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Healthcare

รายนามบริษัทท่ีไดรับรางวัล

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล
โปรดัคส จำกัด (มหาชน)

ผลิต จำหนาย
เวชภัณฑน้ำยา

ปราศจากเช้ือและ
น้ำยาลางไต
ทางชองทอง

เลขท่ี 8 อาคารโกลลมาเก็ต (ช้ัน 5)
ถ.เทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กทม. 10900

02-158-0100

02-158-0111

www.ghp.co.th

บริษัท โรงพยาบาลสัตวทองหลอ จำกัด 

โรงพยาบาลสัตว
ใหบริการ 24 ช่ัวโมง

ครบวงจรท้ังดานสุขภาพ
ความงามและ

สินคาเพ่ือสัตวเล้ียง

เลขท่ี 205/5-8 ซ.สุขุมวิท 55
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110  

02-712-6301-4

02-712-9522

www.thonglorpet.com

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี
แมเนจเมนท คอรป จำกัด

ศูนยบริการตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย 

ภายใตช่ือ PROLAB

เลขท่ี 2 ซ.โพธ์ิแกว3 แยก2 ถ.โพธ์ิแกว 
แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป กทม 10240

02-770-8700

02-770-8799

www.prolab.co.th

บริษัท เพ่ิมพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 

รับผลิตสินคา
ประเภทสำลี

เลขท่ี 931/1 ซ.4 หมูบานเกตุนุติเชอรมีเน  
ถ.ลาดพราว 87 แขวงคลองจ่ัน
เขตบางกะป กทม 10240

02-539-8794-5

02-539-8796

www.pppi.co.th

Healthcare

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล
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Containers & PackagingContainers & Packaging

บริษัท เมทเทิลเมท จำกัด

ผลิต จำหนาย สงออก
และซอมถังบรรจุแกส

ครบวงจร

เลขท่ี 555 ม.2 ถ.พุทธรักษา 
ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

02-701-1571   

02-701-1572

www.metal-mate.com

บริษัท บรรจุภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอม
จำกัด (มหาชน)
เลขท่ี 46/151 หมูท่ี 12
ซ.นวลจันทร ถ.นวลจันทร
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม
กทม. 10230

02-944-5512, 02-363-4370 

02-944-5282

www.gracz.co.th

บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ จำกัด

ผูผลิตหลอดยาสีฟน
และเพอรซันนอลแคร
ในกลุมหลอดลามิเนต

อาคารเหรียญทองการพิมพ 1741
ถ.จันทนเกา เขตสาทร
กทม. 10120

02-294-0137

02-294-2903

www.kimpai.com

บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จำกัด (มหาชน)

ผูผลิต จำหนาย
ผลิตภัณฑเคร่ืองใช

บนโตะอาหารเซรามิค
ประเภทไฟนไชนา 

แบรนด เพทาย (PE'TYE)  

เลขท่ี 119 หมูท่ี 15 ต.สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170

054-325-180

www.homepottery.com

ผลิต จำหนาย
บรรจุภัณฑใสอาหาร

จากชานออย
เปนรายแรกของอาเซียน
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บริษัท อวยอันโอสถ จำกัด 

ผลิต จำหนายยาสมุนไพรไทย

เลขท่ี 8 ถ.เพชรเกษม 76/1
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กทม. 10160

02-455-9555-6

02-454-2630

www.ouayunherb.com

บริษัท บางกอกอินเตอรเนช่ันแนล
เดนทัล เซ็นเตอร จำกัด

ศูนยทันตกรรมครบวงจร

เลขท่ี 157,159 ถ.รัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กทม. 10400

02-692-4433

02-248-6196

www.bangkokdental.com

TM

บริษัท เบอรแทรม เคมิคอล
(1982) จำกัด

ผลิต จำหนายยาหมอง
แบรนดเซียงเพียว

และ PEPPERMINT FIELD

เลขท่ี 71 ซ.จันทิมา 5 
ถ.ลาดพราว 80 อ.วังทองหลาง
กทม. 10310

02-932-7051-4

02-538-0590

www.peppermintfield.com

Healthcare

รายนามบริษัทท่ีไดรับรางวัล

HomebuildingHomebuilding
บริษัท ปภพ จำกัด 

บริการใหคำปรึกษา
และพัฒนาระบบ

ดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
และพลังงานทดแทน

เลขท่ี 43 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 5
ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบัว
เขตลาดพราว  กทม.10230

02-570-5580

02-570-5581

www.papop.com

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด 

ผลิตทันตกรรมเทียม
ครบวงจร

213 หมู 5 ต.สันพระเนตร 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50210 

053-380-801

053-351-652

www.hexadentallab.com

Ceram
exa

D  e  n  t  a  l    L  a  b  o  r  a  t  o  r  y

since 1995

บริษัท ศรีจันทรสหโอสถ จำกัด 

ผลิต จำหนาย นำเขา
เวชภัณฑ เคมีภัณฑ  
ยาสามัญแบรนดมงกุฎ 

และเคร่ืองสำอาง
แบรนดศรีจันทร

เลขท่ี 1193 ถ.พระราม 9 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250 

02-300-1661

02-718-4219

www.srichand.com
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