โรงเรียนทอสี

รายการอาหารประจาสัปดาห์
ปี การศึกษา 2560 เทอม 1
วัน
ของว่างเช้า
จันทร์
28-ส.ค.-60 ขนมปั งหมูหยอง
อังคาร
29-ส.ค.-60
วันพระ
พุธ
30-ส.ค.-60

ขนมใส่ ไส้

พฤหัสบดี
31-ส.ค.-60

แซนวิชไก่

ฟักทองนึ่ง

ประถมเปล่งบาน

ศุกร์
1-ก.ย.-60

กล้วยน้ าว้า
ประถมเปล่งบาน ป

หมายเหตุ

อาหารกลางวัน
นร.ประถม
ข้าว, ปลาทอดราดน้ าปลา
แกงจืดหัวไชเท้าหมูบด
ฝรั่ง

คุณครู
ข้าว, ทอดมันปลา
แกงจืดหัวไชเท้าหมูบด
ฝรั่ง

ข้าว, ซุปหมูบดใส่ มนั ฝรั่ง
มะละกอ

ข้าวผัดธัญพืช
ฝรั่ง
ก๋ วยเตี๋ยวคัว่ ไก่
ซุ ปฟัก
สาคูเปี ยกเผือก
ข้าว, ซุ ปหมูบดใส่ มนั ฝรั่ง
ไข่เจียวใส่ หอมใหญ่
มะละกอ

ข้าว, ต้มยาเห็ด 3 เห็ด
ผัดวุน้ เส้นใส่ ไข่, สลัดผัก
ฝรั่ง
ก๋ วยเตี๋ยวคัว่ ไก่, ผักกาดหอม
ซุปฟักมะนาวดอง
สาคูเปี ยกเผือก
ข้าว, ต้มโคล้งกระดูกหมู
ไข่เจียวใส่ หอมใหญ่, สลัดผัก
มะละกอ

สปาเก็ตตี้หมูบด
แก้วมังกร

สปาเก็ตตี้หมูบด
ข้าวโพด,ลูกชิด,น้ าเชื่ อม

สปาเก็ตตี้ผดั ปลาเค็ม, สลัดผัก
ข้าวโพด,ลูกชิด,น้ าเชื่ อม

นร.อนุบาล
ข้าวคลุกปลานึ่งซี อิ๊ว
แกงจืดหัวไชเท้าหมูบด
ฝรั่ง
ข้าวผัดธัญพืช
ฝรั่ง
ก๋ วยเตี๋ยวคัว่ ไก่
ซุปฟัก
แอปเปิ้ ล

ของว่างบ่าย
น.ร. อนุบาล
ถัว่ เขียวต้มน้ าตาล

วุน้ มะพร้าวอ่อน

สาคูเปี ยกเผือก

ลอดช่อง

ข้าวโพด,วุน้ ,น้ าเชื่ อม

รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดือน
อาหารมังสวิรัต ิ จัดทุกวันพระ ถ ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทุกวันอังคาร
** นร. ทีม
่ ก
ี ารแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในว ันทีร่ ายการอาหาร
ของว่างตอนบ่ายจัดให ้เฉพาะนั กเรียนอนุบาล
และของว่างของ ร.ร. มีสว่ นผสมทีอ
่ าจก่อให้เกิดอาการแพ้ **
รายการอาหารอาจปรับเปลีย
่ น หากการปรับรายการเก็บเกีย
่ วผักอินทรียท
์ ป
ี่ ลูกตามฤดูกาล
อาหารนักเรียน
ของหวานนักเรียนและครู
อาหารครู
ของว่างอนุบาล
่ ม=3
ปลา = 1
ผลไม ้ = 3
กะทิ = 0
น้ าเชือ
หมู = 3
กะทิ = 1
กะทิ = 2
่ ม=1
ไก่ = 1
น้ าเชือ
คลุกน้ าตาล = 0
ไข่ = 1
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โรงเรียนทอสี

รายการอาหารประจาสัปดาห์
ปี การศึกษา 2560 เทอม 1
วัน
จันทร์
4-ก.ย.-60

ของว่างเช้า

นร.อนุบาล

ขนมกล้วย

เส้นหมี่ขา้ วกล้องน้ าลูกชิ้นปลา
มะละกอ

ประถมเปล่งบาน ป.

