
จังหวัดที่ใช้มาตรการกักตัว 14 วัน ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ล าดับ จังหวัด กักตัว มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง 
ภาคเหนือ / 9 จังหวัด  
1. จังหวัดเชียงราย   ทุกกรณี (LQ) กักตัว 14 วัน 

มีระบบติดตาม 
 มีระบบติดตาม สังเกต
อาการ 14 วัน 

มาตรการ DMHTT 

2. จังหวัดเชียงใหม่   ทุกกรณี กักตัว 14 วัน มี
ระบบติดตาม 

 มีระบบติดตาม สังเกต
อาการ 14 วัน 

มาตรการ DMHTT 

3. จังหวัดน่าน   ทุกกรณี กักตัว 14 วัน มี
ระบบติดตาม (HQ) 

 มีระบบติดตาม สังเกต
อาการ 14 วัน 

มาตรการ DMHTT 

4. จังหวัดพะเยา   ทุกกรณี กักตัว 14 วัน มี
ระบบติดตาม 

 มีระบบติดตาม สังเกต
อาการ 14 วัน 

มาตรการ DMHTT 

5. จังหวัดแพร่   ทุกกรณี กักตัว 14 วัน มี
ระบบติดตาม 

 มีระบบติดตาม สังเกต
อาการ 14 วัน 

มาตรการ DMHTT 

6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ทุกกรณี กักตัว 14 วัน มี
ระบบติดตาม 

 มีระบบติดตาม สังเกต
อาการ 14 วัน 

มาตรการ DMHTT 

7. จังหวัดล าปาง   ทุกกรณี กักตัว 14 วัน มี
ระบบติดตาม 

 มีระบบติดตาม สังเกต
อาการ 14 วัน 

มาตรการ DMHTT 

8. จังหวัดล าพูน   ทุกกรณี กักตัว 14 วัน มี
ระบบติดตาม 

 มีระบบติดตาม สังเกต
อาการ 14 วัน 

มาตรการ DMHTT 

9. จังหวัดอุตรดิตถ์  กักตัว (HQ) 14 วัน ผู้
เดินทาง (จ.สมุทรสาคร 
ระยอง ชลบุรี กทม. 
จันทบุรี สมุทรปราการ 
นนทบุรี นครปฐม ตราด) 
รายงานตัวแจ้งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน อสม. 

มีระบบติดตาม สังเกต
อาการ 14 วัน 

มาตรการ DMHTT 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 20 จังหวัด 
10. จังหวัดกาฬสินธุ์   กักตัว (HQ) 14 วัน มีระบบ

ติดตาม 
 มาตรการ DMHTT 

11. จังหวัดขอนแก่น   กักตัว (HQ) 14 วัน ผู้
เดินทางมาจาก (กทม. จ.
ชลบุรี จันทบุรี ระยอง 
นครปฐม นนทบุรี 
สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม ปทุมธานี 
สมุทรสาคร) รายงานตัวกับ
จนท.ในพท. หรือ
ลงทะเบียนผ่าน QR Code 
(ติดตาม)  

 มาตรการ DMHTT 



12. จังหวัดชัยภูมิ   กักตัว (HQ) 14 วัน ผู้
เดินทางมาจาก 
(สมุทรสาคร ระยอง 
นนทบุรี นครปฐม กทม. 
ชลบุรี) รายงานเข้า-ออก 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต. 
ลงทะเบียนหมอชนะ 

เฝ้าสังเกตอาการตนเอง 
14 วัน ผู้เดินทางมาจาก 
(ราชบุรี เพชรบุรี ตาก 
ปทุมธานี สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี 
สระบุรี สมุทรสงคราม) 
รายงานเข้า-ออก 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต. 
ลงทะเบียนหมอชนะ 

มาตรการ DMHTT 

13. จังหวัดนครพนม   กักตัว (HQ) 14 วัน รายงาน
ตัวต่อก านัน ผูใ้หญบ้่าน อส
ม.จนท.สธ. (ลงทะเบียน 
app NPM-COVID19) **
แต่หากต้องการกลับก่อน 
14 วันสามารถกลับได้  

 มาตรการ DMHTT 

14. จังหวัด
นครราชสีมา  

 กรณีเข้าพักโรงแรม 
อพาร์ตเม้นท์ รีสอร์ท งดไป
สถานที่ต่างๆ คัดกรอง
อาการ ส่งรายละเอียดการ
เดินทางส่งสสอ. ประเมิน
ความเสี่ยง มาตรการ ฝ่าฝืน
ด าเนินคดี 
กรณีไป – กลับ คัดกรอง
อาการส่งรายละเอียดการ
เดินทางส่ง สสอ. ฝ่าฝืน
ด าเนินคดี  
กรณีค้างคืน กักตัวที่บ้าน 
(HQ) 14 วัน 

