8,000 บาท (ชมคลิป)
123 views | posted on 16/03/2019

พรร
ค
เพือ
แผ่น
ดิน…
สัก
การะ
ขอ
พรสิงศักดิสิทธิ ของจังหวัดสมุทรปราการ ก่อน
ลุยสู ้ศึกเลือกตังโค ้งสุดท ้าย (ชมคลิป)
42 views | posted on 19/03/2019

งานSYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 นับเป็ นอีกกลยุทธ์ในการรุกตลาด GAMING

พรร

่ ารเป็ น Professional e-Sport
& e-Sport ภายใต ้คอนเซ็ปต์ “ GET CLOSER to GAMER” เพือต่อยอดสูก

ค

อย่างเต็มรูปแบบ การจัดงานครังนีนับเป็ นโอกาสดีทจะกระตุ
ี
้นตลาดไอทีและเกมมิงในระดับภูมภ
ิ าคให ้ตืน

พลัง

ตัว รวมถึงสร ้างความเข ้มแข็งของบรนด์ให ้เป็ นทีรู ้จักในกลุม
่ นักเล่นเกมมากขึน อีกทังยังตอกยําการเป็ น

ประ

ผู ้นํ าในการนํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าไอทีทตอบโจทย์
ี
ในทุกไลฟ์ สไตล์ ทีมันใจได ้กับการบริการก่อนและ

ชา

หลังการขายภายใต ้สัญลักษณ์ Trusted by Synnex อีกด ้วย

รัฐ
เปิ ด
ตัวผู ้
สมัคร สส.เขต 2 จ.นราธิวาส ประชาชนกว่า
5,000 คน แห่ฟังการปราสัย ขณะทีนโยบาย
มารดาประชารัฐและการพัฒนาพืนที
สามเหลียมเศรษฐกิจ ถูกใจสตรีในเขต 3
อําเภอ
31 views | posted on 12/03/2019

‘รมช
.ศึก
ษา’ร่
วม
ลง
นาม
บันทึ
ก
จัดการศึกษาพืนที‘นาโต่’ (ชมคลิป)
30 views | posted on 19/03/2019
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ราคานํ ามันวันนี

นภาพร ขัตย
ิ ะ/เชียงใหม่

1
 กิจกรรมเพือสังคม, คลิป, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

หัวข ้อข่าว
่ งสอน ซักซ ้อมการปฏิบต
 ติวเข ้ม กกต.แม่ฮอ
ั ห
ิ น ้าที
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตัง และ เจ ้าหน ้าที

เด็กนักเรียนซิง จยย.ขอบทางด ้านซ ้ายเจอรถบรรทุก
เลียวตัดหน ้าหลบชนขอบทางหัวโหม่งเสาสะพานลอย

เลือกหมวดหมู่

ดับคาที 2ศพ (ชมคลิป) 

รักษาความปลอดภัย เพือให ้การเลือกตังเป็ นไปด ้วย

DATE

ความเรียบร ้อย

มีนาคม 2019

RELATED POSTS
จ

สระบุร-ี บรรทุกเทลเลอร์ 22
ล ้อขึนเขา คันส่งหลุดพุง่ ชน
กกต.กาฬสินธุย
์ น
ั เลือกตัง
ตอหม ้อเมียดับ (ชมคลิป)
ล่วงหน ้าไม่พบการทุจริต
 20 มีนาคม 2019  admin
ร ้องเรียน (ชมคลิป)
ปิ ดความเห็น

รถบรรทุกเทลเลอร์...
คลิป

อุบต
ั เิ หตุ

ในประเทศ

 20 มีนาคม 2019  admin
ปิ ดความเห็น

ผอ.กกต.กาฬสินธุ.์ ..
การเมือง

คลิป

หน่วยงานภาครัฐ

#ทหารเป็ นทีพึงของ
ประชาชน# มทบ.32 นํ า
กําลังพล/จิตอาสาพระราข
ทาน 904 ร่วมทําความ
สะอาดล ้างถนน ฉีดพ่นนํ า
ลดมลพิษฝุ่ นละออง บริเวณ
มทบ.32 (ชมคลิป)
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Search Engine Referrals: 240,645
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มช. ผนึกกําลัง ซินเน็ คฯ และพันธมิตรไอทีจัดการแข่งขัน “SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019” รอบชิงชนะเลิศ | Chiang M…

มช. ผนึกกําลัง ซินเน็คฯ และพันธมิตรไอทีจัดการแข่งขัน “SYNNEX
GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019” รอบชิงชนะเลิศ
19 มีนาคม 2562

วันที 19 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อํานาจ อยูส
่ ข
ุ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ น
ประธานกล่าวเปิ ด”การแข่งขัน SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019” รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันเกมออนไลน์
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS หรือ PUBG ระดับอุดมศึกษาครังประวัตศ
ิ าสตร์ ในงาน CMU IT Festival 2019 โดยมี
นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารบริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)กล่าวรายงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อํานาจ อยูส
่ ข
ุ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มค
ี วามยินดี เป็ น
อย่างยิงทีบริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ให ้เกียรติจัดการแข่งขัน “SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT
2019”การแข่งขันเกมออนไลน์ PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS หรือ “PUBG” รอบชิงชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาครังแรก
ในประวัตศ
ิ าสตร์ในงาน CMU IT Festival 2019 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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งาน CMU IT Festival 2019 เป็ นหนึงในกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทมุ
ี ง่ ส่งเสริมนักศึกษาให ้เป็ น Smart
Student Smart IT ทีสามารถก ้าวทันโลก และตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีนวัตกรรมทีจําเป็ นสําหรับการเรียนรู ้ในยุคดิจท
ิ ล
ั 4.0
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันกีฬา e-Sport รวมถึงนิทรรศการสินค ้าไอทีและนวัตกรรมทีรวบรวมมาจัดแสดงภายในงาน

ดังนัน กิจกรรม“SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019” จึงสอดคล ้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ทังยังเป็ นการ
ั ยภาพเป็ นทียอมรับทังในและต่างประเทศ และพร ้อม
สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะหรือภาควิชาทีเกียวข ้อง โดยมุง่ ผลิตบัณฑิตให ้มีศก
เป็ น Tech Start-up มีความสามารถพัฒนาเกมและสืออินเทอร์แอคทีฟ เพือตอบโจทย์ธรุ กิจและอุตสาหกรรม e-sport ได ้ต่อไปในอนาคต

นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารบริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) กล่าวอีกว่า เนืองจาก แนวโน ้ม Garming
ั า ได ้
และ e-Sport ทีเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนืองทังในและต่างประเทศ SYNNEX ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
เล็งเห็นโอกาสทีดีในการเข ้ามาสนับสนุนภาคการศึกษา พร ้อมส่งเสริมการเล่นเกมกีฬา e-Sport อย่างสร ้างสรรค์ เพือร่วมพัฒนาทักษะแก่
เด็กและเยาวชนไทยรุน
่ ใหม่ในด ้านการวิเคราะห์แก ้ไขปั ญหาเฉพาะหน ้า การวางแผน และการทํางานเป็ นทีม สามารถสร ้างประโยชน์ด ้าน
ิ นักศึกษาได ้พัฒนาทักษะก ้าวสูก
่ ารเป็ นนักกีฬาเกมมิงและ e-Sport มืออาชีพ
พัฒนาการทางสมอง อีกทังเพือให ้นิสต
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ซินเน็ คฯจึงได ้ร่วม กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และค่ายเกมอย่าง PUBG และ 22 พันธมิตรชันนํ าทางธุรกิจจัดงาน SYNNEX GAMING &
ESPORT TOURNAMENT 2019 ขึน ซึงเป็ นการชิงแชมป์ ภูมภ
ิ าคครังแรกของประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา และได ้รับการตอบรับอย่างดี
จากภาคการศึกษา โดยทีมีทม
ี ร่วมสมัครเข ้าแข่งขันในครังนีมากถึง 279 ทีม 74 มหาวิทยาลัย จากทังหมด 150 มหาวิทยาลัยทัวประเทศ

นํ ามาแบ่งสายจัดการแข่งขันกันอย่างเข ้มข ้นผ่าน online Tournament จนได ้ 17 ทีมสุดท ้าย ทีเดินทางมาประชันฝี มือเพือเฟ้ นหาสุดยอด
เกมเมอร์ PUBG ในรอบชิงชนะเลิศ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ การจัดงานครังนีนับเป็ นโอกาสดีทจะกระตุ
ี
้นตลาดไอทีและเกมมิงในระดับภูมภ
ิ าคให ้ตืนตัว อีกด ้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น
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แข่งขัน“SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019”รอบชิ
2019”รอบชิงชนะเ…
ชนะเ…

(http://www.88pacific.online)

เมือวันที 19 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อํานาจ อยูส
่ ข
ุ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เป็ นประธานเปิ ดการแข่งขัน SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019” รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันเกม
ออนไลน์ PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS หรือ “PUBG”ระดับอุดมศึกษาครังประวัตศ
ิ าสตร์ ในงาน CMU IT Festival 2019
ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 โดยมี นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารบริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย)
จํากัด(มหาชน)กล่าวรายงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษ ัท 88 แปซิฟิค จําก ัด จําหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง-ตําผูน
้ ําเข้าและต ัวแทนแบรนด์
ั าระด ับประเทศ
ชนนํ
(http://www.88pacific.online)
บริษัท 88 แปซิฟิค จํากัด

นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารบริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)หรือ SYNNEX ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและ
ั าหลากหลายประเภท กล่าวถึง การจัดงาน “SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT
จัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
2019ครังนีว่าจากแนวโน ้ม Garming และ e-Sport ทีเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนืองทังในและต่างประเทศ SYNNEX ในฐานะผู ้นํ าเข ้า
ั า ได ้เล็งเห็นโอกาสทีดีในการเข ้ามาสนับสนุนภาคการศึกษา พร ้อมส่งเสริมการเล่นเกมกีฬา
และจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
ิ นักศึกษาได ้พัฒนาทักษะก ้าวสูก
่ ารเป็ นนักกีฬาเกมมิงและ e-Sport มืออาชีพ
e-Sport อย่างสร ้างสรรค์ เพือให ้นิสต

จึงได ้จับมือค่ายเกมอย่าง PUBG และ 22 พันธมิตรชันนํ าทางธุรกิจจัดงาน SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 ขึน
ซึงเป็ นการชิงแชมป์ ภูมภ
ิ าคครังแรกของประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา และได ้รับการตอบรับอย่างดีจากภาคการศึกษา โดยทีมี
ทีมร่วมสมัครเข ้าแข่งขันในครังนีมากถึง 279 ทีม 74 มหาวิทยาลัย จากทังหมด 150 มหาวิทยาลัยทัวประเทศ นํ ามาแบ่งสายจัดการ
แข่งขันกันอย่างเข ้มข ้นผ่าน online Tournament จนได ้ 17 ทีมสุดท ้าย ทีเดินทางมาประชันฝี มือเพือเฟ้ นหาสุดยอดเกมเมอร์ PUBG
ในรอบชิงชนะเลิศ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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5 ข่าวเด่นประจําว ันนี

(http://www.4forcenews.com/74649/19/03/2019/) พรรค
เพือแผ่นดิน…สักการะขอพรสิงศักดิสิทธิ ของจังหวัด
สมุทรปราการ ก่อนลุยสู ้ศึกเลือกตังโค ้งสุดท ้าย (ชมคลิป)
(http://www.4forcenews.com/74649/19/03/2019/)
117 views | posted on 19/03/2019

สําหรับผู ้เข ้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 17 ทีมสุดท ้าย ประกอบด ้วย ทีม DooxJoox มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ทีม BU ESPORT
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,ทีม KMUTNB Esports มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ,ทีม ก๋วยจับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี,ทีม NoMercy มหาวิทยาลัยรังสิต,ทีม KMUTT Esport มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร,ี ทีม KMITL
ESPORT สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง,

(http://www.4forcenews.com/74248/16/03/2019/) ครู
่ งสอน แต่งชุดดําเชิงสัญลักษณ์
สังกัด สพป.มส.2 แม่ฮอ
คัดค ้าน ไม่เห็นด ้วย กับร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
ระบุ ครูต ้องมีใบประกอบวิชาชีพ ไม่ใช่ใครก่อเป็ นได ้โดยไม่ม ี
จิตวิญญาณความเป็ นครู (ชมคลิป)
(http://www.4forcenews.com/74248/16/03/2019/)
28 views | posted on 16/03/2019