อังคาร
5-ก.ย.-60
วันพระ
พุธ
6-ก.ย.-60

กล้วยหอม
ประถมเปล่งบาน ป.

ขนมปั งไส้สังขยา
ประถมเปล่งบาน ป.

พฤหัสบดี
7-ก.ย.-60

แซนวิชไข่
ประถมเปล่งบาน ป.

ศุกร์
8-ก.ย.-60

ข้าวโพดต้ม
ประถมเปล่งบาน ป.

หมายเหตุ

ข้าวไข่พะโล้
สาลี่
ผัดโกยซี หมี่ไก่
แคนตาลูป
ข้าว, ต้มจับฉ่ ายหมู
ชมพู่
ข้าว, แกงจืดตาลึงหมูบด
แอปเปิ้ ล

อาหารกลางวัน
นร.ประถม
เส้นหมี่ขา้ วกล้องน้ าลูกชิ้นปลา
ใส่ ถวั่ งอก

คุณครู
เส้นหมี่ขา้ วกล้องน้ าลูกชิ้ นปลา
ใส่ ถวั่ งอก

ข้าวเหนียวดาเปี ยกเผือก

ข้าวเหนียวดาเปี ยกเผือก

ข้าวไข่พะโล้
เทมปุระผัก
สาลี่
ผัดโกยซี หมี่ไก่
มันต้มน้ าตาล
ข้าว, ต้มจับฉ่ ายหมู
หมูผดั น้ ามันหอยใส่ แครอท
ชมพู่
ข้าว, แกงจืดตาลึงหมูบด
หมูกอ้ นทอด
แอปเปิ้ ล

ของว่างบ่าย
น.ร. อนุบาล
ข้าวเหนียวดา
เปี ยกเผือก

ข้าวไข่พะโล้
เทมปุระผัก
ข้าวโพดคลุกน้ าตาล
สาลี่
ข้าว / ขนมจีน แกงเขียวหวานไก่ฟักเขียว
ไข่เจียวใส่ หอมใหญ่
มันต้มน้ าตาล
มันต้มน้ าตาล
ข้าว, ต้มจับฉ่ายหมู
หมูผดั พริ กหยวก , สลัดผัก
แมงลักน้ าเชื่ อม
ชมพู่
ใบเตย
ข้าว, แกงส้มผักรวม
หมูกอ้ นทอด
วุน้ มะพร้าวอ่อน
แอปเปิ้ ล

รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดือน
อาหารมังสวิรัต ิ จัดทุกวันพระ ถ ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทุกวันอังคาร
** นร. ทีม
่ ก
ี ารแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในว ันทีร่ ายการอาหาร
ของว่างตอนบ่ายจัดให ้เฉพาะนั กเรียนอนุบาล
และของว่างของ ร.ร. มีสว่ นผสมทีอ
่ าจก่อให้เกิดอาการแพ้ **
รายการอาหารอาจปรับเปลีย
่ น หากการปรับรายการเก็บเกีย
่ วผักอินทรียท
์ ป
ี่ ลูกตามฤดูกาล
อาหารนักเรียน
ของหวานนักเรียนและครู
อาหารครู
ของว่างอนุบาล
่ ม=3
ปลา = 1
ผลไม ้ = 3
กะทิ = 1
น้ าเชือ
หมู = 2
กะทิ = 1
กะทิ = 1
่ ม=1
ไก่ = 1
น้ าเชือ
คลุกน้ าตาล = 1
ไข่ = 1
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รายการอาหารประจาสัปดาห์
ปี การศึกษา 2560 เทอม 1
วัน
จันทร์
11-ก.ย.-60

ของว่างเช้า
แยมโรล

อังคาร
12-ก.ย.-60

มันต้ม
แรกแย้ม ดล.

