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ไอที

ิ เน็ คฯผนึกกําล ัง มช.และพ ันธมิตรไอทีจ ัดงาน"SYNNEX
ซน
GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019"
ั าจ ัดงาน“SYNNEX
ซินเน็ คฯผนึกกําล ังมช.และพ ันธมิตรไอทีชนนํ
GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019”รอบชิงชนะเลิศ

ั าหลาก
ซินเน็ คฯในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
ั ารวม
หลายประเภท จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพันธมิตรไอทีชนนํ
22 แบรนด์ระดับโลก จัดกิจกรรม “SYNNEX GAMING & ESPORT
TOURNAMENT
2019”
การแข่งขันเกมออนไลน์
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS หรือ “PUBG” ระดับ
อุดมศึกษาครังประวัตศ
ิ าสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ในงาน CMU IT Festival
2019 ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

อัพเดทล่าสุดเมือ 6 มิถน
ุ ายน 2555

นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร บริษัท ซินเน็ ค
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ SYNNEX ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัด
ั าหลากหลายประเภท
จําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน SYNNEX GAMING & ESPORT
TOURNAMENT 2019 ว่า “จากแนวโน ้ม Gaming และ e-Sport ทีเติบโต
อย่างรวดเร็วต่อเนืองทังในและต่างประเทศ SYNNEX ในฐานะผู ้นํ าเข ้า
ั า
และจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
จึงได ้เล็งเห็นโอกาสทีดีในการ
เข ้ามาสนับสนุนภาคการศึกษา
พร ้อมส่งเสริมการเล่นเกมกีฬา
eิ นักศึกษาได ้พัฒนาทักษะก ้าวสูก
่ ารเป็ น
Sportอย่างสร ้างสรรค์ เพือให ้นิสต
นักกีฬาเกมมิงและ e-Sport มืออาชีพ
ซินเน็ คฯจึงได ้จับมือค่ายเกมอย่าง PUBG และ 22พันธมิตรชันนํ าทาง
ธุรกิจจัดงาน“SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019”
ขึนซึงเป็ นการชิงแชมป์ ภูมภ
ิ าคครังแรกของประเทศไทยในระดับ
อุดมศึกษา และได ้รับการตอบรับอย่างดีจากภาคการศึกษา โดยทีมีทม
ี
http://acnews.net/detailnews.php?news_id=N256234240
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ร่วมสมัครแข่งขันในครังนีมากถึง 279 ทีม 74 มหาวิทยาลัย จากทังหมด
150 มหาวิทยาลัยทัวประเทศ นํ ามาแบ่งสายจัดการแข่งขันกันอย่างเข ้ม
ข ้นผ่าน Online Tournament จนได ้ 17 ทีมสุดท ้าย ทีเดินทางมาประชัน
ฝี มือเพือเฟ้ นหาสุดยอดเกมเมอร์ PUBG ในรอบชิงชนะเลิศ ชิงรางวัล
มูลค่ากว่า 500,000 บาท ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สําหรับผู ้เข ้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ17ทีมสุดท ้ายจะได ้รับเงินสนับสนุน
ทีมละ10,000 บาทพร ้อมการดูแลค่าเดินทาง ทีพัก และอาหารตลอดการ
แข่งขัน โดยผู ้ทีชนะการแข่งขันอันดับ 1 จะได ้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000
บาท อันดับ 2 และ 3 จะได ้รับเงินรางวัลมูลค่า30,000 บาท และ 20,000
ตามลําดับ พร ้อมชุดคอมพิวเตอร์ทรองรั
ี
บการเล่นเกม และงานมัลติมเี ดีย
ขันสูง LEMEL – PUBG Certified GAMING PC มูลค่าเครืองละ 66,900
บาท
นางสาวสุธด
ิ า กล่าวในตอนท ้ายว่าSYNNEX GAMING & ESPORT
TOURNAMENT2019นับเป็ นอีกกลยุทธ์ในการรุกตลาด GAMING & e่ าร
Sport ภายใต ้คอนเซ็ปต์ “GET CLOSER to GAMER”เพือต่อยอดสูก
เป็ น Professional e-Sportอย่างเต็มรูปแบบ โดยการจัดงานในครังนีนับ
เป็ นโอกาสดีทจะกระตุ
ี
้นตลาดไอที และเกมมิงในระดับภูมภ
ิ าคให ้ตืนตัว
รวมถึงสร ้างความเข ้มแข็งของแบรนด์ให ้เป็ นทีรู ้จักในกลุม
่ นักเล่นเกมมาก
ขึน อีกทังยังตอกยําการเป็ นผู ้นํ าในการนํ าเข ้า และจัดจําหน่ายสินค ้าไอที
ทีตอบโจทย์ในทุกไลฟ์ สไตล์ ทีมันใจได ้กับการบริการก่อนและหลังการ
ขายภายใต ้สัญญลักษณ์ Trusted by Synnex
สําหรับผู ้ทีสนใจเข ้าร่วมชมงาน“SYNNEX GAMING & ESPORT
TOURNAMENT 2019” รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม
2562 จะได ้พบกับสินค ้าไอที-เกมมิงราคาพิเศษในโซน CMU IT
ั า
FESTIVAL
2019
พร ้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมจากแบรนด์ไอทีชนนํ
มากมาย อาทิ Walk in challenge ชิงรางวัลจาก PUBG Mobile และ
PUBG Lite รวม 40,000 บาท, กิจกรรม แชะ & แชร์ กับเหล่าคอสเพลย์
ลุ ้นรับรางวัลพิเศษ
ผู ้สนใจสามารถติดตามตารางการแข่งขัน
และ
สอบถามรายละเอียดได ้ที facebook/Synnexthailand หรือโทร Synnex
Care 1251