(http://www.4forcenews.com/74779/19/03/2019/)
ปทุมธานี อาสาสมัครตํารวจชุมชนสถานีตํารวจภูธร
สามโคก(ตชต.)ประชุมประจําเดือนมีนาคม 2562 (ชมคลิป)
(http://www.4forcenews.com/74779/19/03/2019/)
18 views | posted on 19/03/2019

เชียงใหม่// ซินเน็ คฯ ผนึกกําลัง มช. และพันธมิตร
ั าจัดการแข่งขัน“SYNNEX GAMING &
ไอทีชนนํ
ESPORT TOURNAMENT 2019”รอบชิงชนะเลิศ
(ชมคลิป)
11 views | posted on 20/03/2019

(http://www.4forcenews.com/74707/19/03/2019/) จ.อุบล
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ทีม NON-Sleep มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย,ทีม Green Nona มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ทีม RU BY SEILAH AND AG มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,ทีม Rangsit E-sports Club มหาวิทยาลัยรังสิต,ทีม Little Duck มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,ทีม BUU Esports-SaFG
มหาวิทยาลัยบูรพา,ทีม Recade มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,ทีม KKU E-sports มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ทีม 123 ปลาฉลามขึนบก
มหาวิทยาลัยศรีปทุมและทีม Fourth Gods สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น
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ห ัวข้อข่าว
และทีมทีเข ้ารอบแข่งขัน 17 ทีมสุดท ้ายจะได ้รับเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท พร ้อมการดูแลค่าเดินทาง ทีพัก และอาหารตลอด
การแข่งขัน โดยผู ้ทีชนะการแข่งขันอันดับ 1 จะได ้รับเงินรางวัล 100,000 บาท อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และ 20,000
บาท พร ้อมชุดคอมพิวเตอร์ทรองรั
ี
บการเล่นเกม และงานมัลติมเิ ดียขันสูง LEMEL-PUBG Certified GAMING PC มูลค่าเครืองละ
66,900 บาท

เลือกหมวดหมู่

สถิตผ
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Total Visits:1,016,858
Total Page Views:0
Search Engine Referrals:73,662

http://www.4forcenews.com/74929/20/03/2019/?fbclid=IwAR3O1IPuFs1krSdQm_bbioxWz8TNL9pRwjcjD9vIY2vA4vXN-0SO5QDMX9A

3/6

20/3/2562

ั าจัดการแข่งขัน“SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019”รอบชิงชนะเ…
เชียงใหม่// ซินเน็ คฯ ผนึกกําลัง มช. และพันธมิตรไอทีชนนํ

งานSYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 นับเป็ นอีกกลยุทธ์ในการรุกตลาด GAMING & e-Sport ภายใต ้คอนเซ็ปต์ “
่ ารเป็ น Professional e-Sport อย่างเต็มรูปแบบ การจัดงานครังนีนับเป็ นโอกาสดีทจะ
GET CLOSER to GAMER” เพือต่อยอดสูก
ี
กระตุ ้นตลาดไอทีและเกมมิงในระดับภูมภ
ิ าคให ้ตืนตัว รวมถึงสร ้างความเข ้มแข็งของบรนด์ให ้เป็ นทีรู ้จักในกลุม
่ นักเล่นเกมมากขึน
อีกทังยังตอกยําการเป็ นผู ้นํ าในการนํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าไอทีทตอบโจทย์
ี
ในทุกไลฟ์ สไตล์ ทีมันใจได ้กับการบริการก่อน
และหลังการขายภายใต ้สัญลักษณ์ Trusted by Synnex อีกด ้วย

http://www.4forcenews.com/74929/20/03/2019/?fbclid=IwAR3O1IPuFs1krSdQm_bbioxWz8TNL9pRwjcjD9vIY2vA4vXN-0SO5QDMX9A
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ซน
าจัดงาน
ิ
SYNNEX GAMING ESPORT TOURNAMENT 2019 รอบชง
ชนะเลิศ
ข่าวประชาสั มพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ ท วันพุธที ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๑๘ น.
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กรุ งเทพฯ--20
มี.ค.--ซินเน็ ค
ซินเน็ คฯ ในฐานะ
้ ํ าเข้าและจัด
ผูน
จําหน่ ายสิ นค้า
ั
เทคโนโลยีชนนํ
า
หลากหลาย
ประเภท จับมือ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่และ
ั
พันธมิตรไอทีชน
นํ ารวม 22 แบรนด์
ระดับโลก จัด
กิจกรรม "SYNNEX
GAMING &
ESPORT
TOURNAMENT
2019" การแข่งขัน
เกมออนไลน์

หั วข้ อข่ าวยอดนิ ยม
กรมสรรพากร ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกรุ ง
ไทย ธนาคารออมสิ น ไปรษณี ยไ์ ทย
การบินไทย ธนาคารกสิ กรไทย hotmai เพียว
ริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิ ชย์ คาราบาว ดี
แทค ไทยพาณิ ชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 12car กรุ งไทย ธนาคาร
กรุ งศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟ
แห่งประเทศไทย มิตซูบิช ิ เมืองทอง ธนาคาร
ทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงพาณิ ชย์ เวลา
ประเทศไทย ปตท ธอส บิกซี กรมอต กรม

