
บันทึกขอความ 

สวนราชการ    ฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป และวิจัย โทร     7140                               . 

ท่ี อว 0602.01(25)/ว.867                      วันท่ี      11   กรกฎาคม 2564                             . 

เร่ือง ประกาศปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 5)           . 

เรียน   

ฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป และวิจัย สำนักงานอธิการบดี ขอสงสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2564 มาเพื่อ 

โปรดเวียนแจงบุคลากรในหนวยงานของทานทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 

 

 

 

     (รองศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ) 

     รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป และวิจัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

เร่ือง ปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 5) 

________________________ 

โดยท่ีนายกรัฐมนตรีไดออกขอกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เพื่อกำหนดขอปฏิบัติ 

แกสวนราชการในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีคำส่ัง 

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ท่ี 9/2564 ลงวันท่ี 10 

กรกฎาคม 2564 โดยกำหนดใหจังหวัดนนทบุรีเปนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวดตามขอกำหนดดังกลาว 

รวมทั้งไดอนุมัติขยายระยะเวลาการใชประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไป

จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบกับขณะนี้ยังพบวามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อเพิ่มเติม ดังนั้น  

เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการแพรกระจายของเช้ือโรคดังกลาว และเพื่อใหการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

สอดคลองกับมาตรการที่ทางราชการกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

การปดทำการช่ัวคราว 

________________________ 

ขอ 1 ใหขยายระยะเวลาปดทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนการชั่วคราว เฉพาะใน

พื้นท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี จนถึงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2564  

มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากร 

________________________ 

ขอ 2 ใหรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา ผูอำนวยการสำนัก 

ผูอำนวยการสถาบัน ผู อำนวยการกองหรือเทียบเทา หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื ่น พรอมรับ 

การสั่งการหรือการติดตอจากอธิการบดี หรือผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกับงานที่ปฏิบัติอยาง

เครงครัด เพื่อไมใหเกิดความลาชาหรือเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย จนกวาจะมีคำส่ัง

เปล่ียนแปลงเปนอยางอื่น 

ขอ 3 ใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัยของตนเอง (Work from Home) 

ในระหวางท่ีมหาวิทยาลัยปดทำการช่ัวคราว บุคลากรตองพรอมรับการส่ังการหรือการติดตอจาก

ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีปฏิบัติ รวมท้ังตองรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเครงครัด 

เวนแตจะกำหนดไวเปนอยางอื่น 
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ขอ 4 ใหผูบังคับบัญชาตามขอ 2 มอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง 

(Work from Home) โดยใหมีการกำหนดรูปแบบการทำงานและตัวชี ้วัด รวมถึงรูปแบบการติดตอสื ่อสาร 

ประสานงาน และการรายงานความสำเร็จหรือความคืบหนาตอผูบังคับบัญชาผานทางระบบรายงานผลการ

ปฏิบัติงานจากท่ีพักอาศัย (Work from Home) ทุกสัปดาห 

ขอ 5 ในกรณีที่บุคลากรหรือหนวยงานใด มีความจำเปนเรงดวนที่ตองเขามาภายในพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัยไมวาในกรณีใดก็ตาม หรือเปนกรณีท่ีอาจเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

หากไมไดปฏิบัติงานภายในกำหนด ใหบุคลากรหรือหนวยงานดำเนินการ ดังนี ้

(1) จัดทำหนังสือขออนุญาตตามแบบฟอรมท่ีกำหนดไวแนบทายประกาศนี้ โดยระบุเหตุผลและ

ความจำเปนเรงดวน รวมท้ังวันและเวลาท่ีจะตองเขามาปฏิบัติงานภายในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน 

(2) เสนอขออนุญาตผานสายงานตามลำดับถึงรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหนวยงาน เพื่อเสนอตอ

ประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตอการเฝาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุญาตใหเขาปฏิบัติงานเปนรายกรณี 

ท้ังนี้ การอนุญาตใหเขามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย จะพิจารณาอนุญาตเปนรายวันตามเหตุผล

ที่ระบุไวในหนังสือขออนุญาต และจะพิจารณาอนุญาตใหเฉพาะกรณีที่ไดจัดทำตามแบบฟอรมรวมทั้งเสนอผาน 

สายงานในกำกับดูแล ตามท่ีกำหนดไวในวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ลวงหนา กอนเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแลว

เทานั้น  

ขอ 6 ใหหนวยงานท่ีมีภารกิจดานการเรียนการสอน หรือการใหบริการแกนักศึกษา พิจารณา

ใชชองทางออนไลนหรือส่ือสังคมออนไลน เพื่อติดตอกับนักศึกษาหรือกลุมเปาหมายเปนการทดแทน 

