
โรงเรยีนทอสี

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

จันทร์        เส้นหมี่ข้าวกล้องน้้าลูกชิน้ปลา        เส้นหมี่ข้าวกล้องน้้าลูกชิน้ปลา
27-ก.พ.-60 เค้กกล้วยหอม เส้นหมี่ข้าวกล้องน้้าลูกชิน้ปลา                            ใส่ถัว่งอก ใส่ถัว่งอก ครองแครงน้้ากะทิ

ฝร่ัง ครองแครงน้้ากะทิ ครองแครงน้้ากะทิ
อังคาร มังฯ ข้าว,ต้มย้าเหด็(ไม่พริก) ข้าว,ต้มย้าเหด็

28-ก.พ.-60 กล้วยน้้าว้า ข้าวต้ม,ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ วุ้นมะพร้าว
อ.แรกแย้ม อ.2 แคนตาลูป แคนตาลูป แคนตาลูป

พุธ ข้าว/ขนมจีน,แกงเขียวหวานหมูพริกขีห้นู

1-มี.ค.-60 ข้าวต้มมัด ผัดมักกะโรนีไก่บด ผัดมักกะโรนีไก่ ทอดมันปลา มันต้มน้้าตาล
อ.แรกแย้ม อ.1 ชมพู่ ชมพู่ ชมพู่
พฤหสับดี ข้าว, ผัดกระเพราหมู (ไม่พริก) ข้าว, ผัดกระเพราหมู 
2-มี.ค.-60 แซนวิชไข่ ข้าว, แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด, สลัดผัก ถัว่แดงต้มน้้าตาล

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

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

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 ู= 2 กะท ิ= 1 กะท ิ= 2

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 ข้าวคลุกปลาทอด ข้าว,ปลาทอดน้้าปลา ข้าว,ลูกชิน้ปลาลวกจ้ิม
6-มี.ค.-60 ขนมปงัมันเทศสมี่วง แกงจืดผักกาดขาวเต้าหมูสับ แกงจืดผักกาดขาวหมูสับ แกงจืดผักกาดขาวหมูสับ,สลัดผัก ข้าวเหนียวเปียกเผือก

แก้วมังกร แก้วมังกร แก้วมังกร
อังคาร ข้าว, ซุปไข่นกกระทา ข้าว,แกงเทโพ (มังฯ)

7-มี.ค.-60 ฟักทองนึ่ง ข้าว,ซุปไข่นกกระทา ผัดวุ้นเส้น ผัดวุ้นเส้น เม็ดแมงลักน้้าเชือ่มใบเตย
มังสวิรัติ ส้ม ส้ม ส้ม

พุธ ข้าว,ซุปผักหมูบด ข้าว,แกงส้มปลาใส่มะละกอ

8-มี.ค.-60 ขนมใส่ไส้ ข้าว,ซุปผักหมูบด หมูก้อนทอด หมูก้อนทอด,สลัดผัก ถัว่เขียวต้มน้้าตาล
ชมพู่ ชมพู่ มะม่วงดิบ

พฤหสับดี
9-มี.ค.-60 ขนมปังสังขยา เส้นหมี่ผัดซีอ๊ิวหมูสับ เส้นหมี่ผัดซีอ๊ิวหมูชิน้ เส้นหมี่ผัดซีอ๊ิว / ขีเ้มาหมู ข้าวโพดคลุก

การแสดง อ. 3 แคนตาลูป ข้าวโพด,ลูกชดิ,น้้าเชือ่ม ข้าวโพด,ลูกชดิ,น้้าเชือ่ม อ. 3 รับประกาศ
ศกุร์ ข้าวเหนียว,ส้มต้า,ไก่ทอด

10-มี.ค.-60        กล้วยน้้าว้า ข้าวเหนียว,ส้มต้า,ไก่ทอด ข้าวเหนียว,ส้มต้า,ไก่ทอด ลาบหมู เฉาก๊วย
เรียนวันสุดท้าย สาลี่ เฉาก๊วย เฉาก๊วย

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 ิ= 1

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 2 คลกุน ้าตาล = 1

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 ข้าวคลุกปลาชบุเกล็ดขนมปังป่นทอด ข้าว, ปลาทอดน้้าปลา , น้้าย้ามะม่วง
13-มี.ค.-60 คุก๊กีค้อร์นเฟลค แกงจืดหวัไชเท้าใส่หมูสับ แกงจืดหวัไชเท้าใส่หมูสับ

