
 
ประกาศตารางรถบัสบริการระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2564 
 
ตารางให้บริการรถบัสบริการ วันที่  1 – 2  เมษายน 2564 
รถออกจาก มธ.ลป. 

รอบท่ี รถที่ให้บริการ 
ออกจากศูนย์ล าปาง 

เวลา 
ถึงศาลากลางหลัง

เก่า เวลา 
หมายเหตุ 

1 รถเช่าบัสอากาศ 07.00 น. 07.40 น. **รับได้ 40 ที่น่ัง ไม่เก็บค่าโดยสาร 
2 รถเช่าบัสอากาศ 11.30 น. 12.10 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

3 รถบัสพัดลม 16.30 น. 17.00 น.  

4 รถเช่าบัสอากาศ 17.00 น. 17.35 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

รถเข้า มธ.ลป. 

รอบท่ี รถที่ให้บริการ 
ออกจากศาลากลาง

หลังเก่าเวลา 
ถึง มธ.ศูนย์ล าปาง   

เวลา 
หมายเหตุ 

1 รถเช่าปรับอากาศ 07.45 น. 08.20 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

2 รถบัสพัดลม 08.20 น. 09.00 น.  

3 รถเช่าปรับอากาศ 12.15 น. 12.50 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

4 รถบัสปรับอากาศ 17.40 น. 18.20 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 
***หมายเหตุ  

  -  กรณีที่รถบัสปรับอากาศ(ไม่เก็บเงิน)ติดภารกิจอื่น ไมส่ามารถให้บริการตามตารางการวิ่งปรกติ มหาวิทยาลยัฯ จะจัดรถ
บัสพัดลมให้บริการแทนในรอบดังกล่าว โดยเก็บค่าโดยสารในอัตราปรกติ  
-  ผู้ใช้บริการรถบัสบริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคร้ัง และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโค
วิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถบสับริการ 
-  หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางการให้บริการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ หมวดรักษาความ
ปลอดภัยและยานพาหนะ โทร. 054-237-999 
 ต่อ 5152 หรือ โทร. (ภายใน) 5152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางให้บริการรถบัสบริการ วันที่  3 – 4 เมษายน 2564 

 
รถออกจาก มธ.ลป. 

รอบท่ี รถที่ให้บริการ 
ออกจากศูนย์ล าปาง 

เวลา 
ถึงศาลากลางหลัง

เก่า เวลา 
หมายเหตุ 

1 รถเช่าบัสอากาศ 08.00 น. 08.40 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

2 รถบัสพัดลม 13.30 น. 14.00 น.  

3 รถเช่าบัสอากาศ 17.00 น. 17.35 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

 

รถเข้า มธ.ลป. 

รอบท่ี รถที่ให้บริการ 
ออกจากศาลากลาง

หลังเก่าเวลา 
ถึง มธ.ศูนย์ล าปาง   

เวลา 
หมายเหตุ 

1 รถเช่าปรับอากาศ 08.45 น. 09.20 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

2 รถบัสพัดลม 12.15 น. 12.50 น.  

3 รถบัสปรับอากาศ 17.40 น. 18.20 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 
***หมายเหตุ  

  -  กรณีที่รถบัสปรับอากาศ(ไม่เก็บเงิน)ติดภารกิจอืน่ ไม่สามารถให้บริการตามตารางการวิ่งปรกติ มหาวิทยาลัยฯ จะจัด
รถบัสพัดลมให้บริการแทนในรอบดังกล่าว โดยเก็บค่าโดยสารในอัตราปรกติ  
-  ผู้ใช้บริการรถบัสบริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคร้ัง และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโค
วิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถบสับริการ 
- ตารางให้บริการนี้ ใช้เฉพาะวันที่  3 – 4 เมษายน 2564 เท่านั้น 
-  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หมวดรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ โทร. 054-237-999 
 ต่อ 5152 หรือ โทร. (ภายใน) 5152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางให้บริการรถบัสบริการ วันที่  5 เมษายน 2564 
 
รถออกจาก มธ.ลป. 

