
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  

เรื่อง  มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดล าปาง  

และพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ส าหรับนักศึกษา (ฉบับที่ 2) 

-------------------------------- 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการคัดกรอง 

การเดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ส าหรับนักศึกษา ลงวันที่ 

23 กรกฎาคม 2564 อันเนื่องมาจากจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ที่มีการกลายพันธุ์และทวีความรุนแรงมากข้ึนในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย โดยด าเนินการตามค าสั่งศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 10/2564 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 

2564 ซึ่ งก าหนดให้ จั งหวัดล าปางอยู่ ใน พ้ืนที่ ควบคุมสูงสุด  และค าสั่ งจั งหวัดล าปางที่  3449/2564  

เรื่อง มาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด และมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดล าปาง ลงวันที่  

11 กรกฎาคม 2564 ซึ่งก าหนดให้บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดล าปาง ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 

อย่างเคร่งครัดนั้น เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ยังมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งได้มีการเดินทางออกจาก 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดเพ่ือเดินทางมายังมหาวิทยาลัย ซึ่ง เพ่ิมความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ ดังนี้ 

1. นักศึกษาที่มาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม) และนักศึกษาที่มาจาก

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) ขอให้ งดการเดินทางเข้าจังหวัดล าปางจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น  

ทั้งนี้  การจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้รูปแบบออนไลน์จนถึง  

สิ้นภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

2. ในกรณีที่นักศึกษาตามข้อ 1. มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ที่ต้องเดินทางออกจากพ้ืนที่มายังจังหวัดล าปาง ขอให้นักศึกษาแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์ ล าป าง ทราบถึ งก าหนดการเดิ นทางล่ วงหน้ า อย่ างน้ อย  2 วันท าการ โดยสามารถติ ดต่ อ 

คุณทวีศักดิ์  เขียวผล ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 09 4709 0221 เพ่ือรับทราบถึง 

มาตรการต่าง ๆ ที่จังหวัดล าปางและมหาวิทยาลัยก าหนด และเพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ  

ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด 

2.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนการเข้าพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยสแกน QR CODE ล าปางชนะ 

และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ทันที หากเดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ

เข้มงวด (พ้ืนที่ สีแดงเข้ม) และจั งหวัดตาก ต้องยินยอมให้ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขประจ าด่านตรวจ  

หรือจุดสกัดการเดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดล าปาง พิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และตรวจหา  

เชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test หรือต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ตามที่จังหวัดประกาศก าหนด 



 

2.2 นักศึกษาต้องเข้ารับการกักตัวเองในที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 

ในพ้ืนที่ที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง จัดหาไว้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของห้องพัก  

ทั้ ง นี้  เนื่ อ ง จ าก ที่ พั ก เ พ่ื อ ก ารกั ก ตั ว มี จ า น วน จ า กั ด  นั ก ศึ ก ษ าจ ะ ไม่ ส าม าร ถ เลื อ ก ที่ พั ก ได้  

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง จะอ านวยความสะดวกในการจัดหาที่พักในการกักตัวให้เฉพาะกรณี

ที่นักศึกษาได้แจ้งก าหนดการเดินทางล่วงหน้าตามข้อ 2 วรรคแรก และระยะเวลาในการกักตัวอยู่ระหว่าง 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เท่านั้น ในกรณีที่นักศึกษามีสถานที่พ านักภายนอก

มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ให้ใช้สถานที่พ านักดังกล่าวในการกักตัวตามประกาศและค าสั่งของจังหวัดล าปาง  

3. นักศึกษาที่เดินทางออกจากพ้ืนที่ควบคุม (พ้ืนที่สีส้ม) และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง (พ้ืนที่สีเหลือง) 

มายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ต้องลงทะเบียนการเข้าพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยสแกน QR CODE 

ล าปางชนะ และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ทันที และเฝ้าระวังอาการตนเอง  

(Self Monitoring) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน  หรือต้องปฏิบัติตามมาตรการอ่ืน ๆ ตามที่จังหวัดและ

มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

หากพบว่ามีอาการไม่ปกติระหว่างการกักตัวหรือการเฝ้าระวังอาการตนเอง ให้ติดต่อ 

พยาบาลประจ าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง หมายเลขโทรศัพท์ 09 9426 2656 หรือส านักงาน

บริหารทรัพย์สินและกีฬา ฝ่ายบริหารพ้ืนที่ศูนย์ล าปาง หมายเลขโทรศัพท์ 06  3203 8133 โดยทันที  

เพ่ือประสานงานกับสถานพยาบาล เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่คุณไกรลาศ กันทาแจ่ม ต าแหน่งหัวหน้าหมวดกิจกรรมนักศึกษา 

หมายเลขโทรศัพท์ 08 1382 4531   

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป      
    

        ประกาศ  ณ  วันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล าปางและกฎหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

QR CODE 

                  
                    ล าปางชนะ                 แบบคัดกรองเพื่อประเมิน       ประกาศมาตรการคดักรอง 
                                                 ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค             ของจังหวัดล าปาง 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 



 

ช่องทางการติดต่อในการเดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดล าปาง  

และพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ส าหรับนักศึกษา 
 

หน่วยประสานงาน ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

แจ้งก าหนดการเดินทาง คุณทวีศักดิ์ เขียวผล 09 4709 0221 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณไกรลาศ กันทาแจ่ม 08 1382 4531 

พยาบาลประจ าของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

คุณอาภาภรณ์ คูทองกุล 09 9426 2656 

ส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา  
ฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ล าปาง 

ห้องส านักงานหอพัก 06 3203 8133 

 


