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ิ ”
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ั ค่าใช ้จ่าย โดยซินเน็ คฯ ร่วมสมทบทุนอีก 1 เท่า รวมกับเงินบริจาค นํ าไป
สมทบทุนจัดซือเครืองมือแพทย์ เพือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี
ั า และนักวิงเข ้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,700 ราย ณ สะพานพระราม 8 เมือเร็วๆ นี
ผู ้บริหาร พันธมิตรไอทีชนนํ
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มอบรายได้ไม่หักค่าใชจ
เพือมูลนิ ธิรามาธิบดีฯ
ั
ข่าวประชาสั มพันธ์ทวไป
วันศุกร์ที ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร:

ใหญ่

กลาง

เล็ก

Share 0
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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--5 เม.ย.--โบว์ ลิมิเต็ด
ั
้ ํ าเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าเทคโนโลยีชนนํ
บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูน
าระดับ
ิ า มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร และนายสุพันธ์ มงคลสุธี
โลกหลากหลายประเภท นํ าโดยนางสาวสุธด
ประธานกรรมการ เปนประธานในการเปดกิจกรรมเดิน-วิงการกุศล "SYNNEX RUN 2019" ครังแรก ภายใต้
แนวคิด "เชือมเทคโนโลยี ต่อชีวิต" นํ ารายได้ค่าสมัครจากนั กวิงทังหมดไม่หักค่าใช้จ่าย โดยซินเน็ คฯ ร่วม
สมทบทุนอีก 1 เท่า รวมกับเงินบริจาค นํ าไปสมทบทุนจัดซือเครืองมือแพทย์ เพือสถาบันการแพทย์จักรีนฤ
ั
บดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีผบ
ู้ ริหาร พันธมิตรไอทีชนนํ
า และนั กวิงเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า 3,700 ราย ณ สะพานพระราม 8 เมือเร็วๆ นี
้ สนใจสามารถร่
ี
ี ญชี "SYNNEX RUN 2019 เชือมเทคโนโลยี
สํ าหรับผูท
วมบริจาคสมทบทุนตามจิตศรัทธาได้ทบั
ต่อชีวิต เพือสมทบทุนจัดซือเครืองมือแพทย์" ธนาคารกรุ งเทพ เลขทีบัญชี 024-7-11552-0 สอบถามราย
ละเอียดเพิมเติมได้ที www.facebook.com/Synnexthailand/ หรือโทร Synnex Care 1251

ขนาดตัวอักษร:
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ข่ าวประชาสั มพันธ์ทีเกียวข้ อง
ภาพข่ าว: แท็กซี ร่วมรณรงค์โครงการ “ง่วงอย่าขั บ”
้ ํานวยการฝายประกันชีวิตกลุ่ม บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต
นายธวัชชัย เจนกิติวรพงศ์ (กลาง) ผูอ
จํากัด และนายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ (ที 3 จากขวา) ประธานกรรมการทุนง่วงอย่าขับ มูลนิ ธิรามาธิบดีฯ
ร่วมมอบสติกเกอร์โครงการรณรงค์ “ง่วงอย่าขับ” ให้แก่นายพล...
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
ั ระฆัง จัดงานเดิน - วิง การกุศล "๙๐ ปสตรีวัดระฆัง มินิมาราธอน"
โรงเรียนสตรีวด
ั ระฆัง ร่วมกับ สมาคมผูป
้ กครอง
กรุ งเทพฯ--14 ม.ค.--สํ านั กงานเลขานุการกองทัพเรือ โรงเรียนสตรีวด
และครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ขอเชิญร่วมเดิน - วิงการกุศล " ๙๐ ป สตรีวัดระฆังมินิมาราธอน " ชิงถ้วย
้ ัญชาการทหารสูงสุด และ...
รางวัลเกียรติยศของ พลเอก ชัยสิ ทธิ ชินวัตร ผูบ

หั วข้ อข่ าวทีเกียวข้ อง
บริษัทซินเน็ คประเทศไทยจํากัด งานเดินวิงการกุศล มูลนิ ธิรามาธิบดีฯ ซินเน็ ค ประเทศไทย
ิ า มงคลสุธี วิงการกุศล บริษัทซินเน
มูลนิ ธิรามาธิบดี เดิน-วิงการกุศล สุพันธ์ มงคลสุธี สุธด
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ซินเน็ คฯ จัดงานเดิน-วิงการกุศล SYNNEX RUN 2019 มอบรายได ้ไม่...

