
คำแถลงของมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�
กรณีการเฝ�าระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม� 2019

(COVID-19)
ฉบับที่ 91 วันที่ 15 สิงหาคม 2564

 วันท่ี 15  สิงหาคม 2564 มหาว�ทยาลัยได�รับแจ�งจากนักศึกษา บุคลากร และเจ�าหน�าท่ี รวม 10 ราย ดังน้ี

 1. นักศึกษาหญิง ปร�ญญาตร� ภาคว�ชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร�อ�ตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ได�รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม� 2019 (COVID-19) มีผลเป�นบวก เป�น
รายท่ี 300 ของมหาว�ทยาลัย ขณะน้ีนักศึกษาได�รับการรักษาแบบ Home Isolation แล�ว นักศึกษารายงานว�า
ไม�ได�เข�ามายังพ�้นที่มหาว�ทยาลัย (มจธ.บางมด) และไม�มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาว�ทยาลัย ตั้งแต�เดือน
มิถุนายนจนถึงป�จจ�บัน ขณะนี้หน�วยงานที่เกี่ยวข�องอยู�ระหว�างการตรวจสอบผู�สัมผัสใกล�ชิด เพ�่อดำเนินการ
ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต�อไป

 2. นักศึกษาชาย ปร�ญญาตร� สาขาว�ชาเทคโนโลยีอ�ตสาหกรรม คณะครุศาสตร�อ�ตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ได�รับการตรวจการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม� 2019 (COVID-19) มีผลเป�นบวก เป�นรายท่ี 
301 ของมหาว�ทยาลัย ขณะน้ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเพ�อ่ขอรับการรักษาแบบ Home Isolation แล�ว นักศึกษา
รายงานว�าได�เข�ามายังพ�น้ท่ีมหาว�ทยาลัย (มจธ. บางมด) ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 โดยสวมหน�ากากอนามัย
ตลอดเวลาและไม�ได�สัมผัสใกล�ชิดกับบุคคลอื่น ส�วนในวันอื่นๆ นักศึกษารายงานว�าไม�ได�เข�ามายังพ�้นที่
มหาว�ทยาลัย (มจธ.บางมด) และไม�มีกิจกรรมใดกับบุคคลอ่ืนในมหาว�ทยาลัย ต้ังแต�เดือนมิถุนายนจนถึงป�จจ�บัน 
ขณะนี้หน�วยงานที่เกี่ยวข�องอยู�ระหว�างการตรวจสอบผู�สัมผัสใกล�ชิด เพ�่อดำเนินการตามมาตรการของกรม
ควบคุมโรคต�อไป

 3. นักศึกษาหญิง ปร�ญญาตร� ภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา คณะว�ศวกรรมศาสตร� ได�รับการตรวจการติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม� 2019 (COVID-19) มีผลเป�นบวก เป�นรายที่ 302 ของมหาว�ทยาลัย ขณะนี้
นักศึกษาได�รับการรักษาแบบ Home Isolation แล�ว นักศึกษารายงานว�าได�เข�ามายังพ�น้ท่ีมหาว�ทยาลัย (มจธ. 
บางมด) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยสวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลาและไม�ได�สัมผัสใกล�ชิดกับบุคคลอื่น 
ส�วนในวันอ่ืนๆ นักศึกษารายงานว�าไม�ได�เข�ามายังพ�น้ท่ีมหาว�ทยาลัย (มจธ.บางมด) และไม�มีกิจกรรมใดกับบุคคล 
อื่นในมหาว�ทยาลัย ตั้งแต�เดือนมิถุนายนจนถึงป�จจ�บัน ขณะนี้หน�วยงานที่เกี่ยวข�องอยู�ระหว�างการตรวจสอบ
ผู�สัมผัสใกล�ชิด เพ�่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต�อไป

 4. นักศึกษาหญิง ปร�ญญาตร� โครงการร�วมบร�หารหลักสูตรมีเดียอาตส�และเทคโนโลยีมีเดีย คณะ
สถาป�ตยกรรมศาสตร�และการออกแบบ ได�รับการตรวจการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม� 2019 (COVID-19) 
มีผลเป�นบวก เป�นรายท่ี 303 ของมหาว�ทยาลัย นักศึกษาเข�ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลของทางราชการ 
ขณะนี้รักษาหายเป�นปกติแล�ว นักศึกษารายงานว�าได�เข�ามายังพ�้นที่มหาว�ทยาลัย (มจธ. บางมด) ในวันที่ 28 
มิถุนายน 2564 โดยสวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลาและไม�ได�สัมผัสใกล�ชิดกับบุคคลอื่น ส�วนในวันอื่นๆ 
นักศึกษารายงานว�าไม�ได�เข�ามายังพ�น้ท่ีมหาว�ทยาลัย (มจธ.บางมดและมจธ.บางข�นเทียน) และไม�มีกิจกรรมใดกับ
บุคคลอ่ืนในมหาว�ทยาลัย ต้ังแต�เดือนมิถุนายนจนถึงป�จจ�บัน ขณะน้ีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องอยู�ระหว�างการตรวจสอบ
ผู�สัมผัสใกล�ชิด เพ�่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต�อไป
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 5. นักศึกษาชาย ปร�ญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได�รับการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ�ใหม� 2019 (COVID-19) มีผลเป�นบวก เป�นรายท่ี 304 ของมหาว�ทยาลัย ขณะน้ีนักศึกษาเข�ารับการรักษา 
ณ โรงพยาบาลของทางราชการแล�ว นักศึกษารายงานว�าไม�ได�เข�ามายังพ�น้ท่ีมหาว�ทยาลัย (มจธ.บางมด) และ
ไม�มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาว�ทยาลัย ตั้งแต�เดือนมิถุนายนจนถึงป�จจ�บัน ขณะนี้หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
อยู�ระหว�างการตรวจสอบผู�สัมผัสใกล�ชิด เพ�่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต�อไป

