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ชีวต
ิ " นํ ารายได ้ค่าสมัครจากนักวิงทังหมดไม่หก
ั ค่าใช ้จ่าย โดยซินเน็ คฯ ร่วมสมทบทุนอีก 1 เท่า รวมกับเงินบริจาค นํ าไป
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ั า และนักวิงเข ้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,700 ราย ณ สะพานพระราม 8 เมือเร็วๆ นี
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SYNNEX RUN 2019 นักวิ่งทะลุเปา 3,700 คน
ซินเน็คฯ เตรียมมอบรายไดจากคาสมัครไมหักคาใชจาย สําหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “SYNNEX RUN 2019” พรอมสมทบเพิ่มอีก 1 เทา บริจาคเขามูลนิธิรามาธิบดีฯ
ศุกรที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 16.45 น.
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คุณสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ซินเน็ คฯ ในฐานะไอทีดส
ิ ทริบวิ เตอร์อน
ั ดับหนึงของเมืองไทย ได ้มุง่ มันส่งเสริมและสะท ้อนภาพความเชือมต่อระหว่างเทคโนโลยี
และสังคมเข ้าด ้วยกันผ่าน “การให้” และ “การช่วยเหลือ” ในด ้านต่าง ๆ เพือสร ้างความเปลียนแปลงให ้กับทุกชีวต
ิ มาอย่างต่อเนือง จึงได ้กําหนดกิจกรรมเดิน-วิง การกุศล“SYNNEX RUN 2019” ทีจัดขึน
เป็ นครังแรกโดยบริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ตังเป้ าระดมทุนรายได ้จากค่าสมัครวิงไม่หก
ั ค่าใช ้จ่าย โดยซินเน็ คฯ ร่วมสมทบอีก 1 เท่ารวมกับยอดบริจาค เพือทําการส่งมอบต่อให ้กับมูลนิธริ ามาธิบดี ผลการตอบรับของงานเกินกว่าทีตังเป้ าหมายไว ้
มากทังจากพันธมิตรไอที และนักวิง ตลอดจนผู ้มีจต
ิ ศรัทธา ทีสมัครร่วมกิจกรรมกว่า 3,700 คน

คุณสุธด
ิ า กล่าวเพิมเติมว่า หลังจากสรุปรายได ้ทังหมดแล ้ว จะนํ าส่งให ้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตอ
่ ไป ซึงสถาบันการแพทย์แห่งนีเปิ ดให ้บริการรักษา
พยาบาลประชาชนเป็ นทีเรียบร ้อยแล ้ว แต่ยงั ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทมี
ี เทคโนโลยีทางการแพทย์ทน
ั สมัย แม่นยําสูง และจําเป็ นสําหรับการวินจ
ิ ฉั ยและรักษาโรคต่างๆ อีกมาก
ั
อาทิ กล ้องส่องตรวจปอดและหลอดลม เครืองเอกซเรย์ระบบดิจท
ิ ล
ั เครืองดมยาสลบพร ้อมเครืองช่วยหายใจ เครืองกระตุกหัวใจ เครืองตรวจวิเคราะห์การทํางานของเซลล์ประสาทหูชนใน
เครืองตรวจและ
ติดตามคลืนหัวใจและสัญญาณชีพ และเครืองตรวจจอประสาทตา เป็ นต ้น

https://www.dailynews.co.th/article/703713
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ั ตังแต่ชว่ งเช ้ามืดมีพธิ ก
ิ เน็ คแอนด์เดอะแกงค์ ออกมาร่วมทักทายนักวิง
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด ้วยสีสน
ี รชือดัง กฤต - กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ และ จอย - โสภิตสุดา อิทธิเมธินทร์ พร ้อมกับมิสเตอร์ซน
และยังมีนักวิงมืออาชีพเหล่า Pacer พร ้อมทีจะออกตัวไปกับนักวิงในทุกระยะเพือคอยช่วยกํากับเวลามาตรฐานของการวิง ทังหมดนีร่วมกิจกรรมแอโรบิคกันอย่างสนุกสนานก่อนปล่อยตัว นักวิงกว่า 3,700 คน
่ างยกระดับพระบรมราชชนนี โดยมีระยะวิง 3 ประเภทได ้แก่ ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร
พร ้อมออกวิงเพือเชือมเทคโนโลยีตอ
่ ชีวต
ิ ไปด ้วยกัน ณ สะพานพระราม 8 ออกตัวจากถนนอรุณอัมรินทร์ วิงขึนสูท
ระยะมินิ มาราธอน 10 กิโลเมตร และระยะ Fun Run 5 กิโลเมตร

นักวิงทยอยเข ้าสูเ่ ส ้นชัยยังเต็มไปด ้วยบรรยากาศของความยิมแย ้มแจ่มใส สนุกสนาน รับเหรียญรางวัลตามระยะวิง พร ้อมกับของทีระลึกจากซินเน็ คฯ แทนคําขอบคุณ ทีมาร่วมในกิจกรรมการกุศลครังนี ภายใน
