
ล ำดับ จังหวัด สถำนท่ี วันท่ี ช่วงเวลำ ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ ประกำศโดย

1 ตะวันแดง .9 มีนาคม 2563 -

2 มิกซ์ผับ .9 มีนาคม 2563 -

3 ริคโก้ .12 มีนาคม 2563 .

4 ยูบาร์ 13-14 มีนาคม 2563 -

5 ร้านอาหารชมจันทร์ .14 มีนาคม 2563 -

6 โรงเหล้ามิตรภาพ .7 มีนาคม 2563
00.00 - 

03.30 น.

7 ตะวันแดงขอนแก่น .8 มีนาคม 2563
00.00 - 

02.30 น.

8 ร้านซอดแจ้ง หมูกระทะ ชิวชิว .12 มีนาคม 2563 21.00 น.

9 ตะวันแดงขอนแก่น .15 มีนาคม 2563 00.59 น.

10 ตลาดหนองไผ่ล้อม .16 มีนาคม 2563 17.00 น.

11 ตะวันแดงขอนแก่น .16 มีนาคม 2563 02.00 น.

12 กรุงเทพมหานคร สนามมวยลุมพินี 6-8 มีนาคม 2563 -
สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการให้ไปรับการตรวจ

รักษาท่ีสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
กระทรวงสาธารณสุข

กักกันตัวเอง 14 วัน นับต้ังแต่ไปสถานท่ีดังกล่าว หากมี

อาการให้แจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัด

อุบลราชธานี 

19 มีนาคม 2563

รายงานตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ณ 

สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2563

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น

สถำนท่ีชุมนุมชนท่ีมีกำรประกำศให้ผู้เก่ียวข้องเฝ้ำระวังอำกำรตนเอง 

สรุป ณ วันท่ี 24 มีนำคม 2563 เวลำ 17:00 น. 

                    คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือส านักอนามัย กทม. สามารถแจ้งสถานท่ีท่ีผู้เก่ียวข้องต้องมีการเฝ้าระวังอาการตนเอง

ต่อกรมควบคุมโรค เพ่ือเพ่ิมจ านวนสถานท่ีฯได้ ผ่านทางสถานบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) หรือส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี

ขอนแก่น

อุบลราชธานี



13 สนามมวยราชด าเนิน 6-8 มีนาคม 2563 -

14
สถานบันเทิง ร้านอาหารยามค่ า

คืน
9-10 มีนาคม 2563 -

15
มินิบัสหมายเลข 4 

สนามบิน - ตัวเมืองหาดใหญ่
.13 มีนาคม 2563 10:00 น.

รายงานตัวท่ีแผนกตรวจโรคติดต่อทางเดินหายใจ ณ 

โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านทันที เพ่ือรับการตรวจรักษาและ

สังเกตอาการตนเองจนถึงวันท่ี 27 มีนาคม 2563

ส านักประชาสัมพันธ์

จังหวัดสงขลา 

20 มีนาคม 2563

16 สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ 14-15 มีนาคม 2563
16:00 – 

19:00 น.

ให้แยกตัวเพ่ือสังเกตอาการตนเองจนถึงวันท่ี 29 มีนาคม 

2563 หากมีอาการไข้ร่วมกับอาการหวัด ให้รีบพบแพทย์เพ่ือ

ตรวจรักษาทันที

ส านักประชาสัมพันธ์

จังหวัดสงขลา 

20 มีนาคม 2563

17 สนามไก่ชน อ.โนนไทย .7 มีนาคม 2563
11:00 – 

20:00 น.

18 มวยตู้ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน .8 มีนาคม 2563
12:00 – 

20:00 น.

19 สนามมวย อตก. 3 .8 มีนาคม 2563
18:00 – 

20:00 น.

ให้ไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าท่ี ณ สถานพยาบาล

ใกล้บ้าน

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครราชสีมา

20
รถ ปอ. สาย 70 ประชาช่ืน – 

สนามมวยลุมพินี และราชด าเนิน
8-14 มีนาคม 2563

16:00 – 

17:00 น.

21

รถตู้ เดอะมอลล์ – ฟิวเจอร์

พาร์ค รังสิต 

(คนขับรถ คันท่ี 53)

8-20 มีนาคม 2563 -

นนทบุรี ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี 

23 มีนาคม 2563

ให้ไปท่ีคลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกต

อาการจนครบ 14 วัน

กรุงเทพมหานคร
สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการให้ไปรับการตรวจ

รักษาท่ีสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ส านักสารนิเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข 

18 มีนาคม 2563

ให้ไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าท่ี ณ สถานพยาบาล

ใกล้บ้าน

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา

สงขลา



22
การสอบนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เขตใต้ ปี 4
.13 มีนาคม 2563

9:00 – 

12:00 น.

