
โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ ขา้ว, ปลาชุบเกล็ดขนมปังป่นทอด ขา้ว, ผดัเผด็ปลานิลทอดกรอบ
29 พ.ย. 64 ขนมปังแพ แกงจืดกวางตุง้หมูบด แกงจืดกวางตุง้หมูบด

ส้ม ส้ม

องัคาร
30 พ.ย. 64 กลว้ยหอม ก๋วยเต๋ียวคัว่ไข่ ก๋วยเต๋ียวคัว่ไข่
มังสวรัิติ ขา้วเหนียวเปียกเผือก ขา้วโพด ขา้วเหนียวเปียกเผือก ขา้วโพด
พธุ

1 ธ.ค. 64 ขนมตาล ขา้วหมูแดง, ซุปฟัก ขา้วหมูแดง, ซุปฟัก
แคนตาลูป แคนตาลูป

พฤหสับดี

2 ธ.ค. 64 ขนมปังมนัม่วง บะหม่ีน ้าไก่ตุ๋น บะหม่ีน ้าไก่ตุ๋นมะระ
ขา้วเหนียวถัว่ด าน ้ากะทิ ขา้วเหนียวถัว่ด าน ้ากะทิ

ศุกร์ ขา้ว,ตม้ย  ากระดูกหมู ขา้ว,ตม้ย  ากระดูกหมู
3 ธ.ค. 64 ฟักทองน่ึง ผดัวุน้เส้น ผดัวุน้เส้น

ฝร่ัง ฝร่ัง
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล *เฉพาะชว่งทีม่กีารเหลือ่มเวลารับประทานอาหารกลางวนัเทา่นัน้

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

ปลา = 1 ผลไม ้= 3 กะท ิ= 0 น ้าเชือ่ม = 0

หม ู= 3 กะท ิ= 2 กะท ิ= 0

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2564 เทอม 2

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 11/22/2021



โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์
6 ธ.ค. 64 วนัหยดุชดเชยวนัพอ่แห่งชาติ

องัคาร   ขา้ว,ทอดมนัขา้วโพด   ขา้ว, ทอดมนัขา้วโพดเผด็

7 ธ.ค. 64 กลว้ยน ้าวา้ ขา้ว, แกงจืดไข่น ้า แกงจืดไข่น ้า แกงจืดไข่น ้า เตา้ส่วน
มงัสวิรัติ ชมพู่ เตา้ส่วน เตา้ส่วน
พธุ

8 ธ.ค. 64 ขนมใส่ไส้ สปาเก็ตต้ีหมูบด สปาเก็ตต้ีหมูบด สปาเก็ตต้ีข้ีเมาหมู สาคูมะพร้าวอ่อน

สาคูมะพร้าวอ่อน สาคูมะพร้าวอ่อน
พฤหสับดี ขา้ว, ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย ขา้ว, ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย
9 ธ.ค. 64 แซนวิชไก่ ขา้วตม้ไก่ แกงจืดผกักาดขาวใส่หมูบด แกงส้มผกัรวมใส่ดอกแค             วุน้มะพร้าว

ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง
ศุกร์

10 ธ.ค. 64 วนัรัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล *เฉพาะชว่งทีม่กีารเหลือ่มเวลารับประทานอาหารกลางวนัเทา่นัน้

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

ปลา = 0 ผลไม ้= 1 กะท ิ= 0 น ้าเชือ่ม = 0

หม ู= 1 กะท ิ= 2 กะท ิ= 0

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสัปดาห์
ปีการศึกษา 2564 เทอม 2

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 11/22/2021



โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ ขา้วคลุกปลาทอด ขา้ว,ปลาทอดน ้าปลา ขา้ว, ฉู่ฉ่ีปลาทู
13 ธ.ค. 64 แยมโรลส้ม แกงจืดผกักวางตุง้หมูบด แกงจืดผกักวางตุง้หมูบด แกงจืดผกักวางตุง้หมูบด ถัว่เขียวตม้น ้าตาล

แกว้มงักร แกว้มงักร แกว้มงักร

องัคาร
14 ธ.ค. 64 กลว้ยหอม เส้นหม่ีผดัไข่ (มงัฯ) ผดัหม่ีกะทิ (มงัฯ) ผดัหม่ีกะทิ (มงัฯ) ขา้วเหนียวเปียก
มงัสวิรัติ แอ๊ปเป้ิล ขา้วเหนียวเปียกขา้วโพด ขา้วเหนียวเปียกขา้วโพด ขา้วโพด
พธุ ขา้วเหนียว,ไก่ทอด

