
 

   ประกาศคณะวิทยาศาสตร ์

เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 3/2564 

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

ด้วยวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรายงานจากหัวหน้าภาควิชา

คณิตศาสตร์ว่า นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ราย 

มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก นับเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 3 – 4 ทางคณะจึงขอแจ้งล าดับ

เวลาการเดินทาง (Timeline) ของนิสิต ดังนี ้

นิสิตรายที่ 3 

1 เมษายน 2564    

เวลา 19.30 น. – 00.00 น. รับประทานอาหารกับเพื่อน ๆ ที่ร้านเล่นใหญ่  

(ซอยพหลโยธิน 87) 

2 เมษายน 2564 

เวลา 19.00 น. – 20.00 น. รับประทานอาหารกับเพื่อน ๆ ที่ร้าน M&P นมสด 

(หลัง Big C รัชดา) 

3 เมษายน 2564 

เวลา 18.30 น. – 19.30 น. รับประทานอาหารกับเพื่อน ๆ ที่ร้านปากปลาร้า  

4 เมษายน 2564 

เวลา 20.00 น. – 23.00 น. ไปงาน Good Day Never End by Good Hood  

ที่โชคชัย 4 กับเพื่อน 

5 เมษายน 2564   พักอยู่ที่หอพัก 

6 เมษายน 2564 

เวลา 18.00 น. – 20.00 น. รับประทานอาหารที่ร้าน CoCo IChibanya  

สาขาเซนทรัลพระราม 9 กับเพ่ือน 

 



2 
 

7 เมษายน 2564 

เวลา 11.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารที่ร้าน Daruma (อุดมสุข) 

กับคุณครูหมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

8 เมษายน 2564 

เวลา 17.00 น. – 22.00 น. กินเลี้ยงโต๊ะจีนที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

9 เมษายน 2564 

เวลา 08.30 น. - 12.00 น. เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์สอน  

ณ หอประชุมใหญ่ มศว 

เวลา 12.30 น. – 14.00 น.  ถ่ายรูปกับเพื่อน ๆ ในสาขา 

เวลา 21.00 น. – 01.00 น.  สังสรรค์กับเพือ่นที่หอพัก 

10 เมษายน 2564 

เวลา 01.00 น. - 09.00 น. นอนพักที่หอพักเพื่อน 

เวลา 09.00 น.   กลับมาพักที่หอพักตัวเอง แล้วพบว่ามีอาการไข้ขึ้นสูง  

และเจ็บคอ 

11 เมษายน 2564   รักษาตัวที่หอพัก 

12 เมษายน 2564   รักษาตัวที่หอพัก 

13 เมษายน 2564   รักษาตัวที่หอพัก 

14 เมษายน 2564 

เวลา 06.30 น. – 09.30 น. เดินทางไปตรวจหาเช้ือที่โรงพยาบาลราชวิถี (รถส่วนตัว) 

15 เมษายน 2564 

เวลา 09.00 น.   โรงพยาบาลโทรมาแจ้งผลว่าผลตรวจหาเช้ือ 

โควิด-19 เป็นบวก และรอการติดต่อจากโรงพยาบาล 

ที่หอพักตัวเองเพื่อรับตัวไปรักษา 
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นิสิตรายที่ 4 

2 เมษายน 2564  

เวลา 10.00 น.   เดินทางไปโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

เวลา 15.30 น.   เดินทางไป gateway เอกมัย 

เวลา 16.00 น.   รับประทานอาหารที่ร้าน chester’s grill ที่เมเจอร์สุขุมวทิ 

เวลา 17.00 น.   เดินทางกลับหอพัก 

3 เมษายน 2564 

เวลา 09.00 น.   เดินทางไปแข่งฟุตซอลใกล้ ๆ สถานีต ารวจนครบาลดินแดง 

เวลา 17.00 น.   เดินทางกลับหอพัก 

เวลา 19.30 น.   รับประทานอาหารที่ร้าน M&P นมสด (หลัง Big C รัชดา) 

เวลา 21.00 น.   เดินทางไปร้าน Black&White 

4 เมษายน 2564 

เวลา 01.00 น.   เดินทางกลับหอพัก 

เวลา 19.30 น.   รับประทานอาหารที่ร้านเล้งแซ่บ ตลาดนัดรถไฟรัชดา 

เวลา 21.00 น.   กลับหอพัก 

5 เมษายน 2564 

เวลา 14.00 น.   เดินทางไปรับเพื่อนที่โรงเรียนเทพศิรินทร ์

เวลา 15.00 น.   กลับหอพัก 

เวลา 17.30 น.   สอนพิเศษที่บา้นพักบริเวณพระราม 9 

เวลา 20.00 น.   ดูหนังที่ SF เซนทรัลพระราม 9 

เวลา 22.00 น.   เดินทางกลับหอพัก 

6 เมษายน 2564   พักอยู่ที่หอพัก 

7 เมษายน 2564 

เวลา 10.00 น.   เดินทางไปโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

เวลา 11.20 น.   รับประทานอาหารที่ดารุมะ ซูชิ อุดมสุข 

เวลา 14.00 น.   เดินทางกลับหอพัก 

เวลา 17.30 น.   สอนพิเศษที่บา้นพักบริเวณมีชัยแมนชั่น 

เวลา 19.00 น.   เดินทางไปตลาดนัดรถไฟรัชดา 
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เวลา 21.00 น.   เดินทางกลับหอพัก 

8 เมษายน 2564 

เวลา 16.30 น.   เดินทางไปโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

เวลา 22.30 น.   เดินทางกลับหอพัก 

9 เมษายน 2564 

เวลา 08.00 น.   เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์สอน  

ณ หอประชุมใหญ่ มศว 

เวลา 14.15 น.   เดินทางไปวังหลัง 

เวลา 14.30 น.   รับประทานอาหารที่ร้านอรทัยซูชิ วังหลัง 

เวลา 17.00 น.   เดินทางไปศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

เวลา 18.10 น.   เดินทางกลับหอพัก 

เวลา 21.00 น.   รับประทานอาหารและนั่งเล่นกับเพ่ือนในหอพัก 

10 เมษายน 2564 

เวลา 12.00 น.   สอนพิเศษที่บา้นพักบริเวณพระราม 9 

เวลา 14.00 น.   เดินทางกลับหอพัก 

11 เมษายน 2564 

เวลา 07.00 น.   เกณฑ์ทหารที่เขตหนองจอก 

เวลา 10.15 น.   เดินทางไปโลตัสหนองจอก 

เวลา 12.00 น.   ซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ FBT รามค าแหง 

เวลา 14.00 น.   เดินทางกลับหอพัก 

12 เมษายน 2564   พักอยู่ที่หอพัก เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ และเป็นไข ้

13 เมษายน 2564   พักอยู่ที่หอพัก และทราบว่าเพื่อนที่รับประทานอาหาร 

และนั่งเล่นด้วยกันในวันที่ 9 เมษายน 2564 ติดเชื้อ 

โควิด – 19 

14 เมษายน 2564    

เวลา 05.00 น.    เดินทางไปตรวจโควิด – 19 ที่โรงพยาบาลรามาธิบด ี

เวลา 11.30 น.   เดินทางกลับหอพัก 
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15 เมษายน 2564   โรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าผลตรวจหาเช้ือโควิด-19  

เป็นบวก และรอการติดต่อจากโรงพยาบาลที่หอพักตัวเอง 

เพื่อรับตัวไปรักษา 

 

ประกาศ ณ วนัที่  15 เมษายน พ.ศ. 2564 

 
                                     

    

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 

     คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์