 6. นักศึกษาหญิง ปร�ญญาตร� ภาคว�ชาว�ศวกรรมไฟฟ�า คณะว�ศวกรรมศาสตร� ได�รับการตรวจการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม� 2019 (COVID-19) มีผลเป�นบวก เป�นรายท่ี 305 ของมหาว�ทยาลัย ขณะน้ีนักศึกษา
ได�ลงทะเบียนเพ�อ่ขอรับการรักษาแบบ Home Isolation แล�ว นักศึกษารายงานว�าไม�ได�เข�ามายังพ�น้ท่ีมหาว�ทยาลัย 
(มจธ.บางมด) และไม�มีกิจกรรมใดกับบุคคลอ่ืนในมหาว�ทยาลัย ต้ังแต�เดือนมิถุนายนจนถึงป�จจ�บัน ขณะน้ีหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข�องอยู�ระหว�างการตรวจสอบผู�สัมผัสใกล�ชิด เพ�อ่ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต�อไป

    7. บุคลากรหญิง สังกัดภาคว�ชาว�ศวกรรมไฟฟ�า คณะว�ศวกรรมศาสตร� ได�รับการตรวจการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม� 2019 (COVID-19) มีผลเป�นบวก เป�นรายท่ี 306 ของมหาว�ทยาลัย ขณะน้ีบุคลากร
ได�รับการรักษาแบบ Home Isolation แล�ว บุคลากรรายงานว�าไม�ได�เข�ามาปฏิบัติงานที่มหาว�ทยาลัย (มจธ. 
บางมด) และไม�มีกิจกรรมใดกับบุคคลอ่ืนในมหาว�ทยาลัย ขณะน้ีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องอยู�ระหว�างการตรวจสอบ
ผู�สัมผัสใกล�ชิด เพ�่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต�อไป

  8.  เจ�าหน�าท่ี (ชาย) บร�ษัทซ�อมบำรุง มจธ.บางข�นเทียน ได�รับการตรวจการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�
ใหม� 2019 (COVID-19) มีผลเป�นบวก เป�นรายท่ี 307 ของมหาว�ทยาลัย ขณะน้ีได�รับการรักษา ณ โรงพยาบาล
เอกชนแห�งหนึ่ง ขณะนี้หน�วยงานที่เกี่ยวข�องอยู�ระหว�างการตรวจสอบผู�สัมผัสใกล�ชิด เพ�่อดำเนินการตาม
มาตรการของกรมควบคุมโรคต�อไป

 9.  เจ�าหน�าท่ี (ชาย) บร�ษัทซ�อมบำรุง มจธ.บางข�นเทียน ได�รับการตรวจการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�
ใหม� 2019 (COVID-19) มีผลเป�นบวก เป�นรายท่ี 308 ของมหาว�ทยาลัย ขณะน้ีได�รับการรักษา ณ โรงพยาบาล
เอกชนแห�งหนึ่ง ขณะนี้หน�วยงานที่เกี่ยวข�องอยู�ระหว�างการตรวจสอบผู�สัมผัสใกล�ชิด เพ�่อดำเนินการตาม
มาตรการของกรมควบคุมโรคต�อไป

 10. บุคลากรหญิง สังกัด สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร�อ�ตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได�รับการตรวจ
การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม� 2019 (COVID-19) มีผลเป�นบวก เป�นรายที่ 309 ของมหาว�ทยาลัย 
บุคลากรรับการรักษาแบบ Home Isolation ขณะนี้รักษาหายเป�นปกติแล�ว บุคลากรรายงานว�าไม�ได�เข�ามา
ปฏิบัติงานที่มหาว�ทยาลัย (มจธ.บางมด) และไม�มีกิจกรรมใดกับบุคคลอื่นในมหาว�ทยาลัย ขณะนี้หน�วยงานที่
เกี่ยวข�องอยู�ระหว�างการตรวจสอบผู�สัมผัสใกล�ชิด เพ�่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต�อไป

 ข�อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.

 ติดตามสถานการณ�และมาตรการป�องกันฯ ผ�านทางเว็บไซต� https://covid-19.kmutt.ac.th