วันที : 20 มี.ค. 2562 เวลา : 17:59:55

บ ันทึกโดย : Admin
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SYNNEX GAMING & E-SPORT PUBG TOURNAMENT 2019

MAR

 EVENT DETAILS
เชิญเข ้าชมการแข่งขัน SYNNEX GAMING & E-SPORT PUBG TOURNAMENT 2019 รอบชิงชนะเลิศแบบติดขอบสนาม ชิงรางวัลรวมกว่า
500,000 บาท
พิเศษ 300 ท่านแรกทีลงทะเบียนเข ้างาน รับเสือยืดเท่ๆ มูลค่า 299 บาทฟรี!
ั า และงานเปิ ดตัว PUBG
พบกับงาน CMU IT FESTIVAL 2019 ยกขบวนสินค ้าราคาสุดปั ง! ทัง Gaming และ Gadget กว่า 18 แบรนด์ชนนํ
LITE ให ้ทดลองเล่นภายในงาน
แฟนคลับ PUBG ห ้ามพลาดกิจกรรมพิเศษ
เปิ ดศึกท ้าประลอง การแข่งขัน PUBG MOBILE และ PUBG LITE กันแบบสดๆ ชิงรางวัลรวมกว่า 40,000บาท
Chicken Rally ร่วมสนุกกับกิจกรรมทัง 24 บูธ รับตราประทับครบ ลุ ้นจับรางวัลมากมายภายในงาน
แชะ & แชร์ บน Social media กับเหล่า Cosplay PUBG เพือลุ ้นรางวัล
อิมอร่อยไปกับอาหาร – เครืองดืม กว่า 30 ร ้านค ้าภายในงาน
พิกด
ั หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที 19-20 มีนาคม 2562 เวลา

เทียงเป็ นต ้นไป

#SynnexGaming2019
#PUBG_TOURNAMENT
#CMU_IT_FESTIVAL_2019
#TrustedBySynnex
สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมที https://www.facebook.com/Synnexthailand/posts/10156593178887740

https://chiangmai-cityagenda.com/events/synnex-gaming-e-sport-pubg-tournament-2019/
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 TIME



