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1 นาง อนัญญา โปราณานนท 1 ธ.ค. 32 คณะวิทยาการจัดการ(สายวิชาการประจําคณะ)

2 นาย วิโรจน เทพบุตร 8 ก.ย. 46 คณะวิทยาการจัดการ(สายวิชาการประจําคณะ)

3 น.ส. ศิริ ชะระอ่ํา 9 มิ.ย. 46 คณะวิทยาการจัดการ(สายวิชาการประจําคณะ)

4 น.ส. สุชาดา คุมสลุด 8 ก.ย. 46 คณะวิทยาการจัดการ(สายวิชาการประจําคณะ)

5 นาง บุศรนิทร ชื่นศิลป 3 ม.ค. 35 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

6 นาง ขนิษฐา ปาลโมกข 16 ก.ย. 37 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

7 นาย ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร 23 พ.ค. 46 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

8 น.ส. สุตตมา แสงวิเชียร 1 พ.ค. 43 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

9 นาง ฐานะวัฒนา สุขวงศ 11 พ.ค. 25 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

10 นาง สรินยา สมบุญ 15 ส.ค. 37 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

11 น.ส. รติวัลย วัฒนสิน 14 ก.ย. 41 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

12 น.ส. สมธีราภ พรมศิริ 4 พ.ค. 41 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

13 นาง อังคณา โสภารัตนกุล 24 ก.ค. 40 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

14 น.ส. ณัฏฐดา ศรีมุข 15 ธ.ค. 29 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

15 น.ส. นิศานาถ มั่งศิริ 24 ก.ค. 40 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

16 น.ส. กนกวรรณ รุงอดุลพิศาล 15 ส.ค. 37 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

17 น.ส. โรจนา ศุขะพันธุ 24 ก.ค. 40 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

18 นาง รัตนา วงศรัศมีเดือน 24 ก.ค. 40 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

19 น.ส. สุพัตรา สถาพรประดิษฐ 22 มิ.ย. 30 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

20 น.ส. ธิดารัตน คํายัง 1 พ.ค. 44 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

21 นาง ประทินพร แรมวัลย 25 ก.ย. 34 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

22 นาง พรพิมล สุวรรณวัฒน 3 ม.ค. 50 คณะวิทยาการจัดการ(สายวิชาการประจําคณะ)

23 น.ส. วิภาวี วลีพิทักษเดช 1 ธ.ค. 43 คณะวิทยาการจัดการ(สายวิชาการประจําคณะ)

24 น.ส. น้ําผึ้ง ไขวพันธุ 10 พ.ค. 45 คณะวิทยาการจัดการ(สายวิชาการประจําคณะ)

25 น.ส. ณพสร ทับเส็ง 5 ก.ค. 45 คณะวิทยาการจัดการ(สายวิชาการประจําคณะ)

26 น.ส. วันวิธู สรณารักษ 12 ก.ย. 49 คณะวิทยาการจัดการ(สายวิชาการประจําคณะ)

ประชาสัมพันธรายช่ือผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกุล วันที่เขาทํางาน หนวยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ

หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

ขาราชการ
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ประชาสัมพันธรายช่ือผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกุล วันที่เขาทํางาน หนวยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ

หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ

25 25 25

1 น.ส. ญาลิสาฐ ตนสอน 1 ก.ค. 48 คณะวิทยาการจัดการ(สายวิชาการประจําคณะ)

2 น.ส. นุสรา ลาภภูวนารถ 10 มิ.ย. 42 คณะวิทยาการจัดการ(สายวิชาการประจําคณะ)

3 น.ส. รัตนา แสงจันทร 1 ก.ย. 49 คณะวิทยาการจัดการ(สายวิชาการประจําคณะ)

4 น.ส. อภิญญา ทหราวานิช 27 ธ.ค. 42 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

5 น.ส. นงลักษณ โพธิ์ไพจิตร 25 มี.ค. 47 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

6 นาง ปรียนันท ประยูรศักดิ์ 13 มิ.ย. 43 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

