
โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวัน ของว่างบ่าย
วัน ของว่างเชา้ นร.อนุบาล นร.ประถม คุณครู น.ร. อนุบาล

จันทร์ ข้าว, ปลาทอด ข้าว, ปลาทอดราดน ้าย้ามะม่วง
30-ม.ค.-60 แยมโรล ข้าวต้มปลา          แกงจืดหวัไชเท้าหมูบด  แกงจืดหวัไชเท้าหมูบด ถัว่แดงต้มน ้าตาล
ป.1 บ้านบางแค ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง
อังคาร

31-ม.ค.-60 ฟักทองนึ่ง ก๋วยเต๋ียวคัว่ไข่ ก๋วยเต๋ียวคัว่ไข่ ก๋วยเต๋ียวคัว่ไข่, ผักกาดหอม เผือกแกงบวด
มังสวิรัติ แก้วมังกร เผือกแกงบวด เผือกแกงบวด
พุธ ข้าว, ทอดมันข้าวโพดใส่หมู ข้าว, น ้าพริกอ่อง, ไข่ต้ม ผักสด

1-ก.พ.-60 ข้าวต้มมัด ข้าว, แกงจืดวุ้นเส้นหมูบด แกงจืดวุ้นเส้นหมูบด แกงจืดวุ้นเส้นหมูบด มันต้มน ้าตาล
มะละกอ มะละกอ มะละกอ

พฤหสับดี (ใส่กล่องกลับบ้าน) ข้าว,หมูทอด, แตงกวา ข้าว, หมูทอด, แตงกวา, แจ่ว
2-ก.พ.-60 ขนมปังสังขยา ข้าว,หมูทอด, แตงกวา ซุปฟัก ซุปฟัก กลับบ้านคร่ึงวัน
กีฬาสีอนุบาล ส้ม ส้ม ส้ม

ศุกร์ ข้าว, ซุปไก่ใส่มันฝร่ัง ข้าว, ต้มย้าไก่ใส่ใบมะขาม
3-ก.พ.-60  กล้วยหอม ข้าว, ซุปไก่ใส่มันฝร่ัง ผัดผักบุ้งน ้ามันหอย ผัดผักบุ้งน ้ามันหอย, สลัดผัก วุ้นน ้าเชือ่มใบเตย

แอปเปิ้ล วุ้นน ้าเชือ่มเตย วุ้นน ้าเชือ่มเตย
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวิรตั ิจัดทกุวันพระ ถ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทกุวันอังคาร ** นร. ที่มีการแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในวันที่รายการอาหาร

ของว่างตอนบา่ยจัดให้เฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของว่างของ ร.ร. มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ **

รายการอาหารอาจปรบัเปลีย่น หากการปรบัรายการเก็บเกี่ยวผักอินทรยี์ที่ปลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของว่างอนุบาล

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

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 1

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข่ = 1

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2559 เทอม 2

ฝ่ายปจัจัย 4 30/6/2017



โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวัน ของว่างบ่าย
วัน ของว่างเชา้ นร.อนุบาล นร.ประถม คุณครู น.ร. อนุบาล

จันทร์ ข้าว, แกงจืดผักกาดขาวลูกชิ นปลา ข้าว, แกงจืดผักกาดขาวลูกชิ นปลา
6-ก.พ.-60 ขนมปังหมูหยอง ข้าว, แกงจืดผักกาดขาวลูกชิ นปลา ไข่เจียวใส่เหด็เข็มทอง ผัดเผ็ดปลานิลทอดกรอบ, สลัดผัก เม็ดแมงลัก

สาลี่ สาลี่ สาลี่ น ้าเชือ่มใบเตย
อังคาร

7-ก.พ.-60 มันต้ม ข้าวผัดธัญพืช, ซุปฟัก ข้าวผัดธัญพืช, ซุปฟัก ข้าวผัดธัญพืช, ต้มข่าเหด็ สาคูเปียกข้าวโพด
มังสวิรัติ แคนตาลูป สาคูเปียกข้าวโพด สาคูเปียกข้าวโพด
พุธ ขนมกล้วย (อ.) ข้าว, ต้มแซ่บซี่โครงหมูอ่อน ข้าว, ต้มแซ่บซี่โครงหมูอ่อน

8-ก.พ.-60 ขนมฟักทอง (ป.) ข้าวต้มหมู ผัดถัว่งอกใส่หมูสับ ผัดถัว่งอกใส่หมูสับ ข้าวเหนียวถัว่ด้าน ้ากะทิ
ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง

พฤหสับดี

9-ก.พ.-60 ขนมปังชบุไข่ทอด เส้นหมี่ข้าวกล้องน ้าหมูสับ เส้นหมี่ข้าวกล้องน ้าหมูตุ๋น เส้นหมี่ข้าวกล้องน ้าต้มย้าหมูตุ๋น ครองแครงน ้ากะทิ
ทอสีรีไซทอล ชมพู่ ครองแครงน ้ากะทิ ครองแครงน ้ากะทิ       