(Tuesday) 8:00 pm - 11:59 pm

LOCATION
chiang mai university
Intrawarorot Road Soi 3, Si Phum, Chiang Mai 50200,
Thailand

Type your address to get directions



CALENDAR



GOOGLECAL

English
https://chiangmai-cityagenda.com/events/synnex-gaming-e-sport-pubg-tournament-2019/

ไทย
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ซินเน็ คฯ จัดงาน “SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019” รอบชิงชนะเลิศ

 (/HOME)

STAR INSIDE

ALL ENTERTAIN

泰國明星 (/CAT

AROUND TOWN

ั าหลากหลายประเภท จับ
เชียงใหม่ 20 มีนาคม 2562 ; ซินเน็ คฯ ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
ั ารวม 22 แบรนด์ระดับโลก จัดกิจกรรม “SYNNEX GAMING &
มือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพันธมิตรไอทีชนนํ
ESPORT TOURNAMENT 2019” การแข่งขันเกมออนไลน์ 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 ใน
ั าหลากหลายประเภท กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 ว่า “จากแนวโน ้ม Gaming และ e-Sport ทีเติบโต
อย่างรวดเร็วต่อเนืองทังในและต่างประเทศ 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

https://www.newsplus.co.th/162972
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AROUND TOWN

ซินเน็ คฯ จึงได ้จับมือค่ายเกมอย่าง PUBG และ 22 พันธมิตรชันนํ าทางธุรกิจจัดงาน “SYNNEX GAMING &
ESPORT TOURNAMENT 2019” ขึน ซึงเป็ นการชิงแชมป์ ภูมภ
ิ าคครังแรกของประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา และ
ได ้รับการตอบรับอย่างดีจากภาคการศึกษา โดยทีมีทม
ี ร่วมสมัครแข่งขันในครังนีมากถึง 279 ทีม 74 มหาวิทยาลัย จาก
ทังหมด 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 ้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 และ
งานมัลติมเี ดียขันสูง LEMEL – PUBG Certified GAMING PC มูลค่าเครืองละ 66,900 บาท

https://www.newsplus.co.th/162972
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นางสาวสุธด
ิ า กล่าวในตอนท ้ายว่า SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 นับเป็ นอีกกลยุทธ์ใน
่ ารเป็ น
การรุกตลาด GAMING & e-Sport ภายใต ้คอนเซ็ปต์ “GET CLOSER to GAMER” เพือต่อยอดสูก
Professional e-Sport อย่างเต็มรูปแบบ โดยการจัดงานในครังนีนับเป็ นโอกาสดีทจะกระตุ
ี
้นตลาดไอที และเกมมิงใน
ระดับภูมภ
ิ าคให ้ตืนตัว รวมถึงสร ้างความเข ้มแข็งของแบรนด์ให ้เป็ นทีรู ้จักในกลุม
่ นักเล่นเกมมากขึน อีกทังยังตอกยําการ
เป็ นผู ้นํ าในการนํ าเข ้า และจัดจําหน่ายสินค ้าไอทีทตอบโจทย์
ี
ในทุกไลฟ์ สไตล์ ทีมันใจได ้กับการบริการก่อนและหลังการ
ขายภายใต ้สัญญลักษณ์ Trusted by Synnex
สําหรับผู ้ทีสนใจเข ้าร่วมชมงาน “SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019” รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง
วันที 19-20 มีนาคม 2562 จะได ้พบกับสินค ้าไอที-เกมมิงราคาพิเศษในโซน CMU IT FESTIVAL 2019 พร ้อมร่วมสนุก
ั ามากมาย อาทิ Walk in challenge ชิงรางวัลจาก PUBG Mobile และ PUBG Lite
กับกิจกรรมจากแบรนด์ไอทีชนนํ
รวม 40,000 บาท, กิจกรรม แชะ & แชร์ กับเหล่าคอสเพลย์ ลุ ้นรับรางวัลพิเศษ ผู ้สนใจสามารถติดตามตารางการแข่งขัน
และสอบถามรายละเอียดได ้ที facebook/Synnexthailand หรือโทร Synnex Care 1251
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ิ เน็ คฯ ผนึกกําลัง มช. และพันธมิตรไอทีชนนํ
ั าจัดงาน “SYNNEX
ซน
GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019” รอบชงิ ชนะเลิศ
By admin - March 20, 2019