7 นาย วรัตต อินทสระ 19 มิ.ย. 43 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

8 นาย สราวุธ ชมบัวทอง 1 มิ.ย. 41 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

9 น.ส. ขจิตขวัญ กิจวิสาละ 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

10 น.ส. ศิรมิา คงทัพ 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

11 นาง วรรณรัตน โรจนวิเชียร 10 มิ.ย. 42 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

12 น.ส. กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ 10 มิ.ย. 45 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

13 น.ส. นุชฤดี รุยใหม 10 มิ.ย. 42 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

14 น.ส. วรรณรตัน ศรีรัตน 1 มิ.ย. 44 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

15 นาย วรภัทร จัตุชัย 17 พ.ค. 44 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

16 น.ส. สุวลักษณ หวงเย็น 3 พ.ค. 53 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

17 น.ส. วิสาขา เทียมลม 1 ก.ค. 43 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

18 น.ส. ประภาพร โกวิทวีรธรรม 23 มิ.ย. 23 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ

19 น.ส. อนงคนาถ ทนันชัย 1 พ.ย. 48 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ

20 นาย จิรัฐ ชวนชม 4 มิ.ย. 45 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ

21 นาง รจนา กวางรัมย 4 ก.ค. 43 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ

22 นาง วันเพ็ญ ควรสมาน 20 พ.ค. 47 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ

23 นาง นารถอนงค กองสารศรี 1 ธ.ค. 35 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

พนักงานมหาวิทยาลัย
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ประชาสัมพันธรายช่ือผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกุล วันที่เขาทํางาน หนวยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ

หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ

25 25 25

24 นาย อรรนพ เรืองกัลปวงศ 1 พ.ย. 43 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

25 น.ส. จริยะดา จันทรังษี 2 ม.ค. 51 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

26 นาง สราวรรณ เรืองกัลปวงศ 1 พ.ย. 43 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

27 น.ส. ภคพร กระจาดทอง 1 ส.ค. 38 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

28 น.ส. สุภาภรณ สมไพบูลย 1 เม.ย. 47 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

29 น.ส. รติญา นนธิราช 1 ธ.ค. 43 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

30 น.ส. สุจิตรา บัวหมื่นไวย 5 มี.ค. 46 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

31 น.ส. นฤมล โสภารัตนกุล 19 มิ.ย. 43 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

32 นาย ภุชงค เมนะสินธุ 16 ต.ค. 43 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

33 นาย สุรศักดิ์ แสงเย็น 1 ก.ค. 44 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

34 น.ส. สุภารัตน แทนแกว 21 มี.ค. 46 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

35 น.ส. ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ 19 มิ.ย. 43 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

36 นาย นกุล ฤกษจริจุมพล 18 มิ.ย. 44 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

37 นาย ปราโมทย ยอดแกว 26 มิ.ย. 43 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

38 น.ส. ภัทรพร ทิมแดง 24 มิ.ย. 45 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

39 นาย ราเชนทร บุญลอยสง 1 พ.ค. 45 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา

40 น.ส. วิภาดา มุกดา 21 เม.ย. 42 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา

41 น.ส. ปริศนา มั่นเภา 18 มิ.ย. 44 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา

42 น.ส. สิรินาถ แพทยังกุล 15 ต.ค. 57 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา

43 น.ส. สุรัชนา ชวยรอดหมด 2 มิ.ย. 46 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

44 น.ส. สาวิตรี กาศสนุก 3 ก.ย. 44 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

45 น.ส. ยุพิน กําศร 2 ส.ค. 42 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

46 น.ส. อังคณา เชี่ยวชาญ 1 ส.ค. 44 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

พนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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ประชาสัมพันธรายช่ือผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกุล วันที่เขาทํางาน หนวยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ

หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ

25 25 25

47 น.ส. พิมพกมล เกษแกว 2 เม.ย. 53 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

48 น.ส. กนิษฐา ศรีเอนก 1 พ.ย. 46 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

49 นาง ลัดดา สวนมะลิ 2 ส.ค. 41 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

