Monday, February 21st, 2022

RE: GES EPICURE BUFFET LUNCH OPTION
Dear Elementary and Secondary parents/guardians,
Epicure catering will change to buffet-style lunch services for February 28th, 2022 - April 8th,
2022 for a total of 30 school days. The buffet-style lunch offers two Thai food options (non- spicy
and spicy), one Western option, a vegetable dish, a potato dish, a salad bar and fruit. You must
make a commitment for the whole six weeks and pay the total cost by Wednesday,
February 23rd, 2022. Only school closure days will be refunded.
Grades

Daily Cost

Total Cost
(February 28th- April 8th , 2022)

G1-G5

฿120

฿ 3,600

G6-12

฿130

฿ 3,900

If you do not opt for Epicure catering, please continue to send lunch with your child as usual.
STEPS TO SIGN UP
1. Fill out the form: https://forms.gle/czR7vk87brJTdoNn9
2. Attach payment receipt slip of total cost into the form.
3. Deadline is Wednesday February 23rd, 2022
Lunch refund amounts and details based on the February school closure days will be sent out
via email next week. Any pricing questions may be directed to the Accounting department.

Sincerely,
GES Administration

วันจันทร์ท ี่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เรือ
่ ง การจ ัดบริการอาหารกลางว ันของน ักเรียนแบบเป็นบุฟเฟต์จากบริษ ัท Epicure สำหร ับ
น ักเรียนโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
ั ้ ประถมศก
ึ ษาและชน
ั ้ มัธยมศก
ึ ษาทุกท่าน
เรียน ท่านผู ้ปกครองของนักเรียนชน
้ การจัดทำ
เนือ
่ งจากจะมีการจัดการบริการอาหารกลางวันให ้กับนักเรียนเป็ นแบบบุฟเฟ่ ต์ โดยใชบริ
อาหารของบริษัท Epicure เริม
่ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 28 กุมภาพันธ์ - 8 เมษายน 2565 จำนวนทัง้ หมด 30 วันเรียน โดย
การบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์นจ
ี้ ะเสริ ฟ
์ ตัวเลือกกับข ้าวประเภทอาหารไทย 2 อย่าง, อาหารตะวันตก
1 อย่าง, ผักต่าง ๆ, อาหารประเภทซุปและผลไม ้ หากท่านผูป
้ กครองสนใจการจ ัดบริการอาหารกลางว ัน
้ ริการเต็มจำนวน…สปดาห์
ั
้ า่ ยทงหมดภายใน
นี้ ท่านจะต้องใชบ
และต้องชำระค่าใชจ
ั้
ว ันพุธที่ 23
กุมภาพ ันธ์ 2565 ทางโรงเรียนจะทำการคืนค่าบริการให ้ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารปิ ดโรงเรียนเท่านัน
้
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ระด ับชน

ค่าบริการ
รายว ัน

ค่าบริการรวมทงหมด
ั้
(28 กุมภาพ ันธ์ - 8 เมษายน 2565)

G1-G5

120 บาท

3,600 บาท

G6-12

130 บาท

3,900 บาท

ท่านผู ้ปกครองทีไ่ ม่ประสงค์ขอรับบริการอาหารกลางวันของบริษัท Epicure สามารถจัดเตรียมอาหาร
กลางวันให ้กับบุตรหลานของท่านได ้ตามปกติ
ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยน ด ังนี้
1. กรอกแบบฟอร์ม: https://forms.gle/czR7vk87brJTdoNn9
2. โปรดแนบหลักฐานการชำระค่าบริการรวมทัง้ หมดในแบบฟอร์ม
3. วันสุดท ้ายของการลงทะเบียนคือ ว ันพุธที่ 23 กุมภาพ ันธ์ 2565
ั ดาห์หน ้า
จะมีการแจ ้งรายละเอียดการคืนเงินของเดือนกุมภาพันธ์ทอ
ี่ งิ ตามวันปิ ดโรงเรียนผ่านทางอีเมลในสป
ั เกีย
หากท่านผู ้ปกครองมีข ้อสงสย
่ วกับค่าบริการโปรดติดต่อฝ่ ายบัญช ี

ขอแสดงความนับถือ
ผู ้บริหารโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