ขอ 7 หามหนวยงานจัดการประชุม การสัมมนา การฝกอบรม การรวมกลุม หรือกิจกรรมอื่นใด

ท่ีมีผูเขารวมกิจกรรมเกินกวาจำนวนท่ีจังหวัดนนทบุรีประกาศกำหนด  

ในกรณีหนวยงานใดมีความจำเปนตองจัดกิจกรรมตามวรรคหนึ่ง ท่ีมีผูเขารวมกิจกรรมเกินกวาจำนวน

ที่จังหวัดนนทบุรีประกาศกำหนด ใหหนวยงานผูจัดกิจกรรมเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยพรอมดวยเหตุผลและ

ความจำเปน เพื่อขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนนทบุรี และใหดำเนินการตามมาตรการควบคุม 

ในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ืออยางเครงครัด 

ท้ังนี้ ขอใหงดหรือหลีกเล่ียงการประชุม การสัมมนา การฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นใดในรูปแบบ

เผชิญหนา โดยใหหนวยงานจัดการประชุม การสัมมนา การฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นใดผานระบบทางไกลหรือ

ในรูปแบบออนไลนเปนการทดแทนจนกวาสถานการณการแพรระบาดจะลดนอยลงและมหาวิทยาลัยได

กลับมาเปดทำการตามปกติ เพื่อไมใหกระทบตอการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

ขอ 8 หามบุคลากรเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล เวนแตกรณี 

มีความจำเปนเรงดวน ใหขออนุญาตตอผูบังคับบัญชากอนการเดินทางออกนอกพื้นท่ี และหากเปนการเดินทาง

ในวันและเวลาราชการ ใหขออนุญาตลาลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบวาดวยการลา และตองระบุใหเห็น 
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ถึงเหตุผลความจำเปนอยางชัดเจน หากไมลาตามระเบียบวาดวยการลาและไมไดรับอนญุาตใหลา ใหถือวาผูนั้น

ขาดราชการ 

ใหบุคลากรหลีกเล่ียงการออกจากท่ีพักอาศัย เพื่อลดความเส่ียงในการติดเช้ือ เวนแตมีความจำเปน 

เชน ไปโรงพยาบาล ไปฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 (COVID-19) หรือ 

ไปซื้ออาหาร เปนตน  

ขอ 9 ใหบุคลากรของศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธทุกแหงปฏิบัติงานตามปกติ เวนแต

เปนกรณีที่จังหวัดซึ่งศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธแหงนั้นมีพื้นที่ตั้งอยู ไดออกประกาศสั่งปดสถานท่ี 

เปนการชั่วคราวหรือกำหนดมาตรการอยางใด ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของศูนยวิทยบริการและ

ชุมชนสัมพันธ หรือในกรณีท่ีพบวามีบุคลากรของศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด – 19 (COVID-19) ใหผูอำนวยการศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธแหงนั้นพิจารณาดำเนินการ 

ไดตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการหรือคำสั่งของจังหวัดนั้น ๆ และใหรายงานผานสายงาน

ตามลำดับถึงรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแลศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ และอธิการบดีทราบเปนการดวน 

ขอ 10 ในกรณีที่บุคลากรรายใดตองทำการกักตัวตามขอ 11 (1) หรือไดรับอนุมัติใหกักตัวตาม

ขอ 12 แลวแตกรณี ผูบังคับบัญชาของบุคลากรรายนั้น อาจพิจารณาใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัยของ

ตนเอง (Work from Home) ตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

ในกรณีท่ีบุคลากรไดกักตัวครบระยะเวลาตามท่ีกำหนดไวในขอ 11 (1) หรือขอ 12 แลวแตกรณี 

ใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัยของตนเอง (Work from Home) ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

ตอไปจนกวามหาวิทยาลัยจะเปดทำการตามปกติ ทั้งนี้ การมอบหมายบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของ

ตนเอง (Work from Home) ใหผูบังคับบัญชาดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในขอ 4 

มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค 

________________________ 

ขอ 11 บุคลากรท่ีไดเขารับการตรวจคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 

(COVID-19) ณ โรงพยาบาลหรือสถานท่ีตรวจคัดกรอง ใหดำเนินการดังนี ้  

(1) บุคลากรท่ีเปนผูสัมผัสเส่ียงสูง หมายถึง บุคลากรท่ีสัมผัสใกลชิดกับผูติดเช้ือ ในกรณีดังนี้ 