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS หรือ "PUBG" ระดับอุดมศึ กษาครังประวัติศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ
ในงาน CMU IT Festival 2019 ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ิ า มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ
นางสาวสุธด
ั
้ ํ าเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าเทคโนโลยีชนนํ
SYNNEX ในฐานะผูน
าหลากหลายประเภท กล่าวถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดงาน SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 ว่า "จากแนวโน้ ม Gaming และ e-Sport
้ ํ าเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้า
ทีเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื องทังในและต่างประเทศ SYNNEX ในฐานะผูน
เทคโนโลยี
ชันนํ า จึงได้เล็งเห็นโอกาสทีดีในการเข้ามาสนั บสนุนภาคการศึ กษา พร้อมส่ งเสริมการเล่นเกมกีฬา eSport อย่างสร้างสรรค์ เพือให้นิสิ ต นั กศึ กษาได้พัฒนาทักษะก้าวสู่การเปนนั กกีฬาเกมมิงและ e-Sport มือ
อาชีพ
ั มือค่ายเกมอย่าง PUBG และ 22 พันธมิตรชันนํ าทางธุ รกิจจัดงาน "SYNNEX GAMING &
ซินเน็ คฯ จึงได้จบ
ESPORT TOURNAMENT 2019" ขึน ซึงเปนการชิงแชมปภูมิภาคครังแรกของประเทศไทยในระดับอุดมศึ กษา
ี ร่วมสมัครแข่งขันในครังนี มากถึง 279 ทีม 74
ั การตอบรับอย่างดีจากภาคการศึ กษา โดยทีมีทม
และได้รบ
มหาวิทยาลัย จากทังหมด 150 มหาวิทยาลัยทัวประเทศ นํ ามาแบ่งสายจัดการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นผ่าน
Online Tournament จนได้ 17 ทีมสุดท้าย ทีเดินทางมาประชันฝมือเพือเฟนหาสุดยอดเกมเมอร์ PUBG ใน
รอบชิงชนะเลิศ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ั เงินสนั บสนุนทีมละ 10,000 บาท พร้อมการ
สํ าหรับผูเ้ ข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 17 ทีมสุดท้าย จะได้รบ
้ ชนะการแข่
ี
ั เงินรางวัลมูลค่า
ดูแลค่าเดินทาง ทีพัก และอาหารตลอดการแข่งขัน โดยผูท
งขันอันดับ 1 จะได้รบ
ั เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และ 20,000 ตามลําดับ พร้อมชุด
100,000 บาท อันดับ 2 และ 3 จะได้รบ
ี
คอมพิวเตอร์ทรองรั
บการเล่นเกม และงานมัลติมีเดียขันสูง LEMEL – PUBG Certi ed GAMING PC มูลค่า
เครืองละ 66,900 บาท
ิ า กล่าวในตอนท้ายว่า SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 นั บเปนอีกกลยุทธ์
นางสาวสุธด
ในการรุ กตลาด GAMING & e-Sport ภายใต้คอนเซ็ปต์ "GET CLOSER to GAMER" เพือต่อยอดสู่การเปน
ี
้นตลาดไอที และ
Professional e-Sport อย่างเต็มรู ปแบบ โดยการจัดงานในครังนี นั บเปนโอกาสดีทจะกระตุ
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้ ักในกลุ่มนั กเล่นเกมมาก
เกมมิงในระดับภูมิภาคให้ตืนตัว รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของแบรนด์ให้เปนทีรู จ
้ ํ าในการนํ าเข้า และจัดจําหน่ ายสิ นค้าไอทีทตอบโจทย์
ี
ขึน อีกทังยังตอกยาการเปนผูน
ในทุกไลฟสไตล์ ที
มันใจได้กับการบริการก่อนและหลังการขายภายใต้สัญญลักษณ์ Trusted by Synnex
้ สนใจเข้
ี
สํ าหรับผูท
าร่วมชมงาน "SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019" รอบชิงชนะเลิศ
ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 จะได้พบกับสิ นค้าไอที-เกมมิงราคาพิเศษในโซน CMU IT FESTIVAL 2019
ั
พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมจากแบรนด์ไอทีชนนํ
ามากมาย อาทิ Walk in challenge ชิงรางวัลจาก PUBG
้ รับรางวัลพิเศษ ผู้
Mobile และ PUBG Lite รวม 40,000 บาท, กิจกรรม แชะ & แชร์ กับเหล่าคอสเพลย์ ลุน
สนใจสามารถติดตามตารางการแข่งขัน และสอบถามรายละเอียดได้ที facebook/Synnexthailand หรือโทร
Synnex Care 1251
เกียวกับบริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
้ ํ าเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าเทคโนโลยี
บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ SYNNEX เปนผูน
้ ระกอบการไอที ร้านค้าปลีก
ชันนํ าระดับโลกหลากหลายประเภท มากกว่า 60 ตราสิ นค้า มีฐานลูกค้าเปนผูป
้ างระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ร้านค้า
ค้าส่ งทัวประเทศ ห้างสรรพสิ นค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผูว
อุปกรณ์ เครืองเขียน และอืนๆ รวมกว่า 5,000 ราย มีศน
ู ย์บริการของบริษัทฯ 11 แห่ง และ Synnex Service
ี รบ
ั การแต่งตังจากซินเน็ คฯ เพืออํานวยความสะดวกผูใ้ ช้งานด้านบริการหลังการ
Partner ร้านค้าไอทีทได้
ขายภายใต้การรับประกันจากซินเน็ คฯ 60 แห่งทัวประเทศ ภายใต้สัญลักษณ์ การรับประกัน TRUSTED BY
SYNNEX รายละเอียดเพิมเติมโทร Synnex care 1251, www.synnex.co.th และ
facebook.com/synnexthailand
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ข่ าวประชาสั มพันธ์ทีเกียวข้ อง
ททท. เชิญร่วมสื บสาน "เทศกาลศิ ลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่" สร้างภาพลักษณ์ ส่ เู มืองแห่ งศิ ลป
วัฒนธรรมนานาชาติ
กรุ งเทพฯ--31 มี.ค.--ททท. การท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ และองค์กรท้องถิน จัดงาน "เทศกาลศิ ลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่" ขึน ในระหว่างวันที 1-9 เมษายน 2548 เพือสร้างจิตสํ านึ กให้ชาวไทยร...
โกลบอล เกมมิง ลีก จับมือแคลนเบส ยกระดับ "ยูโรคัพ": การแข่ งขั นเกมออนไลน์ ทีทรงเกียรติทีสุด
ของยุโรป
ซานตา โมนิ ก้า, แคลิฟอร์เนี ย--(บิสิเนสไวร์)--4 มกราคม 2548 เตรียมพบกับการถ่ายทอดสดการ
ั การปรับปรุ งใหม่ พร้อมด้วยรางวัลเงินสดจํานวน 50,000 ยูโร บริษัท โกลบอล เกมมิง
แข่งขันทีได้รบ
ลีก (The Global Gaming League (TM) - GGL) ผ้นําด้านการแข่งขันวิดีโอเกม และ Cla...
มูลนิ ธิญีปุน กรุ งเทพฯ จัดนิ ทรรศการ "ภาพพิมพ์ญีปุน 1950 - 1990"
มูลนิ ธิญีปุน กรุ งเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกันจัด
่ มสมัยของประเทศ
นิ ทรรศการ "ภาพพิมพ์ญีปุน 1950 - 1990" โดยมีจุดมุ่งหมายเพือแนะนํ าภาพพิมพ์รว
ั น 75 ภาพ ของ...
ญีปุนให้แก่ผช
ู้ มชาวไทย นิ ทรรศการนี จัดแสดงภาพพิมพ์ทงสิ

หั วข้ อข่ าวทีเกียวข้ อง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย เกมออนไลน์
้ ํ าเข้า เทคโนโลยี
เ% มหาวิทยาล ผูน

มหาวิทยาลั

การแข่งขัน

เชียงใหม่

วิทยาลัย
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ั าจ ัดงาน
ิ เน็ คฯ ผนึกกําล ัง มช. และพ ันธมิตรไอทีชนนํ
ซน
“SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT
2019” รอบชงิ ชนะเลิศ
ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พุธที 20 มีนาคม 2562 10:18:48 น.

