
Ref: KPIS/BE/cs020/2021
April 8, 2021
Dear KPIS Community,

Late this afternoon we received information from a family in Kindergarten Hippos directly that
their child has tested positive for Covid today after feeling unwell the day before. Results for the
parents are still pending.

While this is the same class, the timeline suggests that this is unrelated to our other positive case
(case 2) informed earlier.

Through our conversations with the family, we have been able to establish two distinct timelines:
one for the family and one for the child at the school.

Home Timeline (from Parents) School Timeline

March 30
- KPIS
- Tae Kwon Do Class at Crystal Park
- Home

March 31
- KPIS
- Swimming Kids
- Home

April 1
- Home

April 2
- Pattaya - private car
- Mc Donald - service station
- “Pupen” seafood restaurant
- Centara Grand Mirage
- Surf and Turf

April 3
- Surf and Turf
- At Pool Villa Resort

April 4
- Back to Bangkok - private car
- Promenade Fashion Island
- Bon Chon
- Homepro
- Home

April 5
- KPIS
- Home

April 6

March 29 - 31
- The child attended school

April 1
- The child was absent from school

April 2 (PTC)
- Only dad came for PTC at 7.20-7.35 am,

and met with K Hippos homeroom teacher
only. (teacher tested negative)

April 5
- The child attended school

April 7 at 3.52 pm
- Dad informed the school that the child

tested positive. He had flu-like symptoms
on Wed, April 6. Dad took him to check at
the hospital, and received the positive
result today.

- Mom and dad are pending test results



- Home
April 7

- Covid testing at Synphaet Hospital
- Home

April 8
- Home
- Synphaet called to confirm positive result

The important aspect for the school is Monday. April 5; who the child has had close contact with
on that day.

As such, following MOPH guidelines, we recommend that all children and families self-quarantine
at home, closely monitoring symptoms. If symptoms do develop or you feel strongly concerned, it
is advised that you take the test.

If you have any questions or concerns about this, please contact Ms. Irene (irene.gat@kpis.ac.th)
or Mr. Ben (benjamin.edm@kpis.ac.th) directly.

Kind regards,

KPIS Leadership Team
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Ref: KPIS/BE/cs020/2021
8 เมษายน 2564
เรยีน ผูป้กครอง

ชว่งบา่ยวนันี� ทางโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้จากครอบครัวนักเรยีนชั �นอนุบาลหอ้งฮปิโปวา่ผลตรวจของนักเรยีน
ออกมาเป็นบวกหลงัจากที�มอีาการไมส่บายกอ่นหนา้นี� สว่นผลตรวจของผูป้กครองยงัเฝ้ารอตอ่ไป

ถงึแมนั้กเรยีนกรณีนี�จะเรยีนอยูห่อ้งเดยีวกนักบันักเรยีนกรณีที�สอง หากดจูากตารางเวลาจะเห็นวา่ไมม่คีวาม
เกี�ยวเนื�องกนั

หลงัจากที�ไดพ้ดูคยุกบัทางครอบครัวนักเรยีน ทางโรงเรยีนฯ สามารถแสดงตารางเวลาที�แบง่แยกไดอ้ยา่ง
ชดัเจนระหวา่งเวลาของครอบครัวและเวลาของนักเรยีนที�โรงเรยีนฯ

ตารางเวลาของที�บา้น  (จากผูป้กครอง) ตารางเวลาของโรงเรยีนฯ

30 มนีาคม
- โรงเรยีนฯ
- เรยีนเทควนัโดที�ครสิตลัปารค์
- บา้น

31 มนีาคม
- โรงเรยีนฯ
- สวมิมิ�ง คดิส์
- บา้น

1 เมษายน
- บา้น

2 เมษายน
- พัทยา - รถยนตส์ว่นตวั
- รา้นแมคโดนัลด์
- รา้นอาหารทะเล “ปเูป็น”
- โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์ไมเรจ
- รา้นเสริฟ์แอนดเ์ทริฟ์

3 เมษายน
- รา้นเสริฟ์แอนดเ์ทริฟ์
- รสีอรท์ “แอทพลูวลิลา่”

4 เมษายน
- เดนิทางกลบักรงุเทพ - รถยนตส์ว่นตวั
- พรอมมานาด แฟชั�นไอรแ์ลนด์
- รา้นบอนชอน
- โฮมโปร
- บา้น

5 เมษายน
- โรงเรยีนฯ
- บา้น

6 เมษายน
- บา้น

29 - 31 มนีาคม
- นักเรยีนเขา้ชั �นเรยีน

1 เมษายน
- นักเรยีนไมไ่ดเ้ขา้ชั �นเรยีน

2 เมษายน (ประชุมครแูละผูป้กครอง)
- มเีพยีงคณุพอ่เขา้รว่มประชมุครแูละผูป้กครอง

เวลา 7.20-7.35 น. และไดพ้บกบัคณุครปูระจํา
ชั �นอนุบาลหอ้งฮปิโปเทา่นั�น (ผลตรวจของครู
เป็นลบ)

April 5
- นักเรยีนเขา้ชั �นเรยีน

April 7 at 3.52 pm
- คณุพอ่แจง้ทางโรงเรยีนฯ วา่ผลการตรวจเป็น

บวก โดยมอีาการไขใ้นวนัที� 6 เมษายนและคณุ
พอ่ไดพ้าไปตรวจที�โรงพยาบาลและทราบผล
ตรวจในวนันี�

- ยงัไมท่ราบผลตรวจของคณุพอ่และคณุแม่



7 เมษายน
- ตรวจหาเชื�อโควดิ ที�โรงพยาบาลสนิแพทย์
- บา้น

8 เมษายน
- บา้น
- โรงพยาบาลสนิแพทยโ์ทรแจง้ผลการตรวจเป็น

บวก

สิ�งที�น่ากงัวลคอืมบีคุคลใดบา้งที�นักเรยีนไดส้มัผัสใกลช้ดิในวนัที�มาโรงเรยีนฯ วนัจันทรท์ี� 5 เมษายนที�ผา่น
มา

ดงันั�นเพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิตัขิองกระทรวงสาธารณสขุ ทางโรงเรยีนฯ เสนอแนะใหนั้กเรยีนทกุคน ทกุ
ครอบครัวแยกกกัตวัที�บา้นของตนเองและเฝ้าสงัเกตอาการอยา่งใกลช้ดิ หากมอีาการไมพ่งึประสงคห์รอืมคี
วามกงัวลใจ ทางเราเห็นควรใหท้า่นทําการตรวจหาเชื�อดว้ยเชน่กนั

หากมคํีาถามหรอืขอ้สงสยัประการใด ทา่นสามารถตดิตอ่ มสิไอรนี irene.gat@kpis.ac.th หรอื มร. เบน
benjamin.edm@kpis.ac.th ไดโ้ดยตรง

ขอแสดงความนับถอื
คณะผูบ้รหิาร
โรงเรยีนนานาชาตกิรีพัฒน์
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