Tuesday, February 1st, 2022

RE: COST UPDATE FOR GES EPICURE BOXED LUNCH OPTION
Dear Elementary and Secondary parents/guardians,
It’s been wonderful to have students learning on campus again. Starting Monday, February 7th,
2022 the school will offer boxed lunch catering through Epicure food services. We have chosen
boxed lunches instead of buffet-style to better maintain COVID safety measures.
If you are interested in this option, you will need to commit to three weeks and pay the
total cost. Only school closure days will be refunded. (If you do not opt for Epicure boxed lunch
catering, please continue to send lunch with your child as usual.)
Grades

Daily Cost

Total Cost
(February 7th-25th, 2022)

G1-G5

฿120

฿1,800

฿1,680

G6-G12

฿130

฿1,950

฿1,820

Boxed Lunch Contents
(menu coming soon)
Rice with 2 side dishes,
salad, and fruit option

STEPS TO SIGN UP
1. Fill out the form: https://forms.gle/R61nTFpz7N4Nn6qE9.
2. Attach payment receipt slip of total cost into the form.
3. Deadline is Wednesday February 2nd, 2022
We are happy to help provide this optional service to families in our school community. Any
questions regarding pricing may be directed to the Accounting department.

Sincerely,
GES Administration

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เรือ
่ ง: อ ัพเดทค่าบริการจ ัดอาหารกลางว ัน EPICURE สำหร ับน ักเรียนโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
ั ้ ประถมศก
ึ ษาและชน
ั ้ มัธยมศก
ึ ษาทุกท่าน
เรียน ท่านผู ้ปกครองของนักเรียนชน
ึ ษาอีกครัง้ ในวันจันทร์ท ี่ 7
ทางโรงเรียนมีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ทีน
่ ักเรียนจะกลับมาเรียนในสถานศก
้
กุมภาพันธ์ 2565 นี้ จะมีการจัดเตรียมอาหารกลางวันให ้กับนักเรียนโดยใชบริการจัดทำอาหารของ Epicure
ทางโรงเรียนได ้เลือกอาหารกลางวันรูปแบบกล่องอาหาร แทนอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ เพือ
่ เป็ นการรักษา
มาตราการความปลอดภัยดาน COVID ให ้ดียงิ่ ขึน
้
้ ริการเต็มจำนวนสาม
หากท่านผูป
้ กครองสนใจการจ ัดบริการอาหารกลางว ันนี้ ท่านจะต้องใชบ
ั
้ า่ ยทงหมด
สปดาห์
และต้องชำระค่าใชจ
ั้
โรงเรียนจะคืนค่าบริการให ้ในกรณีทโี่ รงเรียนปิ ดเรียนเท่านัน
้
้ การการจัดอาหารกลางวันของ Epicure กรุณาให ้บุตรหลานของท่านนำอาหาร
(หากท่านไม่ต ้องการใชบริ
กลางวันมารับประทานตามปกติ)

ั้
ระด ับชน

ค่าบริการ
รายว ัน

G1-G5

120 บาท

1,800 บาท

1,680 บาท

G6-G12

130 บาท

1,950 บาท

1,820 บาท

ค่าบริการรวมทงหมด
ั้
(7-25 กุมภาพ ันธ์ 2565)

อาหารภายในกล่อง
(จะแจ้งเมนูให้ทราบเร็ว ๆ นี้ )
ข ้าวเสริ ฟ
์ พร ้อมกับข ้าว 2 อย่าง
มีสลัดและผลไม ้

ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยน
1. กรอกแบบฟอร์ม: https://forms.gle/R61nTFpz7N4Nn6qE9.
2. โปรดแนบหลักฐานการชำระค่าบริการรวมทัง้ หมดในแบบฟอร์ม.
3. วันสุดท ้ายของการลงทะเบียนคือ ว ันพุธที่ 2 กุมภาพ ันธ์ 2565
ทางโรงเรียนมีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ทีไ่ ด ้ชว่ ยจัดบริการทางเลือกนีแ
้ ก่นักเรียนของเรา สามารถ
ี
ั
ติดต่อแผนกบัญชได ้โดยตรง หากท่านผู ้ปกครองมีข ้อสงสยเกีย
่ วกับค่าบริการ

ขอแสดงความนับถือ
ผู ้บริหารโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

