
































 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 136/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19  เป็นบวก นับเป็นนิสิต
ของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 176 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
4 เมษายน 2565 10.00-22.30 น. ท าแลป/ตึก15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5 เมษายน 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพัก 
6 เมษายน 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่หอพัก 

                  ประกาศ ณ วันที่  11 เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 



 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 137/2565 

------------------------------------- 
          ด้วยวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19  เป็นบวก 
นับเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 177 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
04 เมษายน 2565  พักอาศัยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน เริ่มเจ็บคอเล็กน้อย 
05 เมษายน 2565 08.00-09.40 น. นั่งรถประจ าทางปรับอากาศ 

 10.00-19.20 น. - ท าโปรเจคที่อาคาร 19 ชั้น 12 ห้อง 1216  
- ไปห้อง 1204 เพ่ือท าแลปเรียน   
- เข้าห้องเบิกสารเพื่อไปสอบถามเรื่อง Hot air oven  

 19.20-20.30 น. รอรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์ 
 22.00 น. ถึงบ้าน หลังจากอาบน้ ามีอาการไข้ขึ้นสูง ปวดหัว  

เจ็บคอ มีน้ ามูก ท าการตรวจ ATK แต่ผลเป็นลบ 
06-07 เมษายน 2565  พักอาศัยอยู่ที่บ้านตลอดทั้งวัน จนเริ่มเจ็บคอ และไอถี่

มากขึ้น แต่ไม่มีไข้ เสียงเริ่มหาย มีเสมหะในล าคอ 
และเริ่มมีน้ ามูก จึงท าการตรวจ ATK เวลา เที่ยงคืน 
ผลเป็นบวก จึงให้ทางครอบครัวตรวจ ปรากฏว่า 
เป็นบวก 3 จาก 4 คน 

                  ประกาศ ณ วันที่    11  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 



 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 138/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19  เป็นบวก นับเป็น
นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 178 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
8 เมษายน 2565 17:30 น. 

18:00 น. 
 

19:00 น. 
 

20:30 น. 

-  ไปซื้อของที่ Fortune Town  
- ไปซื้อป็อปคอร์นในโรงภาพยนตร์ที่ 
Esplanade Ratchada  
- แวะรับประทานอาหารที่  
The Street Ratchada  
- เดินทางกลับหอพัก 

9 เมษายน 2565 12:00 น. - เริ่มมีอาการแสบคอแต่ยังไม่ได้ท าการ
ตรวจหาเชื้อ โดยตลอดทั้งวันอยู่ภายในหอพัก 

10 เมษายน 2565 13:00 น. - เริ่มมีอาการแสบคออีกครั้งจึงได้ท าการ
ตรวจหาเชื้อโดยใช้ Antigen test โดยให้ผล
เป็น 2 ขีด ซึ่งอยู่ภายในหอพัก 

                 ประกาศ ณ วันที่  11  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 



 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 139/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19  เป็นบวก นับเป็น
นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 179 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
8 เมษายน 2565 09.00-18.00 น 

 
หลัง 18.00 น. 

- ท าโปรเจคที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ตึก 15 ชั้น 9 
และตึก 19 ชั้น 9 
- เข้าท่ีพัก  

9 เมษายน 2565 09.00-18.00 น 
 

18.00–19.30 น. 

- ท าโปรเจคที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ตึก 15 ชั้น 9 
และตึก 19 ชั้น 9 
- รับประทานอาหารเย็น ที่ eat am are ใกล้มหาวิทยาลัย 

10 เมษายน 2565 ทั้งวัน - อยู่ที่พักท้ังวัน 
11 เมษายน 2565 08.30 น - ตรวจ atk ขึ้น 2 ขีด 

                ประกาศ ณ วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 140/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19  เป็นบวก นับเป็น
นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 180 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
8 เมษายน2565 6.30-15.30 ท าแลปที่ตึก 15 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
9 เมษายน2565 ทั้งวัน อยู่ที่พัก 
10 เมษายน2565 ทั้งวัน อยู่ที่พัก 
11 เมษายน2565  - ตรวจ atk (09.00 น) ผลเปน็ลบ 

- ตรวจ atk (11.52 น) ผลเปน็บวก 

                ประกาศ ณ วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 142/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19  เป็นบวก 
นับเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 182 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
8 เมษายน 2565 12:20 - 12:55 น. นั่ง MRT จากท่าพระ – เพชรบุรี 

 13:00 – 14:00 น. มหาวิทยาลัย ตึก 19 ห้อง 1213 ไม่มีการถอดแมส 
 14:05 – 14:10 น. นั่ง MRT จากเพชรบุรี – สุขุมวิท 
 14:15 – 14:35 น. เดินเทอมินอล ซื้อเค้กจากร้าน Bow cake 
 14:40 – 15:20 น. รับประทานอาหารที่ร้านฮะจิบัง 
 15:25 – 15:33 น. นั่ง MRT จากสุขุมวิท – ห้วยขวาง 
 15:34 – 14:45 น เดินจาก MRT ไปร้านถ่ายรูปติดบัตร 
 14:48 – 16:00 น. ถ่ายรูปติดบัตร (ถอดแมสตอนถ่าย คนอ่ืนสวมแมส) 
 16:10 – 16:50 น. นั่ง MRT จากห้วยขวาง – ท่าพระ (ไม่มีแวะระหว่าง

