
โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ ขา้วคลุกปลาน่ึงซีอ๊ิว ขา้ว, ปลาทอดกระเทียม ขา้ว, แกงป่าปลาขดู
1 ส.ค. 65 คุกก้ีคอร์นเฟลค ซุปผกัหมูบด ซุปผกัหมูบด ไข่เจียวใส่หอมใหญ่ ขา้วเหนียวด า

เงาะ เงาะ เงาะ เปียกเผือก

องัคาร ขา้ว,แกงจืดผกักวางตุง้หมูบด ขา้ว,แกงจืดผกักวางตุง้หมูบด
2 ส.ค. 65 กลว้ยไข่ ขา้ว, แกงจืดผกักวางตุง้หมูบด หมูผดัซีอ๋ิว ผดัพริกขิงหมูใส่ถัว่ฝักยาว วุน้มะพร้าวอ่อน

แอปเป้ิล แอปเป้ิล แอปเป้ิล
พธุ

3 ส.ค. 65 ขนมใส่ไส้ สปาเก็ตต้ีซอสไก่ สปาเก็ตต้ีซอสไก่ สปาเก็ตต้ีผดัปลาเคม็ มนัตม้น ้าตาล
ฝร่ัง มนัตม้น ้าตาล มนัตม้น ้าตาล

พฤหสับดี ขา้ว, ตม้จบัฉ่ายหมู ขา้ว, ตม้จบัฉ่ายหมู
4 ส.ค. 65 ขนมปังชุบไข่ทอด ขา้ว, ตม้จบัฉ่ายหมู หมูผดัน ้ามนัหอยใส่แครอท หมูผดัพริกหยวก เตา้ส่วน

ชมพู่ ชมพู่ ชมพู่

ศุกร์
5 ส.ค. 65 ขา้วโพดตม้ เส้นหม่ีผดัซีอ๊ิวใส่ไข่ เส้นหม่ีผดัซีอ๊ิวใส่ไข่ เส้นหม่ีผดัซีอ๊ิวใส่ไข่ ถัว่แดงตม้น ้าตาล
วนัพระ แกว้มงักร ถัว่แดงตม้น ้าตาล ถัว่แดงตม้น ้าตาล

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

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

หม ู= 3 กะท ิ= 0 กะท ิ= 2

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 2 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2565 เทอม 1

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 7/11/2022



โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ ขา้ว, ปลาชุบเกล็ดขนมปังป่นทอด ขา้ว, ปลาชุบเกล็ดขนมปังป่นทอด ขา้ว, ปลาราดพริก
8 ส.ค. 65 บตัเตอร์เคก้ แกงจืดกะหล ่าปลีหมูสับ แกงจืดกะหล ่าปลีหมูสับ แกงจืดกะหล ่าปลีหมูสับ ครองแครงกะทิ

สาล่ี สาล่ี สาล่ี

องัคาร ขา้วผดัไข่ 3 สี ขา้วผดัไข่ใส่คะนา้ ขา้ว, ฟักทองผดัไข่
9 ส.ค. 65 กลว้ยน ้าวา้ ซุปผกัฤทธ์ิเยน็ ซุปผกัฤทธ์ิเยน็ ตม้ย  าเห็ดน ้าขน้ ทบัทิมกรอบน ้าเช่ือม

ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง
พธุ ขา้ว, หมูสมุนไพร

10 ส.ค. 65 ขา้วตม้มดั ซุปมกักะโรนีหมูบด ซุปมกักะโรนีหมูบด แกงจืดหวัไชโป้วใส่กระดูกหมู ขา้วเหนียวเปียกขา้วโพด

แคนตาลูป ขา้วเหนียวเปียกขา้วโพด ขา้วเหนียวเปียกขา้วโพด

พฤหสับดี
11 ส.ค. 65 แซนวิชไก่ ขา้ว, ซุปไข่นกกะทา ขา้วหนา้ไก่, กุนเชียงทอด ขา้วหนา้ไก่, กุนเชียงทอด ฟักทองแกงบวด

แอ๊ปเป้ิล ลองกอง ลองกอง

ศุกร์
12 ส.ค. 65
วนัพระ

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

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

หม ู= 2 กะท ิ= 1 กะท ิ= 3

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2565 เทอม 1

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 7/11/2022



โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ ขา้วคลุกปลาทอด ขา้ว, ปลาทอดน ้าปลา ขา้ว, แกงเขียวหวานลูกช้ินปลากราย
15 ส.ค. 65 แยมโรลส้ม แกงจืดไข่น ้าใส่หมูบด แกงจืดไข่น ้าใส่หมูบด ไข่เจียวใส่ผกัตน้หอม ลูกเดือยแกงบวด

มะละกอ มะละกอ มะละกอ

องัคาร ขา้ว, แกงจืดเตา้หู้ไข่ใส่ผกักาดขาว ขา้ว, ตม้โคลง้เห็ดเตา้หู้
16 ส.ค. 65 กลว้ยหอม ขา้ว, แกงจืดเตา้หู้ไข่ใส่ผกักาดขาว ผดัวุน้เส้นทรงเคร่ือง ผดัวุน้เส้นทรงเคร่ือง แมงลกัน ้าเช่ือมใบเตย
มังฯ ส้ม ส้ม ส้ม
พธุ ก๋วยเต๋ียวคัว่ไก่ใส่ผกักาดหอม ก๋วยเต๋ียวคัว่ไก่ใส่ผกักาดหอม

17 ส.ค. 65 ขนมตาล ก๋วยเต๋ียวคัว่ไก่, ซุปผกั ซุปผกัใส่หอมใหญ่ มะเขือเทศ ซุปผกัใส่หอมใหญ่ มะเขือเทศ กลว้ยบวชชี
ชมพู่ กลว้ยบวชชี กลว้ยบวชชี

