
 

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 149/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เป็นบวก 
นับเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 189 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
16 เมษายน 2565 08.30น.-23.00 น. อยู่ที่พักศรีวราแมนชั่น1  

ไม่ได้ออกไปไหน (สั่งอาหาร Delivery) 
17 เมษายน 2565 

(ผลตรวจลบ) 
08.30-23.00 น. อยู่ที่พักศรีวราแมนชั่น1  

ไม่ได้ออกไปไหน (สั่งอาหาร Delivery) 
18 เมษายน 2565 

(ผลตรวจลบ) 
08.30-9.00 น. เดินทางไปท างานที่สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรถไฟฟ้ามหานคร 
 09.00-10.00 น. ท างานที่สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย 
 10.00-11.00 น. เดินทางไปท างานที่มหาวิทยาลัยศรีคนรินทรวิโรฒ

โดยรถส่วนตัว 
 10.00-18.30 น. ท างานที่มหาวิทยาลัยศรีคนรินทรวิโรฒ 
 18.30-23.00 น. เดินทางกลับที่พักโดยรถไฟฟ้ามหานคร 

19 เมษายน 2565 
(ผลตรวจบวก) 

09.00-10.00น. ตรวจATK ผลเป็นบวก และเดินทางมา Hospitel:  
โรงแรมรีเจนท์ รามค าแหง 4 ถ.รามค าแหง ซอย 
22 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

                   ประกาศ ณ วันที่    20   เมษายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 



 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 150/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เป็นบวก 
นับเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 190 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
16 เมษายน 2565 08.30-15.30 น. อยู่ที่พักเยียร์พานิชย์ 

ไม่ได้ออกไปไหน (สั่งอาหาร Delivery) 
 15.30-16.30 น. ไปร้านนวดที่ห้วยขวาง 
 16.30-17.00 น. เดอะสตรีทรัชดา 
 17.00-23.00 น. อยู่ที่พักเยียร์พานิชย์ 

17 เมษายน 2565 
(ผลตรวจลบ) 

08.30-23.00 น. อยู่ที่พักเยียร์พานิชย์ 
ไม่ได้ออกไปไหน (สั่งอาหาร Delivery) 

18 เมษายน 2565 
(ผลตรวจลบ) 

08.30-23.00 น. อยู่ที่พักเยียร์พานิชย์ 
ไม่ได้ออกไปไหน (สั่งอาหาร Delivery) 

19 เมษายน 2565 
(ผลตรวจบวก) 

09.00-10.00น. ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และเดินทางมา Hospital: 
โรงแรมรีเจนท์ รามค าแหง 4 ถ.รามค าแหง ซอย 22 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

                   ประกาศ ณ วันที่   20   เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 

 
 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 



 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 151/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 เป็นบวก 
นับเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 191 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
16 เมษายน 2565 00.00 - 23.59 น. - อยู่ห้องพัก และสั่งอาหารเข้ามาทาน 
17 เมษายน 2565 00.00 - 19.00 น. 

19.30 - 20.00 น. 
20.00 - 23.59 น. 

- อยู่ห้องพัก 
- ไปกินข้าวเดอะสตรีท รัชดา 
- อยู่ห้องพัก 

18 เมษายน 2565 11.00 – 11.30น. 
12.00 – 16.35น. 
17.00 – 18.00น. 
18.00 – 23.59น. 

- ตรวจ atk ก่อนเข้าแลป ผลเป็นลบ 
- ท าแลปที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว 
- แวะกินข้าวที่บิ๊กซี รัชดา 
- กลับห้องพัก 

                   ประกาศ ณ วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 

 
 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 










