
โรงเรยีนทอสี

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

จันทร์
1-พ.ค.-60 บะหมี่เกีย๊วน ้าหมูสับ

ถัว่แดงต้มน ้าตาล

อังคาร ข้าว, แกงเผ็ดไก่ใส่ฟักเขียว
2-พ.ค.-60 หมูทอดกระเทียม, สลัดผัก

แตงโม
พุธ

3-พ.ค.-60 สปาเก็ตตี ผัดปลาเค็ม, สลัดผัก
ลอดชอ่งน ้ากะทิ

พฤหสับดี ข้าว, น ้าพริกอ่อง+ผักสด
4-พ.ค.-60 แกงจืดมะระใส่กระดูกหมู

แอปเปิ้ล

ศุกร์
5-พ.ค.-60 เส้นหมี่น ้าหมูตุ๋น

กล้วยบวชชี
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดอืน ** นร. ที่มีการแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในวันที่รายการอาหาร

อาหารมังสวิรตั ิจัดทกุวันพระ ถ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทกุวันอังคาร และของว่างของ ร.ร. มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ **

ของว่างตอนบา่ยจัดให้เฉพาะนักเรยีนอนุบาล

รายการอาหารอาจปรบัเปลีย่น หากการปรบัรายการเก็บเกี่ยวผักอินทรยี์ที่ปลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของว่างอนุบาล

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

หม ู= 3 กะท ิ= 2 กะท ิ= 0

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข่ = 0

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2560 เทอม 1

ฝ่ายปจัจัย 4 30/6/2017



โรงเรยีนทอสี

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

จันทร์ (เด็กเล็ก และ อ. 1 จ้านวน 47 คน) ข้าว,ไข่ตุ๋นหมูบด
8-พ.ค.-60 ข้าวต้มมัด ข้าว,ไข่ตุ๋นหมูบด หยุด      ไก่ขอทาน    กลับคร่ึงวัน

ฝร่ัง ฝร่ัง

อังคาร (เด็กเล็ก และ อ. 1 จ้านวน 47 คน)

9-พ.ค.-60 กล้วยน ้าว้า ผัดมักกะโรนีหมูบด หยุด เส้นหมี่ราดหน้าหมู กลับคร่ึงวัน
แคนตาลูป เฉาก๊วยน ้าเชือ่ม

พุธ

10-พ.ค.-60 วันวิสาขบูชา
วันพระ
พฤหสับดี (เด็กเล็ก และ อ. 1 จ้านวน 47 คน) ก๋วยเต๋ียวคัว่ไก่ , ซุปฟัก
11-พ.ค.-60 ขนมปังชปุไข่ทอด ก๋วยเต๋ียวคัว่ไก่,ซุปฟัก หยุด สลัดผัก กลับคร่ึงวัน

สาลี่ สาลี่

ศุกร์
12-พ.ค.-60 หยุดวันพืชมงคล

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดอืน ** นร. ที่มีการแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในวันที่รายการอาหาร

อาหารมังสวิรตั ิจัดทกุวันพระ ถ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทกุวันอังคาร และของว่างของ ร.ร. มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ **

ของว่างตอนบา่ยจัดให้เฉพาะนักเรยีนอนุบาล

รายการอาหารอาจปรบัเปลีย่น หากการปรบัรายการเก็บเกี่ยวผักอินทรยี์ที่ปลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของว่างอนุบาล

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

หม ู= 2 กะท ิ= 0 กะท ิ= 0

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข่ = 1

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2560 เทอม 1

ฝ่ายปจัจัย 4 30/6/2017



โรงเรยีนทอสี

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

จันทร์ (เด็กเล็ก และ อ. 1 จ้านวน 47 คน) ข้าว, หมูผัดพริกแกงใส่ถัว่ฝักยาว
15-พ.ค.-60 เค้กกล้วยหอม ข้าว,แกงจืดผักกาดขาวลูกชิ นปลา หยุด แกงจืดผักกาดขาวใส่ลูกชิ นปลา กลับคร่ึงวัน

ชมพู่ ชมพู่

อังคาร (เด็กเล็ก และ อ. 1 จ้านวน 47 คน)

16-พ.ค.-60 กล้วยน ้าว้า ก๋วยเต๋ียวเซี่ยงไฮ้น ้าหมูสับ หยุด ก๋วยเต๋ียวเซี่ยงไฮ้น ้าหมูสับ กลับคร่ึงวัน
มังสวิรัติ แก้วมังกร มันต้มน ้าตาล
พุธ (เด็กเล็ก และ อ. 1 จ้านวน 47 คน)

17-พ.ค.-60 ขนมกล้วย ข้าว,หมูหวาน,ซุปฟัก หยุด ข้าวคลุกกะปิ , ซุปฟัก กลับคร่ึงวัน
เงาะ สลิม่

พฤหสับดี (เด็กเล็ก และ อ. 1 จ้านวน 47 คน) ป. 1-6 เปิด จ้านวน 235 คน ข้าว, ไข่เจียวใส่ใบโหระพา
18-พ.ค.-60 แซนวิชไก่ ข้าว,ซุปไข่นกกระทา ข้าว, แกงจืดไข่น ้า, ผัดผักรวม ต้มย้าเหด็น ้าข้น , สลัดผัก กลับคร่ึงวัน
วันพระ ป. 1 เปิด แอปเปิ้ล แคนตาลูป แคนตาลูป

ศุกร์ (เด็กเล็ก และ อ. 1 จ้านวน 47 คน) ข้าว, ไก่ทอด ข้าว,แพนงไก่
19-พ.ค.-60 ข้าวโพดต้ม ข้าว, แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ, สลัดผัก กลับคร่ึงวัน

ประถมเปิดครบ ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดอืน ** นร. ที่มีการแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในวันที่รายการอาหาร

อาหารมังสวิรตั ิจัดทกุวันพระ ถ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทกุวันอังคาร และของว่างของ ร.ร. มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ **

ของว่างตอนบา่ยจัดให้เฉพาะนักเรยีนอนุบาล

รายการอาหารอาจปรบัเปลีย่น หากการปรบัรายการเก็บเกี่ยวผักอินทรยี์ที่ปลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของว่างอนุบาล

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

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 0

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข่ = 1

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2560 เทอม 1

ฝ่ายปจัจัย 4 30/6/2017



โรงเรยีนทอสี

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

จันทร์ อ.1-3 เก่า จ้านวน   139  คน ข้าว, ปลาทอดน ้าปลา ข้าว,ปลาสามรส
22-พ.ค.-60 ขนมปังหมูหยอง ข้าวคลุกปลานึ่งซีอ๊ิว, ซุปผัก ซุปผัก แกงจืดหน่อไม้ไผ่ตงใส่กระดูกหมู ข้าวเหนียวเปียกเผือก
อ.ใหม่ 47คน หยุด ชมพู่ ชมพู่ ชมพู่

อังคาร เปิดครบทุกชั น ข้าว, แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด ข้าว, แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด
23-พ.ค.-60 กล้วยหอม ข้าว, แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด ผัดกระเพราหมู (ไม่พริก) ผัดกระเพราหมู ถัว่เขียวต้มน ้าตาล

ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง
พุธ ข้าว,ซุปไก่

24-พ.ค.-60 ขนมฟักทอง ซุปมักกะโรนีไก่บด ซุปมักกะโรนีไก่ คัว่กลิ งหมู,ผักสด,ผักสลัด วุ้นมะพร้าวอ่อน
แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล อนุบาลใหม่นอนกลางวัน

พฤหสับดี ข้าว,ย้าไข่ดาว (ไม่พริก) ข้าว,ย้าไข่ดาว 
25-พ.ค.-60 ขนมปังแครอทลูกเกด ข้าว, แกงจืดเต้าหู้ต้าลึง แกงจืดเต้าหู้ต้าลึง แกงจืดเต้าหู้ต้าลึง ซาหร่ิม
วันพระ เงาะ ซาหร่ิม ซาหร่ิม

