
โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย

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

จนัทร์

5 ธ.ค. 65 วนัหยดุชดเชยวนัพอ่แห่งชาติ

องัคาร

6 ธ.ค. 65 เคก้กลว้ยหอม ขา้วหมูแดง, ซุปฟัก ขา้วหมูแดง, ซุปฟัก ขา้วหมูแดง, ซุปฟัก ถั�วแดงตม้นํ� าตาล

มะละกอ แตงโม แตงโม

พธุ

7 ธ.ค. 65 ขา้วตม้มดั เส้นใหญ่ราดหนา้หมูหมูบด เส้นใหญ่ราดหนา้หมู เส้นใหญ่ราดหนา้หมู กลว้ยบวชชี

ทริป ป.6 ส้ม กลว้ยบวชชี กลว้ยบวชชี

พฤหัสบดี   ขา้ว,กระเพราเตา้หู้เห็ด (ไม่พริก)   ขา้ว, กระเพราเตา้หู้เห็ด

8 ธ.ค. 65 ขนมปังมนัเทศสีม่วง ขา้ว, แกงจืดไข่นํ� า แกงจืดไข่นํ� า แกงจืดไข่นํ� า เตา้ส่วน

วนัพระ สาลี� สับปะรด สับปะรด

ศุกร์ ขา้ว, ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย ขา้ว, ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย

9 ธ.ค. 65 กลว้ยไข่ ขา้วตม้ไก่บด แกงจืดผกักาดขาวใส่หมูบด แกงส้มผกัรวมใส่ดอกแค แมงลกันาํเชื�อมใบเตย

ทริป ป. 1 ฝรั�ง ฝรั�ง ฝรั�ง

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน
อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวันพระ ถา้วันพระตรงกบัวันหยดุ จัดทกุวันอังคาร ** นร. ทมีกีารแพอ้าหาร ขอความกรณุา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทรีายการอาหาร
ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทอีาจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**
รายการอาหารอาจปรับเปลยีน หากการปรับรายการเก็บเกยีวผักอนิทรยีท์ปีลกูตามฤดกูาล

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

รายการอาหารประจาํสัปดาห์
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โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย

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

จนัทร์

12 ธ.ค. 65

องัคาร ขา้วคลุกปลาทอด ขา้ว, ปลาทอดนํ� าปลา ขา้ว,  นํ�าพริกกะปิ, ปลาทูทอด,ผกัพื�นบา้น

13 ธ.ค. 65 ขนมปังสังขยา แกงจืดกะหลํ�าปลีหมูบด แกงจืดกะหลํ�าปลีหมูบด แกงจืดกะหลํ�าปลีหมูบด มนัตม้นํ� าตาล

มะละกอ มะละกอ มะละกอ

พธุ

14 ธ.ค. 65 ขนมกลว้ย ขา้วมนัไก่, ซุปฟัก ขา้วมนัไก่, ซุปฟัก ขา้วมนัไก่, ซุปฟัก วุน้นํ� าเชื�อมใบเตย

แกว้มงักร แกว้มงักร แกว้มงักร

พฤหัสบดี ขา้วผดัหมูโบราณ ขา้วผดัหมูโบราณ, นํ�าปลาพริก

15 ธ.ค. 65 แซนวิชไข่ ขา้วผดัหมูสับ, ซุปผกัฤทธิ� เยน็ ซุปผกัฤทธิ� เยน็ ซุปผกัฤทธิ� เยน็ ถั�วดาํนํ� ากะทิ

ทริป ป.4 สาลี� สับปะรด สับปะรด

ศุกร์ ขา้ว, ยาํไข่ดาว (ไม่พริก) ขา้ว, ยาํไข่ดาว

16 ธ.ค. 65 ขา้วโพดตม้ ขา้วตม้, ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ แกงจืดเตา้หู้สาหร่าย แกงจืดเตา้หู้สาหร่าย ซ่าหริ�ม

วนัพระ แอปเปิ� ล แอปเปิ� ล แอปเปิ� ล

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

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

รายการอาหารประจาํสัปดาห์

ปีการศึกษา 2565 เทอม 2

วนัหยดุชดเชยรัฐธรรมนูญ

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 28/11/2022



โรงเรยีนทอสี

อาหารกลางวนั ของวา่งบ่าย

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

จนัทร์ ขา้วคลุกปลาชุบเกลด็ขนมปังป่นทอด ขา้ว,ปลาทอดนาํปลา ขา้ว, ปลาทอดราดพริก

19 ธ.ค. 65 คุกกี�คอร์นเฟลค แกงจืดหวัไชเทา้ใส่หมูสบั แกงจืดหวัไชเทา้ใส่หมูสบั แกงจืดหวัไชเทา้ใส่หมูสบั ขา้วโพดคลุกนํ�าตาล

ชมพู่ ชมพู่ ชมพู่

องัคาร ขา้ว, แกงจืดวุน้เส้นหมูสบั ขา้ว, แกงจืดวุน้เส้นหมูสบั

20 ธ.ค. 65 ฟักทองนึ�ง ขา้ว, แกงจืดวุน้เส้นหมูสบั หมูผดันํ�ามนัหอยใส่แครอท หมูผดัพริกหยวก,หอมใหญ่ ขา้วเหนียวเปียกลาํใย

ฝรั�ง ฝรั�ง ฝรั�ง

พุธ ขา้วเหนียว ขา้วเหนียว, ส้มตาํ, ไก่ทอด

21 ธ.ค. 65 ขนมใส่ไส้ ขา้วเหนียว, ส้มตาํ,ไก่ทอด ส้มตาํ, ไก่ทอด ลาบหมู เฉาก๊วย

กฬีาสี ป. ปลาย - ขนมปังแพ แกว้มงักร แตงโม แตงโม

พฤหสับดี

22 ธ.ค. 65 แยมโรลวานิลลา ก๋วยจั�บ (มงัฯ) ใส่ไข่, เตา้หู้ ก๋วยจั�บ (มงัฯ) ใส่ไข่, เตา้หู้ ก๋วยจั�บ (มงัฯ) ใส่ไข่, เตา้หู้ สาคูแคนตาลูป

วันพระ แอปเปิ� ล สาคูแคนตาลูป สาคูแคนตาลูป

ศุกร์ ขา้ว, หมูผดัซีอิ�ว ขา้ว, หมูทอด แตงกวา ขา้ว, หมูทอด 

23 ธ.ค. 65 บทัเตอร์เคก้ ซุปฟัก ซุปฟัก แตงกวา , แจ่ว ,ซุปฟัก ลูกเดือยแกงบวด

กฬีาสี ป. ต้น - ขนมปังแพ ส้ม ส้ม ส้ม

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

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล
ปลา = 1 ผลไม ้= 4 กะท ิ= 0 นํ�าเชื�อม = 1
หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 3
ไก ่= 1 นํ�าเชื�อม = 0 คลกุนํ�าตาล = 1
ไข ่= 1  

รายการอาหารประจาํสปัดาห์

ปีการศึกษา 2565 เทอม 2

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 28/11/2022
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