งานยังเต็มไปด ้วย Food Truck ร ้านดังรสชาติเด็ดทีซินเน็ คฯ และพันธมิตรไอทีพร ้อมใจกันคัดสรรมาให ้นักวิงได ้ลิมลองและอิมอร่อยกัน นอกจากนี ยังมีมม
ุ ถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพไว ้คอยบริการ และ
พลาดไม่ได ้กับการร่วมทําบุญกับมูลนิธริ ามาธิบดี ทีมาตังบูธรับบริจาคจากผู ้มีจต
ิ ศรัทธาเพิมเติมอีกด ้วย

ปิ ดท ้ายงานกันไปด ้วยรอยยิมและเสียงปรบมือสําหรับนักวิงทีเข ้าเส ้นชัยทุกท่าน สําหรับนักวิงในประเภทฮาล์ฟมาราธอนทังชายและหญิงแบบ Overall อันดับ 1-5 ยังได ้รับเงินรางวัลจากซินเน็ คฯ คนละ 10,000
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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 ตามลําดับอีกด ้วย
สําหรับผู ้สนใจสามารถติดตามความเคลือนไหวพร ้อมกิจกรรมดีๆ อีกมากมายจากซินเน็ คฯ ได ้ที www.synnexrun.com (https://www.synnexrun.com), www.facebook.com/Synnexthailand/
(https://www.facebook.com/Synnexthailand/) หรือโทร Synnex Care 1251
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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--11 เม.ย.--ซินเน็ ค
ผ่านพ้นไปด้วยความประทับใจและอบอุ่น สํ าหรับกิจกรรมเดิน-วิงการกุศล "SYNNEX RUN 2019" ทีจัดขึน
ั
้ ํ าเข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าเทคโนโลยีชน
เปนครังแรกโดยบริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผูน
นํ าหลากหลายประเภท ภายใต้แนวคิด "เชือมเทคโนโลยี ต่อชีวิต" ณ สะพานพระราม 8 ทีมีนักวิงสนใจสมัคร
ั
เข้าร่วมมากกว่า 3,700 คน โดยซินเน็ คฯ จะนํ ารายได้ทงหมดจากค่
าสมัครนั กวิงไม่หักค่าใช้จ่าย พร้อมสมทบ
เพิมอีก 1 เท่า รวมกับเงินบริจาค ส่ งมอบต่อให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี
ี ล่อยตัวนั กวิงเต็มไปด้วยความคึกคัก โดยมีคุณสุธด
ิ า มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร และคุณ สุพันธุ ์
พิธป
ิ า กล่าวว่า ตลอดระยะ
มงคลสุธี ประธานกรรมการ บมจ.ซินเน็ ค ร่วมเปดงาน ณ จุดปล่อยตัวนั กวิง คุณสุธด
ิ ทริบิวเตอร์อันดับหนึ งของเมืองไทย ได้มุ่งมันส่ งเสริมและสะท้อน
เวลาทีผ่านมา ซินเน็ คฯ ในฐานะไอทีดส
ภาพความเชือมต่อระหว่างเทคโนโลยีและสั งคมเข้าด้วยกันผ่าน "การให้" และ "การช่วยเหลือ" ในด้านต่าง ๆ
เพือสร้างความเปลียนแปลง ให้กับทุกชีวิตมาอย่างต่อเนื อง จึงได้กําหนดกิจกรรมเดิน-วิง การกุศลในครังนี
ขึน และบริษัทฯ ตังเปาระดมทุนรายได้จากค่าสมัครวิงไม่หักค่าใช้จ่าย โดยซินเน็ คฯ ร่วมสมทบอีก 1 เท่ารวม
กับยอดบริจาค เพือทําการส่ งมอบต่อให้กับมูลนิ ธิรามาธิบดี ผลการตอบรับของงานเกินกว่าทีตังเปาหมายไว้
้ ีจิตศรัทธา ทีสมัครร่วมกิจกรรมกว่า 3,700 คน
มากทังจากพันธมิตรไอที และนั กวิง ตลอดจนผูม
ั รีนฤบดินทร์
ั
ั สถาบันการแพทย์จก
ิ า กล่าวเพิมเติมว่า หลังจากสรุ ปรายได้ทงหมดแล้
คุณสุธด
ว จะนํ าส่ งให้กบ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไป ซึงสถาบันการแพทย์แห่งนี เปดให้บริการรักษาพยาบาล
ั ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ ทางการแพทย์ทมี
ี เทคโนโลยี
ประชาชนเปนทีเรียบร้อยแล้ว แต่ยง
ั สมัย แม่นยําสูง และจําเปนสํ าหรับการวินิจฉั ยและรักษาโรคต่างๆ อีกมาก อาทิ กล้องส่ อง
ทางการแพทย์ทน
ั เครืองดมยาสลบพร้อมเครืองช่วยหายใจ เครืองกระตุก
ตรวจปอดและหลอดลม เครืองเอกซเรย์ระบบดิจิทล
ั
หัวใจ เครืองตรวจวิเคราะห์การทํางานของเซลล์ประสาทหูชนใน
เครืองตรวจและติดตามคลืนหัวใจและ
