ประกาศคณะสังคมศาสตร
เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 1
เนื่องดวย วันที่ 11 เมษายน 2564 คณะสังคมศาสตรไดรับแจงจากหัวหนาภาควิชาสังคมวิทยา มีนิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ชั้นปที่ 2
จํ านวน 1 ราย และนิ สิ ต ชั้ น ป ที่ 3 จํ านวน 1 ราย มี ผ ลการตรวจหาเชื้ อ โควิ ด -19 เป น ผลบวก ทางคณะ
สังคมศาสตร จึงขอแจงลําดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ของนิสิตทั้ง 2 ราย ดังนี้
นิสิตชั้นปที่ 2
28 มีนาคม 2564
29 มีนาคม 2564

30 มีนาคม 2564

31 มีนาคม 2564
1 เมษายน 2564

2 เมษายน 2564
3 เมษายน 2564
4 เมษายน 2564
5 เมษายน 2564

อยูหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย
เวลา 18.30 – 23.00 น. อยูท ี่ราน Starbucks สาขา The Street
อยูหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย
เวลา 18.30 – 20.30 น. อยูที่ราน Chester’s grill ตึกฟอรจูน
เวลา 20.30 – 23.00 น. เลนบาสเกตบอลที่ดาดฟา ตึกฟอรจูน
อยูหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย
เวลา 13.30 – 15.00 น. ไปทําธุระที่มหาวิทยาลัยสวนสุนนั ทา
เวลา 15.40 – 16.30 น. ไปราน Mr. DIY สาขา The Street
เวลา 16.45 – 17.30 น. ไป Big C สาขารัชดา
อยูหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย
เวลา 19.40 – 22.00 น. ไปราน Shakariki 432 สาขา The Street
อยูหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย
เวลา 21.00 – 02.00 น. ไปราน Circus Bar สาขา The Street
เวลา 02.15 – 02.30 น. แวะราน KFC สาขา The Street
อยูหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย
เวลา 21.00 – 05.00 น. ไปราน Mercado สาขา The Street
อยูหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งวัน
อยูหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย
เวลา 15.30 -17.00 น. อยูศูนยหนังสือจุฬาฯ
เวลา 08.30 – 11.30 น. สอบวิชาทฤษฎีมานุษยวิทยา หอง 11-704
อาคารคณะสังคมศาสตร

-2-

6-9 เมษายน 2564
10 เมษายน 2564
11 เมษายน 2564
นิสิตชั้นปที่ 3
3 เมษายน 2564
4 เมษายน 2564
5 เมษายน 2564

6 เมษายน 2564
10 เมษายน 2564

11 เมษายน 2564

เวลา 07.40 – 08.20 น. นั่งโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร
เวลา 12.00 น. ออกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา 12.00 -12.15 น. เดินทางไปหางเซ็นทรัลพระราม 9 โดย
MRT (สถานีเพชรบุรีลงสถานีพระราม 9)
เวลา 12.30 – 14.25 น. ทานอาหารที่รานบาบีกอน สาขา
เซ็นทรัลพระราม 9
กักตัวเนื่องจากทางราน Circus Bar สาขา The Street
แจงวามีลกู คาติดเชื้อโควิด-19 เขารับการรักษาวันที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 16.11 น. เขารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ BRIA
เวลา 09.30 น. ผลตรวจเชื้อโควิด-19 เปนผลบวก (Positive)
ติดเชื้อโควิด-19
เวลา 08.30 – 21.30 อยูราน Starbuck สาขา The Street
(คาดวานาจะไดรับเชื้อจากที่นี่ เพราะมีพนักงานและลูกคาติดเชื้อ)
อยูบานทั้งวัน
เวลา 08.00 – 10.30 น. อยูร าน Starbuck ใน มศว
เวลา 11.30 – 14.00 น. สอบวิชาวิจัยวัฒนธรรม (B01)
หอง 11-804 อาคารคณะสังคมศาสตร
เวลา 14.00 น. ออกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย Grab
เวลา 14.00 - 16.00 น. ทานอาหารที่ราน Santa Fe Steak
สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก
เวลา 16.40 – 19.00 น. ชมภาพยนตรที่ เอสพลานาด ซีนีพล็กซ
รัชดาภิเษก
ชวงเชาอยูบานพัก
เวลา 13.00 – 15.00 น. ไป Big C รามอินทรา ดวยรถยนตสวนตัว
เวลา 10.00 น. พบแพทยที่โรงพยาบาลเปาโล
เวลา 11.00 น. ทราบขาววามีคนติดเชื้อโควิด-19
จากราน Starbuck สาขา The Street
เวลา 13.00 น. ตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru
ที่โรงพยาบาลสินแพทย รามอินทรา
อยูบานทั้งวัน
เวลา 18.55 น. ผลตรวจเชื้อโควิด-19 จากโรงพยาบาลสินแพทย
รามอินทรา เปนผลบวก (Positive) ติดเชื้อโควิด-19

