
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เร่ือง มาตรการและคำแนะน่าการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
ในการฟิกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒<£๖๑

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีกำหนดการแกซ้อม และการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓ -  ๔ และวันที่ ๙ -  ๑๐ เมษายน ๒๕:๖๓ 

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประกอบกับการมีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-®๙) ในหลายประเทศและในบางประเทศมีการระบาดในวงกว้าง โดยเมื่อวันที่ 
๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดชองโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉิน 
ทางสาธารณสุชระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)) และเมื่อ 
วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะป้าของคณะกรรมการโรคติดต่อ 
แห่งชาติ ได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-©๙) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราขบัญญัติ 
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ ื่อเป ็นการเฝ ืาระวังและควบคุมการระบาดของโรค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จึงออกมาตรการและคำแนะป้าการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการ,ฝึกซ้อม และการเข้ารับ 

พระราฃทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังน้ี
๑. ผู้ที่สามารถเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการฟิกซ้อม และการเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีดังต่อไปน้ี
๑.๑ บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑.๒ คณาจารย ์  บ ุ คลากร นักศึ กษา และบ ุ คคลภายนอกอ ื ่ นท ี ่ ได ้ ร ั บมอบหมาย 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให ้มาปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ในการฟ ิกซ ้อม และการเข้ ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร 

๒. ห้ามบุคคลตามข้อ ๑. เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการฟิกซ้อม 
และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หากปรากฏว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะดังนี้

๒.๑ ผู้เดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน (transit) ประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 

และพื้นท่ีที่ควรหลีกเล่ียงการเข้าไปในสถานที่คนแออัด ตามประกาศของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข และเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ เป็นต้นมา
๒.๒ ผู้ที่มีไข้และอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการ 

อย่างใดอย่างหน่ึง (ไอ มีนามูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ)



๓. ขอให้บุคคลตามข้อ ๑. ท่ีเข้าร่วมการ'ฝืกซ้อม และการรับพระราซทานปริญญาบัตร ประจำปี 
การศึกษา ๒๕๖๑ ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้

๓.๑ ต้องผ่านจุดคัดกรอง บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย ฝืงประตูท่าพระอาทิตย์หรือฝืงประตู 
ท่าพระจันทร์ และปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ 
หากพบผู้ที่มีความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าพ้ืนท่ีเป็นรายกรณีไป 

๓.๒ ต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสิขาวล้วน หรือสีอ่อน ไม่มีลวดลาย เพ่ือสวมใส่ขณะอยู่ใน 

บริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
๓.๓ ห้ามนำดอกไม้ ของขวัญหรือของที่ระลึก เพ่ือแสดงความยินดีแก่บัณฑิต เข้าบริเวณพ้ืนท่ี 

มหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันท่ี 3 0  มีนาคม ๒๕๖๓
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(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรซาติ)
อธิการบดี



 
 

Thammasat University Notification 
on 

Measures and Recommendations on Entry into Thammasat University Ta Prachan Campus 
for Rehearsal of and Participation in the 2018 Academic Year Commencement Ceremony 

______________________________ 
 

According to the rehearsal and actual date of the 2018 academic year 
commencement ceremony being scheduled for 3-4 and 9-10 April 2020, at Thammasat 

University Ta Prachan Campus Auditorium, and pursuant to the continuous spread of 
coronavirus 2019 ( COVID-19) in many countries, including the extensive spread of the virus 

in some countries, whereon the World Health Organization declared the epidemic a Public 
Health Emergency of International Concern ( PHEIC)  on 30 January 2020, and on 26 

February 2020, the Minister of Public Health, as recommended by the National 
Communicable Disease Committee, declared coronavirus 2019 ( COVID-19)  a dangerous 

communicable disease according to the Communicable Disease Act, B.E.  2558, in order to 

implement vigilance and control of the disease, Thammasat University hereby issues the 
following Measures and Recommendations on Entry into Thammasat University Ta Prachan 
Campus for Rehearsal of and Participation in the 2018 Academic Year Commencement 
Ceremony.  

 
1. Persons permitted to enter Thammasat University Ta Prachan Campus for  

rehearsal of and participation in the 2018 academic year commencement ceremony are: 
1.1 graduates receiving their diplomas for academic year 2018 

1.2 faculty members, staff, students and outside persons assigned by Thammasat  

      University to work in the rehearsal and actual commencement ceremony. 
 

2. Persons in 1. are prohibited from entering Thammasat University Ta Prachan  

Campus for rehearsal and actual commencement ceremony if they: 
2.1 have traveled to or transited through countries or areas with continuous 

coronavirus 2019 ( COVID-19)  spread and areas where it is advisable to avoid 

congested venues according to the Ministry of Public Health Department of 
Disease Control Notification, and have returned to Thailand from 14 March 2020 
onwards 

2.2 have fever and a body temperature of more than or equal to 37.5 degrees  

Celsius along with one other symptom ( cough, running nose, sore throat, 

shortness of breath). 
 

3. Person in 1. attending the rehearsal and actual 2018 academic year  



commencement ceremony are requested to observe the following measures: 
3.1 pass through screening at the Tha Phra Arthit  or Ta Prachan university gate and 

comply with disease control measures specified by the university whereupon 
persons of risk may be refused entry into the area on a case by case basis 

3.2 prepare plain white or light colored face masks for use while on campus 
3.3 refrain from bringing on campus congratulatory flowers, gifts and souvenirs.  

 
     Given on 10 March, 2020 
 
 
 
    (Associate Professor Gasinee Witoonchart) 
            Rector 
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