สั ญญาณชีพ และเครืองตรวจจอประสาทตา เปนต้น
่ งเช้ามืดมีพิธก
ี รชือดัง กฤต - กฤตภาศ ศั กดิษฐานนท์ และ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสี สัน ตังแต่ชว
ิ เน็ คแอนด์เดอะแกงค์ ออกมาร่วมทักทายนั กวิง และยังมี
จอย - โสภิตสุดา อิทธิเมธินทร์ พร้อมกับมิสเตอร์ซน
นั กวิงมืออาชีพเหล่า Pacer พร้อมทีจะออกตัวไปกับนั กวิงในทุกระยะเพือคอยช่วยกํากับเวลามาตรฐานของ
การวิง ทังหมดนี ร่วมกิจกรรมแอโรบิคกันอย่างสนุกสนานก่อนปล่อยตัว
่ ชีวิตไปด้วยกัน ณ สะพานพระราม 8 ออกตัวจาก
นั กวิงกว่า 3,700 คน พร้อมออกวิงเพือเชือมเทคโนโลยีตอ
ถนนอรุ ณอัมรินทร์ วิงขึนสู่ทางยกระดับพระบรมราชชนนี โดยมีระยะวิง 3 ประเภทได้แก่ ระยะฮาล์ฟ
มาราธอน 21 กิโลเมตร ระยะมินิ มาราธอน 10 กิโลเมตร และระยะ Fun Run 5 กิโลเมตร
นั กวิงทยอยเข้าสู่เส้ นชัยยังเต็มไปด้วยบรรยากาศของความยิมแย้มแจ่มใส สนุกสนาน รับเหรียญรางวัลตาม
ระยะวิง พร้อมกับของทีระลึกจากซินเน็ คฯ แทนคําขอบคุณ ทีมาร่วมในกิจกรรมการกุศลครังนี ภายในงาน
ยังเต็มไปด้วย Food Truck ร้านดังรสชาติเด็ดทีซินเน็ คฯ และพันธมิตรไอทีพร้อมใจกันคัดสรรมาให้นักวิงได้
ลิมลองและอิมอร่อยกัน นอกจากนี ยังมีมุมถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพไว้คอยบริการ และพลาดไม่ได้กับ
้ ีจิตศรัทธาเพิมเติมอีกด้วย
การร่วมทําบุญกับมูลนิ ธิรามาธิบดี ทีมาตังบูธรับบริจาคจากผูม
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SYNNEX RUN 2019 นักวิงทะลุเป้ า 3,700 คน ซินเน็ คฯ เตรียมมอบรายได ้จากค่าสมัครไม่ห

ปดท้ายงานกันไปด้วยรอยยิมและเสี ยงปรบมือสํ าหรับนั กวิงทีเข้าเส้ นชัยทุกท่าน สํ าหรับนั กวิงในประเภท
ั เงินรางวัลจากซินเน็ คฯ คนละ 10,000
ฮาล์ฟมาราธอนทังชายและหญิงแบบ Overall อันดับ 1-5 ยังได้รบ
บาท / 8,000 บาท / 6,000 บาท / 4,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลําดับ ส่ วนนั กวิงในประเภทมินิ
้ นะทังชายและหญิงแบบ Overall อันดับ 1-5 จะได้รบ
ั เงินรางวัลคนละ 5,000 บาท / 4,000 บาท
มาราธอน ผูช
/ 3,000 บาท / 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลําดับอีกด้วย
้ นใจสามารถติดตามความเคลือนไหวพร้อมกิจกรรมดีๆ อีกมากมายจากซินเน็ คฯ ได้ที
สํ าหรับผูส
www.synnexrun.com, www.facebook.com/Synnexthailand/ หรือโทร Synnex Care 1251
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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
วิวโซนิ ค อินเตอร์เนชันแนล และ ซินเน็ ค ขอเชิญสื อมวลชน แถลงข่ าวในหั วข้ อ "Partnership
Contract Signing Ceremony Press Conference"
ั ในชือ Rainbow Bird หรือ
้ ก
กรุ งเทพฯ--10 ก.พ.--ซินเน็ ค (ประเทศไทย) นก Gouldian Finch (หรือทีรู จ
Lady Gouldian Finch ) จัดเปนหนึ งในนกหายากทีใกล้จะสูญพันธุ ์ มีถินกําเนิ ดในแถบประเทศ
ออสเตรเลีย หนึ งในสายพันธ์นกในตระกล Finch จัดเปนนกขนาดเล็กตระกลเดียวกั...
หั วข้ อข่ าวทีเกียวข้ อง
บริษัทซินเน็ คประเทศไทยจํากัด มูลนิ ธิรามาธิบดีฯ มูลนิ ธิรามาธิบดี ซินเน็ ค ประเทศไทย
้ ํ าเข้า
การกุศล บริษัทซินเน วิงการกุศล จํากัดมหาชน รามาธิบดี ผูน
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SYNNEX RUN 2019 นักวิงทะลุเป้ า 3,700 คน ซินเน็ คฯ เตรียมมอบร...

SYNNEX RUN 2019 น ักวิงทะลุเป้า 3,700 คน ซ ิ
้ า่ ย
นเน็ คฯ เตรียมมอบรายได้จากค่าสม ัครไม่ห ักค่าใชจ
พร้อมสมทบเพิมอีก 1 เท่า บริจาคเข้ามูลนิธริ ามาธิบดีฯ
ข่าวทวไป
ั
ThaiPR.net -- พฤหัสบดีท ี 11 เมษายน 2562 16:39:14 น.

