
โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์
31-ก.ค.-60 แยมโรล ขา้วผดัธญัพืช, ซุปผกั ขา้วผดัธญัพืช, ซุปผกั ขา้วผดัธญัพืช, ซุปผกั วุน้มะพร้าวอ่อน
วนัพระ ชมพู่ ชมพู่ สับปะรด

องัคาร ขา้ว, แกงจืดผกักาดขาวลูกช้ินปลา ขา้ว, แกงจืดผกักาดขาวลูกช้ินปลา
1-ส.ค.-60 ขา้วโพดตม้ ขา้ว, แกงจืดผกักาดขาวลูกช้ินปลา หมูทอดกระเทียม หมูทอดกระเทียม, แจ่ว ถัว่แดงตม้น ้าตาล

แกว้มงักร แกว้มงักร แกว้มงักร
พธุ

2-ส.ค.-60 ขนมเผือก เส้นใหญ่ผดัซีอ๊ิวหมูสับ เส้นใหญ่ผดัซีอ๊ิวหมู เส้นใหญ่ผดัซีอ๊ิวหมู ขา้วเหนียวเปียกเผือก
สาล่ี ขา้วเหนียวเปียกเผือก ขา้วเหนียวเปียกเผือก

พฤหสับดี ขา้ว, แกงจืดเตา้หู้หมูบดใส่สาหร่าย ขา้ว, แกงจืดเตา้หู้หมูบดใส่สาหร่าย
3-ส.ค.-60 แซนวิชไก่ ขา้ว, แกงจืดเตา้หู้หมูบดใส่สาหร่าย ไข่เจียวหมูสับ ผดัพริกแกงหมูใส่หน่อไม,้ สลดัผกั ฟักทองแกงบวด

แคนตาลูป แคนตาลูป แคนตาลูป

ศุกร์ ขา้ว,ตม้ข่าไก่
4-ส.ค.-60 กลว้ยไข่ ผดัหม่ีซัว่ไก่สับ ผดัหม่ีซัว่ไก่ ผดัวุน้เส้นใส่ไข่ ถัว่เขียวตม้น ้าตาล
ปิดค่ายโพธิ มะละกอ ถัว่เขียวตม้น ้าตาล ถัว่เขียวตม้น ้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 = 2

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 3

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2560 เทอม 1

ฝ่ายปัจจัย 4 25/7/2017



โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ ขา้ว,ไข่พะโล้ ขา้ว,ไข่พะโล้
7-ส.ค.-60 ขนมปังไส้ถัว่แดง ขา้ว,ไข่พะโล้ ทอดมนัขา้วโพด ทอดมนัขา้วโพด (พริก) มนัตม้น ้าตาล
วนัพระ ฝร่ัง มนัตม้น ้าตาล มนัตม้น ้าตาล

องัคาร ขา้วคลุกปลาทอดน ้าปลา ขา้ว, ปลาทอดน ้าปลา ขา้ว, ปลาทอดน ้าปลา
8-ส.ค.-60 กลว้ยหอม ซุปผกัหมูบด ซุปผกัหมูบด ตม้แซ่บซ่ีโครงหมู ทบัทิมกรอบ

แอปเป้ิล แอปเป้ิล แอปเป้ิล
พธุ

9-ส.ค.-60 ขา้วตม้มดั บะหม่ีน ้าไก่ฉีก บะหม่ีน ้าไก่ตุ๋น บะหม่ีน ้าไก่ตุ๋นมะระ,สลดัผกั สาคูเปียกขา้วโพด
แคนตาลูป สาคูเปียกขา้วโพด สาคูเปียกขา้วโพด

พฤหสับดี ขา้ว, ผดักระเพราหมู (ไม่พริก) ขา้ว, ผดักระเพราหมู
10-ส.ค.-60 แซนวิชไข่ ขา้วตม้หมูสับ แกงจืดผกัโขมใส่หมูสับ แกงจืดผกัโขมใส่หมูสับ, สลดัผกั วุน้น ้าเช่ือมใบเตย

ชมพู่ ชมพู่ ชมพู่

ศุกร์ ขา้วคลุกกะปิ ขา้วคลุกกะปิ
11-ส.ค.-60 ฟักทองน่ึง ขา้ว, หมูหวาน, ซุปฟัก หมูหวาน, ซุปฟัก หมูหวาน, ซุปฟัก ลอดช่อง

แคนตาลูป แคนตาลูป แคนตาลูป
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 = 2

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 3

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2560 เทอม 1

ฝ่ายปัจจัย 4 25/7/2017



โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์
14-ส.ค.-60

องัคาร ขา้ว,แกงเลียง
15-ส.ค.-60 กลว้ยน ้าวา้ ผดัมกักะโรนีใส่ไข่ ผดัมกักะโรนีใส่ไข่ ไข่เจียวใส่หอมใหญ่ ขา้วโพด,วุน้
วนัพระ สาล่ี ขา้วโพด,ลูกชิด,น ้าเช่ือมใบเตย ขา้วโพด,ลูกชิด,น ้าเช่ือมใบเตย น ้าเช่ือมใบเตย
พธุ

16-ส.ค.-60 ขนมกลว้ย ขา้วมนัไก่,ซุปฟัก ขา้วมนัไก่,ซุปฟัก ขา้วมนัไก่,ซุปฟัก ซาหร่ิม
แอปเป้ิล แอปเป้ิล แอปเป้ิล

พฤหสับดี เส้นหม่ีน ้าหมูตุ๋นใส่ถัว่งอก
17-ส.ค.-60 ขนมปังไส้สังขยา เก๋ียมอ๋ีน ้าหมูสับ เส้นหม่ีน ้าหมูตุ๋นใส่ถัว่งอก สลดัผกั กลว้ยบวชชี

