






 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 171/2565 

------------------------------------- 

         ด้วยวันที่ 9 มิถุนายน  2565 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          
จากนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (5 ปี) ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก นับเป็น
นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 211 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 

5 มิถุนายน 2565 - อยู่หอพักทั้งวัน 
6 มิถุนายน 2565 06.15-17.00 น. ไปฝึกสอนที่ มศว ปทุมวัน เดินทางโดย mrt 
7 มิถุนายน 2565 06.15-17.00 น. ไปฝึกสอนที่ มศว ปทุมวัน เดินทางโดย mrt 

                ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 172/2565 

------------------------------------- 

         ด้วยวันที่ 9 มิถุนายน  2565 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          
จากนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) ว่ามีผลการตรวจหาเชือ้โควิด-19 เป็นบวก 
นับเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 212 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
6 มิถุนายน 2565 07.00-20.00 น. ฝึกสอนที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ตกเย็นเริ่มมี

อาการระคายคอ 
 หลัง 20.00 น. อยู่ห้องพัก  

7 มิถุนายน 2565 06.30-17.00 น. ฝึกสอนที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีอาการ       
เจ็บคอเล็กน้อย 

 หลัง 17.00 น. อยู่ห้องพัก ตรวจ ATK 2 ครั้ง ผลเป็นลบ 
8 มิถุนายน 2565 07.00-17.00 น. ตรวจ ATK ก่อนไปโรงเรียน ผลเป็นลบ ฝึกสอน

ที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เริม่มีอาการเวียนหัว 
เจ็บคอมากข้ึน 

 หลัง 17.00 น. อยู่ห้องพัก  
9 มิถุนายน 2565 05.00 น.  ผลตรวจ ATK เป็นบวก 

                ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 173/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 13 มิถุนายน  2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก นับเป็น
นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 213 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
9 มิถุนายน 2565 07.00 – 17.00 น. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

 17.00 น. พักอยู่ที่พักอาศัย 
10 มิถุนายน 2565 07.00 – 17.00 น. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

 17.00 น. พักอยู่ที่พักอาศัย 
11 มิถุนายน 2565 07.00 น.  มีอาการ พักอยู่ที่พักอาศัย 

               ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 174/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 13 มิถุนายน  2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก นับเป็น
นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 214 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
10 มิถุนายน 2565 09.00 – 14.00 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร และ โรงอาหาร

ตรงข้ามโรงเรียน 
 14.00 – 21.00 น. - นั่ง taxi เพ่ือไป mbk ไปรับประทาน

ร้านอาหารสุกี้ตี๋น้อย และนั่ง bts สยามไปลง
อโศก และ นั่ง mrt สุขุมวิทไปส่ง เพชรบุรีเพ่ือ
เดินกลับหอพัก 

11 มิถุนายน 2565 17.00 น. ไปร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยหอพัก 
12 มิถุนายน 2565 10.30 น. นั่ง taxi ไปเซน็ทรัลพระรามเก้า 

 11.00-13.00 น.  ร้องคาราโอเกะในร้าน soundchec 

              ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 175/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 13 มิถุนายน  2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก นับเป็น
นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 215 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
10 มิถุนายน 2565 09.00 – 14.00 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร และ โรงอาหาร

ตรงข้ามโรงเรียน 
 14.00 – 21.00 น. - นั่ง taxi ไป mbk ไปรับประทานร้านอาหาร 

สุกี้ตี๋น้อย และนั่ง bts สยามไปลงอโศก และ 
นั่ง mrt สุขุมวิทไปสง เพชรบุรีเพื่อเดินกลับ
คอนโด 

11 มิถุนายน 2565 19.00 น. ไปร้านสะดวกซื้อหน้าคอนโด 
12 มิถุนายน 2565 09.00-19.00 น. ไปเซน็ทรัลพระรามเก้า 

             ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 176/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 13 มิถุนายน  2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก นับเป็น
นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 216 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
10 มิถุนายน 2565 09.00 – 14.00 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร และ โรงอาหาร

ตรงข้ามโรงเรียน 
 14.00 – 21.00 น. ไปรับประทานร้านอาหาร สุกี้ตี๋น้อย และนั่ง 

bts สยามไปลงอโศก และ นั่ง mrt สุขุมวิทไป
สง พระราม 9 และนั่งวินมอเตอร์ไซต์ เพ่ือกลับ
คอนโด 

11 มิถุนายน 2565 19.00 น. ไปซื้อของกินที่ตลาดจ๊อดแฟร์ 
12 มิถุนายน 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่คอนโด 

              ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 177/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 13 มิถุนายน  2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก นับเป็น
นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 217 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
6 มิถุนายน 2565 05.30 – 17.30 น. ฝึกสอน ที่โรงเรียนศึกษานารี 

(พบอาการตัวร้อน เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ) 
17.30 น. กลับห้อง 

7 มิถุนายน 2565  อยู่ห้องพักส่วนตัวตลอดทั้งวัน 
(ตรวจ ATK ผลเป็น Negative) 

8 มิถุนายน 2565 05.30 – 17.30 น. 
 

ฝึกสอน ที่โรงเรียนศึกษานารี 
(ตรวจ ATK ผลเป็น Negative) 

17.30 น. กลับห้อง 
9 มิถุนายน 2565 05.30 – 17.30 น. ฝึกสอน ที่โรงเรียนศึกษานารี 

17.30 น. 
 

เดินทางไปรับประทานอาหารที่ห้างสรรพสินค้า 
MBK ด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

21.00 น. เดินทางกลับห้องพักด้วยรถยนต์ส่วนตัว 
10 มิถุนายน 2565 

 
05.30 น. 
16.00 น. 

ฝึกสอน ที่โรงเรียนศึกษานารี 
ตรวจ ATK ผลเป็น Positive 

             ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 178/2565 

------------------------------------- 
         ด้วยวันที่ 15 มิถุนายน  2565 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งผลตรวจ RT- PCR          

จากนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ว่ามีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก 
นับเป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ รายที่ 218 โดยมีล าดับเวลาการเดินทาง (Timeline) ดังต่อไปนี้     

วันที่ เวลา กิจกรรม/สถานที่ 
12 มิถุนายน 2565 17.30-19.30 น. ไปจ๊อดแฟร์ 
13 มิถุนายน 2565 06.30 – 14.30 น. ไปฝึกสอนที่รร.สาธิต มศว ประสานมิตร 
14 มิถุนายน 2565 06.30 – 13.10 น. ไปฝึกสอนที่รร.สาธิต มศว ประสานมิตร 

                  ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร) 
          รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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