ดูรป
ู ทังหมด
ิ เน็ ค
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ซน
ผ่านพ ้นไปด ้วยความประทับใจและอบอุน
่ สําหรับกิจกรรมเดิน-วิงการกุศล "SYNNEX RUN 2019" ทีจัดขึนเป็ นครังแรกโดย
ิ เน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสน
ิ ค ้าเทคโนโลยีชนนํ
ั าหลากหลายประเภท ภาย
บริษัท ซน
ื
ิ เน็ คฯ
ใต ้แนวคิด "เชอมเทคโนโลยี
ต่อชวี ต
ิ " ณ สะพานพระราม 8 ทีมีนักวิงสนใจสมัครเข ้าร่วมมากกว่า 3,700 คน โดยซน
จะนํ ารายได ้ทังหมดจากค่าสมัครนักวิงไม่หก
ั ค่าใชจ่้ าย พร ้อมสมทบเพิมอีก 1 เท่า รวมกับเงินบริจาค สง่ มอบต่อให ้กับ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พิธป
ี ล่อยตัวนักวิงเต็มไปด ้วยความคึกคัก โดยมีคณ
ุ สุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร และคุณ สุพันธุ์ มงคลสุธ ี
ิ เน็ ค ร่วมเปิ ดงาน ณ จุดปล่อยตัวนักวิง คุณสุธด
ิ เน็ คฯ ใน
ประธานกรรมการ บมจ.ซน
ิ า กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ซน
่
ื
ฐานะไอทีดส
ิ ทริบวิ เตอร์อน
ั ดับหนึงของเมืองไทย ได ้มุง่ มันสงเสริมและสะท ้อนภาพความเชอมต่อระหว่างเทคโนโลยีและ
สงั คมเข ้าด ้วยกันผ่าน "การให ้" และ "การชว่ ยเหลือ" ในด ้านต่าง ๆ เพือสร ้างความเปลียนแปลง ให ้กับทุกชวี ต
ิ มาอย่างต่อ
เนือง จึงได ้กําหนดกิจกรรมเดิน-วิง การกุศลในครังนีขึน และบริษัทฯ ตังเป้ าระดมทุนรายได ้จากค่าสมัครวิงไม่หก
ั ค่าใชจ่้ าย
ิ เน็ คฯ ร่วมสมทบอีก 1 เท่ารวมกับยอดบริจาค เพือทําการสง่ มอบต่อให ้กับมูลนิธริ ามาธิบดี ผลการตอบรับของงาน
โดยซน
เกินกว่าทีตังเป้ าหมายไว ้มากทังจากพันธมิตรไอที และนักวิง ตลอดจนผู ้มีจต
ิ ศรัทธา ทีสมัครร่วมกิจกรรมกว่า 3,700 คน
คุณสุธด
ิ า กล่าวเพิมเติมว่า หลังจากสรุปรายได ้ทังหมดแล ้ว จะนํ าสง่ ให ้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะ
ึ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตอ
่ ไป ซงสถาบั
นการแพทย์แห่งนีเปิ ดให ้บริการรักษาพยาบาลประชาชนเป็ นทีเรียบร ้อย
แล ้ว แต่ยงั ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทมี
ี เทคโนโลยีทางการแพทย์ทน
ั สมัย แม่นยําสูง และ
่ งตรวจปอดและหลอดลม เครืองเอกซเรย์ระบบดิจท
จําเป็ นสําหรับการวินจ
ิ ฉั ยและรักษาโรคต่างๆ อีกมาก อาทิ กล ้องสอ
ิ ล
ั
ั
เครืองดมยาสลบพร ้อมเครืองชว่ ยหายใจ เครืองกระตุกหัวใจ เครืองตรวจวิเคราะห์การทํางานของเซลล์ประสาทหูชนใน
ั ญาณชพ
ี และเครืองตรวจจอประสาทตา เป็ นต ้น
เครืองตรวจและติดตามคลืนหัวใจและสญ
ี น
ั ตังแต่ชว่ งเชามื
้ ดมีพธิ ก
ื ง กฤต - กฤตภาศ ศก
ั ดิษฐานนท์ และ จอย - โสภิต
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด ้วยสส
ี รชอดั
ิ
ี เหล่า Pacer
สุดา อิทธิเมธินทร์ พร ้อมกับมิสเตอร์ซนเน็ คแอนด์เดอะแกงค์ ออกมาร่วมทักทายนักวิง และยังมีนักวิงมืออาชพ
พร ้อมทีจะออกตัวไปกับนักวิงในทุกระยะเพือคอยชว่ ยกํากับเวลามาตรฐานของการวิง ทังหมดนีร่วมกิจกรรมแอโรบิคกัน
อย่างสนุกสนานก่อนปล่อยตัว
ื
นักวิงกว่า 3,700 คน พร ้อมออกวิงเพือเชอมเทคโนโลยี
ตอ
่ ชวี ต
ิ ไปด ้วยกัน ณ สะพานพระราม 8 ออกตัวจากถนน
่ างยกระดับพระบรมราชชนนี โดยมีระยะวิง 3 ประเภทได ้แก่ ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร
อรุณอัมรินทร์ วิงขึนสูท
ระยะมินิ มาราธอน 10 กิโลเมตร และระยะ Fun Run 5 กิโลเมตร
้ ย
ั ยังเต็มไปด ้วยบรรยากาศของความยิมแย ้มแจ่มใส สนุกสนาน รับเหรียญรางวัลตามระยะวิง พร ้อม
นักวิงทยอยเข ้าสูเ่ สนช
ิ เน็ คฯ แทนคําขอบคุณ ทีมาร่วมในกิจกรรมการกุศลครังนี ภายในงานยังเต็มไปด ้วย Food Truck ร ้าน
กับของทีระลึกจากซน
ิ เน็ คฯ และพันธมิตรไอทีพร ้อมใจกันคัดสรรมาให ้นักวิงได ้ลิมลองและอิมอร่อยกัน นอกจากนี ยังมีมม
ดังรสชาติเด็ดทีซน
ุ ถ่าย
ี ไว ้คอยบริการ และพลาดไม่ได ้กับการร่วมทําบุญกับมูลนิธริ ามาธิบดี ทีมาตังบูธรับบริจาคจากผู ้มี
ภาพจากชา่ งภาพมืออาชพ
จิตศรัทธาเพิมเติมอีกด ้วย
https://www.ryt9.com/s/prg/2978432
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ี งปรบมือสําหรับนักวิงทีเข ้าเสนช
้ ย
ั ทุกท่าน สําหรับนักวิงในประเภทฮาล์ฟมาราธอนทัง
ปิ ดท ้ายงานกันไปด ้วยรอยยิมและเสย
ิ เน็ คฯ คนละ 10,000 บาท / 8,000 บาท / 6,000 บาท /
ชายและหญิงแบบ Overall อันดับ 1-5 ยังได ้รับเงินรางวัลจากซน
่
4,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลําดับ สวนนักวิงในประเภทมินม
ิ าราธอน ผู ้ชนะทังชายและหญิงแบบ Overall อันดับ 15 จะได ้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท / 4,000 บาท / 3,000 บาท / 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลําดับอีกด ้วย
ิ เน็ คฯ ได ้ที www.synnexrun.com,
สําหรับผู ้สนใจสามารถติดตามความเคลือนไหวพร ้อมกิจกรรมดีๆ อีกมากมายจากซน
www.facebook.com/Synnexthailand/ หรือโทร Synnex Care 1251
Like Be the first of your friends to like this.
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ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ิ เน็ คฯ เตรียม
SYNNEX RUN 2019 นักวิงทะลุเป้ า 3,700 คน ซน
มอบรายได ้จากค่าสมัครไม่หก
ั ค่าใชจ่้ าย พร ้อมสมทบเพิมอีก 1
เท่า บริจาคเข ้ามูลนิธริ ามาธิบดีฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทวไป
ั
Thursday April 11, 2019 16:39

กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ซินเน็ ค
ผ่านพ ้นไปด ้วยความประทับใจและอบอุน
่ สําหรับกิจกรรมเดิน-วิงการกุศล "SYNNEX RUN 2019" ทีจัดขึนเป็ นครังแรก
ั าหลากหลายประเภท
โดยบริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
ภายใต ้แนวคิด "เชือมเทคโนโลยี ต่อชีวต
ิ " ณ สะพานพระราม 8 ทีมีนักวิงสนใจสมัครเข ้าร่วมมากกว่า 3,700 คน โดยซิ
นเน็ คฯ จะนํ ารายได ้ทังหมดจากค่าสมัครนักวิงไม่หก
ั ค่าใช ้จ่าย พร ้อมสมทบเพิมอีก 1 เท่า รวมกับเงินบริจาค ส่งมอบต่อให ้
กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พิธป
ี ล่อยตัวนักวิงเต็มไปด ้วยความคึกคัก โดยมีคณ
ุ สุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร และคุณ สุพันธุ์ มงคลสุธ ี
ประธานกรรมการ บมจ.ซินเน็ ค ร่วมเปิ ดงาน ณ จุดปล่อยตัวนักวิง คุณสุธด
ิ า กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ซินเน็ คฯ ใน
ฐานะไอทีดส
ิ ทริบวิ เตอร์อน
ั ดับหนึงของเมืองไทย ได ้มุง่ มันส่งเสริมและสะท ้อนภาพความเชือมต่อระหว่างเทคโนโลยีและ
สังคมเข ้าด ้วยกันผ่าน "การให ้" และ "การช่วยเหลือ" ในด ้านต่าง ๆ เพือสร ้างความเปลียนแปลง ให ้กับทุกชีวต
ิ มาอย่างต่อ
เนือง จึงได ้กําหนดกิจกรรมเดิน-วิง การกุศลในครังนีขึน และบริษัทฯ ตังเป้ าระดมทุนรายได ้จากค่าสมัครวิงไม่หก
ั ค่าใช ้จ่าย
โดยซินเน็ คฯ ร่วมสมทบอีก 1 เท่ารวมกับยอดบริจาค เพือทําการส่งมอบต่อให ้กับมูลนิธริ ามาธิบดี ผลการตอบรับของงาน
เกินกว่าทีตังเป้ าหมายไว ้มากทังจากพันธมิตรไอที และนักวิง ตลอดจนผู ้มีจต