ทริป อ.2 ฝร่ัง กลว้ยบวชชี กลว้ยบวชชี

ศุกร์ (วนัวิทยาศาสตร์) ขา้ว,แกงส้มมะละกอ
18-ส.ค.-60 ขนมปังแครอทลูกเกด ขา้ว,แกงจืดกระหล ่าปลีหมูสับ ขา้ว,หมูทอดน ้าปลา,แตงกวา หมูทอดน ้าปลา แมงลกัน ้าเช่ือมใบเตย

มะละกอ มะละกอ มะละกอ
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 = 0 ผลไม ้= 2 กะท ิ= 0 น ้าเชือ่ม = 2

หม ู= 2 กะท ิ= 2  กะท ิ= 2

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

ปีการศึกษา 2560 เทอม 1

หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจา้บรมราชินีนารถ

รายการอาหารประจ าสปัดาห์

ฝ่ายปัจจัย 4 25/7/2017



โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ ขา้ว, ย  าไข่ตม้ (ไม่พริก) ขา้ว,เห็ดนางฟ้าผดักระเพรากรอบ
21-ส.ค.-60 คุกก้ีคอร์นเฟรค ขา้ว, ซุปเตา้หู้สาหร่าย  ซุปเตา้หู้สาหร่าย  ซุปเตา้หู้สาหร่าย ขา้วเหนียวเปียกเผือก
วนัพระ สาล่ี แคนตาลูป แคนตาลูป

องัคาร บะหม่ีน ้าลูกช้ินปลา บะหม่ีน ้าลูกช้ินปลา บะหม่ีน ้าลูกช้ินปลา
22-ส.ค.-60 กลว้ยไข่ ใส่ถัว่งอก ใส่ถัว่งอก ใส่ถัว่งอก มนัแกงบวด

แคนตาลูป มนัแกงบวด มนัแกงบวด
พธุ ขา้วผดัหมู ขา้วผดัหม,ู แจ่ว

23-ส.ค.-60 ขนมฟักทอง ขา้วตม้หมู แกงจืดฟักใส่หมูสับ แกงจืดฟักใส่หมูสับ ขา้วโพดคลุก
แกว้มงักร แกว้มงักร แกว้มงักร

พฤหสับดี ขา้ว,แกงจืดผกักาดขาวหมูบด ขา้ว,แกงจืดผกักาดขาวหมูบด
24-ส.ค.-60 ขนมปังชุปไข่ทอด ขา้ว,แกงจืดผกักาดขาวหมูบด หมูกอ้นทอด น ้าพริกอ่อง,ผกัสด,ไข่ตม้ รวมมิตร

ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง

ศุกร์ ขา้วเหนียว, ส้มต า, ไก่ทอด
25-ส.ค.-60 มนัตม้ ขา้วเหนียว, ส้มต า, ไก่ทอด ขา้วเหนียว, ส้มต า, ไก่ทอด แกงอ่อมหมู เฉาก๊วยน ้าเช่ือม

ชมพู่ เฉาก๊วยน ้าเช่ือม เฉาก๊วยน ้าเช่ือม
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 ิ= 4

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2560 เทอม 1

ฝ่ายปัจจัย 4 25/7/2017



โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ ขา้วคลุกปลาน่ึงซีอ๊ิว ขา้ว, ปลาทอดราดน ้าปลา ขา้ว, ทอดมนัปลา
28-ส.ค.-60 ขนมปังหมูหยอง แกงจืดหวัไชเทา้หมูบด แกงจืดหวัไชเทา้หมูบด แกงจืดหวัไชเทา้หมูบด ถัว่เขียวตม้น ้าตาล

ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง

องัคาร ขา้ว, ตม้ย  าเห็ด 3 เห็ด
29-ส.ค.-60 ฟักทองน่ึง ขา้วผดัธญัพืช ขา้วผดัธญัพืช ผดัวุน้เส้นใส่ไข,่ สลดัผกั วุน้มะพร้าวอ่อน
วนัพระ ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง
พธุ ก๋วยเต๋ียวคัว่ไก่ ก๋วยเต๋ียวคัว่ไก่ ก๋วยเต๋ียวคัว่ไก่, ผกักาดหอม

30-ส.ค.-60 ขนมใส่ไส้ ซุปฟัก ซุปฟัก ซุปฟักมะนาวดอง สาคูเปียกเผือก
แอปเป้ิล สาคูเปียกเผือก สาคูเปียกเผือก

พฤหสับดี ขา้ว, ซุปหมูบดใส่มนัฝร่ัง ขา้ว, ตม้โคลง้กระดูกหมู
31-ส.ค.-60 แซนวิชไก่ ขา้ว, ซุปหมูบดใส่มนัฝร่ัง ไข่เจียวใส่หอมใหญ่ ไข่เจียวใส่หอมใหญ่, สลดัผกั ลอดช่อง

ประถมเปล่งบาน ป.6 มะละกอ มะละกอ มะละกอ

ศุกร์
1-ก.ย.-60 กลว้ยน ้าวา้ สปาเก็ตต้ีหมูบด สปาเก็ตต้ีหมูบด สปาเก็ตต้ีผดัปลาเคม็, สลดัผกั ขา้วโพด,วุน้,น ้าเช่ือม

ประถมเปล่งบาน ป.4 แกว้มงักร ขา้วโพด,ลูกชิด,น ้าเช่ือม ขา้วโพด,ลูกชิด,น ้าเช่ือม
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 = 3

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 2

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

ปีการศึกษา 2560 เทอม 1
รายการอาหารประจ าสปัดาห์

ฝ่ายปัจจัย 4 25/7/2017