ิ เน็ คฯ จ ัดงานเดิน-วิงการกุศล “SYNNEX RUN
ซน
้ า่ ย จากน ักวิง 3,700
2019” มอบรายได้ไม่ห ักค่าใชจ
คน สมทบทุนเพือมูลนิธริ ามาธิบดีฯ
ข่าวทวไป
ั
ThaiPR.net -- ศุกร์ท ี 5 เมษายน 2562 14:08:19 น.

ดูรป
ู ทังหมด
กรุงเทพฯ--5 เม.ย.--โบว์ ลิมเิ ต็ด
ิ เน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสน
ิ ค ้าเทคโนโลยีชนนํ
ั าระดับโลกหลาก
บริษัท ซน
หลายประเภท นํ าโดยนางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร และนายสุพันธ์ มงคลสุธ ี ประธานกรรมการ เป็ น
ื
ประธานในการเปิ ดกิจกรรมเดิน-วิงการกุศล "SYNNEX RUN 2019" ครังแรก ภายใต ้แนวคิด "เชอมเทคโนโลยี
ต่อชวี ต
ิ " นํ า
ิ เน็ คฯ ร่วมสมทบทุนอีก 1 เท่า รวมกับเงินบริจาค นํ าไปสมทบทุน
รายได ้ค่าสมัครจากนักวิงทังหมดไม่หก
ั ค่าใชจ่้ าย โดยซน
ื
จัดซอเครื
องมือแพทย์ เพือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีผู ้บริหาร
ั า และนักวิงเข ้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,700 ราย ณ สะพานพระราม 8 เมือเร็วๆ นี
พันธมิตรไอทีชนนํ
ื
สําหรับผู ้ทีสนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนตามจิตศรัทธาได ้ทีบัญช ี "SYNNEX RUN 2019 เชอมเทคโนโลยี
ต่อชวี ต
ิ
ื
เพือสมทบทุนจัดซอเครื
องมือแพทย์" ธนาคารกรุงเทพ เลขทีบัญช ี 024-7-11552-0 สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้ที
www.facebook.com/Synnexthailand/ หรือโทร Synnex Care 1251
Like Be the first of your friends to like this.
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ซินเน็ คฯ จัดงานเดิน-วิงการกุศล SYNNEX RUN 2019 มอบรายได ้ไม่หก
ั ค่าใช ้จ่าย
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ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ิ เน็ คฯ จัดงานเดิน-วิงการกุศล SYNNEX RUN 2019 มอบราย
ซน
ได ้ไม่หก
ั ค่าใชจ่้ าย จากนักวิง 3,700 คน สมทบทุนเพือมูลนิธริ า
มาธิบดีฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทวไป
ั
Friday April 5, 2019 14:08

กรุงเทพฯ--5 เม.ย.--โบว์ ลิมเิ ต็ด
ั าระดับโลกหลาก
บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
หลายประเภท นํ าโดยนางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร และนายสุพันธ์ มงคลสุธ ี ประธานกรรมการ เป็ น
ประธานในการเปิ ดกิจกรรมเดิน-วิงการกุศล "SYNNEX RUN 2019" ครังแรก ภายใต ้แนวคิด "เชือมเทคโนโลยี ต่อชีวต
ิ "
นํ ารายได ้ค่าสมัครจากนักวิงทังหมดไม่หก
ั ค่าใช ้จ่าย โดยซินเน็ คฯ ร่วมสมทบทุนอีก 1 เท่า รวมกับเงินบริจาค นํ าไปสมทบ
ทุนจัดซือเครืองมือแพทย์ เพือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีผู ้บริหาร
ั า และนักวิงเข ้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,700 ราย ณ สะพานพระราม 8 เมือเร็วๆ นี
พันธมิตรไอทีชนนํ
สําหรับผู ้ทีสนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนตามจิตศรัทธาได ้ทีบัญชี "SYNNEX RUN 2019 เชือมเทคโนโลยี ต่อชีวต
ิ
เพือสมทบทุนจัดซือเครืองมือแพทย์" ธนาคารกรุงเทพ เลขทีบัญชี 024-7-11552-0 สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้ที
www.facebook.com/Synnexthailand/ หรือโทร Synnex Care 1251

