โรงเรียนทอสี

รายการอาหารประจาสัปดาห์
ปี การศึกษา 2562 เทอม 1
วัน
จันทร์
5-ส.ค.-62

ของว่างเช้า
ขนมปั งแพ

ป. 4 ไปทริ ป

อังคาร
6-ส.ค.-62

มันต้ม

พุธ
7-ส.ค.-62

ขนมตาล

พฤหัสบดี
วันพระ
8-ส.ค.-62 ขนมปังแครอทลูกเกด
ปิ ดค่ายโพธิ์
ศุกร์
เรี ยนร่ วมวันสุดท้าย
9-ส.ค.-62
กล้วยไข่
หมายเหตุ

นร.อนุบาล
ข้าวคลุกปลาทอดน้ าปลา
ซุปผักหมูบด
แอปเปิ้ ล
ใบโพธิ์ = 25 คน
บะหมี่น้ าไก่ฉีก
ฝรั่ง
ข้าว, หมูหวาน, ซุปฟัก
แคนตาลูป
ข้าว,ไข่พะโล้, เต้าหู ้
มะละกอ
ข้าวต้มหมูสบั
ชมพู่

อาหารกลางวัน
นร.ประถม
ข้าว, ปลาทอดน้ าปลา
ซุปผักหมูบด
แอปเปิ้ ล

คุณครู
ข้าว, ปลาทอดน้ าปลา
ต้มแซ่บซี่โครงหมู
แอปเปิ้ ล

ต้นโพธิ์ 50 คน, เรี ยนร่ วม 22 คน
บะหมี่น้ าไก่ต๋ นุ
กล้วยบวชชี
ข้าวคลุกกะปิ
หมูหวาน, ซุปฟัก
แคนตาลูป
ข้าว,ไข่พะโล้, เต้าหู ้
ทอดมันข้าวโพด
มะละกอ
ข้าว, ผัดกระเพราหมูชิ้น (ไม่พริ ก)
แกงจืดตาลึงใส่ หมูสบั
ชมพู่

บะหมี่น้ าไก่ต๋ นุ มะระ,สลัดผัก
กล้วยบวชชี
ข้าวคลุกกะปิ
หมูหวาน, ซุปฟัก
แคนตาลูป
ข้าว,ไข่พะโล้, เต้าหู ้
ทอดมันข้าวโพด (พริ ก)
มะละกอ
ข้าว, ผัดกระเพราหมูชิ้น
แกงจืดตาลึงใส่หมูสบั , สลัดผัก
ชมพู่

ของว่างบ่าย
น.ร. อนุบาล
ทับทิมกรอบ

กล้วยบวชชี

เฉาก๊วยน้ าเชื่อม

สาคูเปี ยกข้าวโพด

วุน้ น้ าเชื่อมใบเตย

รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดือน
อาหารมังสวิรัต ิ จัดทุกวันพระ ถ ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทุกวันอังคาร
** นร. ทีม
่ ก
ี ารแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในว ันทีร่ ายการอาหาร
ของว่างตอนบ่ายจัดให ้เฉพาะนักเรียนอนุบาล
และของว่างของ ร.ร. มีสว่ นผสมทีอ
่ าจก่อให้เกิดอาการแพ้ **
รายการอาหารอาจปรับเปลีย
่ น หากการปรับรายการเก็บเกีย
่ วผักอินทรียท
์ ป
ี่ ลูกตามฤดูกาล
อาหารนั กเรียน
ของหวานนั กเรียนและครู
อาหารครู
ของว่างอนุบาล
่ ม=2
ปลา = 1
ผลไม ้ = 4
กะทิ = 0
น้ าเชือ
หมู = 3
กะทิ = 1
กะทิ = 3
่ ม=0
ไก่ = 1
น้ าเชือ
คลุกน้ าตาล = 0
ไข่ = 1

ฝ่ ายบริการองค์กร

23/7/2019

โรงเรียนทอสี

รายการอาหารประจาสัปดาห์
ปี การศึกษา 2562 เทอม 1
วัน
จันทร์
12-ส.ค.-62

ของว่างเช้า

คุณครู

ของว่างบ่าย
น.ร. อนุบาล

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9

อังคาร
13-ส.ค.-62

กล้วยน้ าว้า

พุธ
14-ส.ค.-62

ข้าวต้มมัด

พฤหัสบดี
15-ส.ค.-62 ขนมปั งชุบไข่ทอด
วันพระ
ศุกร์
16-ส.ค.-62
ข้าวโพดต้ม
หมายเหตุ

นร.อนุบาล

อาหารกลางวัน
นร.ประถม

ข้าวคลุกปลาทอด
แกงจืดกระหล่าปลีหมูสบั
มะละกอ

ข้าว,แกงจืดกระหล่าปลีหมูสบั
ปลาทอดน้ าปลา
มะละกอ

เกี๋ยมอี๋น้ าหมูสบั
ฝรั่ง

แก้วมังกร

เส้นหมี่น้ าหมูต๋ นุ ใส่ ถวั่ งอก
ข้าวเหนียวถัว่ ดาน้ ากะทิ
ข้าว, แกงจืดผักกาดขาวเต้าหู ้ไข่
ไข่เจียวใส่ มะเขือเทศ
แก้วมังกร

