ประกาศรายชื่อทีส่ ามารถเข้ารับเช็คได้ ประจาเดือน พฤษภาคม 2563
รับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 พฤษภาคม 2563
ตั้งแต่เวลา (เช้า) 09.00 - 11.00 น - (บ่าย) 13.30 - 15.00 น.
บริษัท

บริษัท

ประกาศ กาหนดวันและเวลาเข้ารับเช็ค
13 พฤษภาคม 2563
09.00 - 11.00 น., 13.30 - 15.00 น.
14 พฤษภาคม 2563
09.00 - 11.00 น., 13.30 - 15.00 น.
15 พฤษภาคม 2563
09.00 - 11.00 น., 13.30 - 15.00 น.
18 พฤษภาคม 2563
09.00 - 11.00 น., 13.30 - 15.00 น.
19 พฤษภาคม 2563
09.00 - 11.00 น., 13.30 - 15.00 น.
20 พฤษภาคม 2563
09.00 - 11.00 น., 13.30 - 15.00 น.

ประกาศรายชื่อทีส่ ามารถเข้ารับเช็คได้ ประจาเดือน พฤษภาคม 2563
รับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 พฤษภาคม 2563
ตั้งแต่เวลา (เช้า) 09.00 - 11.00 น - (บ่าย) 13.30 - 15.00 น.
บริษัท
2เอ็ม (เมด-เมเกอร์)
การ์ด ครีเอชั่น
กิบไทย
เกทเวย์ เฮลท์แคร์
เกทเวย์ เฮลท์แคร์
โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล
คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
เค พี ออกซิเจน กรุ๊ป
เค เพอร์ฟอร์แมนซ์
เคอิชิคาอิ เดนตัล เซอร์วิส แอนด์ แล็ป
แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
จาเริญแพทย์ภัณฑ์
จีพีเอส ไทยสตาร์
จีไอเอส ฟาร์มา
เจ ที เวิลด์ เทค
เจ เอส วิชั่น
เจเจไอ ไบโอเทค
เจพีแอล เมดิคอล
เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย
แจ๊กเจียอุตสาหกรรม
ชัยศิริ เวชภัณฑ์
โชคชัยเวชการ
ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
ซี อาร์ เอ็ม เฮลท์แคร์
เซนต์เมด
เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
โซวิค
ดีเคพี เมดิคอล ดีไวซี แอนด์ เซอร์วิส
ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)

บริษัท
เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย)
ไดรว์ เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น
ติงลี่ เมดิซีน อิมพอร์ต
เต็มสามารถ
ทริมเมอร์
ทันตสยาม
ที พี ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969)
ที แมน ฟาร์มา
ที อี คิว
ที เอ็น พี เฮลท์แคร์
ที โอ เคมีคอลส์ (1979)
ทีเค เชียงใหม่ กรุ๊ป
ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น
เทอราจีนี (ประเทศไทย)
ไทยก๊อส
ธเนศพัฒนา
นาวิวัฒน์การช่าง (1992)
นิว อาย
นิวฟาร์มา (ประเทศไทย)
นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า
นีโอฟาร์ม
นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์
นูโวเด้นท์
แนชเชอเริล มีเดีย
บลู โอเชี่ยน คอมเมิร์ซ
บี เอ็ล เอช เทร็ดดิ้ง
บี เอ็ล ฮั้ว
บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้
เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้
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บริษัท
ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย
ดีไวซ์ อินโนเวชั่น
เด็นตัล เซอร์วิส
เด็นท์-เมท
ไบโอคอททอน
โปรเกรท เมดิคอล
โปลิฟาร์ม
พรอส ฟาร์มา
พรีเมด ฟาร์มา
พฤกษะวัน เทรดดิ้ง
พิษณุโลกเคมีคอล แอนด์ ซัพพลาย
พี ซี ที ลาบอราตอรี่เซอร์วิส
พีทีอาร์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย
ไพรม์ เมดิคอล
ฟาร์ ทริลเลียน
ฟาร์ม่า อินโนวา
ฟาร์มีน่า
ฟาร์อีสต์ฟาร์มาซูติคอล
ฟิวชั่นกรุ๊ป
เฟิร์สท เทรดดิ้ง
ภิญโญฟาร์มาซี
มา-จัสมิน
มาดี เปเปอร์
เมดดิก้า
เมดดิคอล แอดวานซ์ เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย

เมดไลน์
เมดเอ็กซ์ โซลูชั่นส์
เมดิก้าแคร์
เมดิแคร์ (ประเทศไทย)
แม็กซิม อินเตอร์คอนติเนนตอล

บริษัท
แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล
ไบรท์ แอดวานซ์ เทค
ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง
ไบโอ อินโน เทค
ยูนีซัน
ยูเนียนเมดิคอล (ประเทศไทย)
ยูเมด้า
เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์
เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์
ร้านเคเจ
ริโก้(ประเทศไทย)
เรียลเมด
โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์
ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย
แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
วสุธร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ
วีอาร์ ซัพพอร์ต
เวกเจริญเงินดี
เวเลอร์ เฮลธ์
เวิร์คเมด
ศวิตา เซอร์วิส เจน
ส.เรืองโรจน์สระบุรี
สไปโร เมด
สยามฟาร์มาซูติคอล
สหแพทย์เภสัช
สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่
แสงไทยเมดิคอล
ห้างขายยาตราเจ็ดดาว
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บริษัท
แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น
แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
แม็ค เมดิคัล
แมคโครฟาร์แลบ
โมเดอร์นแมนู
ยูโทเปีย้ น
ยูนิเมด
ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี
อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์
อินเตอร์ เมดิคอล
อินโนเทค เซอร์จิคอล
อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์
อิสเมด
อี ฟอร์ แอล เอม
อีออนเมด
อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์
เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช)
เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985)
เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง
เอฟ ซี พี
เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย)
เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป
เอราวัณ ไฮเทค
เอวีเอส มาร์เก็ตติ้ง
เอส ดี ทันตเวช (1988)

บริษัท
หาญไทยฟาร์มา(2508)
ออโธพีเซีย
อะควาสตาร์
อัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง
อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา
อาร์ ที เมดิแค็ล ดีไวซ์
อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย
อาร์เอ็กซ์
เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส
เอสพีเอส เมดิคอล
เอสเอ็มเคที (ประเทศไทย)
เอเอ็มซี เมดดิคอล ซัพพลาย
แอดว้านซ์ อินเตอร์ แพ็ค
แอตแลนต้า เมดดิคแคร์
แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
แอโรแคร์
แอล เค เมดิคอล
โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง
โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์
ไอโซเทค อินสตรุเมนท์ (ไทยแลนด์)
ไอโซเทค อินสตรูเมนท์ (ไทยแลนด์)
ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
เฮลท์แคร์ เวิร์คซ็อป
เอส เอ โมเดิร์น ไลน์
เอสดีเอส เคอร์