Print
ั าหลากหลายประเภท จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพันธมิตรไอทีชนนํ
ั ารวม 22 แบรนด์ระดับ
ซินเน็ คฯ ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
โลก จัดกิจกรรม “SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019” การแข่งขันเกมออนไลน์ PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
หรือ “PUBG” ระดับอุดมศึกษาครังประวัตศ
ิ าสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ในงาน CMU IT Festival 2019 ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ SYNNEX ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้า
ั าหลากหลายประเภท กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 ว่า “จากแนวโน ้ม
เทคโนโลยีชนนํ
ั าจึงได ้เล็งเห็น
Gaming และ e-Sport ทีเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนืองทังในและต่างประเทศ SYNNEX ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
ิ นักศึกษาได ้พัฒนาทักษะก ้าวสูก
่ ารเป็ น
โอกาสทีดีในการเข ้ามาสนับสนุนภาคการศึกษา พร ้อมส่งเสริมการเล่นเกมกีฬา e-Sport อย่างสร ้างสรรค์ เพือให ้นิสต
นักกีฬาเกมมิงและ e-Sport มืออาชีพ
ซินเน็ คฯ จึงได ้จับมือค่ายเกมอย่าง PUBG และ 22 พันธมิตรชันนํ าทางธุรกิจจัดงาน “SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019” ขึน ซึง
เป็ นการชิงแชมป์ ภูมภ
ิ าคครังแรกของประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา และได ้รับการตอบรับอย่างดีจากภาคการศึกษา 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 และงานมัลติมเี ดียขันสูง LEMEL – PUBG Certified GAMING PC มูลค่าเครืองละ 66,900 บาท
นางสาวสุธด
ิ า กล่าวในตอนท ้ายว่า SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 นับเป็ นอีกกลยุทธ์ในการรุกตลาด GAMING & e-Sport
่ ารเป็ น Professional e-Sport อย่างเต็มรูปแบบ โดยการจัดงานในครังนีนับเป็ นโอกาสดีท ี
ภายใต ้คอนเซ็ปต์ “GET CLOSER to GAMER” เพือต่อยอดสูก
จะกระตุ ้นตลาดไอที และเกมมิงในระดับภูมภ
ิ าคให ้ตืนตัว รวมถึงสร ้างความเข ้มแข็งของแบรนด์ให ้เป็ นทีรู ้จักในกลุม
่ นักเล่นเกมมากขึน อีกทังยังตอกยําการเป็ น
ผู ้นํ าในการนํ าเข ้า และจัดจําหน่ายสินค ้าไอทีทตอบโจทย์
ี
ในทุกไลฟ์ สไตล์ ทีมันใจได ้กับการบริการก่อนและหลังการขายภายใต ้สัญญลักษณ์ Trusted by
Synnex
สําหรับผู ้ทีสนใจเข ้าร่วมชมงาน “SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019” รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที 19-20 มีนาคม 2562 จะได ้พบ
ั ามากมาย อาทิ Walk in challenge ชิง
กับสินค ้าไอที-เกมมิงราคาพิเศษในโซน CMU IT FESTIVAL 2019 พร ้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมจากแบรนด์ไอทีชนนํ
รางวัลจาก PUBG Mobile และ PUBG Lite รวม 40,000 บาท, กิจกรรม แชะ & แชร์ กับเหล่าคอสเพลย์ ลุ ้นรับรางวัลพิเศษ ผู ้สนใจสามารถติดตามตาราง
การแข่งขัน และสอบถามรายละเอียดได ้ที facebook/Synnexthailand หรือโทร Synnex Care 1251
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ั
ิ เน็ คฯ ผนึ กกําลัง มช. และพันธมิตรไอทีชนนํ
ภาพข่าว: ซน
า
จัดงาน SYNNEX GAMING ESPORT TOURNAMENT 2019
ิ ชนะเลิศ
รอบชง
ข่าวประชาสั มพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ ท วันพฤหัสบดีที ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๐๕ น.
ขนาดตัวอักษร:
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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

