
โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย

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

จนัทร์ ขา้วคลุกปลาทอด ขา้ว, ปลาทอดกระเทียม ขา้ว , นํ�าพริกกะปิ , ปลาทู, ผกัพื�นบา้น

6 ก.พ. 66 บทัเตอร์เคก้ แกงจืดผกักวางตุง้หมูบด แกงจืดผกักวางตุง้หมูบด แกงจืดผกักวางตุง้หมูบด ถั�วเขียวตม้นํ�าตาล

แคนตาลูป แคนตาลูป แคนตาลูป

องัคาร

7 ก.พ. 66 ฟักทองนึ�ง สปาเก็ตตี�หมูบด สปาเก็ตตี�หมูบด สปาเก็ตตี�ผดัปลาเคม็ ขา้วเหนียวเปียกเผือก

มะละกอ ขา้วเหนียวเปียกเผอืก ขา้วเหนียวเปียกเผอืก

พุธ

8 ก.พ. 66 ขา้วเหนียวสังขยา ขา้วมนัไก่, ซุปฟัก ขา้วมนัไก่, ซุปฟัก ขา้วมนัไก่, ซุปฟัก ขา้วโพดคลุกนํ�าตาล

ฝรั�ง ฝรั�ง ฝรั�ง

พฤหสับดี ขา้ว, หมูสับผดัซีอิว ขา้ว,หมูผดันํ�ามนัหอยใส่แครอท,หอมใหญ่ ขา้ว, ผดัพริกแกงหมูใส่ถวัฝักยาว

9 ก.พ. 66 แซนวชิไก่ ซุปผกั ซุปผกั ซุปผกั วุน้นํ�าเชื�อมใบเตย

ส้มจีน ส้มจีน ส้มจีน

ศุกร์

10 ก.พ. 66 กลว้ยหอม เส้นหมี�ราดหนา้หมู เส้นใหญ่ราดหนา้หมูผกัรวม เส้นใหญ่ราดหนา้หมูผกัรวม ถั�วดาํนํ�ากะทิ

ชมพู่ ถั�วดาํนํ�ากะทิ ถั�วดาํนํ�ากะทิ

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 = 2
หม ู= 4 กะท ิ= 2 กะท ิ= 2
ไก ่= 1 นํ�าเชื�อม = 0 คลกุนํ�าตาล = 1
ไข ่= 0

รายการอาหารประจาํสัปดาห์
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โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย

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

จนัทร์ ขา้ว, ไข่พะโลใ้ส่เตา้หู้ ขา้ว, ไข่พะโลใ้ส่เตา้หู้

13 ก.พ. 66 แยมโรลส้ม ขา้ว, ไข่พะโลใ้ส่เตา้หู้ ผดัผกัสามสี ผดัมะเขือยาวใส่โปรตีนเกษตร เมด็แมงลกั

วนัพระ แอปเปิ� ล แอปเปิ� ล แอปเปิ� ล นํ�าเชื�อมใบเตย

องัคาร ขา้วคลุกปลาชุบเกลด็ขนมปังป่นทอด ขา้ว, ปลาชุบเกล็ดขนมปังป่นทอด ขา้ว, ทอดมนัปลากราย

14 ก.พ. 66 กลว้ยไข่ แกงจืดผกักาดขาวหมูบด แกงจืดผกักาดขาวหมูบด แกงจืดผกักาดขาวหมูบด ลอดช่องนํ�ากะทิ

แกว้มงักร แกว้มงักร แกว้มงักร

พุธ เสน้หมี�หมูสบั เสน้หมี�หมูสบั เสน้หมี�หมูสบั

15 ก.พ. 66 ขนมฟักทอง ลูกชิ�นหมูนํ�าใสใส่ถั�วงอก ลูกชิ�นหมูนํ�าใสใส่ถั�วงอก ลูกชิ�นหมูนํ�าใสใส่ถั�วงอก มนัตม้นํ�าตาล

ส้ม มนัตม้นํ�าตาล มนัตม้นํ�าตาล

พฤหสับดี ขา้ว,ตม้จบัฉ่ายหมู ขา้ว,ตม้จบัฉ่ายหมู

16 ก.พ. 66 แซนวชิไข่ ขา้ว,ตม้จบัฉ่ายหมู หมูกอ้นทอด ลาบหมูกอ้นทอด สาคูแคนตาลูป

สาลี� สาลี� สาลี�

ศุกร์ ขา้ว, ตม้ยาํไก่ใส่เห็ด (ไม่พริก) ขา้ว, ตม้ยาํไก่ใส่เห็ด

17 ก.พ. 66 ขนมปังแพ ขา้วตม้ไก่สับ กะหลํ�าปลีผดันํ�าปลา กะหลํ�าปลีผดันํ�าปลา รวมมิตรนํ�าเชื�อม

มะละกอ มะละกอ มะละกอ

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 ้= 4 กะท ิ= 0 นํ�าเชื�อม = 3
หม ู= 3 กะท ิ= 0 กะท ิ= 2
ไก ่= 1 นํ�าเชื�อม = 1  คลกุนํ�าตาล = 0
ไข ่= 1

