
โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย
วนั ของวา่งเชา้ นร.อนุบาล นร.ประถม คุณครู น.ร. อนุบาล

จนัทร์ ขา้ว , แกงส้มผกัรวม
4-พ.ย.-62 หยดุ หยดุ หยดุ หมูทอดน ้าปลา หยดุ

แกว้มงักร

องัคาร ขา้ว, แกงจืดมะระกระดูกหมู
5-พ.ย.-62 หยดุ หยดุ หยดุ หมูผดัขิงใส่เห็ดหูหนู หยดุ

มะม่วงน ้าปลาหวาน
พธุ ขา้ว, แกงจืดผกักะหล ่าปลีลูกช้ินปลา ขา้ว, แกงจืดผกักะหล ่าปลีใส่หมูสบั

6-พ.ย.-62 ขนมตม้ หยดุ ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ ผดัเผด็ลูกช้ินปลา หยดุ
ประถมเปิด ฝร่ัง ฝร่ัง
พฤหสับดี อนุบาล เปิด จ  านวน 173 คน ประถม จ านวน 213 คน ขา้ว,แกงเลียง
7-พ.ย.-62 แซนวิชไก่ ผดัมกักะโรนีใส่หมูบด ผดัมกักะโรนีใส่หมูบด ไข่เจียวใส่หอมใหญ่ กลว้ยบวชชี
อนุบาลเปิด สาล่ี กลว้ยบวชชี กลว้ยบวชชี

ศุกร์ ขา้ว, สตูไก่ ขา้ว,แกงเผด็ไก่ใส่ฟักเขียว
8-พ.ย.-62 กลว้ยหอม ขา้ว, สตูไก่ ผดัวุน้เส้นใส่ไข่ ปลาเล็กปลานอ้ยทอด, สลดัผกั เมด็แมงลกั

มะละกอ มะละกอ มะละกอ น ้าเช่ือมใบเตย
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวันพระ ถา้วันพระตรงกับวันหยดุ จัดทกุวันอังคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรณุา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

ปลา = 1 ผลไม ้= 2 กะท ิ= 1 น ้าเชือ่ม = 1

หม ู= 1 กะท ิ= 1 กะท ิ= 1

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2562 เทอม 2

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 5/11/2019
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อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย
วนั ของวา่งเชา้ นร.อนุบาล นร.ประถม คุณครู น.ร. อนุบาล

จนัทร์
11-พ.ย.-62 ขนมปังแพ ผดัไท (มงัฯ) ผดัไท (มงัฯ) ผดัไท (มงัฯ), สลดัผกั มนัตม้น ้าตาล
วนัพระ แกว้มงักร มนัตม้น ้าตาล มนัตม้น ้าตาล

องัคาร ขา้วคลุกปลาทอด ขา้ว,ปลาทอด ขา้ว, ลาบปลาทอด
12-พ.ย.-62 ฟักทองน่ึง แกงจืดผกักาดขาวหมูบด แกงจืดผกักาดขาวหมูบด แกงจืดผกักาดขาวหมูบด ลูกเดือยแกงบวด

ส้ม ส้ม ส้ม
พธุ

13-พ.ย.-62 ขนมกลว้ย ขา้ว,หมูหวาน, ซุปฟัก ขา้วคลุกกะปิ, ซุปฟัก ขา้วคลุกกะปิ, ซุปฟัก ลอดช่องน ้ากะทิ
สาล่ี สาล่ี สาล่ี

พฤหสับดี
14-พ.ย.-62 ขนมปังชุบไข่ทอด บะหม่ีน ้าผกักวางตุง้หมูบด บะหม่ีน ้าผกักวางตุง้หมูตม้ บะหม่ีน ้าผกักวางตุง้หมูตม้ ขา้วเหนียวเปียกขา้วโพด

ฝร่ัง ขา้วเหนียวเปียกขา้วโพด ขา้วเหนียวเปียกขา้วโพด

ศุกร์ ขา้ว ขา้ว, ผดับวบใส่ไข่ หมูสบั ขา้ว, ผดับวบใส่ไข่ หมูสบั
15-พ.ย.-62 มนัตม้ ซุปไก่ใส่แครอท มนัฝร่ัง ซุปไก่ใส่แครอท มนัฝร่ัง ตม้ย  าไก่น ้าใส, สลดัผกั วุน้น ้าเช่ือมใบเตย

แอปเป้ิล แอปเป้ิล แอปเป้ิล
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวันพระ ถา้วันพระตรงกับวันหยดุ จัดทกุวันอังคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรณุา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

ปลา = 1 ผลไม ้= 3 กะท ิ= 0 น ้าเชือ่ม = 2

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 3

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 2

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2562 เทอม 2
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อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย
วนั ของวา่งเชา้ นร.อนุบาล นร.ประถม คุณครู น.ร. อนุบาล

จนัทร์ ขา้วคลุกปลาชุบเกล็ดขนมปังป่นทอด ขา้ว, ปลาชุบเกล็ดขนมปังป่นทอด ขา้ว, ผดัเผด็ปลานิลทอดกรอบ