ศุกร์ ข้าว,แกงเผ็ดไก่ใส่ฟักเขียว
26-พ.ค.-60 กล้วยไข่ เกีย๋มอ๋ีน ้าหมูบด เกีย๋มอ๋ีน ้าหมูบด ปลาเล็กปลาน้อยทอด วุ้นน ้าเชือ่มใบเตย

มะละกอ ข้าวโพด,ลูกชดิ,น ้าเชือ่มใบเตย ข้าวโพด,ลูกชดิ,น ้าเชือ่มใบเตย
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดอืน ** นร. ที่มีการแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในวันที่รายการอาหาร

อาหารมังสวิรตั ิจัดทกุวันพระ ถ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทกุวันอังคาร และของว่างของ ร.ร. มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ **

ของว่างตอนบา่ยจัดให้เฉพาะนักเรยีนอนุบาล

รายการอาหารอาจปรบัเปลีย่น หากการปรบัรายการเก็บเกี่ยวผักอินทรยี์ที่ปลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของว่างอนุบาล

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

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 2

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข่ = 1

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2560 เทอม 1

ฝ่ายปจัจัย 4 30/6/2017



โรงเรยีนทอสี

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

จันทร์ ข้าว, ปลาชบุเกล็ดขนมปังป่นทอด ข้าว, ปลาชบุเกล็ดขนมปังป่นทอด ข้าว, ผัดเผ็ดลูกชิ นปลา
29-พ.ค.-60 แยมโรล แกงจืดกะหล่้าปลีหมูบด แกงจืดกะหล่้าปลีหมูบด แกงจืดกะหล่้าปลีหมูบด รวมมิตร
proud day แก้วมังกร แก้วมังกร แก้วมังกร

อังคาร
30-พ.ค.-60 ฟักทองนึ่ง บะหมี่น ้าไก่ฉีก บะหมี่น ้าน่องไก่ตุ๋น บะหมี่น ้าน่องไก่ตุ๋น เฉาก๊วย
proud day ฝร่ัง เฉาก๊วย เฉาก๊วย

พุธ ขนมกล้วย(อนุบาล) ข้าว,ไข่ตุ๋นใส่หมูบด ข้าว,แกงเทโพหมู

31-พ.ค.-60 ขนมเผือก(ประถม) ข้าว,ไข่ตุ๋นใส่หมูบด ผัดวุ้นเส้น ผัดวุ้นเส้น สาคูเปียกเผือก
proud day แคนตาลูป แคนตาลูป แคนตาลูป

พฤหสับดี
1-มิ.ย.-60 แซนวิชไข่ สปาเก็ตตี หมูสับ สปาเก็ตตี หมูสับ สปาเก็ตตี ผัดปลาเค็ม,สลัดผัก มันต้มน ้าตาล

แอปเปิ้ล มันต้มน ้าตาล มันต้มน ้าตาล

ศุกร์ ข้าว, ต้มจับฉ่าย (มังฯ) ข้าว, ต้มจับฉ่าย (มังฯ)
2-มิ.ย.-60 กล้วยต้ม ข้าว,ต้มจับฉ่าย (มังฯ) ทอดมันข้าวโพด ทอดมันข้าวโพดใส่พริกแกง ข้าวเหนียวถัว่ด้า
วันพระ สาลี่ สาลี่ สาลี่ น ้ากะทิ

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดอืน ** นร. ที่มีการแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในวันที่รายการอาหาร

อาหารมังสวิรตั ิจัดทกุวันพระ ถ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทกุวันอังคาร และของว่างของ ร.ร. มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ **

ของว่างตอนบา่ยจัดให้เฉพาะนักเรยีนอนุบาล

รายการอาหารอาจปรบัเปลีย่น หากการปรบัรายการเก็บเกี่ยวผักอินทรยี์ที่ปลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของว่างอนุบาล

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

หม ู= 3 กะท ิ= 0 กะท ิ= 3

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 2 คลกุน ้าตาล = 0

ไข่ = 1

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2560 เทอม 1

ฝ่ายปจัจัย 4 30/6/2017