พุธ
13-ก.ย.-60
วันพระ
พฤหัสบดี
14-ก.ย.-60

ขนมฟักทอง
แรกแย้ม อ. 1

แซนวิชไก่
แรกแย้ม อ. 2

ศุกร์
15-ก.ย.-60

กล้วยน้ าว้า
แรกแย้ม อ. 3

หมายเหตุ

โรงเรียนทอสี

อาหารกลางวัน
นร.ประถม
ข้าว, ปลาทอด

ข้าว,ลูกชิ้นปลาผัดพริ กขี้หนูตาใส่ถวั่ ฝักยาว

แกงจืดหัวไชโป้วใส่หมูบด

แกงจืดหัวไชโป้ว กระดูกหมูใส่ ถวั่ ลิสง

ชมพู่

ชมพู่

ข้าว, แกงจืดเต้าหู้ไข่ใส่ สาหร่ าย
แคนตาลูป

ก๋ วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้หมูบด
กล้วยบวชชี
ข้าว, แกงจืดเต้าหู้ไข่ใส่ สาหร่ าย
ยาไข่ตม้
แคนตาลูป

ผัดมักกะโรนีหมู
มะละกอ

ผัดมักกะโรนีหมู
ถัว่ เขียวต้มน้ าตาล

ข้าว,ซุปไข่นกกระทา
ฝรั่ง

ข้าวหน้าไก่,กุนเชียงทอด
ฝรั่ง

ก๋ วยเตี๋ยวเซี่ ยงไฮ้ผดั ขี้เมาหมู
กล้วยบวชชี
ข้าว, แกงจืดเต้าหู้ไข่ใส่ สาหร่ าย
ยาไข่ตม้ ,สลัดผัก
แคนตาลูป
ขนมจีน น้ ายากะทิ, น้ ายาป่ า
ไข่ตม้ ,สลัดผัก
ถัว่ เขียวต้มน้ าตาล
ข้าวหน้าไก่,กุนเชียงทอด
สลัดผัก
ฝรั่ง

นร.อนุบาล
ข้าวคลุกปลาทอด
ซุปผักหมูบด
ชมพู่
ก๋ วยเตี๋ยวเซี่ ยงไฮ้หมูบด
แก้วมังกร

คุณครู

ของว่างบ่าย
น.ร. อนุบาล
ซาหริ่ ม

กล้วยบวชชี

ข้าวเหนียวถัว่ ดา
น้ ากะทิ
ถัว่ เขียวต้มน้ าตาล

วุน้ น้ าเชื่ อม
ใบเตย

รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดือน
อาหารมังสวิรัต ิ จัดทุกวันพระ ถ ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทุกวันอังคาร
** นร. ทีม
่ ก
ี ารแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในว ันทีร่ ายการอาหาร
ของว่างตอนบ่ายจัดให ้เฉพาะนั กเรียนอนุบาล
และของว่างของ ร.ร. มีสว่ นผสมทีอ
่ าจก่อให้เกิดอาการแพ้ **
รายการอาหารอาจปรับเปลีย
่ น หากการปรับรายการเก็บเกีย
่ วผักอินทรียท
์ ป
ี่ ลูกตามฤดูกาล
อาหารนักเรียน
ของหวานนักเรียนและครู
อาหารครู
ของว่างอนุบาล
่ ม=2
ปลา = 1
ผลไม ้ = 3
กะทิ = 1
น้ าเชือ
หมู = 3
กะทิ = 1
กะทิ = 3
่ ม=1
ไก่ = 1
น้ าเชือ
คลุกน้ าตาล = 0
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ไข่ = 2