ศกุร์ ข้าว, แกงเขียวหวานไก่
10-ก.พ.-60 กล้วยน ้าว้า ผัดมักกะโรนีไก่บด ผัดมักกะโรนีไก่ ไข่เจียวใส่ผักต้าลึง, สลัดผัก ถัว่เขียวต้มน ้าตาล

แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวิรตั ิจัดทกุวันพระ ถ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทกุวันอังคาร ** นร. ที่มีการแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในวันที่รายการอาหาร

ของว่างตอนบา่ยจัดให้เฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของว่างของ ร.ร. มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ **

รายการอาหารอาจปรบัเปลีย่น หากการปรบัรายการเก็บเกี่ยวผักอินทรยี์ที่ปลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของว่างอนุบาล

ปลา = 1 ผลไม้ = 3 กะท ิ= 1 น ้าเชือ่ม = 2

หม ู= 2 กะท ิ= 1 กะท ิ= 3

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข่ = 1

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2559 เทอม 2

ฝ่ายปจัจัย 4 30/6/2017



โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวัน ของว่างบ่าย
วัน ของว่างเชา้ นร.อนุบาล นร.ประถม คุณครู น.ร. อนุบาล

จันทร์
13-ก.พ.-60

อังคาร ข้าว, ไข่ตุ๋น ข้าว,ต้มโคล้งเหด็

14-ก.พ.-60 กล้วยไข่ ข้าว, ไข่ตุ๋น ผัดผักรวมใส่เต้าหู้ ผัดผักรวมใส่เต้าหู้ วุ้นน ้าเชือ่มใบเตย
มังสวิรัติ ชมพู่ มะม่วงมัน มะม่วงมันจิ มพริกกับเกลือ
พุธ ขนมฟักทอง (อ.) ขนมจีนน ้ายากะทิ, น ้ายาป่า ไข่ต้ม

15-ก.พ.-60 ขนมกล้วย (ป.) เกีย๋มอ๋ีน ้าลูกชิ นปลา เกีย๋มอ๋ีน ้าลูกชิ นปลาใส่กะหล่้าปลี สลัดผัก สาคูเปียกเผือก
แอ๊ปเปิ้ล สาคูเปียกเผือก สาคูเปียกเผือก

พฤหสับดี ข้าว, แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด ข้าว, แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด
16-ก.พ.-60 แซนวิชไก่ ข้าว, แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด หมูผัดน ้ามันหอยใส่แครอท หมูผัดพริกขิงใส่ถัว่ฝักยาว,สลัดผัก เฉาก๊วย

ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง
ศกุร์

17-ก.พ.-60      ข้าวโพดต้ม ผัดยากิโซบะหมูบด ผัดยากิโซบะหมู ผัดยากิโซบะหม,ู สลัดผัก ลอดชอ่ง
สาลี่ ลอดชอ่ง ลอดชอ่ง

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวิรตั ิจัดทกุวันพระ ถ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทกุวันอังคาร ** นร. ที่มีการแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในวันที่รายการอาหาร

ของว่างตอนบา่ยจัดให้เฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของว่างของ ร.ร. มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ **

รายการอาหารอาจปรบัเปลีย่น หากการปรบัรายการเก็บเกี่ยวผักอินทรยี์ที่ปลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของว่างอนุบาล

ปลา = 1 ผลไม้ = 2 กะท ิ= 1 น ้าเชือ่ม = 2

หม ู= 2 กะท ิ= 2 กะท ิ= 2

ไก่ = 0 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 0

ไข่ = 1

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2559 เทอม 2

หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

ฝ่ายปจัจัย 4 30/6/2017



โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวัน ของว่างบ่าย
วัน ของว่างเชา้ นร.อนุบาล นร.ประถม คุณครู น.ร. อนุบาล

จันทร์ ข้าวคลุกปลาทอดน ้าปลา ข้าว, ปลาทอดน ้าปลา ข้าว, แกงป่าปลาขูด
20-ก.พ.-60 ขนมปังเนยสด แกงจืดฟักใส่หมูสับ แกงจืดฟักใส่หมูสับ ไข่เจียวใส่หอมใหญ่, สลัดผัก ข้าวโพดคลุกน ้าตาล

ส้มจีน ส้มจีน ส้มจีน
อังคาร

21-ก.พ.-60 ฟักทองนึ่ง เส้นใหญ่ราดหน้าเต้าหู้ผักรวม เส้นใหญ่ราดหน้าเต้าหู้ผักรวม เส้นใหญ่ราดหน้าเต้าหู้ผักรวม ข้าวเหนียวด้าเปียกเผือก
มังสวิรัติ แก้วมังกร ข้าวเหนียวด้าเปียกเผือก ข้าวเหนียวด้าเปียกเผือก
พุธ ข้าว, ต้มจับฉ่ายหมู ข้าว, ต้มจับฉ่ายหมู, สลัดผัก

