ประกาศรายชื่อทีส่ ามารถเข้ารับเช็คได้ ประจาเดือน ตุลาคม 2563
รับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่เวลา (เช้า) 09.00 - 11.00 น - (บ่าย) 13.30 - 15.00 น.
บริษัท

บริษัท

ประกาศ กาหนดวันและเวลาเข้ารับเช็ค
14 ตุลาคม 2563
09.00 - 11.00 น., 13.30 - 15.00 น.
15 ตุลาคม 2563
09.00 - 11.00 น., 13.30 - 15.00 น.
16 ตุลาคม 2563
09.00 - 11.00 น., 13.30 - 15.00 น.
19 ตุลาคม 2563
09.00 - 11.00 น., 13.30 - 15.00 น.
20 ตุลาคม 2563
09.00 - 11.00 น., 13.30 - 15.00 น.
21 ตุลาคม 2563
09.00 - 11.00 น., 13.30 - 15.00 น.

ประกาศรายชื่อทีส่ ามารถเข้ารับเช็คได้ ประจาเดือน ตุลาคม 2563
รับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่เวลา (เช้า) 09.00 - 11.00 น - (บ่าย) 13.30 - 15.00 น.
บริษัท
2เอ็ม (เมด-เมเกอร์)
3 เอ็น เฮลท์แคร์
กัญญาโม
เกทเวย์ เฮลท์แคร์
เกร๊ทเตอร์มายบาซิน
โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล
คณิตตาการแพทย์
คลีนซายส์
คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์
คอนติเนนเติล-ฟาร์ม
คอมเมอร์เชียล ซายส์
คอสม่า เทรดดิ้ง
คังวอณ(ประเทศไทย)
คาร์ล ไซส์ส
คิว เอส อินเตอร์แนชั่นแนล
คีเคพี เมดิคอล ดีไวซ์ แอนด์ เซอร์วิส
เคที เมดิคอล เซอร์วิส
เคอิชิคาอิ เดนตัล เซอร์วิส แอนด์ แล็ป
แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย)
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
จินดาโอสถ
จีพีเอส ไทยสตาร์
จีไอเอส ฟาร์มา
เจ เอส วิชั่น
เจเจไอ ไบโอเทค
เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย
แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)
ชุมชนเภสัชกรรม
โชคชัยเวชการ
ซิมเจนส์
ซิลลิค ฟาร์มา
ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
ซี เอ เจ

บริษัท
เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์
โซวิค
ดอกแก้ว เดคคอเรทีฟ
ดับบลิวเอส เมดิกา
ดีเคพี เมดิคอล ดีไวซ์ แอนด์ เซอร์วิส
ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย
ดีไวซ์ อินโนเวชั่น
เด็นตัล เซอร์วิส
เด็นท์-เมท
เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย)
ไดรว์ เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น
ติงลี่ เมดิซีน อิมพอร์ต
เต็มสามารถ
ทริมเมอร์
ที แมน ฟาร์มา
ที อี คิว
ที เอ็น พี เฮลท์แคร์
ที โอ เคมีคอลส์ (1979)
ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น
เทคโนเมดิคัล
ไทยก๊อส
ธนพร เวชภัณฑ์
นาวิวัฒน์การช่าง (1992)
นิว อาย
นิวฟาร์มา (ประเทศไทย)
นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า
นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์
นูโวเด้นท์
เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
แนชเชอเริล มีเดีย
บลู โอเชี่ยน คอมเมิร์ซ
บางกอกยูนิเทรด

ประกาศรายชื่อทีส่ ามารถเข้ารับเช็คได้ ประจาเดือน ตุลาคม 2563
รับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่เวลา (เช้า) 09.00 - 11.00 น - (บ่าย) 13.30 - 15.00 น.
บริษัท
ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค
ซีอาร์ เมดิคอล
เซนต์เมด
เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
ไบรท์ แอดวานซ์ เทค
ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง
ไบโอคอททอน
ไบโอเซน
ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์
ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)
แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
โปรเกรท เมดิคอล
โปลิฟาร์ม
พรีเมด ฟาร์มา
พรีเมด ฟาร์มา พลัส
พรีเมียร์แพท
พาตาร์แลบ(2517)
พี ซี ที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส
พีที เมด
พีทีอาร์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย
ฟาร์ ทริลเลียน
ฟาร์มาดิกา
ฟิวชั่นกรุ๊ป
ฟิสิกส์คอล
เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
ภิญโญฟาร์มาซี
มา-จัสมิน
มาซา แลบ
มาร์ธา กรุ๊ป
มาสุ
มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)
มิเตอร์แมน
เมดดิก้า

บริษัท
บี ที ไซน แอนด์ เมดดิคอล
บี เอ็ล ฮั้ว
เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้
แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล
เมดิไทม์
เมส เทรดดิ้ง
แม็กซิม อินเตอร์คอนติเนนตอล
แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น
แมคโครฟาร์แลบ
โมเดอร์นแมนู
โมเดิร์น ฟาร์มา
ยูโทเปีย้ น
ยูนิตี้ เมดิเทค
ยูนิเทค เฮลท์แคร์
ยูนิเมด
ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี
ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย)
เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์
ร้านเอ็นซี ซัพพลาย
รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล
โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์
ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย
แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
แล็บไลน์ (2000)
วินเนอร์ยี่ เมดิคอล
วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ
วีอาร์ ซัพพอร์ต
เวเลอร์ เฮลธ์
เวิร์คเมด
สคิปา เมด
สยามฟาร์มาซูติคอล
สหแพทย์เภสัช

ประกาศรายชื่อทีส่ ามารถเข้ารับเช็คได้ ประจาเดือน ตุลาคม 2563
รับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่เวลา (เช้า) 09.00 - 11.00 น - (บ่าย) 13.30 - 15.00 น.
บริษัท
เมดดิคอล แอดวานซ์ เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย

เมดดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์)
เมดไลน์
เมด-วัน
เมดเอ็กซ์ โซลูชั่นส์
เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์
เมดิแคร์ (ประเทศไทย)
เมดิเซเลส
อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์
อินเตอร์ เมดิคอล
อินโนเทค เซอร์จิคอล
อี ฟอร์ แอล เอม
อีออนเมด
อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์
อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์
เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช)
เอ เอส พี เพิม่ กิจ
เอกตรงเคมีภัณฑ์(1985)
เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง
เอ็นจี โปรเกรสซีฟ
เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์
เอ็นเอช เทคนิค
เอเบิล้ เมดิคอล
เอฟ ซี พี
เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย)
เอ็ม ที เมดอาร์ท
เอ็มพี เมดกรุ๊ป
เอสพีเอส เมดิคอล

บริษัท
สายน้าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่
สุมนเมดิคอล
ห้างขายยาตราเจ็ดดาว
หายไทยฟาร์มา(2508)
ออโธพีเซีย
อาร์ ที เมดิแค็ล ดีไวซ์
อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย
อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์
เอสเอ็มเคที (ประเทศไทย)
เอเอ็มซี เมดดิคอล ซัพพลาย
แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย
แอ๊ดวานซ์ ออร์โธปิดิค โซลูชั่น
แอตแลนต้า เมดดิคแคร์
แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
แอล เค เมดิคอล
แอสเซ้นท์ เมดิคอล
แอสราส เมดิคอล
โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง
โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์
ไอเมด ลาบอราทอรี่
เฮล์แคร์ เวิร์คช็อป
เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอราวัณ ไฮเทค
เอลิสต์ ซัพพลาย
เอวีเอส มาร์เก็ตติ้ง
เอส เอ โมเดิร์น ไลน์
เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์