15 ธ.ค. 64 ขนมตาล ขา้วเหนียว,ไก่ทอด ขา้วเหนียว,ไก่ทอด, ลาบหมู (ไม่พริก) แกงอ่อมหมู เฉาก๊วย
แคนตาลูป แคนตาลูป แคนตาลูป

พฤหสับดี
16 ธ.ค. 64 ขนมปังชุบไข่ทอด เส้นใหญ่ราดหนา้หมูหมูบด เส้นใหญ่ราดหนา้หมู เส้นใหญ่ราดหนา้หมู กลว้ยบวชชี

ส้ม กลว้ยบวชชี กลว้ยบวชชี

ศุกร์ ขา้ว,แกงจืดกะหล ่าปลีหมูบด ขา้ว,แกงจืดกะหล ่าปลีหมูบด
17 ธ.ค. 64 ฟักทองน่ึง ขา้ว,แกงจืดกะหล ่าปลีหมูบด หมูผดัซอสเทอริยากิ หมูผดัพริกแกงใส่มะเขือ มนัตม้น ้าตาล

มะละกอ มะละกอ มะละกอ

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล *เฉพาะชว่งทีม่กีารเหลือ่มเวลารับประทานอาหารกลางวนัเทา่นัน้

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

ปลา = 1 ผลไม ้= 3 กะท ิ= 1 น ้าเชือ่ม = 3

หม ู= 4 กะท ิ= 2 กะท ิ= 2

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

ปีการศึกษา 2564 เทอม 2
รายการอาหารประจ าสปัดาห์

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 11/22/2021



โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ ขา้วคลุกปลาชุบเกล็ดขนมปังป่นทอด ขา้ว,ปลาทอดน ้าปลา ขา้ว, ปลาทอดราดพริก
20 ธ.ค. 64 คุกก้ีคอร์นเฟลค แกงจืดหวัไชเทา้ใส่หมูสับ แกงจืดหวัไชเทา้ใส่หมูสับ แกงจืดหวัไชเทา้ใส่หมูสับ ขา้วโพดคลุกน ้าตาล

ชมพู่ ชมพู่ ชมพู่

องัคาร
21 ธ.ค. 64 กลว้ยไข่ ขา้วผดัธญัพืช, ซุปฟัก ขา้วผดัธญัพืช, ซุปฟัก ขา้วผดัธญัพืช, ซุปฟัก สาคูเปียกเผือก
มงัสวรัิติ แอ๊ปเป้ิล แอ๊ปเป้ิล แอ๊ปเป้ิล
พธุ

22 ธ.ค. 64 ขา้วตม้มดั บะหม่ีน ้าไก่ฉีก บะหม่ีน ้าไก่ตุ๋น บะหม่ีน ้าไก่ตุ๋นมะระ ถัว่ด าน ้ากะทิ
แคนตาลูป ถัว่ด าน ้ากะทิ ถัว่ด าน ้ากะทิ

พฤหสับดี ขา้ว, แกงจืดวุน้เส้นหมูสับ ขา้ว, แกงจืดวุน้เส้นหมูสับ
23 ธ.ค. 64 แซนวิชไข่ ขา้ว, แกงจืดวุน้เส้นหมูสับ หมูผดัน ้ามนัหอยใส่แครอท หมูผดัพริกหยวก,หอมใหญ่ วุน้น ้าเช่ือมใบเตย

ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง

ศุกร์ ขา้ว ขา้ว, หมูทอดน ้าปลา ขา้ว, หมูทอดน ้าปลา 
24 ธ.ค. 64 ขา้วโพดตม้ แกงจืดเตา้หู้ไข่ใส่หมูสับ แกงจืดเตา้หูไ้ข่หมูสบั แกงส้มดอกแคกุง้ ลูกเดือยแกงบวด

ส้ม ส้ม ส้ม
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวนัพระ ถา้วนัพระตรงกบัวนัหยดุ จัดทกุวนัองัคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรุณา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล *เฉพาะชว่งทีม่กีารเหลือ่มเวลารับประทานอาหารกลางวนัเทา่นัน้

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

ปลา = 1 ผลไม ้= 4 กะท ิ= 0 น ้าเชือ่ม = 1

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 3

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 0 คลกุน ้าตาล = 1

ไข ่= 1  

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2564 เทอม 2

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 11/22/2021