23
งานบวช วัดราชาธิวาสราชวร

วิหาร เขตดุสิต กทม.
.14 มีนาคม 2563 -

24 ตลาดช่องจอม อ.กาบเชิง .15 มีนาคม 2563
13:00 – 

14:00 น.

25
งานศพ ม.3 ต.ล าดวน 

อ.ล าดวน
.16 มีนาคม 2563

19:00 – 

23:00 น.

26
รถตู้ BH หมายเลข 9 

ระยอง - หมอชิต (ผู้โดยสาร)

17 มีนาคม 2563

18 มีนาคม 2563

19 มีนาคม 2563

12:00 น.

14:00 น.

10:30 น.

27
รถตู้ ทะเบียน 10-107-99 

ระยอง - โรงเกลือ
11-13 มีนาคม 2563 9:00 น.

28 สนามชนไก่ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ 9-12 มีนาคม 2563 -

29 สนามชนไก่ปากกาง อ.ลอง 9-12 มีนาคม 2563 -

30
สนามชนไก่ ต.เวียงทอง 

อ.สูงเม่น
9-12 มีนาคม 2563 -

31 กรุงเทพมหานคร
รถเมล์ สาย 96 

(มีนบุรี - หมอชิต 2)
.13 มีนาคม 2563

หากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ ณ สถานพยาบาลใกล้

บ้านทันที

ส านักงานสาธารณสุข

หนองบัวล าภู

22 มีนาคม 2563

นนทบุรี

ให้ไปท่ีคลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ และแจ้งข้อมูลต่อ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และสังเกต

อาการจนครบ 14 วัน

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี 

23 มีนาคม 2563

ไปรายงานตัวและแจ้งอสม. ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีทันที เพ่ือรับค าแนะน าข้อมูลด้านสุขภาพ

 การสังเกตอาการ และการตรวจรักษา ภายในวันท่ี 30 

มีนาคม 2563

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทร์

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดบุรีรัมย์ 

22 มีนาคม 2563

แพร่ ขอให้รายงานตัวกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. โดยด่วน

ส านักประชาสัมพันธ์ 

จ.แพร่

24 มีนาคม 2563

ระยอง

สุรินทร์

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดระยอง 

24 มีนาคม 2563

ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เบอร์โทรศัพท์ 

081- 8657090 ด่วน



32 เชียงราย

รถสมบัติทัวร์ กรุงเทพ - เชียง

แสน ปรับอากาศ VIP 24 ท่ีน่ัง 

เลข 3 - 1 ทะเบียน 16-3473 

กทม.

21-22 มีนาคม 2563
19:15 - 

08:00 น.

ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

ภายในวันท่ี 24 มีนาคม 2563 โทร. 053-910385

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

24  มีนาคม 2563

33
ผู้โดยสารเคร่ืองนกแอร์ 

DD9325 อุบล - ดอนเมือง

.15 มีนาคม 2563

(เร่ิมป่วย 16-29 มี.ค. 63)
17:33 น.

34
ผู้โดยสารนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ

 - อุบล

.16 มีนาคม 2563

(เร่ิมป่วย 17-30 มี.ค. 63)
22:00 น.

35
ผู้โดยสารแท็กซ่ี บ.บริการดี 

อุบลจ ากัด ทข.486

.19 มีนาคม 2563 

(เร่ิมป่วย 20 มี.ค.-

3 เม.ย. 63)

-

36 ธ.กรุงไทย สาขาสามแยกปัก 10-12 มีนาคม 2563
7:00 - 

17:00 น.

37

บขส.ใหม่ รถประจ าทาง

บ.เฉลิมพล ขนส่งปลายทาง 

อ.ประทาย

.13 มีนาคม 2563
7:00 - 

17:00 น.

38
บ.หนองหัวช้าง ต.โคกส าราญ

อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
.14 มีนาคม 2563

11:00 - 

20:00 น.

39

บขส.ใหม่ รถประจ าทาง

บ.เฉลิมพล ขนส่งปลายทาง 

อ.ประทาย

.15 มีนาคม 2563
18:30 - 

20:00 น.

40 ธ.กรุงไทย สาขาสามแยกปัก 16-19 มีนาคม 2563
7:00 - 

17:00 น.

นครราชสีมา
ขอให้ไปพบแพทย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าท่ี ณ สถานพยาบาล

ใกล้บ้าน (เป็นผู้มีความเส่ียงติดเช้ือ)

ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดนครราชสีมา

24 มีนาคม 2563

อุบลราชธานี

1. หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจให้เข้ารับการตรวจรักษาและแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีทราบ ทันที 

2. หากไม่มีอาการดังกล่าว ควรแยกตัวสังเกตอาการและ

หลีกเล่ียงการใกล้ชิดผู้อ่ืนในท่ีพ านัก หรือพักอาศัยจนครบ 14

 วัน นับจากวันเดินทางมาถึง

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 

จังหวัดอุบลราชธานี

22 มีนาคม 2563