18-พ.ย.-62 เคก้กลว้ยหอม แกงจืดแตงกวาหมูบด แกงจืดแตงกวาหมูบด แกงจืดแตงกวาหมูบด เผือกแกงบวด
มะละกอ มะละกอ มะละกอ

องัคาร
19-พ.ย.-62 กลว้ยไข่ ก๋วยเต๋ียวเสน้ใหญ่ราดหนา้เตา้หูผ้กัรวม ก๋วยเต๋ียวเสน้ใหญ่ราดหนา้เตา้หูผ้กัรวม ก๋วยเต๋ียวเสน้ใหญ่ราดหนา้เตา้หูผ้กัรวม รวมมิตรน ้ากะทิ
วนัพระ สาล่ี รวมมิตรน ้ากะทิ รวมมิตรน ้ากะทิ
พธุ ขา้ว, ไข่ลูกเขย ขา้ว, ย  าไข่ตม้

20-พ.ย.-62 ขา้วตม้มดั ขา้ว, แกงจืดเตา้หูไ้ข่ใส่หมูสบั แกงจืดเตา้หู้ไข่ใส่หมูสบั แกงจืดเตา้หู้ไข่ใส่หมูสบั ขา้วโพดคลุกน ้าตาล
แคนตาลูป แคนตาลูป แคนตาลูป

พฤหสับดี
21-พ.ย.-62 ขนมปังมนัเทศสีม่วง ขา้วมนัไก่ , ซุปฟัก ขา้วมนัไก่, ซุปฟัก ขา้วมนัไก่, ซุปฟัก วุน้มะพร้าวอ่อน

ชมพู่ ชมพู่ ชมพู่

ศุกร์ ขา้ว, แกงจืดผกัปวยเลง้หมูบด ขา้ว, แกงจืดผกัปวยเลง้หมูบด
22-พ.ย.-62 ขา้วโพดตม้ ขา้ว, แกงจืดผกัปวยเลง้หมูบด หมูผดัซอสเทอริยากิใส่แครอท หมูช้ินผดัฉ่า, สลดัผกั ถัว่เขียวตม้น ้าตาล

มะม่วงสุก มะม่วง มะม่วง
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวันพระ ถา้วันพระตรงกับวันหยดุ จัดทกุวันอังคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรณุา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

ปลา = 1 ผลไม ้= 4 กะท ิ= 0 น ้าเชือ่ม = 2

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 2

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 1

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2562 เทอม 2
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อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย
วนั ของวา่งเชา้ นร.อนุบาล นร.ประถม คุณครู น.ร. อนุบาล

จนัทร์ ขา้วคลุกปลาน่ึงซีอ๊ิว ขา้ว, ปลาทอด ขา้ว, น ้าพริกมะม่วง, ปลาทอด
25-พ.ย.-62 คุก๊ก้ีคอร์นเฟรก แกงจืดหวัไชเทา้หมูบด แกงจืดหวัไชเทา้หมูบด แกงจืดหวัไชเทา้หมูบด วุน้น ้าเช่ือมใบเตย

ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง

องัคาร ขา้วผดัไข่ 3 สี ขา้วผดัไข่ใส่คะนา้ ขา้ว, ผดัฟักทองใส่ไข่
26-พ.ย.-62 กลว้ยหอม ซุปผกัฤทธ์ิเยน็ ซุปผกัฤทธ์ิเยน็ ตม้โคลง้เห็ด เตา้ส่วน
วนัพระ ส้ม ส้ม ส้ม
พธุ

27-พ.ย.-62 ขนมฟักทอง สปาเก็ตต้ีหมูบด สปาเก็ตต้ีหมูบด สปาเก็ตต้ีข้ีเมาหมู, สลดัผกั ลอดช่องน ้ากระทิ
แอ๊ปเป้ิล สาคูเปียกเผือก สาคูเปียกเผือก

พฤหสับดี ขา้วเหนียว,ส้มต า,ไก่ทอด

28-พ.ย.-62 แซนวิชไข่ ขา้วเหนียว,ส้มต า,ไก่ทอด ขา้วเหนียว,ส้มต า,ไก่ทอด แกงหน่อไม้ เฉาก๊วย
สาล่ี เฉาก๊วย เฉาก๊วย

ศุกร์ ขา้ว, ซุปผกัหมูบด ขา้ว, ซุปผกัหมูบด
29-พ.ย.-62 มนัตม้ ขา้ว,ซุปผกัหมูบด หมูทอดกระเทียมพริกไทย ผดัมะเขือยาวหมูสบัใส่ใบโหระพา ถัว่แดงตม้น ้าตาล

แกว้มงักร แกว้มงักร แกว้มงักร
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวันพระ ถา้วันพระตรงกับวันหยดุ จัดทกุวันอังคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรณุา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

ปลา = 1 ผลไม ้= 3 กะท ิ= 0 น ้าเชือ่ม = 3

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 2

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2562 เทอม 2
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