กรุ งเทพฯ--21 มี.ค.--ซินเน็ ค
ิ า มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (คนที 3
นางสาวสุธด
ั
้ ํ าเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าเทคโนโลยีชนนํ
จากขวา) ในฐานะผูน
าระดับโลกหลากหลายประเภท พร้อมด้วย
่ ข
รศ.นพ.อํานาจ อยูส
ุ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คนที 4 จากขวา) ร่วมเปนประธานในพิธเี ปดงาน
"SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019" การแข่งขันเกมออนไลน์ PLAYERUNKNOWN'S
BATTLEGROUNDS หรือ "PUBG" ระดับอุดมศึ กษาครังประวัติศาสตร์ของภูมิภาค รอบชิงชนะเลิศ 17 ทีม
สุดท้ายทีเข้ารอบจากมหาวิทยาลัยชันนํ าทัวประเทศ ผนึ กกําลังร่วมกับพันธมิตรไอทีแบรนด์ดัง จัดแสดง
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพือสนั บสนุนนั กศึ กษาด้านไอที มัลติมีเดีย เกมมิง และก้าวสู่การเปน
Professional e-Sport อย่างเต็มรู ปแบบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือเร็วๆ นี

ขนาดตัวอักษร:

ใหญ่

กลาง
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ข่ าวประชาสั มพันธ์ทีเกียวข้ อง
ิ อล เชียงใหม่
ภาพข่ าว: ทีทีแอนด์ที โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีการสื อสาร ในงาน"คอมพ์ แอนด์ ดิจต
2005"
กรุ งเทพฯ--15 มิ.ย.--เอ็มดีเค คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) ศ.ดร.พงษ์ศักดิ อังกสิ ทธิ (ทีสองจากขวา)
ี อนด์ที และทดลองประสิ ทธิภาพของบริการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเยียมชมบูธ ทีทแ
ี อนด์ที ในงาน"...
"แม็กเน็ ต" อินเทอร์เน็ ตความเร็วสงแบบรายเดือน จากทีทแ
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...
ภาพข่ าว: วิวโซนิ คแต่งตังซินเน็ ค (ประเทศไทย) เปนตัวแทนจําหน่ าย
้ ระกอบการ
กรุ งเทพฯ--22 ก.พ.--พีอาร์ พลัส ทู เมือเร็วๆ นี บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด ผูป
ธุ รกิจด้านไอทีรายใหญ่ของเมืองไทย และบริษัท วิวโซนิ ค อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน บริษัททีมี
่ มกันจัดงานแถลงข่าว "Partn...
ยอดจําหน่ ายจอแสดงผลมากทีสุดในสหรัฐฯ ได้รว

หั วข้ อข่ าวทีเกียวข้ อง
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ั าจัดงาน ...
ภาพข่าว: ซินเน็ คฯ ผนึกกําลัง มช. และพันธมิตรไอทีชนนํ

ั
ิ เน็ คฯ ผนึกกําล ัง มช. และพ ันธมิตรไอทีชน
ภาพข่าว: ซน
นําจ ัดงาน “SYNNEX GAMING & ESPORT
TOURNAMENT 2019” รอบชงิ ชนะเลิศ
ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พฤหัสบดีท ี 21 มีนาคม 2562 15:05:41 น.

