
โรงเรยีนทอสี

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

จันทร์ ใบโพธิ์ = 22 คน ต้นโพธิ์ = 28 คน

3-ก.ค.-60 ขนมปังสังขยา เส้นหมี่น้้าลูกชิน้ปลาใส่ถัว่งอก เส้นหมี่น้้าลูกชิน้ปลาใส่ถัว่งอก เส้นหมี่น้้าลูกชิน้ปลาใส่ถัว่งอก วุ้นมะพร้าวอ่อน
เปิดค่ายโพธิ สาลี่ ลองกอง ลองกอง

อังคาร ข้าว, แกงจืดเต้าหู้สาหร่าย ข้าว, แกงจืดเต้าหู้สาหร่าย
4-ก.ค.-60 กล้วยน้้าว้า ข้าว, แกงจืดเต้าหู้สาหร่าย ผัดวุ้นเส้น ผัดมะเขือยาวใส่ใบโหระพา ลอดชอ่ง
มังสวิรัติ แก้วมังกร ลอดชอ่ง ลอดชอ่ง

พุธ ข้าว, แกงจืดหวัไชเท้าหมูบด ข้าว, แกงจืดหวัไชเท้าหมูบด

5-ก.ค.-60 ขนมใส่ไส้ ข้าว, แกงจืดหวัไชเท้าหมูบด ไก่ทอด ไก่ผัดพริกเหลืองต้าใส่ถัว่ฝักยาว ข้าวโพดคลุก
แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล

พฤหสับดี
6-ก.ค.-60 แซนวิชไก่ สปาเก็ตต้ีหมูบด สปาเก็ตต้ีหมูบด สปาเกตต้ีผัดขีเ้มาหมูบด , สลัดผัก มันต้มน้้าตาล

ชมพู่ มันต้มน้้าตาล มันต้มน้้าตาล

ศุกร์ ข้าว , แกงจืดผักต้าลึงหมูบด ข้าว , แกงจืดผักต้าลึงหมูบด
7-ก.ค.-60 ฟักทองนึ่ง ข้าว,แกงจืดผักต้าลึงหมูบด หมูก้อนทอดใส่ข้าวโพด ผัดเผ็ดหมูป่า กล้วยบวชชี

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 ิ= 0 น ้าเชือ่ม = 2

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 2

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 1

ไข่ = 1

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2560 เทอม 1

ฝ่ายปจัจัย 4 7/7/2017



โรงเรยีนทอสี

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

จันทร์
10-ก.ค.-60 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

อังคาร
11-ก.ค.-60 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

พุธ ใบโพธิ์ - โพธิ 50 คน ใบโพธิ์ = 22 คน ต้นโพธิ์ = 28 คน

12-ก.ค.-60 ข้าวเหนียวสงัขยา ข้าวมันไก่,ซุปฟัก ข้าวมันไก่,ซุปฟัก ข้าวมันไก่,ซุปฟัก นร หยุดกลางภาค

นร หยุดกลางภาค แก้วมังกร แก้วมังกร แก้วมังกร

พฤหสับดี ใบโพธิ์ - โพธิ 50 คน ใบโพธิ์ = 22 คน ต้นโพธิ์ = 28 คน บะหมี่น้้าต้มย้าหมูตุ๋น
13-ก.ค.-60 แซนวิชไข่ บะหมี่น้้าผักกวางตุ้งหมูบด บะหมี่น้้าผักกวางตุ้งหมูตุ๋น สลัดผัก นร หยุดกลางภาค

นร หยุดกลางภาค แคนตาลูป เผือกแกงบวด เผือกแกงบวด

ศุกร์ ใบโพธิ์ - โพธิ 50 คน ใบโพธิ์ = 22 คน  ต้นโพธิ์=28 คน ข้าวเหนียว , ส้มต้า
14-ก.ค.-60 กล้วยน้้าว้า ข้าวเหนียว,ส้มต้า,หมูทอด ข้าวเหนียว,สม้ต้า,หมูทอด หมูทอด , แกงอ่อม นร หยุดกลางภาค

นร หยุดกลางภาค สาลี่ สลิม่ สลิม่
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 = 0 ผลไม้ = 2 กะท ิ= 0 น ้าเชือ่ม = 2

หม ู= 2 กะท ิ= 1 กะท ิ= 1

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 0

ไข่ = 0

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2560 เทอม 1

ฝ่ายปจัจัย 4 7/7/2017



โรงเรยีนทอสี

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

จันทร์ ข้าวคลุกปลาทอด ข้าว, ปลาทอดราดน้้าย้ามะม่วง (ไม่พริก) ข้าว, ปลาทอดราดน้้าย้ามะม่วง, สลัดผัก

17-ก.ค.-60 คุกกีข้้าวโอ๊ต แกงจืดผักกาดขาวหมูบด แกงจืดผักกาดขาวหมูบด แกงจืดผักกาดขาวหมูบด ถัว่เขียวต้มน้้าตาล
มะละกอ มะละกอ มะละกอ

อังคาร
18-ก.ค.-60 ข้าวโพดต้ม ก๋วยจ๊ับไข่,เต้าหู้ ก๋วยจ๊ับไข่,เต้าหู้ ก๋วยจ๊ับไข่,เต้าหู้ ฟักทองแกงบวด
มังสวิรัติ ส้มจีน ฟักทองแกงบวด ฟักทองแกงบวด

พุธ

19-ก.ค.-60 อนุบาล - ขนมฟักทอง ข้าวหน้าไก่, กุนเชยีง ข้าวหน้าไก่, กุนเชยีง ข้าวหน้าไก่, กุนเชยีง เม็ดแมงลักน้้าเชือ่มใบเตย