รอบท่ี รถที่ให้บริการ 
ออกจากศูนย์ล าปาง 

เวลา 
ถึงศาลากลางหลัง

เก่า เวลา 
หมายเหตุ 

1 รถเช่าบัสอากาศ 07.00 น. 07.40 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 
2 รถเช่าบัสอากาศ 11.30 น. 12.10 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

3 รถบัสพัดลม 16.30 น. 17.00 น.  

4 รถเช่าบัสอากาศ 17.00 น. 17.35 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

รถเข้า มธ.ลป. 

รอบท่ี รถที่ให้บริการ 
ออกจากศาลากลาง

หลังเก่าเวลา 
ถึง มธ.ศูนย์ล าปาง   

เวลา 
หมายเหตุ 

1 รถเช่าปรับอากาศ 07.45 น. 08.20 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

2 รถบัสพัดลม 08.20 น. 09.00 น.  

3 รถเช่าปรับอากาศ 12.15 น. 12.50 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

4 รถบัสปรับอากาศ 17.40 น. 18.20 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 
***หมายเหตุ  

  -  กรณีที่รถบัสปรับอากาศ(ไม่เก็บเงิน)ติดภารกิจอื่น ไมส่ามารถให้บริการตามตารางการวิ่งปรกติ มหาวิทยาลยัฯ จะจัดรถ
บัสพัดลมให้บริการแทนในรอบดังกล่าว โดยเก็บค่าโดยสารในอัตราปรกติ  
-  ผู้ใช้บริการรถบัสบริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคร้ัง และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโค
วิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถบสับริการ 
-  หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางการให้บริการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ หมวดรักษาความ
ปลอดภัยและยานพาหนะ โทร. 054-237-999 
 ต่อ 5152 หรือ โทร. (ภายใน) 5152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางให้บริการรถบัสบริการ วันที่  6  เมษายน 2564 (วันหยุดวันจักรี) 

 
รถออกจาก มธ.ลป. 

รอบท่ี รถที่ให้บริการ 
ออกจากศูนย์ล าปาง 

เวลา 
ถึงศาลากลางหลัง

เก่า เวลา 
หมายเหตุ 

1 รถเช่าบัสอากาศ 08.00 น. 08.40 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 
2 รถบัสพัดลม 13.30 น. 14.00 น.  

3 รถเช่าบัสอากาศ 17.00 น. 17.35 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

 

รถเข้า มธ.ลป. 

รอบท่ี รถที่ให้บริการ 
ออกจากศาลากลาง

หลังเก่าเวลา 
ถึง มธ.ศูนย์ล าปาง   

เวลา 
หมายเหตุ 

1 รถเช่าปรับอากาศ 08.45 น. 09.20 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

2 รถบัสพัดลม 12.15 น. 12.50 น.  

3 รถบัสปรับอากาศ 17.40 น. 18.20 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 
***หมายเหตุ  

  -  กรณีที่รถบัสปรับอากาศ(ไม่เก็บเงิน)ติดภารกิจอืน่ ไม่สามารถให้บริการตามตารางการวิ่งปรกติ มหาวิทยาลัยฯ จะจัด
รถบัสพัดลมให้บริการแทนในรอบดังกล่าว โดยเก็บค่าโดยสารในอัตราปรกติ  
-  ผู้ใช้บริการรถบัสบริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคร้ัง และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโค
วิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถบสับริการ 
- ตารางให้บริการนี้ ใช้เฉพาะวันที่  6  เมษายน 2564 เท่านั้น 
-  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หมวดรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ โทร. 054-237-999 
 ต่อ 5152 หรือ โทร. (ภายใน) 5152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางให้บริการรถบัสบริการ วันที่  7 – 9  เมษายน 2564 
รถออกจาก มธ.ลป. 

