
โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย

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

จนัทร์ ขา้ว, ปลาชุบเกลด็ขนมปังป่นทอด ขา้ว, ปลาชุบเกลด็ขนมปังป่นทอด ขา้ว, นํ�าพริกปลาป่น, ไข่ตม้ ผกัสด

5 ก.ย. 65 คุกกี�ขา้วโอต๊ แกงจืดเตา้หูไ้ข่ใส่หมูสับ แกงจืดเตา้หูไ้ข่ใส่หมูสับ แกงจืดเตา้หูไ้ข่ใส่หมูสับ แมงลกันํ�าเชื�อมใบเตย

ฝรั�ง ฝรั�ง ฝรั�ง

องัคาร ก๋วยเตี�ยวคั�วไก่ใส่ผกักาดหอม ก๋วยเตี�ยวคั�วไก่ใส่ผกักาดหอม

6 ก.ย. 65 กลว้ยหอม ก๋วยเตี�ยวคั�วไก่, ซุปฟัก ซุปฟัก ซุปฟักตุ๋นมะนาวดอง ถั�วดาํนํ�ากะทิ

ประถมเปล่งบาน แอปเปิ� ล ถั�วดาํนํ�ากะทิ ถั�วดาํนํ�ากะทิ

พุธ ขา้วผดัหมูโบราณ ขา้วผดัหมูโบราณ, นํ�าปลาพริก

7 ก.ย. 65 ขนมใส่ไส้ ขา้วผดัหมูสับ, ซุปผกัฤทธิ� เยน็ ซุปผกัฤทธิ� เยน็ ซุปผกัฤทธิ� เยน็ ทบัทิมกรอบนํ�าเชื�อม

ประถมเปล่งบาน สาลี� สาลี� สาลี�

พฤหสับดี ขา้ว, แกงจืดกะหลํ�าปลีหมูสับ ขา้ว, แกงจืดกะหลํ�าปลีหมูสับ

8 ก.ย. 65 แซนวชิไข่ ขา้ว, แกงจืดกะหลํ�าปลีหมูสับ หมูผดันํ�ามนัหอยใส่แครอท ลาบหมู , สลดัผกั ถั�วเขียวตม้นํ�าตาล

ประถมเปล่งบาน แคนตาลูป แคนตาลูป แคนตาลูป

ศุกร์

9 ก.ย. 65 มนัตม้ ผดัไท (มงัฯ) ผดัไท (มงัฯ) ผดัไท (มงัฯ) กลว้ยบวชชี

มังฯ มะละกอ กลว้ยบวชชี กลว้ยบวชชี

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน
อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** นร. ที�มกีารแพอ้าหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัที�รายการอาหาร
ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมที�อาจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**
รายการอาหารอาจปรับเปลี�ยน หากการปรับรายการเก็บเกี�ยวผักอนิทรยีท์ี�ปลกูตามฤดกูาล *เฉพาะชว่งที�มกีารเหลื�อมเวลารับประทานอาหารกลางวนัเทา่นั�น

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล
ปลา = 1 ผลไม ้= 3 กะท ิ= 0 นํ�าเชื�อม = 3
หม ู= 3 กะท ิ= 2 กะท ิ= 2
ไก ่= 1 นํ�าเชื�อม = 0 คลกุนํ�าตาล = 0
ไข ่= 1

รายการอาหารประจาํสัปดาห์

ปีการศึกษา 2565 เทอม 1

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 8/9/2022



โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย

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

จนัทร์ ขา้วคลุกปลาทอด ขา้ว, ปลาทอดนํ�าปลา ขา้ว, แกงไตปลา,ผกัแนม

12 ก.ย. 65 ขนมปังแพ แกงจืดกวางตุง้หมูบด แกงจืดกวางตุง้หมูบด ไข่เจียวใส่ใบโหระพา วุน้มะพร้าวอ่อน

มะละกอ มะละกอ มะละกอ

องัคาร เส้นหมี�ผดัพริกผกับุง้ใส่หมู

13 ก.ย. 65 กลว้ยไข่ เส้นหมี�ผดัซีอิ�วหมู เส้นหมี�ผดัซีอิ�วหมู ซุปมะระตุ๋นเห็ดหอม ฟักทองแกงบวด

อนุบาลแรกแย้ม แคนตาลูป ฟักทองแกงบวด ฟักทองแกงบวด

พุธ ขา้ว,ไข่ตุ๋นใส่หมูบด ขา้ว,แกงเผด็หมูใส่หน่อไม้

14 ก.ย. 65 ขา้วตม้มดั ขา้ว,ไข่ตุ๋นใส่หมูบด ผดัวุน้เส้นทรงเครื�อง ผดัวุน้เส้นทรงเครื�อง ขา้วโพดคลุกนํ�าตาล

อนุบาลแรกแย้ม ชมพู่ ชมพู่ ชมพู่

พฤหสับดี ขา้ว, ผดัมะเขือยาวใส่หมูสบั

15 ก.ย. 65 ขนมปังแครอทลูกเกด ผดัมกักะโรนีหมูบด ผดัมกักะโรนีหมูบด แกงจืดผกักาดดองใส่หมูบด ลอดช่อง

อนุบาลแรกแย้ม แอปเปิ� ล แอปเปิ� ล แอปเปิ� ล

ศุกร์ ขา้วเหนียว, ไก่ทอด, ขา้วเหนียว, ไก่ทอด

16 ก.ย. 65 ฟักทองนึ�ง ขา้วเหนียว, ไก่ทอด ลาบหมู (ไม่พริก) แกงหน่อไม้ เฉาก๊วยนํ�าเชื�อม

แกว้มงักร แกว้มงักร แกว้มงักร

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน
อาหารมังสวริัต ิจัดทกุวันพระ ถา้วันพระตรงกบัวันหยดุ จัดทกุวันอังคาร ** นร. ที�มกีารแพอ้าหาร ขอความกรณุา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัที�รายการอาหาร
ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมที�อาจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ  ้**
รายการอาหารอาจปรับเปลี�ยน หากการปรับรายการเก็บเกี�ยวผักอนิทรยีท์ี�ปลกูตามฤดกูาล *เฉพาะชว่งที�มกีารเหลื�อมเวลารับประทานอาหารกลางวันเทา่นั�น

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล
ปลา = 1 ผลไม ้= 4 กะท ิ= 1 นํ�าเชื�อม = 2
หม ู= 5 กะท ิ= 1 กะท ิ= 2
ไก ่= 1 นํ�าเชื�อม = 0 คลกุนํ�าตาล = 1
ไข ่= 1

รายการอาหารประจาํสัปดาห์

ปีการศึกษา 2565 เทอม 1

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 8/9/2022



โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวนั ของว่างบ่าย

วนั ของว่างเชา้ นร.อนุบาล นร.ประถม คุณครู น.ร. อนุบาล

จนัทร์

19 ก.ย. 65 เคก้กลว้ยหอม บะหมี�นํ�าหมูสับลูกชิ�นปลา บะหมี�นํ�าหมูสับลูกชิ�นปลา บะหมี�นํ�าหมูสับลูกชิ�นปลา มนัตม้นํ�าตาล

สาลี� มนัตม้นํ�าตาล มนัตม้นํ�าตาล

องัคาร ขา้ว, หมูกอ้นทอด ขา้ว, หมูกอ้นทอด

20 ก.ย. 65 กลว้ยนํ�าวา้  ขา้ว, ตม้จบัฉ่ายใส่หมูสับ ตม้จบัฉ่ายหมู แกงส้มผกัรวม ซ่าหริ�ม

แคนตาลูป แตงโม แตงโม

พุธ

21 ก.ย. 65 ขนมกลว้ย ขา้วมนัไก่, ซุปฟัก ขา้วมนัไก่, ซุปฟัก ขา้วมนัไก่, ซุปฟัก วุน้นํ�าเชื�อมใบเตย

ประถมเรียนวนัสุดท้าย มะละกอ สับปะรด สับปะรด

พฤหสับดี ขา้วตม้ขาว ขา้ว, ตม้ข่าเห็ด 

22 ก.ย. 65 ขา้วโพดตม้ ไข่เจียวใส่หอมหวัใหญ่ ไข่ลูกเขย ขา้วเหนียวเปียกลาํใย

มังสวิรัติ แทน ศ 23 ก.ย. ชมพู่ ขา้วเหนียวเปียกลาํใย

ศุกร์ ขา้ว, หมูทอด, แตงกวา

23 ก.ย. 65 แซนวิชไก่ ขา้ว, หมูทอด, แตงกวา แจ่ว, ตม้แซ่บกระดูกหมู

อนุบาลเรียนวนัสุด กฬีาสีอนุบาล ส้ม ส้ม

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน
อาหารมังสวริัต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** นร. ที�มกีารแพอ้าหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัที�รายการอาหาร
ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมที�อาจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**
รายการอาหารอาจปรับเปลี�ยน หากการปรับรายการเก็บเกี�ยวผักอนิทรยีท์ี�ปลกูตามฤดกูาล *เฉพาะชว่งที�มกีารเหลื�อมเวลารับประทานอาหารกลางวนัเทา่นั�น

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล
ปลา = 1 ผลไม ้= 3 กะท ิ= 1 นํ�าเชื�อม = 2
หม ู= 3 กะท ิ= 2 กะท ิ= 2
ไก ่= 1 นํ�าเชื�อม = 0 คลกุนํ�าตาล = 0
ไข ่= 1

รายการอาหารประจาํสปัดาห์

ปีการศึกษา 2565 เทอม 1

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 8/9/2022
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