ดูรป
ู ทังหมด
ิ เน็ ค
กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--ซน
ิ เน็ คฯ ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสน
ิ ค ้าเทคโนโลยีชนนํ
ั าหลากหลายประเภท จับมือมหาวิทยาลัยเชย
ี งใหม่และ
ซน
ั ารวม 22 แบรนด์ระดับโลก จัดกิจกรรม "SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019" การ
พันธมิตรไอทีชนนํ
ึ ษาครังประวัตศ
แข่งขันเกมออนไลน์ PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS หรือ "PUBG" ระดับอุดมศก
ิ าสตร์ รอบชงิ
ี
ชนะเลิศ ในงาน CMU IT Festival 2019 ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชยงใหม่
ิ เน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ SYNNEX ในฐานะ
นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร บริษัท ซน
ิ ค ้าเทคโนโลยีชนนํ
ั าหลากหลายประเภท กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน SYNNEX
ผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสน
GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 ว่า "จากแนวโน ้ม Gaming และ e-Sport ทีเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนืองทัง
ิ ค ้าเทคโนโลยี
ในและต่างประเทศ SYNNEX ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสน
ั า จึงได ้เล็งเห็นโอกาสทีดีในการเข ้ามาสนับสนุนภาคการศก
ึ ษา พร ้อมสง่ เสริมการเล่นเกมกีฬา e-Sport อย่าง
ชนนํ
ิ นักศก
ึ ษาได ้พัฒนาทักษะก ้าวสูก
่ ารเป็ นนักกีฬาเกมมิงและ e-Sport มืออาชพ
ี
สร ้างสรรค์ เพือให ้นิสต
ิ เน็ คฯ จึงได ้จับมือค่ายเกมอย่าง PUBG และ 22 พันธมิตรชนนํ
ั าทางธุรกิจจัดงาน "SYNNEX GAMING & ESPORT
ซน
ึ
ิ
ึ ษา และได ้รับการตอบรับ
TOURNAMENT 2019" ขึน ซงเป็ นการชงแชมป์ ภูมภ
ิ าคครังแรกของประเทศไทยในระดับอุดมศก
ึ ษา โดยทีมีทม
อย่างดีจากภาคการศก
ี ร่วมสมัครแข่งขันในครังนีมากถึง 279 ทีม 74 มหาวิทยาลัย จากทังหมด 150
มหาวิทยาลัยทัวประเทศ นํ ามาแบ่งสายจัดการแข่งขันกันอย่างเข ้มข ้นผ่าน Online Tournament จนได ้ 17 ทีมสุดท ้าย ที
ั ฝี มือเพือเฟ้ นหาสุดยอดเกมเมอร์ PUBG ในรอบชงิ ชนะเลิศ ชงิ รางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท ระหว่าง
เดินทางมาประชน
ี งใหม่
วันที 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชย
สําหรับผู ้เข ้าแข่งขันในรอบชงิ ชนะเลิศ 17 ทีมสุดท ้าย จะได ้รับเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท พร ้อมการดูแลค่าเดินทาง
ทีพัก และอาหารตลอดการแข่งขัน โดยผู ้ทีชนะการแข่งขันอันดับ 1 จะได ้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท อันดับ 2 และ
3 จะได ้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และ 20,000 ตามลําดับ พร ้อมชุดคอมพิวเตอร์ทรองรั
ี
บการเล่นเกม และงาน
มัลติมเี ดียขันสูง LEMEL – PUBG Certified GAMING PC มูลค่าเครืองละ 66,900 บาท
https://www.ryt9.com/s/prg/2969680
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นางสาวสุธด
ิ า กล่าวในตอนท ้ายว่า SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 นับเป็ นอีกกลยุทธ์ในการรุก
็ ต์ "GET CLOSER to GAMER" เพือต่อยอดสูก
่ ารเป็ น Professional e-Sport
ตลาด GAMING & e-Sport ภายใต ้คอนเซป
อย่างเต็มรูปแบบ โดยการจัดงานในครังนีนับเป็ นโอกาสดีทจะกระตุ
ี
้นตลาดไอที และเกมมิงในระดับภูมภ
ิ าคให ้ตืนตัว รวมถึง
สร ้างความเข ้มแข็งของแบรนด์ให ้เป็ นทีรู ้จักในกลุม
่ นักเล่นเกมมากขึน อีกทังยังตอกยําการเป็ นผู ้นํ าในการนํ าเข ้า และจัด
ิ ค ้าไอทีทตอบโจทย์
ั ญลักษณ์
จําหน่ายสน
ี
ในทุกไลฟ์ สไตล์ ทีมันใจได ้กับการบริการก่อนและหลังการขายภายใต ้สญ
Trusted by Synnex
สําหรับผู ้ทีสนใจเข ้าร่วมชมงาน "SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019" รอบชงิ ชนะเลิศ ระหว่างวันที
ิ ค ้าไอที-เกมมิงราคาพิเศษในโซน CMU IT FESTIVAL 2019 พร ้อมร่วมสนุกกับ
19-20 มีนาคม 2562 จะได ้พบกับสน
ั ามากมาย อาทิ Walk in challenge ชงิ รางวัลจาก PUBG Mobile และ PUBG Lite รวม
กิจกรรมจากแบรนด์ไอทีชนนํ
40,000 บาท, กิจกรรม แชะ & แชร์ กับเหล่าคอสเพลย์ ลุ ้นรับรางวัลพิเศษ ผู ้สนใจสามารถติดตามตารางการแข่งขัน และ
สอบถามรายละเอียดได ้ที facebook/Synnexthailand หรือโทร Synnex Care 1251
ิ เน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เกียวกับบริษัท ซน
ิ เน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ SYNNEX เป็ นผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสน
ิ ค ้าเทคโนโลยีชนนํ
ั าระดับ
บริษัท ซน
ิ ค ้า มีฐานลูกค ้าเป็ นผู ้ประกอบการไอที ร ้านค ้าปลีก ค ้าสง่ ทัวประเทศ ห ้าง
โลกหลากหลายประเภท มากกว่า 60 ตราสน
ิ ค ้า ห ้างค ้าปลีกขนาดใหญ่ ผู ้วางระบบเครือข่าย ระบบปฏิบต
สรรพสน
ั ก
ิ าร ร ้านค ้าอุปกรณ์เครืองเขียน และอืนๆ รวมกว่า
ิ เน็ คฯ
5,000 ราย มีศน
ู ย์บริการของบริษัทฯ 11 แห่ง และ Synnex Service Partner ร ้านค ้าไอทีทได
ี ้รับการแต่งตังจากซน
้
ิ เน็ คฯ 60 แห่งทัวประเทศ ภายใต ้
เพืออํานวยความสะดวกผู ้ใชงานด
้านบริการหลังการขายภายใต ้การรับประกันจากซน
ั ลักษณ์การรับประกัน TRUSTED BY SYNNEX รายละเอียดเพิมเติมโทร Synnex care 1251, www.synnex.co.th
สญ
และ facebook.com/synnexthailand
Like Be the first of your friends to like this.
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ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ิ เน็ คฯ ผนึกกําลัง มช. และพันธมิตรไอทีชนนํ
ั าจัดงาน SYNNEX
ซน
GAMING ESPORT TOURNAMENT 2019 รอบชงิ ชนะเลิศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ ท Wednesday March 20, 2019 10:18
กรุงเทพฯ--20 มี.ค.-ซินเน็ ค
ซินเน็ คฯ ในฐานะผู ้นํ า
เข ้าและจัดจําหน่าย
ั
สินค ้าเทคโนโลยีชน
นํ าหลากหลาย
ประเภท จับมือ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่และ
ั า
พันธมิตรไอทีชนนํ
รวม 22 แบรนด์ระดับ
โลก จัดกิจกรรม
"SYNNEX GAMING
& ESPORT
TOURNAMENT
2019" การแข่งขัน
เกมออนไลน์

