
โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์
16 พ.ค. 65

องัคาร ดล. อ. 1 ใหม่เปิดเรียนอยูก่บั ผปค.

17 พ.ค. 65 กลว้ยไข่ ขา้ว, ไข่ตุ๋น บะหม่ีหม่ีน ้าลูกช้ินปลาใส่ผกักะหล ่า บะหม่ีหม่ีน ้าลูกช้ินปลาใส่ผกักะหล ่า กลบัคร่ึงวนั
ป. 6 เปิดเรียน สาล่ี ขา้วเหนียวเปียกเผือก ขา้วเหนียวเปียกเผือก

พธุ ดล. อ. 1 ใหม่เปิดเรียนอยูก่บั ผปค. ขา้วผดัหมูโบราณ ขา้วผดัหมูโบราณ

18 พ.ค. 65 ขนมกลว้ย ขา้วผดัหมูบด, ซุปผกั ซุปไก่ใส่มนัฝร่ัง มะเขือเทศ (ซุปเปร้ียว) ซุปไก่ใส่มนัฝร่ัง มะเขือเทศ (ซุปเปร้ียว) กลบัคร่ึงวนั
มะละกอ มะละกอ มะละกอ

พฤหสับดี ดล. อ. 1 ใหม่เปิดเรียนอยูก่บั ผปค. ขา้ว, ไก่ผดัขิง
19 พ.ค. 65 ขนมปังชุบไข่ทอด ผดัมกักะโรนีไก่บด ผดัมกักะโรนีไก่ ตม้แซ่บกระดูกหมู กลบัคร่ึงวนั

แคนตาลูป ถัว่เขียวตม้น ้าตาล ถัว่เขียวตม้น ้าตาล

ศุกร์ อนุบาลใหม่เรียนเตรียมความพร้อม ขา้ว, ลาบหมู (ไม่พริก) ขา้ว, ลาบหมู
20 พ.ค. 65 มนัตม้ ขา้วตม้หมูบด แกงจืดวุน้เส้นใส่หมูสบั แกงจืดวุน้เส้นใส่หมูสบั กลบัคร่ึงวนั

แอ๊ปเป้ิล แอ๊ปเป้ิล แอ๊ปเป้ิล
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรณุา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวันพระ ถา้วันพระตรงกับวันหยดุ จัดทกุวันอังคาร และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

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

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 0

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2565 เทอม 1

หยดุชดเชยวนัวิสาขบูชา

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 5/9/2022



โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ อนุบาลใหม่เรียนเตรียมความพร้อม ขา้ว, ไข่เจียวมะเขือเทศ ขา้ว,แกงจืดเตา้หู้สาหร่าย
23 พ.ค. 65 เคก้นมสดลูกเกด ขา้วตม้ขาว, ไข่เจียวมะเขือเทศ แกงจืดเตา้หู้สาหร่าย ไข่คัว่พริกเกลือ กลบัคร่ึงวนั
วนัพระ ฝร่ัง มนัตม้น ้าตาล มนัตม้น ้าตาล

องัคาร อนุบาลใหม่เรียนเตรียมความพร้อม ขา้ว,ปลาทอดกระเทียม ขา้ว, ทอดมนัปลากราย
24 พ.ค. 65 กลว้ยหอม ขา้วคลุกปลาทอด, แกงจืดผกักาดขาวหมูบด   แกงจืดผกักาดขาวหมูบด แกงจืดผกักาดขาวหมูบด, สลดัผกั กลบัคร่ึงวนั

แอ๊ปเป้ิล  แอ๊ปเป้ิล แอ๊ปเป้ิล
พธุ อนุบาลใหม่เรียนเตรียมความพร้อม ขนมจีน,แกงเผด็ไก่ใส่ฟักทอง

25 พ.ค. 65 ขา้วเหนียวสงัขยา สปาเก็ตต้ีซอสไก่ สปาเก็ตต้ีซอสไก่ ปลาเล็กปลานอ้ยทอด กลบัคร่ึงวนั
สาล่ี สาล่ี สาล่ี

พฤหสับดี อนุบาลใหม่เรียนเตรียมความพร้อม ขา้ว, แกงจืดผกักะหล ่าปลีหมูบด ขา้ว, แกงจืดผกักะหล ่าปลีหมูบด
26 พ.ค. 65 แซนวิชไก่ ขา้ว, แกงจืดผกักะหล ่าปลีหมูบด ผดักระเพราหมู (ไม่พริก) ผดักระเพราหมูช้ิน กลบัคร่ึงวนั

มะละกอ มะละกอ มะละกอ

ศุกร์ อนุบาลใหม่เรียนเตรียมความพร้อม

27 พ.ค. 65 ขา้วโพดตม้ เก้ียมอ๋ีน ้าหมูบด เก้ียมอ๋ีน ้าหมูบด เส้นหม่ีน ้าหมูสบัใส่ลูกช้ินหมู กลบัคร่ึงวนั
แคนตาลูป กลว้ยบวชชี กลว้ยบวชชี

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรณุา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวันพระ ถา้วันพระตรงกับวันหยดุ จัดทกุวันอังคาร และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

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

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 0

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2565 เทอม 1

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 5/9/2022
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อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย
วนั ของวา่งเชา้ นร.อนุบาล นร.ประถม คุณครู น.ร. อนุบาล

จนัทร์ ด.ล.-อ.1ใหม่ - หยดุ อ. 1 - อ. 3 เปิดเรียน = ..... คน ขา้ว, ไข่พะโลใ้ส่เตา้หู้ ขา้ว, ไข่พะโลใ้ส่เตา้หู้
30 พ.ค. 65 คุก๊ก้ีคอร์นเฟลค ขา้ว, ไข่พะโลใ้ส่เตา้หู้ ทอดมนัขา้วโพด ทอดมนัขา้วโพดใส่พริกแกง มนัตม้น ้าตาล
วนัพระ ฝร่ัง แตงโม แตงโม

องัคาร มาเรียนครบทกุชั้น ขา้ว, ปลาชุบเกล็ดขนมปังป่นทอด ขา้ว, ปลาราดพริก
31 พ.ค. 65 กลว้ยไข่ ขา้ว, ปลาชุบเกล็ดขนมปังป่นทอด แกงจืดแตงกวาหมูบด แกงจืดแตงกวาหมูบด ถัว่เขียวตม้น ้าตาล
มงัสวิรัติ แกงจืดแตงกวาหมูบด / ส้ม ส้ม ส้ม
พธุ ขา้วผดัโบราณหมู ขา้วผดัโบราณหมู, น ้าปลาพริก

1 มิ.ย. 63 ขนมฟักทอง ขา้ว, แกงจืดฟักตุ๋นไก่บด แกงจืดฟักตุ๋นใส่ไก่ แกงจืดฟักไก่ตุ๋นมะนาวดอง กลว้ยบวชชี
สาล่ี ลองกอง ลองกอง

พฤหสับดี
2 มิ.ย. 65 แซนวิชไข่ บะหม่ีน ้าหมูบด บะหม่ีหม่ีน ้าหมูตุ๋นใส่ถัว่งอก บะหม่ีน ้าตม้ย  าหมูตุ๋นใส่ถัว่งอก ขา้วเหนียวเปียกขา้วโพด

แคนตาลูป ขา้วเหนียวเปียกขา้วโพด ขา้วเหนียวเปียกขา้วโพด
ศุกร์

3 มิ.ย. 65                                                                                                                                             หยดุเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 10

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 ู= 2 กะท ิ= 1 กะท ิ= 2

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

ปีการศึกษา 2565 เทอม 1
รายการอาหารประจ าสปัดาห์

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 5/9/2022