(1.1) เปนผูพักอาศัยหรือทำงานในหองเดียวกันกับผูติดเช้ือ 

(1.2) เปนผูที่ใกลชิดหรือสัมผัสกับผูติดเชื้อ และมีการพูดคุยกับผูติดเชื้อในระยะไมเกินกวา  

1 เมตร นานกวา 5 นาที 

(1.3) เปนผูที่อยูหางจากผูติดเชื้อในระยะไมเกินกวา 1 เมตร นานกวา 15 นาที โดยไมสวม 

หนากากอนามัยหรือหนากากผา 

(1.4) เปนผูท่ีถูกผูติดเช้ือไอหรือจามใสโดยไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา 

(1.5) เปนผูที่อยูในบริเวณที่ปดซึ่งไมมีอากาศถายเทรวมกับผูติดเชื้อ เชน ในรถปรับอากาศ

หรือในหองปรับอากาศ เปนตน 
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ใหบุคลากรตาม (1) ทำการกักตัวและหลีกเล่ียงการสัมผัสกับผูอื่นเปนเวลา 14 วัน นับต้ังแตวันท่ี

ไดเขารับการตรวจคัดกรอง โดยตรวจวัดอุณหภูมิหรือสังเกตตนเองอยูตลอดเวลาวามีอุณหภูมิเปล่ียนแปลงหรือไม 

ลางมือดวยน้ำและฟอกสบูหรือเจลแอลกอฮอลอยางสม่ำเสมอ สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา หลีกเล่ียง

การอยูใกลชิดกับผูอื่น โดยเฉพาะผูสูงอายุหรือผูปวยที่มีโรคประจำตัว รักษาระยะหางในการพูดคุยกับผูอื่น 

ไมนอยกวา 1 – 2 เมตร โดยใหใชเวลานอยท่ีสุด รวมท้ังงดการทำกิจกรรมนอกท่ีพักอาศัย งดไปในท่ีชุมชนและ

งดการใชขนสงสาธารณะ 

(2) บุคลากรท่ีเปนผูสัมผัสเส่ียงต่ำ ในกรณีดังนี้ 

(2.1) เปนผูท่ีไดพบหรือพูดคุยกับผูติดเช้ือเปนเวลาไมนาน โดยสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา 

(2.2) เปนผูท่ีไมไดปฏิบัติงานรวมกับผูติดเช้ือเปนประจำ และไมใชกรณีตามท่ีกำหนดไวในขอ (1) 

(2.3) เปนผูท่ีไดสัมผัสใกลชิดกับบุคลากรท่ีเปนผูสัมผัสเส่ียงสูง โดยสวมหนากากอนามัยหรือ

หนากากผา 

ใหบุคลากรตาม (2) สังเกตอาการของตนเองเปนเวลา 14 วัน นับต้ังแตวันท่ีไดเขารับการตรวจคัดกรอง 

สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา ลางมือดวยน้ำและฟอกสบูหรือเจลแอลกอฮอลอยางสม่ำเสมอ หลีกเล่ียง  

การอยูใกลชิดกับผูอื่น และรักษาระยะหางในการพูดคุยกับผูอื่น 

(3) บุคลากรท่ีไมมีความเส่ียง ไดแก บุคลากรท่ีไดสัมผัสใกลชิดกับบุคลากรท่ีเปนผูสัมผัสเส่ียงต่ำ

ตาม (2) ใหบุคลากรปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขอยางเครงครัด โดยใชหนากากอนามัยหรือหนากากผา

รักษาระยะหาง และลางมือดวยน้ำและฟอกสบูหรือเจลแอลกอฮอลอยางสม่ำเสมอ 

ท้ังนี้ หากบุคลากรพบวามีอาการผิดปกติ เชน ไอ มีน้ำมูก จาม เจ็บคอ หนาวส่ัน ปวดเมื่อยตามรางกาย

หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก เปนตน ใหรีบไปพบแพทยเพื่อเขารับการวินิจฉัยโรคโดยดวน 

ขอ 12 กรณีนอกเหนือจากท่ีกำหนดไวในขอ 11 (1) หากบุคลากรเห็นวาตนเองอาจเขาขายเปน 

ผูสัมผัสเส่ียงสูง ใหบุคลากรรายงาน Timeline ของตนเองเสนอผานผูบังคับบัญชาตามลำดับถึงรองอธิการบดี 

ที่กำกับดูแลหนวยงาน เพื่อเสนอตอประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวังโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัย พิจารณากอนเสนออธิการบดีอนุมัติใหบุคลากรผูนั้นหรือบุคลากร 

รายอื่นท่ีอาจเขาขายเปนผูสัมผัสเส่ียงสูง ทำการกักตัวเปนเวลา 14 วัน เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค 