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS หรือ "PUBG" ระดับอุดมศึกษาครังประวัตศ
ิ าสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ในงาน
CMU IT Festival 2019 ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ SYNNEX ในฐานะ
ั าหลากหลายประเภท กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน SYNNEX
ผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 ว่า "จากแนวโน ้ม Gaming และ e-Sport ทีเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนือง
ทังในและต่างประเทศ SYNNEX ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยี
ชันนํ า จึงได ้เล็งเห็นโอกาสทีดีในการเข ้ามาสนับสนุนภาคการศึกษา พร ้อมส่งเสริมการเล่นเกมกีฬา e-Sport อย่าง
ิ นักศึกษาได ้พัฒนาทักษะก ้าวสูก
่ ารเป็ นนักกีฬาเกมมิงและ e-Sport มืออาชีพ
สร ้างสรรค์ เพือให ้นิสต
ซินเน็ คฯ จึงได ้จับมือค่ายเกมอย่าง PUBG และ 22 พันธมิตรชันนํ าทางธุรกิจจัดงาน "SYNNEX GAMING & ESPORT
TOURNAMENT 2019" ขึน ซึงเป็ นการชิงแชมป์ ภูมภ
ิ าคครังแรกของประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา และได ้รับการตอบ
รับอย่างดีจากภาคการศึกษา โดยทีมีทม
ี ร่วมสมัครแข่งขันในครังนีมากถึง 279 ทีม 74 มหาวิทยาลัย จากทังหมด 150
มหาวิทยาลัยทัวประเทศ นํ ามาแบ่งสายจัดการแข่งขันกันอย่างเข ้มข ้นผ่าน Online Tournament จนได ้ 17 ทีมสุดท ้าย
ทีเดินทางมาประชันฝี มือเพือเฟ้ นหาสุดยอดเกมเมอร์ PUBG ในรอบชิงชนะเลิศ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท
ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สําหรับผู ้เข ้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 17 ทีมสุดท ้าย จะได ้รับเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท พร ้อมการดูแลค่าเดินทาง
ทีพัก และอาหารตลอดการแข่งขัน โดยผู ้ทีชนะการแข่งขันอันดับ 1 จะได ้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท อันดับ 2 และ
3 จะได ้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และ 20,000 ตามลําดับ พร ้อมชุดคอมพิวเตอร์ทรองรั
ี
บการเล่นเกม และงาน
มัลติมเี ดียขันสูง LEMEL – PUBG Certified GAMING PC มูลค่าเครืองละ 66,900 บาท
นางสาวสุธด
ิ า กล่าวในตอนท ้ายว่า SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 นับเป็ นอีกกลยุทธ์ในการรุก
่ ารเป็ น Professional eตลาด GAMING & e-Sport ภายใต ้คอนเซ็ปต์ "GET CLOSER to GAMER" เพือต่อยอดสูก
Sport อย่างเต็มรูปแบบ โดยการจัดงานในครังนีนับเป็ นโอกาสดีทจะกระตุ
ี
้นตลาดไอที และเกมมิงในระดับภูมภ
ิ าคให ้ตืนตัว
รวมถึงสร ้างความเข ้มแข็งของแบรนด์ให ้เป็ นทีรู ้จักในกลุม
่ นักเล่นเกมมากขึน อีกทังยังตอกยําการเป็ นผู ้นํ าในการนํ าเข ้า และ
จัดจําหน่ายสินค ้าไอทีทตอบโจทย์
ี
ในทุกไลฟ์ สไตล์ ทีมันใจได ้กับการบริการก่อนและหลังการขายภายใต ้สัญญลักษณ์
Trusted by Synnex
สําหรับผู ้ทีสนใจเข ้าร่วมชมงาน "SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019" รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที
19-20 มีนาคม 2562 จะได ้พบกับสินค ้าไอที-เกมมิงราคาพิเศษในโซน CMU IT FESTIVAL 2019 พร ้อมร่วมสนุกกับ
ั ามากมาย อาทิ Walk in challenge ชิงรางวัลจาก PUBG Mobile และ PUBG Lite รวม
กิจกรรมจากแบรนด์ไอทีชนนํ
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40,000 บาท, กิจกรรม แชะ & แชร์ กับเหล่าคอสเพลย์ ลุ ้นรับรางวัลพิเศษ ผู ้สนใจสามารถติดตามตารางการแข่งขัน และ
สอบถามรายละเอียดได ้ที facebook/Synnexthailand หรือโทร Synnex Care 1251
เกียวกับบริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ั าระดับ
บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ SYNNEX เป็ นผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
โลกหลากหลายประเภท มากกว่า 60 ตราสินค ้า มีฐานลูกค ้าเป็ นผู ้ประกอบการไอที ร ้านค ้าปลีก ค ้าส่งทัวประเทศ ห ้างสรรพ
สินค ้า ห ้างค ้าปลีกขนาดใหญ่ ผู ้วางระบบเครือข่าย ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร ร ้านค ้าอุปกรณ์เครืองเขียน และอืนๆ รวมกว่า 5,000
ราย มีศน
ู ย์บริการของบริษัทฯ 11 แห่ง และ Synnex Service Partner ร ้านค ้าไอทีทได
ี ้รับการแต่งตังจากซินเน็ คฯ เพือ
อํานวยความสะดวกผู ้ใช ้งานด ้านบริการหลังการขายภายใต ้การรับประกันจากซินเน็ คฯ 60 แห่งทัวประเทศ ภายใต ้
สัญลักษณ์การรับประกัน TRUSTED BY SYNNEX รายละเอียดเพิมเติมโทร Synnex care 1251, www.synnex.co.th
และ facebook.com/synnexthailand