 มาตรการ DMHTT 

15. จังหวัดบึงกาฬ   กักตัวทุกกรณี มาตรการ DMHTT มาตรการ DMHTT 

16. จังหวัดบุรีรัมย์   เดินทางมาจาก (จ.
สมุทรสาคร จ.ระยอง) กัก
ตัว14 วัน ,ลงไทยชนะ หมอ
ชนะ ต.8 บร. แจ้งศูนย์ 
COVID หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
อสม. รพ.สต. / เดินทางมา
จาก (กทม. จ.ชลบุรี) ลง
ไทยชนะ หมอชนะ ต.8 บร. 
แจ้งศูนย์ COVID หมู่บ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต.  
**มีบริการตรวจcovid-19 
(Rapid test covid-19) ที่

 มาตรการ DMHTT 



คลินิกโรคติดต่อเชื้อทางเดิน
หายใจ หน้าห้องอุบัติเหตุ 
รพ.บุรีรัมย์ ตลอด 24 ชม. 
ค่าใช้จ่ายท่านละ 600 บาท 

17. จังหวัด
มหาสารคาม  

 กักตัว (HQ) 14 วัน มีระบบ
ติดตาม 

  

18. จังหวัดมุกดาหาร   กักตัว (HQ) 14 วัน รายงาน
ตัวต่อ จพง.ควบคุม
โรคติดต่อ ณ ศูนย์คัดกรอง
โรคฯระดับอ าเภอ หรือ
สถานที่จังหวัดก าหนดทันที 

กักตัว (HQ) 14 วัน 
รายงานตัวต่อ จพง.
ควบคุมโรคติดต่อ ณ ศูนย์
คัดกรองโรคฯระดับอ าเภอ 
หรือสถานที่จังหวัด
ก าหนดทันที 

มาตรการ DMHTT 

19. จังหวัดยโสธร   กักตัว (HQ) 14 วันรายงาน
ตัวต่อ จนท.ในพท.ทันที ซัก
ประวัติ  

กักตัว (HQ) 14 วัน
รายงานตัวต่อ จนท.
ในพท.ทันที ซักประวัติ 

 

20. จังหวัดร้อยเอ็ด   กักตัว (HQ) 14 วัน มีระบบ
ติดตาม 

  

21. จังหวัดเลย   กักตัว (HQ) 14 วัน รายงาน
ตัวและสอบสวนโรคต่อจพง.
ควบคุมโรคติดต่อในพท. 

แจ้ง จพง.ควบคมุ
โรคติดต่อในพท. สังเกต
อาการ 14 วัน มาตรการ 
DMHTT 

มาตรการ DMHTT 

22. จังหวัดสกลนคร   กักตัว 14 วัน รายงานตัว 
รายงานผ่านโปรแกรม “อส
ม.เคาะประตูบ้าน” 

รายงานตัว เฝ้าสังเกต
อาการตัวเองที่บ้าน 14 
วัน 

มาตรการ DMHTT 

23. จังหวัดสุรินทร์   กักตัว (HQ) & (LQ) 14 วัน รายงานตัวภายใน 24 ชม. 
กับ อสม. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในพท.   

รายงานตัวภายใน 24 ชม. 
กับ อสม. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในพท.   

24. จังหวัดศรีสะเกษ   กักตัว (HQ) 14 วัน รายงาน
ตัวต่อ จนท.ในพท.ทันที ซัก
ประวัติ  

กักตัว (HQ) 14 วัน 
รายงานตัวต่อ จนท.
ในพท.ทันที ซักประวัติ 

 

25. จังหวัดหนองคาย   กักตัว (HQ) 14 วัน รายงาน
ตัวต่อ จพง.ควบคุม
โรคติดต่อ ก านัน ,
ผู้ใหญ่บ้าน ,จนท.สธ.,อสม 

  

26. จังหวัด
หนองบัวล าภู  

 กักตัว (HQ) 14 วัน รายงาน
ตัวต่อผู้น าชุมชน 
ลงทะเบียนกับอสม. 

เฝ้าสังเกตอาการตัวเองที่
บ้าน 14 วัน รายงานตัว 
ลงทะเบียนกับอสม. 

