
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  

เรื่อง  มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดล าปาง  

และพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ส าหรับนักศึกษา (ฉบับที่ 3) 

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

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการคัดกรอง 

การเดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ส าหรับนักศึกษา  

(ฉบับที่  2) ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2564 ก าหนดให้นักศึกษาที่จะเดินทางเข้า พ้ืนที่จั งหวัดล าปาง  

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด โดยประกาศฉบับดังกล่าวก าหนดระยะเวลาการกักตัวในที่พัก 

ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564 นั้น ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่า ยังมีนักศึกษาจ านวนหนึ่ง 

แสดงความจ านงต้องการเดินทางออกจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดเพ่ือมายังมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเพ่ิมความเสี่ยงต่อ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได ้มหาวิทยาลัยจึงออกมาตรการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. นักศึกษาที่มาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม) และนักศึกษาที่มาจาก

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) ต้องลงทะเบียนการเข้าพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยสแกน QR CODE ล าปางชนะ 

และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ทันที  และต้องเข้ารับการกักตัวเองในที่พักอาศัย  

เป็นเวลา 14 วัน 

1.1 กรณีที่นักศึกษามีสถานที่พ านักอยู่หอพักใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  

ขอให้นักศึกษาหาที่พักกักตัวภายนอกพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 14 วัน และน าเอกสารรับรองการกักตัว  

ที่ออกให้โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่ พักดังกล่าวตั้ งอยู่   

พร้อมใบรับรองผลการตรวจ ด้ วย  Antigen Test Kit หรือผลการตรวจทางห้ องปฏิบั ติ ก าร อ่ืน  ๆ  

จากสถานพยาบาลที่ปรากฏผลเป็นลบภายในเวลา 72 ชั่วโมง มายืนยันกับเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าพักในหอพักใน 

หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจเพ่ือขอรับใบรับรองผลการตรวจดังกล่าวได้ นักศึกษาต้องยินยอมให้

มหาวิทยาลัยท าการตรวจด้วย Antigen Test Kit ในวันและเวลาราชการ ซึ่งนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

เอง 
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หากนักศึกษาไม่สามารถหาที่พักกักตัวภายนอกพ้ืนที่มหาวิทยาลัยได้ และต้องการให้

มหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกในการจัดหาที่พักส าหรับกักตัว ให้นักศึกษาแจ้งคุณอัจฉราพรรณ เปี้ยอุตร 

หมายเลขโทรศัพท์ 06 1329 2137 ก่อนก าหนดการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการ เพ่ือรับทราบถึง

แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าพ้ืนที่ โดยต้องเดินทางมาในวันและเวลาราชการเท่านั้น และนักศึกษาต้องมี

ใบรับรองผลการตรวจด้วย Antigen Test Kit หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ จากสถานพยาบาล 

ที่ปรากฏผลเป็นลบภายในเวลา 72 ชั่วโมง มายืนยันกับเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับการกักตัว เว้นแต่ ในกรณีที ่

ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเพ่ือขอใบรับรองผลการตรวจได้ มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการตรวจ 

Antigen Test Kit ให้กับนักศึกษาในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับ

ห้องพัก และการกักตัว ตลอดจนการตรวจหาเชื้อเอง 

เมื่อครบระยะเวลากักตัวแล้ว นักศึกษาต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยท าการตรวจด้วย Antigen 

Test Kit อีกครั้ง ก่อนเข้าพักในหอพักในมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

1.2 กรณีที่นักศึกษามีสถานที่พ านักภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ใช้สถานที่พ านักดังกล่าว 

ในการกักตัวตามประกาศและค าสั่งของจังหวัดล าปาง โดยประสานงานกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับเอกสารรับรองหลังกักตัวครบ 14 วัน พร้อมให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

หากมีการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. นักศึกษาที่เดินทางออกจากพ้ืนที่ควบคุม (พ้ืนที่สีส้ม) ต้องลงทะเบียนการเข้าพ้ืนที่จังหวัด

ล าปาง โดยสแกน QR CODE ล าปางชนะ และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ทันที และ

เฝ้าระวังอาการตนเอง (Self-Monitoring) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือต้องปฏิบัติตามมาตรการอ่ืน ๆ 

ตามท่ีจังหวัดประกาศก าหนด โดยนักศึกษาที่มีสถานที่พ านักอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

ต้องมีใบรับรองผลการตรวจด้วย Antigen Test Kit หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ จาก

สถานพยาบาลที่ปรากฏผลเป็นลบภายในเวลา 72 ชั่วโมง มายืนยันกับเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าพักในหอพักใน  

หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจเพ่ือขอรับใบรับรองผลการตรวจได้ นักศึกษาต้องยินยอมให้ มหาวิทยาลัย 

ท าการตรวจด้วย Antigen Test Kit ในวันและเวลาราชการ ซึ่งนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

หากพบว่ามีอาการไม่ปกติระหว่างการกักตัวหรือการเฝ้าระวังอาการตนเอง ให้ติดต่อพยาบาล

ประจ าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง หมายเลขโทรศัพท์ 09 9426 2656 หรือส านักงานบริหาร

ทรัพย์สินและกีฬา ฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ล าปาง หมายเลขโทรศัพท์ 06 3203 8133 โดยทันที เพ่ือประสานงาน

กับสถานพยาบาล เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณไกรลาศ กันทาแจ่ม หัวหน้าหมวดกิจกรรมนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 08 1382 4531 
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ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 

 

        ประกาศ  ณ  วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด) 

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล าปางและกฎหมาย  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

QR CODE 

                  
                    ล าปางชนะ                 แบบคัดกรองเพื่อประเมิน       ประกาศมาตรการคดักรอง 
                                                 ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค             ของจังหวัดล าปาง 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
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ช่องทางการติดต่อในการเดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดล าปาง  

และพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ส าหรับนักศึกษา 
 

หน่วยประสานงาน ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
แจ้งก าหนดการเดินทาง คุณอัจฉราพรรณ เปี้ยอุตร 06 1329 2137 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณไกรลาศ กันทาแจ่ม 08 1382 4531 
พยาบาลประจ าของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
คุณอาภาภรณ์ คูทองกุล 09 9426 2656 

ส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา  
ฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ล าปาง 

 06 3203 8133 

 