Latest Press Release
ออปโป้ เปิ ดต ัว OPPO F11 Pro ชูจด
ุ เด่นกล้องหล ังคูค
่ วามละเอียดสูง พร้อมเผย
โฉมพรีเซ็ นเตอร์ ญาญ่า-อุร ัสยา เสปอร์บ ันด์ สะท้อนแนวคิด Portrait สวย แม้แสง
น้อย
ออปโป้ ไทยแลนด์ เปิ ดตัว OPPO F11 Pro สมาชิกใหม่ลา่ สุดในตระกูล F Series ทีมา
พร ้อมจุดเด่นกล ้องหลังคูค
่ วามละเอียดถึง 48 ล ้าน + 5 ล ้านพิกเซล ให ้ทุกคนถ่ายภาพ
พอร์ทเทรตสวยได ้ง่าย ๆ พร ้อมคว ้าซูเปอร์สตาร์ ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บน
ั ด์ เป็ นพรี
เซนเตอร์...
ั าจ ัดงาน SYNNEX GAMING
ซินเน็ คฯ ผนึกกําล ัง มช. และพ ันธมิตรไอทีชนนํ
ESPORT TOURNAMENT 2019 รอบชิงชนะเลิศ
ั าหลากหลายประเภท จับมือ
ซินเน็ คฯ ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
ั ารวม 22 แบรนด์ระดับโลก จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพันธมิตรไอทีชนนํ
"SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019" การแข่งขันเกมออนไลน์
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS หรือ...
ั 3.0 นําเสนอซอฟต์แวร์เฟรมเวิรก
MPLAB(R) Harmony เวอร์ชน
์ ทีเป็นหนึงเดียว รองร ับไมโคร
คอนโทรลเลอร์ของไมโครชิพอย่างครบคร ัน ทงั PIC(R) และ SAM
- ชุดเครืองมือทีได ้รับการปรับปรุงให ้มีประสิทธิภาพมากขึน มาพร ้อมความสามารถในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แบบ
แยกส่วนได ้ ตลอดจนไดรเวอร์ทใช
ี ้งานง่ายขึน ซึงจะช่วยให ้นักพัฒนาออกแบบอุปกรณ์ได ้รวดเร็วยิงขึนไปอีกขัน การ
ใช ้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) แบบ 32...
Giada นําเสนอเครืองมีเดียเพลเยอร์รน
ุ่ DM6 ทีมาพร้อมก ับขุมพล ัง AMD Ryzen
มีเดียเพลเยอร์ระด ับ 4K ทีมีขนาดกะท ัดร ัด มาพร้อมก ับ HDMI ถึง 4 พอร์ต
Giada แบรนด์ผู ้ผลิตมีเดียเพลเยอร์อน
ั ดับหนึงในภูมภ
ิ าคทีใช ้ภาษาเยอรมันในปี 2018 มี
ความภูมใิ จทีจะประกาศเปิ ดตัวเครืองมีเดียเพลเยอร์ขนาดกะทัดรัดสําหรับงานป้ ายโฆษณา
ดิจต
ิ อล รุน
่ DM6 สําหรับ DM6 นีมีขนาดกะทัดรัด...
อ ัลทรอนทีวไี ทย เพือคนไทย ชวนเปิ ดประสบการณ์ใหม่ ไปก ับ อ ัลทรอน สมาร์ททีว ี
LTV-6501 ขีดสุดของความบ ันเทิง ขนาด 65 นิว
ใหม่ลา่ สุด! กับอัลทรอนสมาร์ททีว ี (altron Smart TV) 65 นิว ทีสุดของความใหญ่และ
แรงด ้วยระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารแอนดรอยด์รน
ุ่ ใหม่ลา่ สุดจากอัลทรอน หน ้าจอคมชัดสะใจถึง 4K
ULTRA HD ทํางานลืนไม่มส
ี ะดุดกับหน่วยความจํา Ram 1.5 Rom 8 GB พร ้อมระบบเสียง
Dolby Digital...
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ั าจ ัดงาน “SYNNEX GAMING & ESPORT
ซินเน็ คฯ ผนึกกําล ัง มช. และพ ันธมิตรไอทีชนนํ
TOURNAMENT 2019” รอบชิงชนะเลิศ
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เพียงคุณใช ้อีเมลของคุณเองก็สามารถส่งข่าวได ้โดยไปที
หน ้า ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี หากติดปั ญหาสามารถ
ติดต่อเราได ้ทีหน ้า ThaiPR.net Fan Page หรืออีเมลหา
เราที help@thaipr.net ขอบคุณค่ะ