-3บัดนี้ คณบดีคณะสังคมศาสตร ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 แลว ดังนี้
1. แจงอาจารย และเจาหนาที่ผูคุมสอบ และนิสิตในรายวิชา ซึ่งถือเปนผูสัมผัสใกลชิดพํานัก
อาศัย ณ ที่พัก งดการเดินทาง และสังเกตอาการ หากมีอาการเขาขายสงสัยใหเขารับการตรวจ ณ สถานพยาบาล
และรายงานใหหัวหนาสวนงาน ทราบ
2. แจ งป ดพื้ นที่ ของคณะสั งคมศาสตร โดยมิ ให เข ามาปฏิ บั ติ งานในพื้ นที่ และอยู ระหว าง
ดําเนินการแจงบริษัทมาพนน้ํายาฆาเซื้อในวันที่ 12 เมษายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2564

(รองศาสตราจารย ดร.ชลวิทย เจียรจิตต)
รองอธิการบดีฝายแผนและยุทธศาสตรเพื่อสังคม
รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร

ประกาศคณะสังคมศาสตร
เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 2
เนื่องดวย วันที่ 12 เมษายน 2564 คณะสังคมศาสตรไดรับแจงจากหัวหนาภาควิชาสังคมวิทยา มีนิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ชั้นปที่ 3
จํานวน 1 ราย (รายที่ 3) มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เปนผลบวก ทางคณะสังคมศาสตร จึงขอแจงลําดับ
เวลาการเดินทาง (Timeline) ของนิสิตรายดังกลาว ดังนี้
3 เมษายน 2564

4 เมษายน 2564
5 เมษายน 2564

14.20 น.
16.30 น.
16.45 น
17.28 น.
22.26 น.
10.00 น.
11.30 – 13.20 น.
13.25 – 14.37 น.
14.38 - 16.30 น.
16.30 น.

6 เมษายน 2564

12.00 – 14.20 น.
14.20 - 18.20 น
18.20 – 19.12 น.
19.40 - 21.00 น.
21.20 – 22.00 น.
เวลา 22.00 น.

ราน Balanced Eatery ตึก Sindhorn Village
หาง Central World ราชประสงค
ราน Peppina ที่ Living House Co-Living
and Eating Space
รานชงเจริญ
เดินทางกลับบานโดย Grab มีอาการเสียงแตก
อยูบานทั้งวัน มีอาการเสียงแตกแตหนักขึ้น
นั่งใตอาคาร 14 บริเวณหนาราน 7-11 มศว
สอบ หอง 11-804 อาคารคณะสังคมศาสตร
โถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร
เดินทางไปหางเซ็นทรัล พระราม 9 โดย MRT
ราน Redsun
เดินทางกลับบานโดย MRT ลง สถานีสุทธิสาร
และตอแท็กซี่ พบอาการปวดคอขณะพูดและมี
อาการเสียงแตกเหมือนเดิม
ชวงเชาอยูบานพัก
เดินทางโดย MRT ไปสีลม เพื่อรวมงานวันเกิด
ของเพื่อนที่บาน
อยูบานเพื่อน
เดินทางไป The Street รัชดา โดยรถยนต
สวนตัวของเพื่อน
เดินที่งาน Fresh up Summer ที่
The Street รัชดา
ราน Thong Siam
เดินทางกลับบานโดยแท็กซี่ มีอาการกระหายน้ํา
และคอแหง

-27 เมษายน 2564
8 เมษายน 2564

19.32 – 20.20 น.
20.20 – 21.00 น.

9 เมษายน
10 เมษายน 2564

07.21 น.
19.26 น.

11 เมษายน 2564

11.15 น

อยูบานทั้งวัน มีอาการเริ่มคันคอและไอแหง
เซ็นทรัล ลาดพราว และทานอาหารที่รานอองตอง
ซื้อของที่ Tops และกลับบานโดยแท็กซี่
อยูบานทั้งวัน มีอาการไอแหง เปนไข
และวัดอุณหภูมิได 36.1
ตอนเชามีอาการตัวรอน ปวดและมึนหัว และวัด
อุณหภูมิได 36.6 ไปตรวจเชื้อโควิด-19
ณ Medical Line Lab
ไดรับแจงวาผลตรวจเชื้อโควิด-19 เปนผลบวก
(Positive) ติดเชื้อโควิด-19
เขาพักรักษา ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร
เนชั่นแนล จังหวัดสมุทรสาคร

บัดนี้ คณบดีคณะสังคมศาสตร ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 แลว ดังนี้
1. แจงอาจารย และเจาหนาที่ผูคุมสอบ และนิสิตในรายวิชา ซึ่งถือเปนผูสัมผัสใกลชิดพํานักอาศัย ณ
ที่ พั ก งดการเดิ นทาง และสั งเกตอาการ หากมี อาการเข าข ายสงสั ยให เข ารับการตรวจ ณ สถานพยาบาล และ
รายงานใหหัวหนาสวนงาน ทราบ
2. แจงปดพื้นที่ของคณะสังคมศาสตร โดยมิใหเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่ และดําเนินการใหบริษัทมาพน
น้ํายาฆาเชื้อในวันที่ 12 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564

(รองศาสตราจารย ดร.ชลวิทย เจียรจิตต)
รองอธิการบดีฝายแผนและยุทธศาสตรเพื่อสังคม
รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร

