
โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์
3-มิ.ย.-62                                                                                                                                             หยดุเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 10

องัคาร
4-มิ.ย.-62 มนัตม้ ผดัไทย (มงัฯ) ผดัไทย (มงัฯ) ผดัไทย (มงัฯ) เฉาก๊วย
มงัสวิรัต สาล่ี เฉาก๊วย เฉาก๊วย
พุธ ขา้ว, แกงจืดหวัไชเทา้หมบูด ขา้ว, แกงจืดหวัไชเทา้หมบูด

5-มิ.ย.-62 ขนมกลว้ย ขา้ว , แกงจืดหวัไชเทา้หมบูด ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ หมผูดัขิงใส่เห็ดหูหนู ถัว่เขียวตม้น ้าตาล
ชมพู่ ชมพู่ ชมพู่

พฤหสับดี เส้นหม่ีน ้าตม้ย  าหมสูบัใส่ลูกช้ินหมู
6-มิ.ย.-62 ขนมปังมนัเทศสีม่วง เก้ียมอ๋ีน ้าหมบูด เก้ียมอ๋ีน ้าหมบูด สลดัผกั ขา้วบาร์เล่ห์เปียกขา้วโพด

แคนตาลูป ขา้วบาร์เล่ห์เปียกขา้วโพด ขา้วบาร์เล่ห์เปียกขา้วโพด
ศุกร์ ขา้ว,ซุปผกัหมบูด ขา้ว,แกงเลียงผกัรวม

7-มิ.ย.-62 กลว้ยไข่ ขา้ว, ซุปผกัหมบูด ไก่ผดักระเทียมพริกไทย ไก่ผดักระเทียมพริกไทย ถัว่แดงตม้น ้าตาล
มะละกอ มะละกอ มะละกอ

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมงัสวรัิต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรณุา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ  ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

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

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 1

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

 

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2562 เทอม 1

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 21/5/2019
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อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย
วนั ของวา่งเชา้ นร.อนุบาล นร.ประถม คุณครู น.ร. อนุบาล

จนัทร์ ขา้ว, ไข่พะโลใ้ส่เตา้หู้ ขา้ว, ไข่พะโลใ้ส่เตา้หู้
10-มิ.ย.-62 คุก๊ก้ีคอร์นเฟลก ขา้ว, ไข่พะโลใ้ส่เตา้หู้ ทอดมนัขา้วโพด ทอดมนัขา้วโพดใส่พริกแกง เตา้ส่วน
วนัพระ เงาะ เงาะ เงาะ

องัคาร ขา้วคลุกปลาทอดน ้าปลา ขา้ว, ปลาทอดน ้าปลา ขา้ว, ปลาทอดราดน ้าย  ามะม่วง

11-มิ.ย.-62 กลว้ยหอม แกงจืดแตงกวาหมบูด แกงจืดแตงกวาหมบูด แกงจืดแตงกวาหมบูด ลูกเดือยบวดน ้ากะทิ
ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง

พุธ ขา้ว, ไก่ตุ๋นฟักเห็ดหอม ขา้ว, ตม้ย  าไก่ใบมะขาม
12-มิ.ย.-62 ขา้วตม้มดั ขา้ว, แกงจืดฟักตุ๋นไก่สบั ผดัถัว่งอกใส่แครอทเตา้หู้หมสูบั ผดัถัว่งอกใส่แครอทเตา้หู้หมสูบั วุน้มะพร้าวอ่อน

แคนตาลูป แคนตาลูป แคนตาลูป
พฤหสับดี ขา้ว, หมกูอ้นทอด ขา้ว, หมกูอ้นทอด
13-มิ.ย.-62 แซนวิชไข่ ขา้ว, แกงจืดผกักาดขาวใส่เตา้หู้หมบูด แกงจืดผกักาดขาวเตา้หู้หมบูด แกงส้มผกัรวม, สลดัผกั แมงลกัน ้าเช่ือมใบเตย

แกว้มงักร แกว้มงักร แกว้มงักร

ศุกร์ เส้นหม่ีขา้วกลอ้งราดหนา้หมู
14-มิ.ย.-62 ขา้วโพดตม้ เส้นหม่ีขา้วกลอ้งราดหนา้หมบูด เส้นหม่ีขา้วกลอ้งราดหนา้หมู สลดัผกั เผือกแกงบวด

มะละกอ เผือกแกงบวด เผือกแกงบวด
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมงัสวรัิต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** 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 ู= 4 กะท ิ= 1 กะท ิ= 3