พฤหสับดี ขา้ว, แกงจืดผกักวางตุง้หมูบด ขา้ว, แกงจืดผกักวางตุง้หมูบด
18 ส.ค. 65 ขนมปังฟักทองลูกเกด ขา้ว, แกงจืดผกักวางตุง้หมูบด ผดักระเพราหมู (ไม่พริก) ผดักระเพราหมูช้ิน ขา้วเหนียวเปียกเผือก

แคนตาลูป สับปะรด สับปะรด

ศุกร์ ขา้ว, เกาเหลาหมูตุ๋นใส่ถัว่งอก ขา้ว, เกาเหลาหมูตุ๋นใส่ถัว่งอก
19 ส.ค. 65 มนัตม้ ขา้วตม้หมูบด ทอดมนัขา้วโพด ทอดมนัขา้วโพด ลอดช่องน ้ากะทิ

เงาะ เงาะ เงาะ
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

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

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 4

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2565 เทอม 1

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 7/11/2022



โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ ขนมจีน,น ้ายากะทิ-น ้ายาป่า
22 ส.ค. 65 เคก้กลว้ยหอม เก้ียมอ๋ีน ้าลูกช้ินปลาใส่ถัว่งอก เก้ียมอ๋ีน ้าลูกช้ินปลาใส่ถัว่งอก ไข่ตม้ ถัว่แดงตม้น ้าตาล

ฝร่ัง ถัว่แดงตม้น ้าตาล ถัว่แดงตม้น ้าตาล

องัคาร ขา้ว, แกงจืดแตงกวาหมูสับ ขา้ว, แกงจืดแตงกวาหมูสับ
23 ส.ค. 65 กลว้ยไข่ ขา้ว, แกงจืดแตงกวาหมูสับ หมูผดัซอสเทอริยากิ แพนงหมู ซ่าหร่ิม

แอ๊ปเป้ิล แอ๊ปเป้ิล แอ๊ปเป้ิล
พธุ

24 ส.ค. 65 ขนมกลว้ย สปาเกตต้ีซอสหมู สปาเกตต้ีซอสหมู สปาเก็ตต้ีข้ีเมาหมู ถัว่เขียวตม้น ้าตาล
แกว้มงักร ถัว่เขียวตม้น ้าตาล ถัว่เขียวตม้น ้าตาล

พฤหสับดี ขา้วเหนียว, ไก่ทอด, ขา้วเหนียว, ไก่ทอด
25 ส.ค. 65 แซนวิชไข่ ขา้วเหนียว, ไก่ทอด ลาบหมู (ไม่พริก) แกงหน่อไม้ ขา้วโพดคลุกน ้าตาล

ส้ม ส้ม ส้ม

ศุกร์ ขา้ว, ไข่เจียวมะเขือเทศ ขา้ว,แกงจืดเตา้หู้สาหร่าย
26 ส.ค. 65 ฟักทองน่ึง ขา้วตม้ขาว, ไข่เจียวมะเขือเทศ แกงจืดเตา้หู้สาหร่าย ไข่คัว่พริกเกลือ วุน้น ้าเช่ือมใบเตย
วนัพระ แคนตาลูป ลองกอง ลองกอง

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

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

หม ู= 3 กะท ิ= 0 กะท ิ= 1

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 2 คลกุน ้าตาล = 1

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2565 เทอม 1

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 7/11/2022



โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ ขา้วคลุกปลาน่ึงซีอ๊ิว ขา้ว, ปลาทอดกระเทียม ขา้ว, ปลาทอดราดน ้าย  ามะม่วง
29 ส.ค. 65 มินิเรซ่ินเดนิช          แกงจืดหวัไชเทา้หมูบด          แกงจืดหวัไชเทา้หมูบด  แกงจืดหวัไชเทา้หมูบด วุน้กะทิ

ชมพู่ แตงโม แตงโม

องัคาร
30 ส.ค. 65 กลว้ยน ้าวา้ ก๋วยจับ๊ใส่ไข,่เตา้หู้ (มงัฯ) ก๋วยจับ๊ใส่ไข,่เตา้หู้ (มงัฯ) ก๋วยจับ๊ใส่ไข,่เตา้หู้ (มงัฯ) สาคูแคนตาลูป
มังฯ สาล่ี สาคูแคนตาลูป สาคูแคนตาลูป
พธุ

31 ส.ค. 65 ขนมฟักทอง ขา้วหมูแดง, ซุปฟัก ขา้วหมูแดง, ซุปฟัก ขา้วหมูแดง, ซุปฟัก เฉาก๊วยน ้าเช่ือม
แคนตาลูป สับปะรด สับปะรด

พฤหสับดี ขา้ว ขา้ว, ทอดมนัขา้วโพดหมูบด ขา้ว, ทอดมนัปลากราย
1 ก.ย. 65 ขนมปังชุบไข่ทอด ซุปไก่บดใส่มนัฝร่ัง มะเขือเทศ ซุปไก่ใส่มนัฝร่ัง มะเขือเทศ (ซุปเปร้ียว) ซุปไก่ใส่มนัฝร่ัง มะเขือเทศ (ซุปเปร้ียว) มนัแกงบวด

มะละกอ มะละกอ มะละกอ

ศุกร์ ขา้วเหนียวเปียกเผือก
2 ก.ย. 65 ขา้วโพดตม้ ผดัยากิโซบะหมูบด ผดัยากิโซบะหมู ผดัยากิโซบะหมู มะพร้าวอ่อน

แกว้มงักร ขา้วเหนียวเปียกเผือกมะพร้าวอ่อน ขา้วเหนียวเปียกเผือกมะพร้าวอ่อน
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

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

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 4

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2565 เทอม 1
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