การพิจารณาใหบุคลากรทำการกักตัวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนอำนาจของอธิการบดีและผลการพิจารณา

ใหถือเปนท่ีสุด 

ขอ 13 การกักตัวของบุคลากรตามขอ 11 (1) ซึ่งไดแจงขอมูลใหมหาวิทยาลัยทราบแลว หรือกรณี 

ตามขอ 12 ท่ีบุคลากรไดรับอนุมัติใหกักตัว แลวแตกรณี ไมใหถือเปนวันลา 

ขอ 14 ใหบุคลากรถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ไดแก การเวนระยะหางกับผูอื่นอยางนอย 

1-2 เมตร (Distancing) การสวมหนากาก (Mask wearing) การลางมือดวยน้ำสบูและเจลแอลกอฮอล (Hand 

washing) การตรวจวัดอุณหภูมิรางกายอยางสม่ำเสมอ (Temperature) การตรวจหาเชื้อเมื ่อพบวามีความเสี่ยง 

(Testing) และการใชแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” กอนเขา-ออกสถานท่ีทุกครั้ง (Application) 
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ขอ 15 นอกเหนือจากที่กำหนดไวในประกาศนี้ ใหบุคลากรถือปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 (COVID-19) อื่น ๆ ท่ีทางราชการกำหนด

อยางเครงครัด 

ขอควรระวัง 

________________________ 

ขอ 16 ในกรณีท่ีพบผูติดเช้ือภายในมหาวิทยาลัย ขอใหบุคลากรระมัดระวังในการเผยแพรขอมูล 

ดานสุขภาพของผูติดเช้ือ เชน รูปถาย หรือผลการตรวจของผูติดเช้ือ เปนตน เนื่องจากเปนความลับสวนบุคคล

ที่ไมอาจเผยแพรไดตามกฎหมาย เวนแตเปนการเผยแพรใหแกเจาหนาที่ผูมีอำนาจโดยตรง รวมทั้งใชความ

ระมัดระวังในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค

โควิด – 19 (COVID-19)  

หากพบวามีการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการทางวินัยกับผูฝาฝนตอไป 

ขอ 17 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติตามประกาศนี้  

ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด และคำวินิจฉัยช้ีขาดนั้นใหถือเปนท่ีสุด 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไปจนกวาจะมีประกาศเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่น 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี   11   กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

  

                (รองศาสตราจารย ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน) 

          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

          รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



เอกสารแนบทายประกาศ 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ                     โทร                                        . 

ท่ี                           วันท่ี                                   .    

เร่ือง ขออนุญาตใหบุคลากรเขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยชวงปดทำการช่ัวคราว         .. 

เรียน  ประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตอการเฝาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 (ผานรองอธิการบดีฝาย .........................................................................) 

ดวย         (ช่ือหนวยงาน)         มีความจำเปนตองเขาไปปฏิบัติงานในระหวางท่ีมหาวิทยาลัย

ปดทำการช่ัวคราว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. บุคลากรท่ีตองเขามาปฏิบัติงาน : ………………………………………………………………………………….. 

2. วันและเวลาท่ีตองเขามาปฏิบัติงาน : ......................................................................................... 

3. งานท่ีตองเขามาปฏิบัติ : ………………………………………………………………………………………………. 

4. เหตุผลความจำเปนท่ีตองเขามาปฏิบัติงาน : …………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ขอ 4 โปรดระบุเหตุผลความจำเปนเรงดวนท่ีตองเขามาภายในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย ไมวาในกรณีใดก็ตาม ความจำเปนตอง

ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในวันที่เทาใด หากไมไดปฏิบัติงานภายในกำหนดเวลาดังกลาวจะเกิดความเสียหายอยางใดให

ชัดเจน) 

5. บุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหเบิก/คืนกุญแจ : ........................................................................... 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และนำเสนอรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแลหนวยงาน กอนเสนอ 

ตอประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตอการเฝาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณา

อนุญาตตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 

      (....................................................) 

     ตำแหนง.............................................................. 

  

เรียน  ประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจฯ        ผลการพิจารณา 

         ไดพิจารณาแลวเห็นวา ..............................        อนุญาต โดยใหปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข 

.................................................................................              อยางเครงครัด และใหสำเนาแจงศูนยรักษา 

................................................................................          ความปลอดภยัฯ เพื่อทราบตอไปดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต        ไมอนุญาต เนื่องจาก ................................................... 

    ....................................................................................... 

 

(................................................................................)        

ตำแหนง รองอธิการบดีฝาย....................................       (รองศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ) 

          วันท่ี ...............................................               ประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจฯ 

                                      วันท่ี ............................................... 

 