ซินเน็ ค — 20 มีนาคม 2019 10:18
ซินเน็ คฯ ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้า
ั าหลากหลายประเภท จับมือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีชนนํ
ั ารวม 22 แบรนด์ระดับโลก จัด
เชียงใหม่และพันธมิตรไอทีชนนํ
กิจกรรม "SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT
2019" การแข่งขันเกมออนไลน์ PLAYERUNKNOWN'S
BATTLEGROUNDS หรือ "PUBG" ระดับอุดมศึกษาครัง
ประวัตศ
ิ าสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ในงาน CMU IT Festival 2019
ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร
บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ SYNNEX
ั าหลาก
ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
หลายประเภท กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน SYNNEX
GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 ว่า "จากแนว
โน ้ม Gaming และ e-Sport ทีเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนืองทัง
ในและต่างประเทศ SYNNEX ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่าย
สินค ้าเทคโนโลยี
ชันนํ า จึงได ้เล็งเห็นโอกาสทีดีในการเข ้ามาสนับสนุนภาคการศึกษา พร ้อมส่งเสริมการเล่นเกมกีฬา e-Sport อย่าง
ิ นักศึกษาได ้พัฒนาทักษะก ้าวสูก
่ ารเป็ นนักกีฬาเกมมิงและ e-Sport มืออาชีพ
สร ้างสรรค์ เพือให ้นิสต
ซินเน็ คฯ จึงได ้จับมือค่ายเกมอย่าง PUBG และ 22 พันธมิตรชันนํ าทางธุรกิจจัดงาน "SYNNEX GAMING & ESPORT
TOURNAMENT 2019" ขึน ซึงเป็ นการชิงแชมป์ ภูมภ
ิ าคครังแรกของประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา และได ้รับการตอบรับ
อย่างดีจากภาคการศึกษา โดยทีมีทม
ี ร่วมสมัครแข่งขันในครังนีมากถึง 279 ทีม 74 มหาวิทยาลัย จากทังหมด 150
มหาวิทยาลัยทัวประเทศ นํ ามาแบ่งสายจัดการแข่งขันกันอย่างเข ้มข ้นผ่าน Online Tournament จนได ้ 17 ทีมสุดท ้าย ทีเดิน
ทางมาประชันฝี มือเพือเฟ้ นหาสุดยอดเกมเมอร์ PUBG ในรอบชิงชนะเลิศ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท ระหว่างวันที 1920 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สําหรับผู ้เข ้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 17 ทีมสุดท ้าย จะได ้รับเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท พร ้อมการดูแลค่าเดิน
ทาง ทีพัก และอาหารตลอดการแข่งขัน โดยผู ้ทีชนะการแข่งขันอันดับ 1 จะได ้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท อันดับ 2
และ 3 จะได ้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และ 20,000 ตามลําดับ พร ้อมชุดคอมพิวเตอร์ทรองรั
ี
บการเล่นเกม และงาน
มัลติมเี ดียขันสูง LEMEL – PUBG Certified GAMING PC มูลค่าเครืองละ 66,900 บาท
นางสาวสุธด
ิ า กล่าวในตอนท ้ายว่า SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 นับเป็ นอีกกลยุทธ์ในการ
่ ารเป็ น Professional e-Sport
รุกตลาด GAMING & e-Sport ภายใต ้คอนเซ็ปต์ "GET CLOSER to GAMER" เพือต่อยอดสูก
อย่างเต็มรูปแบบ โดยการจัดงานในครังนีนับเป็ นโอกาสดีทจะกระตุ
ี
้นตลาดไอที และเกมมิงในระดับภูมภ
ิ าคให ้ตืนตัว รวมถึง
สร ้างความเข ้มแข็งของแบรนด์ให ้เป็ นทีรู ้จักในกลุม
่ นักเล่นเกมมากขึน อีกทังยังตอกยําการเป็ นผู ้นํ าในการนํ าเข ้า และจัด
จําหน่ายสินค ้าไอทีทตอบโจทย์
ี
ในทุกไลฟ์ สไตล์ ทีมันใจได ้กับการบริการก่อนและหลังการขายภายใต ้สัญญลักษณ์ Trusted
by Synnex
สําหรับผู ้ทีสนใจเข ้าร่วมชมงาน "SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019" รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที 1920 มีนาคม 2562 จะได ้พบกับสินค ้าไอที-เกมมิงราคาพิเศษในโซน CMU IT FESTIVAL 2019 พร ้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมจาก
ั ามากมาย อาทิ Walk in challenge ชิงรางวัลจาก PUBG Mobile และ PUBG Lite รวม 40,000 บาท,
แบรนด์ไอทีชนนํ
กิจกรรม แชะ & แชร์ กับเหล่าคอสเพลย์ ลุ ้นรับรางวัลพิเศษ ผู ้สนใจสามารถติดตามตารางการแข่งขัน และสอบถามราย
ละเอียดได ้ที facebook/Synnexthailand หรือโทร Synnex Care 1251
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“บํารุงราษฎร์ เฮลธ์ แฟร์ 2019” 27-31 มีค.62
ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์ คว ้ารางวัล
ธนาคารทีน่าเชือถือสูงสุด ในงาน Thailand’s
Most Admired Brand 2019
Photo Release: The Best Female Executive
award
TPBI ปรับกลุม
่ ธุรกิจรับเทรนด์บรรจุภณ
ั ฑ์ตลาด
โลก หลังเสริมแกร่งซือกิจการประเทศอังกฤษ
เผย Transformation เป็ นไปตามแผน
Gossip News: บิกบอส PLANET ชวนนักลงทุน
ออกมาใช ้สิทธิเลือกตัง

เกียวกับบริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ั า
บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ SYNNEX เป็ นผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
ระดับโลกหลากหลายประเภท มากกว่า 60 ตราสินค ้า มีฐานลูกค ้าเป็ นผู ้ประกอบการไอที ร ้านค ้าปลีก ค ้าส่งทัวประเทศ ห ้าง
สรรพสินค ้า ห ้างค ้าปลีกขนาดใหญ่ ผู ้วางระบบเครือข่าย ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร ร ้านค ้าอุปกรณ์เครืองเขียน และอืนๆ รวมกว่า 5,000
ราย มีศน
ู ย์บริการของบริษัทฯ 11 แห่ง และ Synnex Service Partner ร ้านค ้าไอทีทได
ี ้รับการแต่งตังจากซินเน็ คฯ เพืออํานวย
ความสะดวกผู ้ใช ้งานด ้านบริการหลังการขายภายใต ้การรับประกันจากซินเน็ คฯ 60 แห่งทัวประเทศ ภายใต ้สัญลักษณ์การรับ
ประกัน TRUSTED BY SYNNEX รายละเอียดเพิมเติมโทร Synnex care 1251, www.synnex.co.th และ
facebook.com/synnexthailand
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