
มหาวทิยาลยัรงัสติไดร้บัมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสขุ ใหเ้ป็นหน่วยบรกิารวคัซนี โดยตระหนกัถงึ

ความจาํเป็นเรง่ด่วนในการดาํเนินการฉีดวคัซนีเพือ่ป้องกนัการระบาดของ COVID-19 ซึง่ทวคีวามรนุแรงเป็นวง

กวา้งโดยเฉพาะในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 

กาํหนดการเปิดใหเ้ริม่จองควิฉีดวคัซนีคอืตัง้แต่วนัจนัทรท์ี ่17 พ.ค. 64 เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป ผา่น

เวบ็ไซตข์องศนูยบ์รกิารวคัซนีม.รงัสติเพือ่ประชาชน http://covid.rsu.ac.th โดยเริม่ใหบ้รกิารฉีดวคัซนี สาํหรบัรอบ

เดอืนมถุินายน ตัง้แต่วนัที ่1 - 30 มถุินายน 2564 ณ อาคารนนัทนาการ มหาวทิยาลยัรงัสติ  

รายละเอยีดทีค่วรทราบ มดีงัต่อไปนี้ 

1. วคัซนีทีท่าํการฉีดมสีองประเภท คอื แอสตรา้เซนเนกา้ และ ซโินแวค 

2. เป็นการบรกิารแกค่ณาจารย ์บุคลากร นกัศกึษา ศษิยเ์กา่ ผูท้ีพ่าํนกัอาศยัหรอืทาํงานในตาํบลหลกัหก 

และบรเิวณใกลเ้คยีงทัง้หมด รวมถงึพืน้ทีจ่งัหวดัปทมุธาน ี

3. กรณีเป็นนกัศกึษา, คณาจารย,์ บุคลากร มหาวทิยาลยัรงัสติ และโรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยั

รงัสติ จะไดร้บัการอาํนวยความสะดวกในการจองควิให ้โดยขอใหร้อประกาศวนั เวลา ทีจ่ะใหเ้ขา้รบั

การฉีดวคัซนี 

4. กรณีเป็นศษิยเ์กา่สามารถรบัการฉีดได ้แต่ตอ้งลงทะเบยีนผา่นระบบจอง 

5. กรณีเป็นครอบครวัของนกัศกึษา คณาจารย ์หรอืบุคลากร เชน่ บดิา มารดา สาม ีภรรยา บุตร ธดิา 

หากสนใจจะมาฉีดวคัซนีทีม่.รงัสติ สามารถฉีดได ้แต่ตอ้งลงทะเบยีนผา่นระบบจอง 

6. กรณีเป็นบุคคลทัว่ไป  หากจองผา่นหมอพรอ้มไปแลว้ แต่ตอ้งกลบัไปฉีดทีภ่มูลิาํเนา หากจะมาฉีดทีม่.

รงัสติ ขอใหไ้ปยกเลกิการลงทะเบยีนหมอพรอ้ม 

7. กรณีเป็นแรงงานต่างดา้ว เนื่องจากขอ้จาํกดัการลงทะเบยีนผา่นบตัรประชาชน ตอ้งขอใหร้อในเฟส

สอง ซึง่จะใหเ้ริม่ลงทะเบยีนจองควิฉีดวคัซนีไดต้ัง้แต่ 16 ม.ิย.64 เป็นตน้ไป 

อนึ่ง ระบบการจองดงักล่าว มหาวทิยาลยัรงัสติ ถอืเป็นการทาํหน้าทีอ่าสา ชว่ยอาํนวยความสะดวกในการ

ลงทะเบยีนฉีดวคัซนีเทา่นัน้ อยา่งไรกต็าม ไมว่่าจะลงทะเบยีนผา่นเวบ็ไซตข์องม.รงัสติ หรอืลงทะเบยีนดว้ยวธิกีาร

อืน่  ทัง้นี้ เมือ่ทา่นฉีดวคัซนีเสรจ็สมบรูณ์แลว้ ขอ้มลูนัน้จะไปแสดงทีร่ะบบสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสขุว่า

ทา่นไดร้บัการฉีดวคัซนีเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

http://covid.rsu.ac.th/


Rangsit University has been assigned by the Ministry of Public Health to be a vaccine service unit 

recognizing the urgent need for vaccination to prevent the widespread COVID-19 outbreak in Bangkok 

and the suburbs area. 

The starting date for reserving the queue for vaccination is Monday, May 17, 2021, 08:00 

onwards via the website of RSU Covid Center for People http://covid.rsu.ac.th. The period for vaccination 

is from June 1 – June 30, 2021, at the Recreation Building (Building 14), Rangsit University. 

The details that you must know are as follows: 

1. There are two types of the vaccine provided: ASTRAZENECA and SINOVA 

2. This service is provided for lecturers, staff, students, alumni, and people living or working in 

Lak-Hok and surrounding areas, including Pathum Thani province. 

3. For the current students, lecturers, staff of RSU, Satit Bilingual School of RSU, the center will 

accommodate your queue reservation. Please wait for the announcement of the date and 

time of your vaccination from the personnel office. 

4. For the RSU Alumni, if anyone is interested, please register via the website. 

5. For the family of current students, lecturers, staff such as parents, spouse, son, daughter, 

and those interested, please register via the website. 

6. For people who decided to get the vaccination at RSU and already had made a reservation in 

the Mor-Phrom application, you must cancel your registration in Mor-Phrom application first 

and then register via the RSU website. 

7. For the foreign workers, due to the limitation of registration where the Thai National ID is 

required, please wait for the second phase of vaccination, where the registration will be 

opened from June 16, 2021, onwards. 

Please kindly noted that RSU volunteers do this to facilitate the registration of vaccination only. Whether 

registering through the website of Rangsit University or through another channel, when you have 

completed vaccination, this data will be shown at the Ministry of Public Health data system that you have 

been vaccinated. 

 

 

http://covid.rsu.ac.th/