รอบท่ี รถที่ให้บริการ 
ออกจากศูนย์ล าปาง 

เวลา 
ถึงศาลากลางหลัง

เก่า เวลา 
หมายเหตุ 

1 รถเช่าบัสอากาศ 07.00 น. 07.40 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

2 รถเช่าบัสอากาศ 11.30 น. 12.10 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

3 รถบัสพัดลม 16.30 น. 17.00 น.  

4 รถเช่าบัสอากาศ 17.00 น. 17.35 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

รถเข้า มธ.ลป. 

รอบท่ี รถที่ให้บริการ 
ออกจากศาลากลาง

หลังเก่าเวลา 
ถึง มธ.ศูนย์ล าปาง   

เวลา 
หมายเหตุ 

1 รถเช่าปรับอากาศ 07.45 น. 08.20 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

2 รถบัสพัดลม 08.20 น. 09.00 น.  

3 รถเช่าปรับอากาศ 12.15 น. 12.50 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

4 รถบัสปรับอากาศ 17.40 น. 18.20 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 
***หมายเหตุ  

  -  กรณีที่รถบัสปรับอากาศ(ไม่เก็บเงิน)ติดภารกิจอื่น ไมส่ามารถให้บริการตามตารางการวิ่งปรกติ มหาวิทยาลยัฯ จะจัดรถ
บัสพัดลมให้บริการแทนในรอบดังกล่าว โดยเก็บค่าโดยสารในอัตราปรกติ  
-  ผู้ใช้บริการรถบัสบริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคร้ัง และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโค
วิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถบสับริการ 
-  หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางการให้บริการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ หมวดรักษาความ
ปลอดภัยและยานพาหนะ โทร. 054-237-999 
 ต่อ 5152 หรือ โทร. (ภายใน) 5152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางให้บริการรถบัสบริการ วันที่  10 – 11  เมษายน 2564 

 
รถออกจาก มธ.ลป. 

รอบท่ี รถที่ให้บริการ 
ออกจากศูนย์ล าปาง 

เวลา 
ถึงศาลากลางหลัง

เก่า เวลา 
หมายเหตุ 

1 รถเช่าบัสอากาศ 08.00 น. 08.40 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

2 รถบัสพัดลม 13.30 น. 14.00 น.  

3 รถเช่าบัสอากาศ 17.00 น. 17.35 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

 

รถเข้า มธ.ลป. 

รอบท่ี รถที่ให้บริการ 
ออกจากศาลากลาง

หลังเก่าเวลา 
ถึง มธ.ศูนย์ล าปาง   

เวลา 
หมายเหตุ 

1 รถเช่าปรับอากาศ 08.45 น. 09.20 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 

2 รถบัสพัดลม 12.15 น. 12.50 น.  

3 รถบัสปรับอากาศ 17.40 น. 18.20 น. **รับได้ 40 ท่ีนั่ง ไม่เก็บค่าโดยสาร 
***หมายเหตุ  

  -  กรณีที่รถบัสปรับอากาศ(ไม่เก็บเงิน)ติดภารกิจอืน่ ไม่สามารถให้บริการตามตารางการวิ่งปรกติ มหาวิทยาลัยฯ จะจัด
รถบัสพัดลมให้บริการแทนในรอบดังกล่าว โดยเก็บค่าโดยสารในอัตราปรกติ  
-  ผู้ใช้บริการรถบัสบริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคร้ัง และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโค
วิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถบสับริการ 
- ตารางให้บริการนี้ ใช้เฉพาะวันที่  10 - 11  เมษายน 2564 เท่านั้น 
-  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หมวดรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ โทร. 054-237-999 
 ต่อ 5152 หรือ โทร. (ภายใน) 5152 

วันที่ 12 – 15 เมษายน 2564   
วันหยุดเทศกาลสงกรานต์  
รถบัสฯ งดให้บริการ 