ประถม -ขนมกล้วย ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง

พฤหสับดี ยากิโซบะหมู
20-ก.ค.-60 ขนมปังมันเทศ ยากิโซบะหมูบด ยากิโซบะหมู สลัดผัก รวมมิตร

ชมพู่ รวมมิตร รวมมิตร

ศุกร์ ข้าว, แกงจืดกระหล่้าปลีหมูบด ข้าว, แกงจืดกระหล่้าปลีหมูบด
21-ก.ค.-60 กล้วยหอม ข้าว, แกงจืดกระหล่้าปลีหมูบด ลาบวุ้นเส้นใส่หมูบด (ไม่พริก) ลาบวุ้นเส้นใส่หมูบด สลิม่

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 ิ= 0 น ้าเชือ่ม = 2

หม ู= 3 กะท ิ= 2 กะท ิ= 3

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 0

ไข่ = 1

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2560 เทอม 1

ฝ่ายปจัจัย 4 7/7/2017



โรงเรยีนทอสี

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

จันทร์ ข้าว, ปลาชบุเกล็ดขนมปังป่นทอด ข้าว, ปลาชบุเกล็ดขนมปังป่นทอด ข้าว, ทอดมันปลากราย
24-ก.ค.-60 ขนมปังหมูหยอง แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด แกงจืดผักกวางตุ้งหมูบด ถัว่แดงต้มน้้าตาล

สาลี่ ลองกอง ลองกอง

อังคาร ก๋วยเต๋ียวคัว่ไข่ , ผักกาดหอม
25-ก.ค.-60 กล้วยไข่ ก๋วยเต๋ียวคัว่ไข่ , ซุปฟัก ก๋วยเต๋ียวคัว่ไข่ , ซุปฟัก ซุปฟักใส่มะนาวดอง มันแกงบวด
มังสวิรัติ แอปเปิ้ล มันแกงบวด มันแกงบวด

พุธ  ข้าว,ซุปหมูบดใส่มันฝร่ัง  ข้าว,ซุปหมูบดใส่มันฝร่ัง

26-ก.ค.-60 ข้าวต้มมัด  ข้าว,ซุปหมูบดใส่มันฝร่ัง ผัดผักบุ้งน้้ามันหอย(ไม่พริก) ผัดผักบุ้งน้้ามันหอยใส่พริก ข้าวเหนียวถัว่ด้าน้้ากะทิ

มะละกอ มะละกอ มะละกอ

พฤหสับดี ข้าวเหนียว, ส้มต้า, ไก่ทอด
27-ก.ค.-60 ขนมปังชบุไข่ทอด ข้าวเหนียว, ส้มต้า, ไก่ทอด ข้าวเหนียว, ส้มต้า, ไก่ทอด แกงหน่อไม้ เฉาก๊วยน้้าเชือ่ม

ฝร่ัง เฉาก๊วยน้้าเชือ่ม เฉาก๊วยน้้าเชือ่ม

ศุกร์
28-ก.ค.-60                                                                                                                      หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาวชริาลงกรณ์

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 = 2

หม ู= 2 กะท ิ= 1 กะท ิ= 2

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข่ = 1

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2560 เทอม 1

ฝ่ายปจัจัย 4 7/7/2017



โรงเรยีนทอสี

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

จันทร์
31-ก.ค.-60 แยมโรล ข้าวผัดธัญพืช, ซุปผัก ข้าวผัดธัญพืช, ซุปผัก ข้าวผัดธัญพืช, ซุปผัก วุ้นมะพร้าวอ่อน

วันพระ ชมพู่ ชมพู่ สับปะรด

อังคาร ข้าว, แกงจืดผักกาดขาวลูกชิน้ปลา ข้าว, แกงจืดผักกาดขาวลูกชิน้ปลา
1-ส.ค.-60 ข้าวโพดต้ม ข้าว, แกงจืดผักกาดขาวลูกชิน้ปลา หมูทอดกระเทียม หมูทอดกระเทียม, แจ่ว ลอดชอ่ง

แก้งมังกร ถัว่แดงต้มน้้าตาล ถัว่แดงต้มน้้าตาล
พุธ เส้นหมี่น้้าหมูตุ๋นใส่ถัว่งอก

2-ส.ค.-60 ข้าวเหนียวสังขยา เส้นหมี่น้้าหมูสับ เส้นหมี่น้้าหมูตุ๋นใส่ถัว่งอก สลัดผัก ข้าวเหนียวเปียกเผือก
สาลี่ ข้าวเหนียวเปียกเผือก ข้าวเหนียวเปียกเผือก

พฤหสับดี ข้าว, แกงจืดเต้าหู้หมูบด ข้าว, แกงจืดเต้าหู้หมูบด
3-ส.ค.-60 แซนวิชไก่ ข้าว, แกงจืดเต้าหู้หมูบด ไข่เจียวหมูสับ ผัดพริกแกงหมูใส่หน่อไม,้ สลัดผัก ฟักทองแกงบวด

แคนตาลูป แคนตาลูป แคนตาลูป

ศุกร์ ข้าว,ต้มข่าไก่
4-ส.ค.-60 กล้วยไข่ ผัดหมี่ซั่วไก่สับ ผัดหมี่ซั่วไก่ ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ ถัว่เขียวต้มน้้าตาล

ปิดค่ายโพธิ 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 = 2

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 3

ไก่ = 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข่ = 1

รายการอาหารประจ้าสัปดาห์
ปีการศกึษา 2560 เทอม 1

ฝ่ายปจัจัย 4 7/7/2017