50 นาย ปรมัตถปญปรัชญตองประสงค 1 ก.ค. 40 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

51 นาง สุภารัตน คุมบํารุง 15 ม.ค. 42 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

52 น.ส. ชวาลิน เนียมสอน 19 มิ.ย. 43 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

53 นาย ธนากร ปกษา 10 มิ.ย. 40 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

54 น.ส. อัญชนา ลักษณวิรามสิริ 10 ส.ค. 48 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

55 น.ส. กัญญทอง หรดาล 2 พ.ค. 59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

56 น.ส. ภัคระวี แหวนเพชร 1 ส.ค. 54 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

57 น.ส. มนสินี สุขมาก 8 ก.ย. 59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย

58 น.ส. อรุณรตัน สุภาอวน 25 ส.ค. 59 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย

59 นาย นคเรศ ณ พัทลุง 1 ต.ค. 46 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย

60 นาง ปวีณา สปลเลอร 1 ก.ค. 45 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย

61 นาง ชญานัญ ภุมมะกาญจนะ 20 มิ.ย. 43 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

62 น.ส. ณัฐพรรณ ตันติกุล 3 มิ.ย. 46 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

63 น.ส. วารี ศรีสุรพล 1 มิ.ย. 49 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

64 น.ส. สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย 26 ก.ค. 43 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

65 น.ส. สวรรยา พิณเนียม 1 มิ.ย. 45 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

66 นาย สนธยา เรอืงหิรัญ 19 มิ.ย. 43 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

67 นาง ภัทราพร ปุณะตุง 10 ส.ค. 43 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

68 นาย จิรเดช สมิทธิพรพรรณ 10 พ.ย. 43 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

69 น.ส. วณิชยา ศีลบุตร 18 มิ.ย. 44 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม

70 นาย ประศาสน นิยม 20 มิ.ย. 45 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม

พนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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ประชาสัมพันธรายช่ือผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกุล วันที่เขาทํางาน หนวยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ

หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ

25 25 25

71 นาย พรภัทร อินทรวรพัฒน 18 มิ.ย. 44 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม

72 นาย รุงโรจน เย็นชัยพฤกษ 15 มิ.ย. 45 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม

73 น.ส. ศิรพิรรณ ฮอธิวงศ 15 ส.ค. 49 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ

74 น.ส. สายใจ อยูแทกูล 7 มิ.ย. 47 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ

75 นาง รัชนีวรรณ ขันโท 25 ก.ย. 38 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ

6 6 7

1 น.ส. สุธินี แสงสวาง 6 พ.ย. 52 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ

2 นาย ธีร โสตถิโกมล 1 ก.ค. 59 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ

3 นาย อภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ 1 พ.ย. 50 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ

4 น.ส. สิริวดี ชูเชิด 1 ส.ค. 43 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

5 นาย ชุษณะ จันทรออน 26 ต.ค. 41 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

6 น.ส. อมรรัตน เรอืงสกุล 3 ส.ค. 60 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

7 นาย ภูชิตต ภูริปาณิก 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

8 นาย จตุรงค ดวงจินดา 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

9 น.ส. สุทิตา จุลกนิษฐ 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

10 น.ส. รรินทร วสุนันต 19 มิ.ย. 43 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

11 นาย ทรงธรรม ทิวสมบุญ 18 ก.ย. 49 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

12 น.ส. ศศิพร ตายคํา 22 มิ.ย. 44 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

13 นาย ชนินทร ตวนชะเอม 1 ส.ค. 60 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

14 น.ส. ศีลสุภา วรรณสุทธิ์ 15 พ.ค. 58 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา

15 นาง ภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศล 7 มิ.ย. 60 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา

16 น.ส. นภัสวรรณ เอี่ยมสอาด 14 มิ.ย. 45 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

17 นาง กาหลง กลิ่นจันทร 1 ม.ค. 32 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

18 นาย ศานสันต รักแตงาม 1 ธ.ค. 60 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย

19 น.ส. มะลิ ชารี 9 ส.ค. 42 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

พนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

ลูกจางของมหาวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ


