ข่าวประชาสัมพันธ์
ซิ นเน็คฯ ชวนร่วมเดิ น-วิ่ งการกุศล “SYNNEX RUN” รายได้ไม่หกั ค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิ ธิรามาธิ บดีฯ

บริษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ าเข้าและจัดจาหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชนั ้ นา
หลากหลายประเภทชวนร่วมกิจ กรรมเดิน-วิง่ การกุศลในงาน “SYNNEX RUN 2019” ภายใต้แนวคิด “เชื่อม
เทคโนโลยี ต่อชีวติ ” ในวันอาทิตย์ท่ี 31 มีนาคม 2562 ณ สะพานพระราม 8 รายได้ทงั ้ หมดจากค่าสมัครร่วม
กิจกรรมไม่หกั ค่าใช้จ่าย รวมกับเงินบริจาค จะนาไปสมทบทุนจัดซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิ ดรับสมัครแล้ววันนี้ท่ี www.synnexrun.com
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หารบริษัท ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(Synnex) กล่าวว่า ในปี น้ีเราต้องการจะสานต่อแนวคิด “เชื่ อมเทค โนโลยีต่อชี วิต” ให้เห็นเป็ นภาพที่ชดั เจน
ยิง่ ขึน้ โดยตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา ซินเน็คฯ มุ่งมั ่นส่งเสริมเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเปลีย่ นแปลง
ให้กบั ทุกชีวติ มาอย่างต่อเนื่อง เราจึงได้รเิ ริม่ จัดกิจกรรมเดิน-วิง่ การกุศล “SYNNEX RUN 2019” ในครัง้ นี้ขน้ึ
บนความต้องการที่จะสะท้อนภาพความเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีและสังคมเข้าด้วยกันผ่าน “การให้ ” และ”
การช่ ว ยเหลื อ ”ผู้อ่นื ให้ม ีคุณ ภาพชีวติ ที่ดีข้นึ โดยเริ่มต้น จากตัวเราเองก่อน ซึ่ง รายได้ทงั ้ หมดโดยไม่ห ัก
ค่าใช้จ่ายรวมกับเงินบริจาค จะน าไปสมทบทุ นจัดซื้ออุปกรณ์ ท างการแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบ
ดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเชิญชวนนักวิง่ และผู้มจี ติ ศรัทธามาร่วมกิจกรรมเดิน-วิง่
การกุ ศ ล SYNNEX RUN 2019 เพื่อ ร่ ว มกัน ส่ ง เสริม และส่ ง ต่ อ คุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดีย ิ่ง ขึ้น ด้ว ยการมอบการ
รักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผปู้ ่ วย

กิจกรรม SYNNEX RUN 2019 จะจัดขึน้ ในวันอาทิตย์ท่ี 31 มีนาคม 2562 ณ สะพานพระราม 8
ประกอบด้วย การแข่งขันฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร (ค่าสมัคร คนละ 600 บาท), มินิ มาราธอน
ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร คนละ 500 บาท) และกิจกรรมฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร คนละ
500 บาท) โดยผูส้ มัครจะได้รบั เสือ้ และเหรียญรางวัล ซึง่ กิจกรรมจะเริม่ ตัง้ แต่เวลา 03.50 น.ไปจนถึง 08.30 น.
พร้อมกันนี้ยงั มีเงินรางวัล* และถ้วยรางวัล* สาหรับนักวิง่ โดยผูช้ นะในประเภทฮาล์ฟมาราธอน ทัง้ ชาย
และหญิงแบบ Overall อันดับ 1-5 จะได้รบั เงินรางวัลคนละ 10,000 บาท / 8,000 บาท / 6,000 บาท / 4,000
บาท และ 2,000 บาท ตามลาดับ รางวัลประเภทถ้วยมอบให้แก่ผชู้ นะชาย และหญิงอันดับ 1-3 ในทุกกลุ่มอายุ
ได้แก่ ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขน้ึ ไป และประเภทหญิง : อายุไม่
เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปี ขน้ึ ไป
ส่วนนักวิง่ ในประเภทมินิมาราธอน ผูช้ นะทัง้ ชายและหญิงแบบ Overall อันดับ 1-5 จะได้รบั เงินรางวัลคน
ละ 5,000 บาท / 4,000 บาท / 3,000 บาท / 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลาดับ รางวัลประเภทถ้วย มอบ
ให้กบั ผูช้ นะชายและหญิง อันดับ 1 – 3 ในทุกกลุม่ อายุ ได้แก่ ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 4049 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขน้ึ ไป และประเภทหญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปี ขน้ึ ไป
หมายเหตุ* ผูไ้ ด้รบั รางวัลใน Overall ไม่มสี ทิ ธิ ์ได้รบั รางวัลในกลุ่มอายุอกี *

กิจกรรม SYNNEX RUN 2019 ครัง้ นี้ จะนารายได้ทงั ้ หมดจากค่าสมัครร่วมกิจกรรมไม่ห กั ค่าใช้จ่าย
รวมกับเงินบริจาค ส่งมอบต่อให้กบั สถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทีเ่ ปิ ดให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยงั ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทม่ี เี ทคโนโลยีทางการแพทย์ทนั สมัย แม่นยาสูง และจาเป็ นสาหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ
อีกมาก อาทิ กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจทิ ลั เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วย
หายใจ เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องตรวจวิเคราะห์การทางานของเซลล์ประสาทหูชนั ้ ใน เครื่องตรวจและติดตาม
คลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ และเครื่องตรวจจอประสาทตา เป็ นต้น
สาหรับผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตงั ้ แต่วนั นี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ www.synnexrun.com
หรือประสงค์ร่วมบริจาคสมทบทุนตามจิตศรัทธาได้ทบ่ี ญ
ั ชี “SYNNEX RUN 2019 เชื่อมเทคโนโลยี ต่อชีวติ เพื่อ
สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บญ
ั ชี 024-7-11552-0 สอบถามรายละเอียดกิจกรรม
เพิม่ เติมได้ท่ี www.facebook.com/Synnexthailand/ หรือโทร Synnex Care 1251
###
ข้อมูลเพิม่ เติมกรุณาติดต่อ
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
: คุณพัชราภรณ์ 090-980-5221
: คุณปริฉตั ร 090-980-5975

ทีป่ รึกษาด้านประชาสัมพันธ์
พัณณิตา จันทร์รตั นกุล 090-636-3639
กัญญารัตน์ เกียรติชยั รินทร์064-949-6594
วลัยพร ตอมพุดซา 089-479-5146