ิ ศรัทธา ทีสมัครร่วมกิจกรรมกว่า 3,700 คน
คุณสุธด
ิ า กล่าวเพิมเติมว่า หลังจากสรุปรายได ้ทังหมดแล ้ว จะนํ าส่งให ้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตอ
่ ไป ซึงสถาบันการแพทย์แห่งนีเปิ ดให ้บริการรักษาพยาบาลประชาชนเป็ นทีเรียบร ้อย
แล ้ว แต่ยงั ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทมี
ี เทคโนโลยีทางการแพทย์ทน
ั สมัย แม่นยําสูง และ
จําเป็ นสําหรับการวินจ
ิ ฉั ยและรักษาโรคต่างๆ อีกมาก อาทิ กล ้องส่องตรวจปอดและหลอดลม เครืองเอกซเรย์ระบบดิจท
ิ ล
ั
ั
เครืองดมยาสลบพร ้อมเครืองช่วยหายใจ เครืองกระตุกหัวใจ เครืองตรวจวิเคราะห์การทํางานของเซลล์ประสาทหูชนใน
เครืองตรวจและติดตามคลืนหัวใจและสัญญาณชีพ และเครืองตรวจจอประสาทตา เป็ นต ้น
ั ตังแต่ชว่ งเช ้ามืดมีพธิ ก
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด ้วยสีสน
ี รชือดัง กฤต - กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ และ จอย - โสภิตสุดา
ิ เน็ คแอนด์เดอะแกงค์ ออกมาร่วมทักทายนักวิง และยังมีนักวิงมืออาชีพเหล่า Pacer
อิทธิเมธินทร์ พร ้อมกับมิสเตอร์ซน
พร ้อมทีจะออกตัวไปกับนักวิงในทุกระยะเพือคอยช่วยกํากับเวลามาตรฐานของการวิง ทังหมดนีร่วมกิจกรรมแอโรบิคกัน
อย่างสนุกสนานก่อนปล่อยตัว
นักวิงกว่า 3,700 คน พร ้อมออกวิงเพือเชือมเทคโนโลยีตอ
่ ชีวต
ิ ไปด ้วยกัน ณ สะพานพระราม 8 ออกตัวจากถนน
่ างยกระดับพระบรมราชชนนี โดยมีระยะวิง 3 ประเภทได ้แก่ ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ระยะ
อรุณอัมรินทร์ วิงขึนสูท
มินิ มาราธอน 10 กิโลเมตร และระยะ Fun Run 5 กิโลเมตร
นักวิงทยอยเข ้าสูเ่ ส ้นชัยยังเต็มไปด ้วยบรรยากาศของความยิมแย ้มแจ่มใส สนุกสนาน รับเหรียญรางวัลตามระยะวิง พร ้อมกับ
ของทีระลึกจากซินเน็ คฯ แทนคําขอบคุณ ทีมาร่วมในกิจกรรมการกุศลครังนี ภายในงานยังเต็มไปด ้วย Food Truck ร ้านดัง
รสชาติเด็ดทีซินเน็ คฯ และพันธมิตรไอทีพร ้อมใจกันคัดสรรมาให ้นักวิงได ้ลิมลองและอิมอร่อยกัน นอกจากนี ยังมีมม
ุ ถ่าย
ภาพจากช่างภาพมืออาชีพไว ้คอยบริการ และพลาดไม่ได ้กับการร่วมทําบุญกับมูลนิธริ ามาธิบดี ทีมาตังบูธรับบริจาคจากผู ้มี
จิตศรัทธาเพิมเติมอีกด ้วย
ปิ ดท ้ายงานกันไปด ้วยรอยยิมและเสียงปรบมือสําหรับนักวิงทีเข ้าเส ้นชัยทุกท่าน สําหรับนักวิงในประเภทฮาล์ฟมาราธอนทัง
ชายและหญิงแบบ Overall อันดับ 1-5 ยังได ้รับเงินรางวัลจากซินเน็ คฯ คนละ 10,000 บาท / 8,000 บาท / 6,000
บาท / 4,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลําดับ 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 ตาม
ลําดับอีกด ้วย

www.thailand4.com/gen/2019-04-11/ec7a59fcea19101e9ef67feaa067a6c2/
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สําหรับผู ้สนใจสามารถติดตามความเคลือนไหวพร ้อมกิจกรรมดีๆ อีกมากมายจากซินเน็ คฯ ได ้ที www.synnexrun.com,
www.facebook.com/Synnexthailand/ หรือโทร Synnex Care 1251

Latest Press Release
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ขอเสนอแพ็คเกจงานประชุม Meeting in
Style สําหร ับปี 2562
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ขอเสนอแพ็คเกจ "Meeting In Style" สําหรับปี
2562 ด ้วยแพ็คเกจหลากหลายทีเหมาะกับทุกความต ้องการทางธุรกิจและงบประมาณ และ
ด ้วยทําเลใกล ้ใจกลางเมืองและย่านธุรกิจสําคัญ สะดวกในการเดินทาง ทําให ้โรงแรมชาเทรี
ยม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ...