ป.1 และ 2 = 84 คน สับปะรด สับปะรด
อังคาร

14-มี.ค.-60 มันต้ม ข้าวหน้าไก่, กุนเชยีงทอด ข้าวหน้าไก่, กุนเชยีงทอด
ป.1 และ 2 = 84 คน มะละกอ มะละกอ

พุธ

15-มี.ค.-60 ข้าวเหนียวสังขยา บะหมี่น้้าหมูสับ บะหมี่น้้าต้มย้าหมูสับ
ป.1 และ 2 = 84 คน ข้าวต้มน้้าวุ้นใส่น้้าเชือ่ม ข้าวต้มน้้าวุ้นใส่น้้าเชือ่ม

พฤหสับดี
16-มี.ค.-60 เส้นหมี่ราดหน้าหมูหมักใส่ผักรวม

ลอดชอ่งน้้ากะทิ
ศกุร์

17-มี.ค.-60 สุกีย้ากีน้้้า
ข้าวเหนียวเปียกเผือก

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 = 0

หม ู= 2 กะท ิ= 1 กะท ิ= 0

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

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 50 คน
20-มี.ค.-60 แยมโรล เกีย๋มอ๋ีน้้าลูกชิน้ปลา เส้นเล็กน้้าลูกชิน้ปลาใส่ผักกะหล่้า

คา่ยฤดรู้อน ชมพู่ ถัว่แดงต้มน้้าตาล
อังคาร 50 คน ข้าว, ต้มโคล้งกระดูกหมู

21-มี.ค.-60 ข้าวโพดต้ม ข้าวต้ม, ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ
คา่ยฤดรู้อน แคนตาลูป แคนตาลูป

พุธ 50 คน

22-มี.ค.-60 ข้าวเหนียวสังขยา ข้าวมันไก่, ซุปฟัก ข้าวมันไก่, ซุปฟัก
คา่ยฤดรู้อน ส้ม ส้ม

พฤหสับดี 50 คน ข้าว, แกงจืดกะหล่้าปลีหมูบด
23-มี.ค.-60 ขนมปงัชุบไข่ทอด ข้าว, แกงจืดกะหล่้าปลีหมูบด ย้ามะเขือยาว+ไข่ต้ม

คา่ยฤดรู้อน ฝร่ัง ฝร่ัง
ศกุร์ 50 คน

24-มี.ค.-60 กล้วยน้้าว้า สปาเก็ตต้ีหมูบด สปาเก็ตต้ีขีเ้มาหมู
คา่ยฤดรู้อน แอ๊ปเปิ้ล 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 = 3 กะท ิ= 0 น ้าเชือ่ม = 0

หม ู= 2 กะท ิ= 1 กะท ิ= 0

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, น้้าพริกกะปิ,ปลาททูอด,ผักสด,ผักลวก

27-มี.ค.-60 ขนมปังเนยสด ข้าวต้มปลา แกงจืดหวัไชโป้วกระดูกหมูใส่ถัว่ลิสง
คา่ยฤดรู้อน มะละกอ มะละกอ
อังคาร

28-มี.ค.-60 กล้วยไข่ ข้าว, ไข่ตุ๋นหมูสับ ข้าว, ไข่ลูกเขย, ต้มข่าไก่
คา่ยฤดรู้อน แก้วมังกร แก้วมังกร

พุธ

29-มี.ค.-60 ข้าวต้มมัด บะหมี่น้้าไก่ตุ๋น บะหมี่น้้าไก่ตุ๋น
คา่ยฤดรู้อน สาลี่ สาคูเปียกข้าวโพด

พฤหสับดี
30-มี.ค.-60 แซนวิชไก่ ข้าว, หมูหวาน, ซุปฟัก ข้าวคลุกกะป,ิ ซุปฟัก

คา่ยฤดรู้อน มะละกอ เฉาก๊วย
ศกุร์ ข้าว, น้้าพริกอ่อง+ไข่ต้ม+ผักสด

31-มี.ค.-60 ฟักทองนึ่ง ข้าว, ซุปหมูใส่มันฝร่ัง แกงจืดมะระใส่กระดูกหมู
- ปิดคา่ยฤดรู้อน - 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 ิ= 0 น ้าเชือ่ม = 0

หม ู= 2 กะท ิ= 1 กะท ิ= 0

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข่ = 1

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2559 เทอม 2

ฝ่ายปจัจัย 4 30/6/2017