ทาง และไม่ได้ออกไปไหนอีก) 
9 เมษายน 2565 ทั้งวัน อยู่ในที่พักอาศัย 
10 เมษายน 2565 ทั้งวัน อยู่ในที่พักอาศัย 

               ประกาศ ณ วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 143/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19         
เป็นบวก นับเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 183 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที 

8 เมษายน 2565 06.25-07.30 น. 
 

07.30-17.30 น. 
17.30-19.30 น. 
19.45 เป็นต้นไป 

- นั่งเครื่องบินจากสุวรรณภูมิ ไปอุบลราชธานี เที่ยวบิน 
VZ226 ที่นั่ง 17C 
- อยู่ห้องพักท่ีอุบลแอร์พอร์ตแมนชั่น 
- นั่งรถยนต์ส่วนตัว ไปกินชาบู ร้านชาบู แม่หมี 
- อยู่ที่ห้องพักตลอด 

9 เมษายน 2565 08.45-09.20 น. 
09.30-11.30 น 
11.30-17.30 น. 
17.45-18.30 น. 
18.40 เป็นต้นไป 

- ซื้ออาหารจากร้านเจ้เรียม (ซื้อกลับบ้าน) 
- เดินทางกลับ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ด้วยรถยนต์ส่วนตวั 
- อยู่บ้านตลอด 
- ไปเดินถนนคนเดินเขมราฐ 
- อยู่บ้านตลอด 

10 เมษายน 2565 09.00-14.30 น. 
14.45 น. เป็นต้นไป 

- ไปร้านท าผม  
- อยู่บ้านตลอด เริ่มมีอาการปวดหัว เจ็บคอ 

11 เมษายน 2565 ถึงเวลา 17.30 
17.40 น. 

- อยู่บ้านตลอด 
- ตรวจ ATK ผลเป็นบวก 

                ประกาศ ณ วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 



 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 144/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เป็นบวก 
นับเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 184 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
11 เมษายน 2565 10.00-17.00 น. อยู่บนรถ เดินทางกลับบ้าน จังหวัดขอนแก่น 

11 – 12 เมษายน 2565 18.00-10.00 น. อยู่บ้านเพื่อน อ าเภอบ้านไผ่ 
12 – 13 เมษายน 2565 12.00 น. อยู่บ้าน 29 หมู่ 14 ต.โคกส าราญ อ.บ้านแฮด 

จ.ขอนแก่น 

                 ประกาศ ณ วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 



 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 145/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เป็นบวก 
นับเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 185 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
11 เมษายน 2565 ตลอดทั้งวัน ดูแลยายป่วยติดเตียง 
12 เมษายน 2565 ตลอดทั้งวัน ดูแลยายป่วยติดเตียง 
13 เมษายน 2565 ตลอดทั้งวัน ดูแลยายป่วยติดเตียง 

                ประกาศ ณ วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 



 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 146/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เป็นบวก 
นับเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 186 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
11 เมษายน 2565 09:30 – 11:00 น. ซื้อของที่โลตัสจันทบุรี 

(นอกเหนือจากนั้น อยู่บ้านทั้งวัน) 
12 เมษายน 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน 
13 เมษายน 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน 

               ประกาศ ณ วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 



 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 148/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เป็นบวก นับเป็น
นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 188 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
15 เม.ย 2565 16.00 น. ไปบ้านอาม่า 
16 เม.ย 2565 12.00 น. ตรวจ ATK ให้ทั้งบ้าน ผลเป็นบวก 2 คน (อากับลุง) 
17 เม.ย 2565 22.00 น. เริ่มมีอาการ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก 

                ประกาศ ณ วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 147/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เป็นบวก 
นับเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 187 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

 

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
15 เม.ย 2565 24:00-12:00 พักอาศัยภายในบ้าน 

  12:00-12:20 เข้าเซเว่นในซอยสาธุประดิษฐ์ 34 
 12:30-24:00 พักอาศัยภายในบ้าน 

16 เม.ย 2565 24:00-10:30 พักอาศัยภายในบ้าน 
 10:30-12:00 เดินทางไป lotus พระราม 3  

 12:30-24:00 พักอาศัยภายในบ้าน 
17 เม.ย 2565 24:00-14.00 พักอาศัยภายในบ้าน 

 14:00-14:30 เข้าเซเว่นในซอยสาธุประดิษฐ์ 34 
 14:40-24:00 พักอาศัยภายในบ้าน 

                 ประกาศ ณ วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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