โรงเรียนทอสี

รายการอาหารประจาสัปดาห์
ปี การศึกษา 2560 เทอม 1
วัน
จันทร์
18-ก.ย.-60

ของว่างเช้า
เค้กกล้วยหอม

อังคาร
19-ก.ย.-60

กล้วยไข่

พุธ
20-ก.ย.-60
ข้าวต้มมัด
วันพระ
พฤหัสบดี
21-ก.ย.-60 ขนมปั งแครอทลูกเกด
ศุกร์
22-ก.ย.-60

ข้าวโพดต้ม

เรี ยนวันสุดท้าย
หมายเหตุ

อาหารกลางวัน
นร.อนุบาล
นร.ประถม
ข้าวคลุกปลาชุบเกล็ดขนมปั งป่ นทอด ข้าว, ปลาชุบเกล็ดขนมปั งป่ นทอด
แกงจืดผักโขมหมูบด
แกงจืดผักโขมหมูบด
สาลี่
สาลี่

คุณครู
ข้าว, แกงไตปลา,ผักแนม
ไข่เจียวใส่ ใบโหระพา
สาลี่

ข้าว, แกงจืดไข่น้ าใส่ หมูสับ
ผัดถัว่ งอกใส่ หมูสับ
ลองกอง

ข้าว,แกงเผ็ดหมูใส่ ฟักทอง
ปลาเล็กปลาน้อย
ลองกอง

ข้าว,ซุปผักหมูบด
ฝรั่ง

ก๋ วยจับ๊ (มังฯ)
ลูกเดือยแกงบวด
ข้าว, ซุ ปผักหมูบด
หมูกอ้ นทอด
ฝรั่ง

ข้าวเหนียว, ส้มตา, ไก่ทอด
ชมพู่

ข้าวเหนี ยว, ส้มตา, ไก่ทอด
เฉาก๊วยน้ าเชื่ อม

ก๋ วยจับ๊ (มังฯ)
ลูกเดือยแกงบวด
ข้าว, แกงเลียง
หมูกอ้ นทอด
ฝรั่ง
ข้าวเหนียว, ส้มตา, ไก่ทอด
แกงหน่อไม้
เฉาก๊วยน้ าเชื่ อม

ข้าว, แกงจืดไข่น้ าใส่ หมูสับ
ลองกอง
ก๋ วยจับ๊ (มังฯ)
แก้วมังกร

ของว่างบ่าย
น.ร. อนุบาล
วุน้ มะพร้าวอ่อน

ข้าวเหนียวเปี ยกข้าวโพด

ลูกเดือยแกงบวด

ลอดช่องน้ ากะทิ

เฉาก๊วยน้ าเชื่ อม

รายการอาหารจัดหมุนเวียนภายใน 1 เดือน
อาหารมังสวิรัต ิ จัดทุกวันพระ ถ ้าวันพระตรงกับวันหยุด จัดทุกวันอังคาร
** นร. ทีม
่ ก
ี ารแพ้อาหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรียมอาหารมาให้ในว ันทีร่ ายการอาหาร
ของว่างตอนบ่ายจัดให ้เฉพาะนั กเรียนอนุบาล
และของว่างของ ร.ร. มีสว่ นผสมทีอ
่ าจก่อให้เกิดอาการแพ้ **
รายการอาหารอาจปรับเปลีย
่ น หากการปรับรายการเก็บเกีย
่ วผักอินทรียท
์ ป
ี่ ลูกตามฤดูกาล
อาหารนักเรียน
ของหวานนักเรียนและครู
อาหารครู
ของว่างอนุบาล
่ ม=2
ปลา = 1
ผลไม ้ = 2
กะทิ = 1
น้ าเชือ
หมู = 3
กะทิ = 1
กะทิ = 3
่ ม=1
ไก่ = 1
น้ าเชือ
คลุกน้ าตาล = 0
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