TSR ทําดีตอ
้ งบอกต่อ
โครงการ "ปั นนํ าใสจากใจเซฟ" เริมคิกออฟ ผู ้บริหาร บมจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) อย่าง "เอก
รัตน์ แจ ้งอยู"่ ออกสตาร์ทเดินสายมอบเครืองกรองนํ าให ้กับโรงเรียนในสังกัด กทม. ว่ากันว่า
โปรเจคนีต ้องส่งมอบเครืองกรองนํ าถึง 3,745 เครือง คิดเป็ นเงินกว่า 22 ล ้านบาท...

เด็กไทยซิวแชมป์ ศึกกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ 18th True International Junior
Golf Championships 2019
กลุม
่ ทรู โดย คุณชุมพล นิมสุพรรณ์ ผู ้ช่วยผู ้อํานวยการฝ่ ายกิจกรรมองค์กรเพือสังคม ร่วมกับ
สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย โดย รศ.อิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์ เลขานุการและกรรมการ และ
กลุม
่ สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ โดย คุณเลอสรรค์ โลหชลิตานนท์ ผู ้ช่วยผู ้จัดการทัวไป
อาวุโส...
ภาพข่าว: เปิ ดกิจกรรมแห่งความสุข สุขสยามอยูเ่ ย็นเป็นสุข @ ไอคอนสยาม
ลักขณา นะวิโรจน์ ประธานกรรมการ โครงการสุขสยาม และ กมลนัย ชัยเฉนียน ผู ้ช่วย
กรรมการผู ้อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ร่วมเปิ ดงาน "สุขสยาม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุข @ ไอคอนสยาม" เพือส่งมอบความสุขต ้อนรับปี ใหม่ไทยไปกับกิจกรรม
Water Festival 2019...
ฉลองเปิ ดสาขาใหม่ครงยิ
ั งใหญ่ของร้าน MULTY BEAUTY สาขา สยามสแควร์
ซอย 5
MULTY BEAUTY (มัลตี บิวตี) ร ้านค ้าปลีก ในรูปแบบของร ้านสะดวกซือเครืองสําอางสไตล์
ื ง ใจกลางเมืองย่านสยามสแควร์ เป็ นแหล่งช็อปปิ งทีกําลังมาแรง ซึงวัยรุน
เกาหลีชอดั
่ และ
อินฟลูเอนเซอร์แห่งโลกออนไลน์มากมายต่างพูดถึงในขณะนี! เพราะต่างติดตามใน
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SYNNEX RUN 2019 นักวิงทะลุเป้ า 3,700 คน ซินเน็ คฯ เตรียมมอบรายได ้จากค่าสมัครไม่หก
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SYNNEX RUN 2019 น ักวิงทะลุเป้า 3,700 คน ซินเน็ คฯ เตรียมมอบรายได้จากค่าสม ัครไม่
้ า่ ย พร้อมสมทบเพิมอีก 1 เท่า บริจาคเข้ามูลนิธริ ามาธิบดีฯ
ห ักค่าใชจ
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เพียงคุณใช ้อีเมลของคุณเองก็สามารถส่งข่าวได ้โดยไปที
หน ้า ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี หากติดปั ญหาสามารถ
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ซินเน็ ค — 11 เมษายน 2019 16:39
ผ่านพ ้นไปด ้วยความประทับใจและอบอุน
่ สําหรับ
กิจกรรมเดิน-วิงการกุศล "SYNNEX RUN 2019" ทีจัดขึนเป็ น
ครังแรกโดยบริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ั าหลากหลาย
ผู ้นํ าเข ้าและจัดจําหน่ายสินค ้าเทคโนโลยีชนนํ
ประเภท ภายใต ้แนวคิด "เชือมเทคโนโลยี ต่อชีวต
ิ " ณ สะพาน
พระราม 8 ทีมีนักวิงสนใจสมัครเข ้าร่วมมากกว่า 3,700 คน
โดยซินเน็ คฯ จะนํ ารายได ้ทังหมดจากค่าสมัครนักวิงไม่หก
ั ค่า
ใช ้จ่าย พร ้อมสมทบเพิมอีก 1 เท่า รวมกับเงินบริจาค ส่งมอบ
ต่อให ้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
พิธป
ี ล่อยตัวนักวิงเต็มไปด ้วยความคึกคัก โดยมีคณ
ุ สุ
ธิดา มงคลสุธ ี ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร และคุณ สุพันธุ์ มงคล
สุธ ี ประธานกรรมการ บมจ.ซินเน็ ค ร่วมเปิ ดงาน ณ จุดปล่อยตัว
นักวิง คุณสุธด
ิ า กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ซินเน็ คฯ
ในฐานะไอทีดส
ิ ทริบวิ เตอร์อน
ั ดับหนึงของเมืองไทย ได ้มุง่ มัน
ส่งเสริมและสะท ้อนภาพความเชือมต่อระหว่างเทคโนโลยีและ
สังคมเข ้าด ้วยกันผ่าน "การให ้" และ "การช่วยเหลือ" ในด ้าน
ต่าง ๆ เพือสร ้างความเปลียนแปลง ให ้กับทุกชีวต
ิ มาอย่างต่อเนือง จึงได ้กําหนดกิจกรรมเดิน-วิง การกุศลในครังนีขึน และ