ข้าว,แกงส้มมะละกอกุง้
ปลาทอดน้ าปลา
มะละกอ
เส้นหมี่น้ าต้มยาหมูต๋ นุ ใส่ ถวั่ งอก
สลัดผัก
ข้าวเหนี ยวถัว่ ดาน้ ากะทิ
ข้าว, ต้มโคล้งเห็ด
ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ
แก้วมังกร

ข้าวมันไก่,ซุปฟัก
แอปเปิ้ ล

ข้าวมันไก่,ซุปฟัก
แอปเปิ้ ล

ข้าวมันไก่,ซุปฟัก
แอปเปิ้ ล

ข้าวต้ม,ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ

แมงลักน้ าเชื่อมใบเตย

ถัว่ ดาน้ ากะทิ

ถัว่ เขียวต้มน้ าตาล

ซาหริ่ ม

รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดือน
อาหารมังสวิรัต ิ จัดทุกวันพระ ถ ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทุกวันอังคาร
** นร. ทีม
่ ก
ี ารแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในว ันทีร่ ายการอาหาร
ของว่างตอนบ่ายจัดให ้เฉพาะนักเรียนอนุบาล
และของว่างของ ร.ร. มีสว่ นผสมทีอ
่ าจก่อให้เกิดอาการแพ้ **
รายการอาหารอาจปรับเปลีย
่ น หากการปรับรายการเก็บเกีย
่ วผักอินทรียท
์ ป
ี่ ลูกตามฤดูกาล
อาหารนั กเรียน
ของหวานนั กเรียนและครู
อาหารครู
ของว่างอนุบาล
่ ม=2
ปลา = 1
ผลไม ้ = 3
กะทิ = 0
น้ าเชือ
หมู = 2
กะทิ = 1
กะทิ = 2
่ ม=0
ไก่ = 1
น้ าเชือ
คลุกน้ าตาล = 0
ไข่ = 1

ฝ่ ายบริการองค์กร

23/7/2019

รายการอาหารประจาสัปดาห์
ปี การศึกษา 2562 เทอม 1
วัน
จันทร์
19-ส.ค.-62

ของว่างเช้า
คุกกี้ขา้ วโอ๊ต

นร.อนุบาล
บะหมี่น้ าลูกชิ้นปลา
ใส่ ถวั่ งอก
แคนตาลูป

อังคาร
20-ส.ค.-62

กล้วยหอม

ข้าว,แกงจืดผักกาดขาวหมูบด
ฝรั่ง

พุธ
21-ส.ค.-62

ขนมต้ม

ข้าว, แกงจืดฟักใส่ หมูสบั
แก้วมังกร

พฤหัสบดี
22-ส.ค.-62 ขนมปั งมันเทศสี ม่วง
ศุกร์
23-ส.ค.-62
วันพระ
หมายเหตุ

ฟักทองนึ่ ง

ข้าวเหนี ยว, ส้มตา, ไก่ทอด
ชมพู่
ข้าว, ซุปเต้าหู ้สาหร่ าย
สาลี่

อาหารกลางวัน
นร.ประถม
บะหมี่น้ าลูกชิ้นปลา
ใส่ ถวั่ งอก
ลูกเดือยเปี ยกข้าวโพด
ข้าว,แกงจืดผักกาดขาวหมูบด
หมูกอ้ นทอด
ฝรั่ง
ข้าวผัดหมู
แกงจืดฟักใส่ หมูสบั
แก้วมังกร
ข้าวเหนียว, ส้มตา, ไก่ทอด
เฉาก๊วยน้ าเชื่อม
ข้าว, ยาไข่ตม้ (ไม่พริ ก)
ซุปเต้าหู ้สาหร่ าย
แคนตาลูป

โรงเรียนทอสี

คุณครู
บะหมี่น้ าลูกชิ้นปลา
ใส่ถวั่ งอก
ลูกเดือยเปี ยกข้าวโพด
ข้าว,แกงจืดผักกาดขาวหมูบด
น้ าพริ กอ่อง,ผักสด,ไข่ตม้
ฝรั่ง
ข้าวผัดหมู
แกงจืดฟักใส่หมูสบั , น้ าปลาพริ ก
แก้วมังกร
ข้าวเหนี ยว, ส้มตา, ไก่ทอด
ลาบหมู
เฉาก๊วยน้ าเชื่อม
ข้าว,เห็ดนางฟ้าผัดกระเพรากรอบ
ซุปเต้าหู้สาหร่ าย
แคนตาลูป