 

27. จังหวัดอุดรธานี   รายงานตัวกับผู้น าชุมชน 
อสม. ตรวจไข้ ท าประวัติ 
ลงระบบติดตาม Covid-19 
Watch out ผู้เดินทางมา

  



จาก (จ.สมุทรสาคร ระยอง 
กทม. ชลบุรี สมุทรปราการ 
จันทบุรี นครปฐม นนทบุรี) 

28. จังหวัด
อุบลราชธานี  

 กักตัว (HQ) 14 วัน รายงาน
ตัวต่อ จพง.ควบคุม
โรคติดต่อ ก านัน ,
ผู้ใหญ่บ้าน ,จนท.สธ.,อสม.
ภายใน 24 ชม. 

  

29. จังหวัด
อ านาจเจริญ  

 กักตัว (HQ) 14 วัน รายงาน
ตัวต่อ จพง.ควบคุม
โรคติดต่อ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จนท.สธ. อสม.
ในพท. 

กักตัว (HQ) 14 วัน 
รายงานตัวต่อ จพง.
ควบคุมโรคติดต่อ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จนท.สธ. อส
ม.ในพท. 

 

ภาคกลาง มี 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด) 
30. จังหวัด

ก าแพงเพชร 

 ผู้เดินทางมาจาก (นนทบุรี 
ปทุมธานึ นครปฐม 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ จันทบุรี 
ชลบุรี ตราด ระยอง กทม.)
หรือพท.เสี่ยงในจังหวัดอ่ืนๆ
ตามไทม์ไลน์ (1 ธ.ค.เป็นต้น
ไป) กักตัว (HQ) 14 วัน มี
ระบบติดตาม 

รายงานตัวต่อจนท.ในพท. 
สังเกตอาการ 14 วัน 
มาตรการ DMHTT  

 

31. จังหวัดชัยนาท  ** ผู้เดินทางมาจาก (จ.
สมุทรสาคร จ.
สมุทรปราการ อ.บางพลี,อ.
พระสมุทรเจดีย์ จ.ระยอง 
จ.ชลบุรี จ.ตราด จ.จันทบุรี 
จ.อ่างทอง อ.เมือง,อ.ป่าโมก 
จ.ราชบุรี อ.บางแพ ต้องมี
ใบรับรองแพทย์ตรวจ
covid-19 แจ้งจนท. สสอ. 
รพ.สต.  กักตัว (LQ) 14 วัน 

  

32. จังหวัดนครนายก  ตั้งจุดตรวจ,ด่านตรวจ ลง
บันทึกข้อมูล รายงานตัวต่อ 
นายอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ตั้งจุด
ตรวจคัดกรองในต าบล 
หมู่บ้าน และชุมชน 
(พิจารณาตามความ
เหมาะสม) 

กรณีพักค้าง สังเกต
อาการ 14 วัน รายงาน 
ต่อพท.  

 



กรณีพักค้าง กักตัว (HQ) 
14 วันรายงานตัวต่อพท.  
กรณีไม่พักค้าง ลงข้อมูล คัด
กรอง 

33. จังหวัดนครปฐม  เดินทางแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการเดินทางข้าม
จังหวัดต่อพนักงาน เข้ารับ
การตรวจคัดกรองและ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

เดินทางแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการเดินทางข้าม
จังหวัดต่อพนักงาน เข้ารับ
การตรวจคัดกรองและ
ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

34. จังหวัดนครสวรรค์  รายงานตัวต่อจนท.สธ. 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ / หาก
คัดกรองแล้วเข่าข่ายสงสัย 
กักตัว (LQ) 14 วัน 

  

35. จังหวัดนนทบุรี  เดินทางมาจากต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน คัดกรอง 
และกักตัว (LQ) 14 วัน ** 
ยกเว้นมีเอกสารยืนยัน
ระดับประเทศ (State 
Quarantine) หรือ ระดับ
จังหวัด (LQ Quarantine) 

  

36. จังหวัดปทุมธานี  สังเกตอาการตนเอง 14 วัน 
เดินทางมาจาก (สมุทรสาคร 
กทม. ระยอง ชลบุรี) 
รายงานตัวต่อจพง.ควบคุม
โรคติดต่อ ผู้น าชุมชน อสม. 

สังเกตอาการตนเอง 14 
วัน เดินทางมาจาก 
(สมุทรสงคราม นนทบุรี 
ฉะเชิงเทรา นครปฐม 
ราชบุรี เพชรบุรี 
สมุทรปราการ จันทบุรี 
ตาก) รายงานตัวต่อ จพง.
ควบคุมโรคติดต่อ ผู้น า
ชุมชน อสม. 