22-ก.พ.-60 ขนมใส่ไส้ ข้าว, ต้มจับฉ่ายหมู หมูก้อนทอด ผัดพริกแกงหมูใส่พริกชี ฟ้า ซ่าหร่ิม
ป.5,6เปล่งบาน มะละกอ มะละกอ มะละกอ
พฤหสับดี     ข้าวเหนียว,ส้มต้า,ไก่ทอด
23-ก.พ.-60 ขนมปงัฟักทองลูกเกด ข้าวเหนียว,ส้มต้า,ไก่ทอด ข้าวเหนียว,ส้มต้า,ไก่ทอด แกงอ่อมหมู ข้าวโพด,วุ้น,น ้าเชือ่มใบเตย
ป.3,4เปล่งบ่าน แคนตาลูป ข้าวโพด,ลูกชดิ,น ้าเชือ่มใบเตย ข้าวโพด,ลูกชดิ,น ้าเชือ่มใบเตย

ศกุร์ ก๋วยเต๋ียวเซี่ยงไฮ้ผัดซีอ๊ิว / ขี เมาหมู
24-ก.พ.-60 มันต้ม ก๋วยเต๋ียวเซี่ยงไฮ้หมูบด ก๋วยเต๋ียวเซี่ยงไฮ้หมู สลัดผัก กล้วยบวชชี

ชมพู่ กล้วยบวชชี กล้วยบวชชี
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวิรตั ิจัดทกุวันพระ ถ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทกุวันอังคาร ** นร. ที่มีการแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในวันที่รายการอาหาร

ของว่างตอนบา่ยจัดให้เฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของว่างของ ร.ร. มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ **

รายการอาหารอาจปรบัเปลีย่น หากการปรบัรายการเก็บเกี่ยวผักอินทรยี์ที่ปลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของว่างอนุบาล

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

หม ู= 2 กะท ิ= 2  กะท ิ= 3

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 1

ไข่ = 0

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2559 เทอม 2

ฝ่ายปจัจัย 4 30/6/2017



โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวัน ของว่างบ่าย
วัน ของว่างเชา้ นร.อนุบาล นร.ประถม คุณครู น.ร. อนุบาล

จันทร์        เส้นหมี่ข้าวกล้องน ้าลูกชิ นปลา        เส้นหมี่ข้าวกล้องน ้าลูกชิ นปลา
27-ก.พ.-60 เค้กกล้วยหอม เส้นหมี่ข้าวกล้องน ้าลูกชิ นปลา                            ใส่ถัว่งอก ใส่ถัว่งอก มันต้มน ้าตาล

ฝร่ัง มันต้มน ้าตาล ครองแครงน ้ากะทิใส่มะพร้าวอ่อน
อังคาร มังฯ ข้าว,ต้มย้าเหด็(ไม่พริก) ข้าว,ต้มย้าเหด็

28-ก.พ.-60 กล้วยน ้าว้า ข้าวต้ม,ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ ลูกเดือยแกงบวด
อ.แรกแย้ม อ.2 แคนตาลูป แคนตาลูป แคนตาลูป

พุธ ข้าว / ขนมจีน

1-มี.ค.-60 ข้าวต้มมัด ผัดมักกะโรนีไก่บด ผัดมักกะโรนีไก่ แกงเขียวหวานหมูพริกขี หนู ถัว่แดงต้มน ้าตาล
อ.แรกแย้ม อ.1 แอปเปิ้ล ถัว่แดงต้มน ้าตาล ถัว่แดงต้มน ้าตาล  

พฤหสับดี ข้าว, ผัดกระเพราหมู (ไม่พริก) ข้าว, ผัดกระเพราหมู 
2-มี.ค.-60 แซนวิชไข่ ข้าว, แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด, สลัดผัก วุ้นมะพร้าว

 แรกแย้ม ดล. ป.2เปล่งบาน แก้วมังกร แก้วมังกร สับปะรด
ศกุร์ ข้าว,แกงจืดหวัไชเท้าหมูบด ข้าว,แกงจืดหวัไชเท้าหมูบด

3-มี.ค.-60    ข้าวโพดต้ม ข้าว,แกงจืดหวัไชเท้าหมูบด หมูทอดกระเทียม ผัดพริกแกงหมูใส่หน่อไม,้สลัดผัก ถัว่ด้าน ้ากะทิ
อ.3รับประกาศ ป.1เปล่งบาน มะละกอ มะละกอ มะม่วงดิบ       

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวิรตั ิจัดทกุวันพระ ถ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทกุวันอังคาร ** นร. ที่มีการแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในวันที่รายการอาหาร

ของว่างตอนบา่ยจัดให้เฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของว่างของ ร.ร. มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ **

รายการอาหารอาจปรบัเปลีย่น หากการปรบัรายการเก็บเกี่ยวผักอินทรยี์ที่ปลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของว่างอนุบาล

ปลา = 1 ผลไม้ = 3 กะท ิ= 1 น ้าเชือ่ม = 3

หม ู= 3 กะท ิ= 0 กะท ิ= 2

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 2 คลกุน ้าตาล = 0

ไข่ = 1

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2559 เทอม 2

ฝ่ายปจัจัย 4 30/6/2017