ของว่างบ่าย
น.ร. อนุบาล
ลูกเดือยเปี ยกข้าวโพด

ถัว่ แดงต้มน้ าตาล

ข้าวโพดคลุก

เฉาก๊วยน้ าเชื่อม

วุน้ มะพร้าวอ่อน

รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดือน
อาหารมังสวิรัต ิ จัดทุกวันพระ ถ ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทุกวันอังคาร
** นร. ทีม
่ ก
ี ารแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในว ันทีร่ ายการอาหาร
ของว่างตอนบ่ายจัดให ้เฉพาะนักเรียนอนุบาล
และของว่างของ ร.ร. มีสว่ นผสมทีอ
่ าจก่อให้เกิดอาการแพ้ **
รายการอาหารอาจปรับเปลีย
่ น หากการปรับรายการเก็บเกีย
่ วผักอินทรียท
์ ป
ี่ ลูกตามฤดูกาล
อาหารนั กเรียน
ของหวานนั กเรียนและครู
อาหารครู
ของว่างอนุบาล
่ ม=3
ปลา = 1
ผลไม ้ = 3
กะทิ = 0
น้ าเชือ
หมู = 2
กะทิ = 1
กะทิ = 1
่ ม=1
ไก่ = 1
น้ าเชือ
คลุกน้ าตาล = 1
ไข่ = 1

ฝ่ ายบริการองค์กร

23/7/2019

รายการอาหารประจาสัปดาห์
ปี การศึกษา 2562 เทอม 1
วัน
จันทร์
26-ส.ค.-62

ของว่างเช้า
บัทเตอร์เค้ก

อังคาร
27-ส.ค.-62

มันต้ม

พุธ
28-ส.ค.-62

ขนมฟักทอง

พฤหัสบดี
29-ส.ค.-62
วันพระ
ศุกร์
30-ส.ค.-62

ข้าว, ซุปหมูบดใส่ มนั ฝรั่ง
มะละกอ
ก๋ วยเตี๋ยวคัว่ ไก่
ซุปฟัก
แอปเปิ้ ล

คุณครู
ข้าว, ทอดมันปลา
แกงจืดหัวไชเท้าหมูบด
แคนตาลูป

ของว่างบ่าย
น.ร. อนุบาล
ถัว่ เขียวต้มน้ าตาล

ข้าว, ซุปหมูบดใส่ มนั ฝรั่ง
ไข่เจียวใส่ หอมใหญ่
มะละกอ

ข้าว, ต้มโคล้งกระดูกหมู
ไข่เจียวใส่หอมใหญ่, สลัดผัก
มะละกอ

ก๋ วยเตี๋ยวคัว่ ไก่
สาคูเปี ยกเผือก

สาคูเปี ยกเผือก

ข้าวโพด,วุน้ ,น้ าเชื่อม

แซนวิชไข่

ข้าวผัดธัญพืช, ซุปฟัก
ฝรั่ง

ข้าวผัดธัญพืช, ซุปฟัก
ฝรั่ง

ก๋ วยเตี๋ยวคัว่ ไก่ , ผักกาดหอม
สาคูเปี ยกเผือก
ข้าว, ต้มยา 3 เห็ดน้ าข้น
ผัดวุน้ เส้นใส่ไข่, สลัดผัก
ฝรั่ง

กล้วยไข่

สปาเก็ตตี้หมูบด
แก้วมังกร

สปาเก็ตตี้หมูบด
ข้าวโพด,ลูกชิด,น้ าเชื่อม

สปาเก็ตตี้ผดั ปลาเค็ม, สลัดผัก
ข้าวโพด,ลูกชิด,น้ าเชื่อม

ประถมเปล่งบาน ป
หมายเหตุ

อาหารกลางวัน
นร.อนุบาล
นร.ประถม
ข้าว, ปลาคลุกเกล็ดขนมปั งป่ นทอด ข้าว, ปลาคลุกเกล็ดขนมปั งป่ นทอด
แกงจืดหัวไชเท้าหมูบด
แกงจืดหัวไชเท้าหมูบด
แคนตาลูป
แคนตาลูป

โรงเรียนทอสี

ลอดช่อง

รวมมิตร

รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดือน
อาหารมังสวิรัต ิ จัดทุกวันพระ ถ ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทุกวันอังคาร
** นร. ทีม
่ ก
ี ารแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในว ันทีร่ ายการอาหาร
ของว่างตอนบ่ายจัดให ้เฉพาะนักเรียนอนุบาล
และของว่างของ ร.ร. มีสว่ นผสมทีอ
่ าจก่อให้เกิดอาการแพ้ **
รายการอาหารอาจปรับเปลีย
่ น หากการปรับรายการเก็บเกีย
่ วผักอินทรียท
์ ป
ี่ ลูกตามฤดูกาล
อาหารนั กเรียน
ของหวานนั กเรียนและครู
อาหารครู
ของว่างอนุบาล
่ ม=2
ปลา = 1
ผลไม ้ = 3
กะทิ = 1
น้ าเชือ
หมู = 3
กะทิ = 1
กะทิ = 3
่ ม=1
ไก่ = 1
น้ าเชือ
คลุกน้ าตาล = 0
ไข่ = 1

ฝ่ ายบริการองค์กร

23/7/2019