มาตรการ DMHTT 

37. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 จุดตรวจ ด่านตรวจ กรอก
แบบแสดงเหตุความจ าเป็น
ในการเดินทางข้ามเขตพท. 

จุดตรวจ ด่านตรวจ กรอก
แบบแสดงเหตุความ
จ าเป็นในการเดินทางข้าม
เขตพท. 

จุดตรวจ ด่านตรวจ กรอก
แบบแสดงเหตุความจ าเป็นใน
การเดินทางข้ามเขตพท. 

38. จังหวัดพิจิตร  กักตัว HQ & LQ 14 วัน 
รายงานตัวต่อ จพง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

กักตัว HQ & LQ 14 วัน 
รายงานตัวต่อ จพง.
ควบคุมโรคติดต่อ 

มาตรการ DMHTT 

39. จังหวัดพิษณุโลก  กักตัว (LQ) 14 วัน รายงาน
ตัวต่อจนท.สธ. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มีระบบติดตาม 

สังเกตอาการ 14 วัน 
รายงานตัวต่อจนท.สธ. 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีระบบ
ติดตาม 

 



40. จังหวัดเพชรบูรณ์  กักตัว 14 วัน มีระบบ
ติดตาม 

มีระบบติดตาม สังเกต
อาการ 14 วัน 

 

41. จังหวัดลพบุรี   รายงานตัวต่อก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือจพง.
ควบคุมโรค ตั้งจุดคัดกรอง 
เตรียมเอกสารหลักฐาน 

  

42. จังหวัด
สมุทรปราการ  

 กักตัว (HQ) 14 วัน สังเกตอาการที่บ้าน 14 
วัน 

 

43. จังหวัด
สมุทรสงคราม  

 ผ่านการตรวจคัดกรอง และ
ปฏิบัติตามมาตรการ 
เดินทางข้ามจังหวัดต้องแจ้ง
นายอ าเภอท้องที่ /จพง.
ควบคุมโรค 

  

44. จังหวัดสมุทรสาคร  Lockdown    
45. จังหวัดสิงห์บุรี   รายงานตัวกับจพง.ควบคุม

โรคติดต่อ เตรียมเอกสาร
หลักฐาน 

  

46. จังหวัดสุโขทัย   กักตัว 14 วัน เดินทางมา
จาก (กทม. จันทบุรี ชลบุรี 
นครปฐม นนทบุรี ระยอง 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
ตาก) รายงานจนท. 

สังเกตอาการ 14 วัน 
เดินทางมาจาก (จ.
ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา 
สระแก้ว ลพบุรี สิงห์บุรี 
อ่างทอง นครนายก 
กาญจนบุรี ราชบุรี 
สุพรรณบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระบุรี ตราด 
ชุมพร ระนอง) 

 

47. จังหวัดสุพรรณบุรี   แจ้งการเดินทางต่อ
นายอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จนท.สธ. 

  

48. จังหวัดสระบุรี   กักตัวเอง (Self 
Quarantine) รายงานตัว
ต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 
ภายใน 24 ชม. บันทึก
ข้อมูลกรอกแบบฟอร์ม 

  

49. จังหวัดอ่างทอง   ค้นหาผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยง
เชิงรุก บ่อนไก่ 

  



50. จังหวัดอุทัยธานี   เดินทางมาจาก (จ.
สมุทรสาคร กทม. ระยอง 
ชลบุรี จันทบุรี นครปฐม) 
ลงทะเบียนเข้าจังหวัด รง.
ตัวต่อผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 
เฝ้าระวังสังเกตอาการ 

ลงทะเบียนเข้าจังหวัด เฝ้า
ระวังสังเกตอาการ 
มาตรการ DMHTT 

ลงทะเบียนเข้าจังหวัด เฝ้า
ระวังสังเกตอาการ มาตรการ 
DMHTT 

ภาคตะวันออก / 7 จังหวัด  
51. จังหวัดจันทบุรี  Lockdown ตรวจคัดกรองเชิงรุกในพท.

เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับ
บุคคลที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง 
/กลุ่มเสี่ยงกักตัวเอง 14 วัน 

  

52. จังหวัดฉะเชิงเทรา   ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้ามา
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้า
มาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้ามาใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

53. จังหวัดชลบุรี  Lockdown    
54. จังหวัดตราด  Lockdown    
55. จังหวัดปราจีนบรุี      
56. จังหวัดระยอง  Lockdown ตรวจคัดกรองเชิงรุกในพท.

เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับ
บุคคลที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง 
โดยรถตรวจชีวนิรภัยพระ
ราชทาน /กลุ่มเสี่ยงกัก
ตัวเอง 14 วัน 

  

57. จังหวัดสระแก้ว  ผู้เดินทางมาจาก 
สมุทรสาคร กทม.ระยอง 
ชลบุรี รายงานตัว 

  

ภาคตะวันตก / 5 จังหวัด 
58. จังหวัดกาญจนบุรี   กักตัว (HQ) 14 วัน รายงาน

ตัวต่อจนท.พนง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

กักตัว (HQ) 14 วัน 
รายงานตัวต่อจนท.พนง.
ควบคุมโรคติดต่อ 

กักตัว (HQ) 14 วัน รายงาน
ตัวต่อจนท.พนง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

59. จังหวัดตาก   กักตัว 14 วัน รายงานตัว 
คัดกรอง มีระบบติดตาม 

รายงานตัว คัดกรอง มี
ระบบติดตาม 

 

60. จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

 กักตัว(HQ) 14 วัน ผู้
เดินทางจาก (จ.ระยอง 
สมุทรสาคร นครปฐม 
จันทบุรี นนทบุรี 
สมุทรสงคราม 
สมุทรปราการ กทม.) 
รายงานตัวต่อจนท.  
 

เฝ้าสังเกตอาการตนเอง 
14 วัน 

เฝ้าสังเกตอาการตนเอง 14 
วัน 



61. จังหวัดเพชรบุรี   ควบคุมทางเข้า-ออก มี
ระบบติดตาม บันทึกข้อมูล 

ควบคุมทางเข้า-ออก มี
ระบบติดตาม บันทึก
ข้อมูล 

ควบคุมทางเข้า-ออก มีระบบ
ติดตาม บันทึกข้อมูล 

62. จังหวัดราชบุรี  เดินทางเมื่อมีเหตุจ าเป็น จุด
ตรวจคัดกรอง 

เดินทางเมื่อมีเหตุจ าเป็น 
จุดตรวจคัดกรอง 

เดินทางเมื่อมีเหตุจ าเป็น จุด
ตรวจคัดกรอง 

ภาคใต้ / 14 จังหวัด  
63. จังหวัดกระบี่   รง.ตัวต่อจนง.ควบคุมโรค

พิจารณา ลงหมอชนะ 
ติดตามอาการทุกวันโดย 
จนท.สธ.ในพื้นที่ 

รง.ตัวต่อจนง.ควบคุมโรค
พิจารณา ลงหมอชนะ 
สังเกตอาการ 14 วัน มี
ระบบติดตาม มาตรการ 
DMHTT 

มาตรการ DMHTT 

64. จังหวัดชุมพร   ทุกกรณี กักตัว 14 วัน มี
ระบบติดตาม 

  

65. จังหวัดตรัง   รายงานตัวกับจนท. กับศูนย์
ปฏิบัติการควบคมุโรคระดับ
ต าบล (อบต. ผู้น าชุมชน 
รพ.สต.) ทันที 

  

66. จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

 กักตัว 14 วัน ทุกกรณี มี
ระบบติดตาม 

  

67. จังหวัดนราธิวาส   กักตัว 14 วัน ตั้งด่านจุด
ตรวจคัดกรอง 

ตั้งด่านจุดตรวจคดักรอง ตั้งด่านจุดตรวจคดักรอง 

68. จังหวัดปัตตานี   กักตัว (HQ) 14 วัน ผู้
เดินทางมาจาก ตลาด
มหาชัย จ.สมุทรสาคร /
ตลาดไท จ.ปทุมธานี 

เฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน  

69. จังหวัดพังงา   ทุกกรณี กักตัว 14 วัน มี
ระบบติดตาม 

  

70. จังหวัดพัทลุง   กักตัว HQ 14 วัน รายงาน
ตัวต่อ จพง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

  

71. จังหวัดภูเก็ต   กักกันตนเอง (Self 
qurantine) 14 วัน โดยมีอ
สม.ก ากับติดตาม 

  

72. จังหวัดระนอง   รายงานตัวกับจนท. แอพ 
ระนองชนะ 

รายงานตัวกับจนท. แอพ 
ระนองชนะ 

 

73. จังหวัดสตูล   ทุกกรณี (LQ) กักตัว 14 วัน 
มีระบบติดตาม 

  

74. จังหวัดสงขลา   กักตัว HQ 14 วัน รายงาน
ตัวต่อ จพง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

  



75. จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  

 ทุกกรณี กักตัว 14 วัน มี
ระบบติดตาม 

  

76. จังหวัดยะลา  กักตัว HQ 14 วัน รายงาน
ตัวต่อ จพง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

  

 