Latest Press Release
ปภ.รายงานมีจ ังหว ัดได้ร ับผลกระทบจากวาตภ ัย 11 จ ังหว ัด พร้อมประสานจ ังหว ัดเร่งสํารวจพืนทีและ
ให้การช่วยเหลือโดยด่วน
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศตํา
เนืองจากความร ้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตังแต่วน
ั ที 5 เมษายน 2562 ถึงปั จจุบน
ั มีพนที
ื ได ้รับผลกระทบจาก
วาตภัย 11 จังหวัด รวม 18 อําเภอ 42 ตําบล 79 หมูบ
่ ้าน...
CIBA มธบ.ผลิตน ักการตลาดยุคใหม่ พร้อมมี 7 ท ักษะด้านดิจท
ิ ัล หว ังป้อนตลาด
แรงงานทีย ังขาดแคลนอีกกว่า 4 พ ันตําแหน่ง
ั พันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสม
(มธบ.) เปิ ดเผยว่า จากผลสํารวจของ We are social ปี 2560 พบว่า ยอดการใช ้
อินเทอร์เน็ ตของคนไทยโดยเฉพาะ Facebook สูงเป็ นอันดับ 1 ของโลก...
ภาพข่าว: มวยรอบ ครงที
ั 18 ไทยประก ันชีวต
ิ
นายทํานุ บุญประกอบ Managing Executive Officer บริษัท ไทยประกันชีวต
ิ จํากัด
(มหาชน) มอบเงินรางวัลจํานวน 150,000 บาท ให ้กับผู ้ชนะเลิศ การแข่งขัน "มวยรอบไทย
ประกันชีวต
ิ ครังที 18" โดยบริษัทฯ ให ้การสนับสนุนจัดการแข่งขันดังกล่าว ณ สนามมวย
เวทีลม
ุ พิน.ี ..
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ร่วมปิ ดเพือโลก เปลียนเพืออนาคต ณ ลานหน้าห้าง
เซ็ นทร ัลเวิลด์
เมือเร็วๆนี โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ร่วมปิ ดไฟดวงทีไม่จําเป็ น ในกิจกรรม "ปิ ดไฟ 1
ชัวโมง เพือลดโลกร ้อน" (60+ Earth Hour 2019) ในวันที 30 มีนาคม 2562 ทีผ่านมา
ช่วงเวลา 20.30 – 21.30 น. ลดการใช ้พลังงาน โดยมี กรุงเทพมหานคร...
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ซินเน็ คฯ จัดงานเดิน-วิงการกุศล “SYNNEX RUN 2019” มอบรายได ้ไม่หก
ั ค่าใช ้จ่าย จากนักวิง 3,700 คน สมทบทุนเพือมูลนิธริ ามาธิบดีฯ | ThaiPR.…

9/4/2562

ข่าวประชาส ัมพ ันธ์
ธุรกิจ

เศรษฐกิจ/การเงิน

ฝากข่าวประชาส ัมพ ันธ์

ปฏิทน
ิ ข่าว
ทัวไป

ไอที

อสังหาฯ

ยานยนต์

พลังงาน

การค ้นหาทีกําหนดเอง

PR Scoop

โลจิสติกส์

บันเทิง

ท่องเทียว

ไลฟ์ สไตล์

สุขภาพ

กีฬา

การศึกษา

¢ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ñ่Çä»