ดูรป
ู ทังหมด
ิ เน็ ค
กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--ซน
ิ เน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (คนที 3 จากขวา) ใน
นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร บริษัท ซน
ิ ค ้าเทคโนโลยีชนนํ
ั าระดับโลกหลากหลายประเภท พร ้อมด ้วย
ฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสน
ี งใหม่ (คนที 4 จากขวา) ร่วมเป็ นประธานในพิธเี ปิ ดงาน "SYNNEX
รศ.นพ.อํานาจ อยูส
่ ข
ุ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชย
GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019" การแข่งขันเกมออนไลน์ PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS หรือ
ึ ษาครังประวัตศ
ั าทัว
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กราฟิ กการ์ด AMD Radeon ก ับเครืองมือสําหร ับน ักพ ัฒนา สําหร ับแพลตฟอร์มการเล่นเกมยุคใหม่
Google Stadia
กราฟิ กการ์ด AMD Datacenter ทีได ้รับการปรับให ้ใช ้งานได ้ดีกบ
ั ระบบคลาวด์ และระบบซอฟต์แวร์ทแข็
ี งแกร่งช่วย
ให ้นักพัฒนาสามารถสร ้างประสบการณ์การสตรีมมิงเกมได ้อย่างยอดเยียม ด ้วยความร่วมมือกันอย่างยาวนานระหว่าง
สองบริษัท AMD (NASDAQ: AMD)...
อาชญากรไซเบอร์ทา
ํ เงินได้หลายล้านดอลลาร์จาก Formjacking ก่อภ ัยคุกคาม
ร้ายแรงต่อองค์กรธุรกิจและผูบ
้ ริโภค
รายงานภัยคุกคามประจําปี ของไซแมนเทคเปิ ดเผยเกียวกับการโจมตีทแนบเนี
ี
ยน ทําลาย
ล ้างมากขึน เพิมความเสียงให ้กับองค์กร - เกือบหนึงในสิบของกลุม
่ คนร ้ายทีทําการโจมตี
แบบเจาะจงเป้ าหมายใช ้มัลแวร์เพือทําลายและทําให ้ธุรกิจหยุดชะงัก เพิมขึน 25...
ภาพข่าว: ทรูออนไลน์ คว้ารางว ัล Thailands Most Admired Brand Why We
Buy 2019 หมวดผลิตภ ัณฑ์ไอทีและดิจท
ิ ัล กลุม
่ ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ ต
กลุม
่ ทรู โดย นายธนภูม ิ ภาคย์วศ
ิ าล ผู ้อํานวยการและหัวหน ้าสายงานการพาณิชย์ทรู
ออนไลน์ รับรางวัล Thailand's Most Admired Brand & Why We Buy 2019 ในฐานะ
แบรนด์ทได
ี ้รับความน่าเชือถือและได ้รับความไว ้วางใจจากผู ้บริโภค หมวดผลิตภัณฑ์ไอที
และดิจท
ิ ล
ั ...
กลุม
่ ส ังคมคนซือส ัตย์ เปิ ดต ัวแฟนเพจ Honesty Society ชุมชนออนไลน์ รวมพล
คนแชร์เรืองราว ความซือส ัตย์

http://www.thailand4.com/it/2019-03-21/fa0b057a2ed83a9a7b6d9708b69caf73/
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กราฟิ กการ์ด AMD Radeon กับเครืองมือสําหรับ
นักพัฒนา สําหรับแพลตฟอร์มการเล่นเกมยุค
ใหม่ Google Stadia
เรเนซองส์ เกาะสมุยนํ าเสนอแพ็กเกจ
‘HOLIDAY STAY & SAVE’ มอบห ้องพักราคา
พิเศษพร ้อมสิทธิพเิ ศษมากมายสําหรับทริปท่อง
เทียวเกาะสมุย
Cyber Criminals Cash in on Millions With
Formjacking, Posing a Serious Threat to
Businesses and Consumers
อาชญากรไซเบอร์ทําเงินได ้หลายล ้านดอลลาร์
จาก Formjacking ก่อภัยคุกคามร ้ายแรงต่อ
องค์กรธุรกิจและผู ้บริโภค
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