รายการอาหารประจาํสัปดาห์

ปีการศึกษา 2565 เทอม 2

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 18/01/2023



โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย

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

จนัทร์

20 ก.พ. 66 คุกกี�คอร์นเฟลค บะหมี�นํ�าลูกชิ�นปลาใส่ถั�วงอก บะหมี�นํ�าลูกชิ�นปลาใส่ถั�วงอก บะหมี�นํ�าลูกชิ�นปลาใส่ถั�วงอก มนัแกงบวด

ฝรั�ง มนัแกงบวด มนัแกงบวด

องัคาร

21 ก.พ. 66 ขา้วโพดตม้ ขา้วหมูแดง, ซุปฟัก ขา้วหมูแดง, ซุปฟัก ขา้วหมูแดง, ซุปฟัก สาคูเปียกอญัชนั

ส้ม สับปะรด สับปะรด มะพร้าวอ่อน

พุธ ขา้วเหนียว,ไก่ทอด ขา้วเหนียว,ไก่ทอด, ส้มตาํ

22 ก.พ. 66 ขา้วตม้มดั ขา้วเหนียว,ไก่ทอด, ส้มตาํ ส้มตาํ แกงอ่อม เฉาก๊วย

แอป๊เปิ� ล แตงโม แตงโม

พฤหสับดี ขา้ว, ทอดมนัขา้วโพดใส่หมู ขา้ว, นาํพริกอ่อง ไข่ตม้ ผกัสด

23 ก.พ. 66 ขนมปังฟักทองลูกเกด ขา้ว ,แกงจืดวุน้เส้นหมูบด แกงจืดวุน้เส้นหมูบด แกงจืดวุน้เส้นหมูบด เตา้ส่วน

ชมพู่ ชมพู่ ชมพู่

ศุกร์ ก๋วยเตี�ยวคั�วไข่ ก๋วยเตี�ยวคั�วไข่

24 ก.พ. 66 ซาลาเปาไส้ครีม ก๋วยเตี�ยวคั�วไข่, ซุปผกั ซุปผกัใส่มะเขือเทศ (ซุปเปรี� ยว) ซุปผกัใส่มะเขือเทศ (ซุปเปรี� ยว) กลว้ยบวชชี

มงัสวรัิติ สาลี� 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 = 1
หม ู= 2 กะท ิ= 2 กะท ิ= 3
ไก ่= 1 นํ�าเชื�อม = 0 คลกุนํ�าตาล = 0
ไข ่= 1

รายการอาหารประจาํสัปดาห์

ปีการศึกษา 2565 เทอม 2
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โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย

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

จนัทร์ ขา้วตม้ขาว ขา้ว, ตม้ข่าเห็ด (ไม่พริก) ขา้ว, ตม้ข่าเห็ด 

27 ก.พ. 66 เคก้นมสดลูกเกด ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ ไข่ลูกเขย ไข่ลูกเขย ขา้วเหนียวดาํเปียกเผอืก

วนัพระ มะละกอ ขา้วเหนียวดาํเปียกเผอืก ขา้วเหนียวดาํเปียกเผอืก

องัคาร ขา้วคลุกปลานึ�งซีอิ�ว ขา้ว, ปลาทอดนํ�าปลา ขา้ว, ปลาทอดราดนํ�ายาํมะม่วง

28 ก.พ. 66 กลว้ยนํ�าวา้          แกงจืดหวัไชเทา้หมูบด          แกงจืดหวัไชเทา้หมูบด  แกงจืดหวัไชเทา้หมูบด วุน้มะพร้าวอ่อน

แคนตาลูป แคนตาลูป แคนตาลูป

พุธ ขา้ว, แกงจืดมะระซี�โครงหมูอ่อน

1 มี.ค. 66 ขนมกลว้ย มกักะโรนีนํ�าหมูบด มกักะโรนีนํ�าหมูบด หมูผดัขิง ถั�วแดงตม้นํ�าตาล

ฝรั�ง ถั�วแดงตม้นํ�าตาล ถั�วแดงตม้นํ�าตาล

พฤหสับดี

2 มี.ค. 66 ขนมปังชุบไข่ทอด ขา้วหนา้ไก่, กุนเชียงทอด ขา้วหนา้ไก่, กุนเชียงทอด ขา้วหนา้ไก่, กุนเชียงทอด ซ่าหริ�ม

ส้ม ส้ม ส้ม

ศุกร์ ขา้ว,แกงจืดผกักาดขาวใส่หมูสับ ขา้ว,แกงเทโพหมู

3 มี.ค. 66 มนัตม้ ขา้ว, แกงจืดผกักาดขาวใส่หมูสบั ผดัวุน้เส้นทรงเครื�อง ผดัวุน้เส้นทรงเครื�อง สาคูเปียกขา้วโพด

แกว้มงักร แกว้มงักร แกว้มงักร

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 ิ= 2 นํ�าเชื�อม = 2
หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 3
ไก ่= 1 นํ�าเชื�อม = 1 คลกุนํ�าตาล = 0
ไข ่= 1

รายการอาหารประจาํสัปดาห์

ปีการศึกษา 2565 เทอม 2
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