½Ò¡¢ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¿ÃÕ

้ า่ ย จาก
ซินเน็ คฯ จ ัดงานเดิน-วิงการกุศล “SYNNEX RUN 2019” มอบรายได้ไม่ห ักค่าใชจ
น ักวิง 3,700 คน สมทบทุนเพือมูลนิธริ ามาธิบดีฯ
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เพียงคุณใช ้อีเมลของคุณเองก็สามารถส่งข่าวได ้โดยไปที
หน ้า ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี หากติดปั ญหาสามารถ
ติดต่อเราได ้ทีหน ้า ThaiPR.net Fan Page หรืออีเมลหา
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โบว์ ลิมเิ ต็ด — 5 เมษายน 2019 14:08
บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ใน
ั าระดับโลก
ฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
หลากหลายประเภท นํ าโดยนางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธาน
เจ ้าหน ้าทีบริหาร และนายสุพันธ์ มงคลสุธ ี ประธานกรรมการ
เป็ นประธานในการเปิ ดกิจกรรมเดิน-วิงการกุศล "SYNNEX
RUN 2019" ครังแรก ภายใต ้แนวคิด "เชือมเทคโนโลยี ต่อ
ชีวต
ิ " นํ ารายได ้ค่าสมัครจากนักวิงทังหมดไม่หก
ั ค่าใช ้จ่าย โดย
ซินเน็ คฯ ร่วมสมทบทุนอีก 1 เท่า รวมกับเงินบริจาค นํ าไป
สมทบทุนจัดซือเครืองมือแพทย์ เพือสถาบันการแพทย์จักรีนฤ
บดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีผู ้
ั า และนักวิงเข ้าร่วมกิจกรรมมากกว่า
บริหาร พันธมิตรไอทีชนนํ
3,700 ราย ณ สะพานพระราม 8 เมือเร็วๆ นี
สําหรับผู ้ทีสนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนตามจิต
ศรัทธาได ้ทีบัญชี "SYNNEX RUN 2019 เชือมเทคโนโลยี ต่อ
ชีวต
ิ เพือสมทบทุนจัดซือเครืองมือแพทย์" ธนาคารกรุงเทพ เลขทีบัญชี 024-7-11552-0 สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้ที
www.facebook.com/Synnexthailand/ หรือโทร Synnex Care 1251
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ปภ.รายงานมีจังหวัดได ้รับผลกระทบจากวาตภัย
11 จังหวัด พร ้อมประสานจังหวัดเร่งสํารวจพืนที
และให ้การช่วยเหลือโดยด่วน
Swiss Shakti Foundation เตรียมเปิ ดตัวเหรียญ
ดิจท
ิ ล
ั ทีขุดด ้วยโปรโตคอลตัวใหม่ลา่ สุด
Satoshi’s TAKE-TWO: New Blockchain
Protocol Poised to Bring Digital Currency to
the Masses
“ALL” ปลืมโรดโชว์ฉลุย นักลงทุนให ้ความสนใจ
เดินหน ้าตอกยําความแข็งแกร่ง ก่อนเสนอขาย
IPO ปลายเม.ย.พร ้อมเทรด พ.ค.นี
Huawei Launches FusionServer Pro
Intelligent Servers
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News Feed

News Feed
ซินเน็คฯ จัดงานเดิน-วิงการกุศล “SYNNEX RUN 2019” มอบรายได้ไม่
หักค่าใช้จ่าย จากนักวิง 3,700 คน สมทบทุนเพื อมูลนิธิรามาธิบดีฯ
 10 เม.ย. 2562  15:12:53  43
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 0
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สํานักข่าวหุ ้นอินไซด์(10 เมษายน 2562)-----บริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้า
ั าระดับโลกหลากหลายประเภท นํ าโดยนางสาวสุธด
เทคโนโลยีชนนํ
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร และนายสุพันธ์ มงคลสุธ ี
ประธานกรรมการ เป็ นประธานในการเปิ ดกิจกรรมเดิน-วิงการกุศล “SYNNEX RUN 2019” ครังแรก ภายใต ้แนวคิด “เชือมเทคโนโลยี
ต่อชีวต
ิ ” นํ ารายได ้ค่าสมัครจากนักวิงทังหมดไม่หก
ั ค่าใช ้จ่าย โดยซินเน็ คฯ ร่วมสมทบทุนอีก 1 เท่า รวมกับเงินบริจาค นํ าไปสมทบทุน
ั
จัดซือเครืองมือแพทย์ เพือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีผู ้บริหาร พันธมิตรไอทีชน
นํ า และนักวิงเข ้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,700 ราย ณ สะพานพระราม 8 เมือเร็วๆ นี
สําหรับผู ้ทีสนใจยังสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนตามจิตศรัทธาได ้ทีบัญชี “SYNNEX RUN 2019 เชือมเทคโนโลยี ต่อชีวต
ิ เพือสมทบ
ทุนจัดซือเครืองมือแพทย์” ธนาคารกรุงเทพ เลขทีบัญชี 024-7-11552-0 ได ้ถึงวันที 11 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิมเติม
ได ้ที www.facebook.com/Synnexthailand/ หรือโทร Synnex Care 1251
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