
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี  5/2564 

------------------------------------- 
    ด้วยวันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรายงานจากหัวหน้าภาควิชา 

คณิตศาสตร์ ว่า นิสิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 
ราย มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก นับเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 6 และ 7 ทางคณะจึงขอ
แจ้งล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ของนิสิต ดังนี้  

 

นิสิตรายท่ี 6 
วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 

7 เมษายน 64 
 

10.00 – 14.30 น. 
 

14.30 – 14.50 น. 
15.30 น. 

18.00 – 18.30 น. 
18.30 – 19.30 น. 

19.40 น. 

รบัประทานอาหารที่ร้าน MoMo paradise  
สยามเซ็นเตอร์ 
ไปเจาะหูที่ร้านเงินแท้ ที่สยาม 
เดินทางกลับถึงหอพัก 
ไปรับประทานของหวานที่ร้าน M&P ซอยชานเมือง 5 
เดินที่ตลาดนัดรถไฟ รัชดา ใส่แมสตลอดเวลา 
เดินทางถึงหอพัก  

8 เมษายน 64  อยู่ที่หอพัก 

9 เมษายน 64 8.00 -12.00 น. 
 

12.00 – 13.00 น. 
 

13.00 – 15.30 น. 
 

15.30 – 17.30 น. 
18.00 น. 

21.00 – 01.00 น. 

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์สอน  ที่หอประชุมใหญ่ 
มศว 
ถ่ายรูปร่วมกับเพ่ือนที่บริเวณใกล้กับหอประชุมใหญ่ 
มศว 
รับประทานอาหารที่ร้านชาบูนางใน รัชดาซอย 3 
ร้องคาราโอเกะ ที่เซ็นทรัลพระราม9 
เดินทางกลับถึงหอพัก 
พูดคุยกับเพ่ือนที่หอพักเพ่ือน 
ใส่แมสช่วงแรกประมาณ 20 นาที หลังจากนั้นไม่ได้ใส่
แมส 

10 เมษายน 64  พักที่หอพัก 



วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 

11 เมษายน 64 14.30 – 15.30 น. 
  

15.30 – 16.00 น. 
16.30  น. 

ไปเล่นฟิตเนสที่เอสพลานาด รัชดา เข้าคลาส 1 คลาส 
ไม่ได้ใส่แมส 
ปั่นจักรยานที่เครื่องออกก าลังกาย ใส่แมส ตลอดเวลา 
เดินทางกลับถึงหอพัก 

12 เมษายน 64 
(ไปกับผู้ติดเชื้อรายที่ 7 
ของคณะวิทยาศาสตร์) 

10.30 – 11.30 น. 
12.00 – 13.00 น. 

 
13.00 – 13.20 น. 
13.30 – 16.30 น. 

 
17.30  น. 

17.30 – 18.30 น. 
19.00 น. 

เดินทางไปสยามด้วยรถเมล์ ใส่แมสตลอดเวลา 
รับประทานอาหารกับเพ่ือน 1 คนที่ร้านการะเกด 
สยามสแควร์วัน 
นั่งดื่มชานมไข่มุกท่ีร้าน GAGA สยามสแควร์วัน 
เดินซื้อเสื้อผ้าร้านค้าในสยามสแควร์วัน ใส่แมสตลอด
เวลา 
เดินทางกลับถึงหอ 
พูดคุยกับเพ่ือนเรื่องงาน 
เริ่มมีอาการไอ 

13 เมษายน 64 10.00 น. ทราบข่าวจากเพ่ือนว่า ในวันที่ 9 เมษายน 64 เพื่อน
ในกลุ่มท่ีไปพูดคุยที่หอพักด้วยกันมีเพ่ือนติดเชื้อโควิด 

13 – 15 เมษายน 64  อยู่ที่หอพัก มีอาการไอแต่ไม่มีไข้ 

16 เมายน 64 05.30 – 13.00 น. 
13.30 น. 

เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิดที่รพ.รามาธิบดี 
เดินทางกลับถึงหอพัก 

17 เมษายน 64 10.30 น. โรงพยาบาลแจ้งว่าพบเชื้อโควิด 
รอโรงพยาบาลติดต่อรับตัวไปรักษา 2-3 วัน 

 
นิสิตรายท่ี 7 
วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 

7 เมษายน 2564 12.00 – 14.30 น. เดนิทางไปทานข้าวที่ร้าน MOMO Paradise สยามเซ็นเตอร์ 
และเจาะหูที่ร้านเครื่องเงิน 5-10 นาที (ใส่แมสตลอดยกเว้น
ช่วงทานอาหาร) แล้วเดินทางกลับหอพัก 

 18.00 – 19.00 น. ทานขนม/น ้าหวาน ที่ร้านนม M&P ซอยชานเมือง 5  
ใส่แมสตลอดเวลา ยกเว้นช่วงรับประทานทานอาหาร 

 19.00 – 20.00 น. เดินซื้อของที่ตลาดนัดรถไฟ (ใส่แมสตลอด) แล้วเดินทางกลับ
หอพัก 

8 เมษายน 2564  อยู่หอพักทั้งวัน และมีเพ่ือนมาพักที่หอพัก 1 คน 
 



วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 

9 เมษายน 2564 8.00 – 12.00 น. (เดินทางด้วย Grab Bike)  
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์สอน ที่หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ใส่แมสตลอด) 

 12.00 – 13.00 น. ถ่ายรูปกับเพ่ือนบริเวณรอบหอประชุมใหญ่  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ใส่แมสตลอด 
ยกเว้นตอนถ่ายรูป) 

 13.00 – 15.30 น. กินชาบูนางใน เดินทางด้วย taxi (ใส่แมสตลอดยกเว้นช่วง
ทานอาหาร)  

 15.30 – 17.30 น. ร้องคาราโอเกะที่เซ็นทรัลพระราม 9 แล้วเดินทางกลับหอด้วย
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

10 – 11 เมษายน 2564  อยู่หอพักทั้งวัน 

12 เมษายน 2564 
(ไปกับผู้ติดเชื้อรายที่ 6 ของ

คณะวิทยาศาสตร์) 

10.30 – 11.30 น. 
 

12.00 – 13.00 น. 
 

13.00 – 13.20 น. 
 

13.30 – 16.30 น. 
17.30  น. 

17.30 – 18.30 น. 
19.00 น. 

เดินทางไปสยามด้วยรถเมล์  
ใส่แมสตลอดเวลา 
รับประทานอาหารกับเพ่ือน 1 คน 
ที่ร้านการะเกด สยามสแควร์วัน 
นั่งดื่มชานมไข่มุกท่ีร้าน GAGA  
สยามสแควร์วัน 
เดินซื้อเสื้อผ้าร้านค้าในสยามสแควร์วัน ใส่แมสตลอดเวลา 
เดินทางกลับถึงหอ 
พูดคุยกับเพ่ือนเรื่องงาน 
เริ่มมีอาการไอ 

13 – 15 เมษายน 2564  อยู่หอพักทั้งวัน 
16 เมษายน 2564 5.30 – 13.30 น. ตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปกลับด้วย Grab 

Bike  
17 เมษายน 2564 10.26 น. โรงพยาบาลแจ้งว่าพบเชื้อโควิด 

รอโรงพยาบาลติดต่อรับตัวไปรักษา 2-3 วัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

iPad