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2562 เทอม 1

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 21/5/2019



โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ ขา้ว, ตม้ข่าเห็ด (ไมพ่ริก) ขา้ว, ตม้ข่าเห็ด
17-มิ.ย.-62 เคก้กลว้ยหอม ขา้ว, ซุปไข่นกกระทา ไข่ลูกเขย ไข่ลูกเขย ขา้วโพดคลุก
วนัพระ มะละกอ มะละกอ มะละกอ

องัคาร
18-มิ.ย.-62 กลว้ยน ้าวา้ เส้นหม่ีน ้าลูกช้ินปลาใส่กระหล ่าปลี เส้นหม่ีน ้าลูกช้ินปลาใส่ถัว่งอก เส้นหม่ีน ้าลูกช้ินปลาใส่ถัว่งอก กลว้ยบวชชี

แคนตาลูป กลว้ยบวชชี กลว้ยบวชชี

พุธ ขา้ว , แกงจืดฟักตุ๋นใส่หมสูบั ขา้ว , แกงจืดฟักตุ๋นใส่หมสูบั
19-มิ.ย.-62 ขนมใส่ไส้ ขา้ว , แกงจืดฟักตุ๋นใส่หมสูบั หมผูดัซีอ๊ิวญ่ีปุ่ นใส่แครอท,หอมใหญ่ ผดัมะเขือยาวหมสูบั ลอดช่องน ้ากะทิ

ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง

พฤหสับดี ขา้วเหนียว, ส้มต า, ไก่ทอด
20-มิ.ย.-62 แซนวิชไก่ ขา้วเหนียว, ส้มต า, ไก่ทอด ขา้วเหนียว, ส้มต า, ไก่ทอด ลาบหมู เฉาก๊วยน ้าเช่ือม

สาล่ี เฉาก๊วยน ้าเช่ือม เฉาก๊วยน ้าเช่ือม

ศุกร์ ขา้ว,ตม้แซ่บกระดูกหมู
21-มิ.ย.-62 ฟักทองน่ึง ผดัมกักะโรนีหมบูด ผดัมกักะโรนีหมบูด ทอดมนัปลา รวมมิตร

ชมพู่ ชมพู่ ชมพู่
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมงัสวรัิต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรณุา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ  ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

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

หม ู= 2 กะท ิ= 1 กะท ิ= 3

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 1

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2562 เทอม 1
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อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย
วนั ของวา่งเชา้ นร.อนุบาล นร.ประถม คุณครู น.ร. อนุบาล

จนัทร์ ขา้ว, ย  าปลาทู (ไมพ่ริก) ขา้ว, ย  าปลาทู
24-มิ.ย.-62 ขนมปังแพ ขา้วตม้ปลา แกงจืดวุน้เส้นหมบูด แกงจืดวุน้เส้นหมบูด วุน้น ้าเช่ือมใบเตย

แอปเป้ิล แอปเป้ิล แอปเป้ิล

องัคาร ขา้ว , ตม้จบัฉ่ายมงัฯ ขา้ว , ตม้จบัฉ่ายมงัฯ
25-มิ.ย.-62 กลว้ยไข่ ขา้วตม้ขาว,ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ ไข่เจียวมะเขือเทศ ผดักระเพราเห็ด 3 อยา่ง ถัว่แดงตม้น ้าตาล
วนัพระ แคนตาลูป ถัว่แดงตม้น ้าตาล ถัว่แดงตม้น ้าตาล

พุธ
26-มิ.ย.-62 ขนมฟักทอง ขา้ว, ซุปไข่นกกระทา ขา้วหนา้ไก่, กุนเชียงทอด ขา้วหนา้ไก่, กุนเชียงทอด ทบัทิมกรอบ

ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง

พฤหสับดี เส้นหม่ีขา้วกลอ้งผดัซีอ๊ิวหมู
27-มิ.ย.-62 ขนมปังชุบไข่ทอด เส้นหม่ีขา้วกลอ้งผดัซีอ๊ิวหมสูบั เส้นหม่ีขา้วกลอ้งผดัซีอ๊ิวหมู สลดัผกั ฟักทองแกงบวด

ชมพู่ ฟักทองแกงบวด ฟักทองแกงบวด

ศุกร์ ขา้ว, แกงจืดต าลึงหมบูด ขา้ว, แกงจืดต าลึงหมบูด
28-มิ.ย.-62 มนัตม้ ขา้ว, แกงจืดต าลึงหมบูด หมผูดัน ้ามนัหอยใส่แครอท ผดัเผด็หม ู, สลดัผกั เตา้ส่วน

สาล่ี สาล่ี สาล่ี
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมงัสวรัิต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** 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 ู= 4 กะท ิ= 1 กะท ิ= 3

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2562 เทอม 1
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