บริษัทฯ ตังเป้ าระดมทุนรายได ้จากค่าสมัครวิงไม่หก
ั ค่าใช ้จ่าย โดยซินเน็ คฯ ร่วมสมทบอีก 1 เท่ารวมกับยอดบริจาค เพือ
ทําการส่งมอบต่อให ้กับมูลนิธริ ามาธิบดี ผลการตอบรับของงานเกินกว่าทีตังเป้ าหมายไว ้มากทังจากพันธมิตรไอที และนักวิง
ตลอดจนผู ้มีจต
ิ ศรัทธา ทีสมัครร่วมกิจกรรมกว่า 3,700 คน
คุณสุธด
ิ า กล่าวเพิมเติมว่า หลังจากสรุปรายได ้ทังหมดแล ้ว จะนํ าส่งให ้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตอ
่ ไป ซึงสถาบันการแพทย์แห่งนีเปิ ดให ้บริการรักษาพยาบาลประชาชนเป็ นทีเรียบร ้อย
แล ้ว แต่ยงั ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทมี
ี เทคโนโลยีทางการแพทย์ทน
ั สมัย แม่นยําสูง และ
จําเป็ นสําหรับการวินจ
ิ ฉั ยและรักษาโรคต่างๆ อีกมาก อาทิ กล ้องส่องตรวจปอดและหลอดลม เครืองเอกซเรย์ระบบดิจท
ิ ล
ั
ั
เครืองดมยาสลบพร ้อมเครืองช่วยหายใจ เครืองกระตุกหัวใจ เครืองตรวจวิเคราะห์การทํางานของเซลล์ประสาทหูชนใน
เครือง
ตรวจและติดตามคลืนหัวใจและสัญญาณชีพ และเครืองตรวจจอประสาทตา เป็ นต ้น
ั ตังแต่ชว่ งเช ้ามืดมีพธิ ก
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด ้วยสีสน
ี รชือดัง กฤต - กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ และ จอย - โสภิ
ิ เน็ คแอนด์เดอะแกงค์ ออกมาร่วมทักทายนักวิง และยังมีนักวิงมืออาชีพเหล่า Pacer
ตสุดา อิทธิเมธินทร์ พร ้อมกับมิสเตอร์ซน
พร ้อมทีจะออกตัวไปกับนักวิงในทุกระยะเพือคอยช่วยกํากับเวลามาตรฐานของการวิง ทังหมดนีร่วมกิจกรรมแอโรบิคกันอย่าง
สนุกสนานก่อนปล่อยตัว
นักวิงกว่า 3,700 คน พร ้อมออกวิงเพือเชือมเทคโนโลยีตอ
่ ชีวต
ิ ไปด ้วยกัน ณ สะพานพระราม 8 ออกตัวจากถนน
่ างยกระดับพระบรมราชชนนี โดยมีระยะวิง 3 ประเภทได ้แก่ ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ระยะมิ
อรุณอัมรินทร์ วิงขึนสูท
นิ มาราธอน 10 กิโลเมตร และระยะ Fun Run 5 กิโลเมตร
นักวิงทยอยเข ้าสูเ่ ส ้นชัยยังเต็มไปด ้วยบรรยากาศของความยิมแย ้มแจ่มใส สนุกสนาน รับเหรียญรางวัลตามระยะวิง
พร ้อมกับของทีระลึกจากซินเน็ คฯ แทนคําขอบคุณ ทีมาร่วมในกิจกรรมการกุศลครังนี ภายในงานยังเต็มไปด ้วย Food Truck
ร ้านดังรสชาติเด็ดทีซินเน็ คฯ และพันธมิตรไอทีพร ้อมใจกันคัดสรรมาให ้นักวิงได ้ลิมลองและอิมอร่อยกัน นอกจากนี ยังมีมม
ุ
ถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพไว ้คอยบริการ และพลาดไม่ได ้กับการร่วมทําบุญกับมูลนิธริ ามาธิบดี ทีมาตังบูธรับบริจาคจากผู ้
มีจต
ิ ศรัทธาเพิมเติมอีกด ้วย
ปิ ดท ้ายงานกันไปด ้วยรอยยิมและเสียงปรบมือสําหรับนักวิงทีเข ้าเส ้นชัยทุกท่าน สําหรับนักวิงในประเภทฮาล์ฟ
มาราธอนทังชายและหญิงแบบ Overall อันดับ 1-5 ยังได ้รับเงินรางวัลจากซินเน็ คฯ คนละ 10,000 บาท / 8,000 บาท /
6,000 บาท / 4,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลําดับ 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 ตาม
ลําดับอีกด ้วย
สําหรับผู ้สนใจสามารถติดตามความเคลือนไหวพร ้อมกิจกรรมดีๆ อีกมากมายจากซินเน็ คฯ ได ้ที
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โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ขอเสนอ
แพ็คเกจงานประชุม “Meeting in Style” สําหรับ
ปี 2562
“TSR” ทําดีต ้องบอกต่อ
เด็กไทยซิวแชมป์ ศึกกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ
“18th True International Junior Golf
Championships 2019”
ภาพข่าว: เปิ ดกิจกรรมแห่งความสุข “สุขสยาม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุข @ ไอคอนสยาม”
“สคร. จัดเก็บเงินนํ าส่งรายได ้ครึงแรกของ
ปี งบประมาณ 2562 เกินเป้ าหมาย 22%”
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