
โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ ขา้วคลุกปลาทอด ขา้ว,ปลาทอดน ้าปลา ขา้ว, น ้าพริกปลาป่น, ไข่ตม้ ผกัสด
2-มี.ค.-63 มนัตม้ แกงจืดผกักาดขาวเตา้หมูสบั แกงจืดผกักาดขาวหมูสบั แกงจืดผกักาดขาวหมูสบั ถัว่เขียวตม้น ้าตาล

แกว้มงักร แกว้มงักร แกว้มงักร
องัคาร

3-มี.ค.-63 เคก้นมสดลูกเกด ก๋วยจับ๊เตา้หู้,ไข่ (มงัฯ) ก๋วยจับ๊เตา้หู้,ไข่ (มงัฯ) ก๋วยจับ๊เตา้หู้,ไข่ (มงัฯ) เมด็แมงลกัน ้าเช่ือมใบเตย
มังสวรัิติ แรกแยม้ อ.2 ส้ม ส้ม ส้ม
พธุ

4-มี.ค.-63 ขนมตาล เส้นหม่ีผดัซีอ๊ิวหมูสบั เส้นหม่ีผดัซีอ๊ิวหมู เส้นหม่ีผดัซีอ๊ิวหมู ขา้วโพดคลุก
แรกแยม้ อ.1 แคนตาลูป ขา้วโพด,ลูกชิด,น ้าเช่ือม ขา้วโพด,ลูกชิด,น ้าเช่ือม

พฤหสับดี
5-มี.ค.-63 ขนมปังมนัเทศสีม่วง ขา้ว,ซุปไข่นกกระทา ขา้วหนา้ไก่, กุนเชียงทอด ขา้วหนา้ไก่, กุนเชียงทอด, ผกัสลดั รวมมิตร

แรกแยม้ เด็กเล็ก มะละกอ มะละกอ มะละกอ
ศกุร์ ขา้ว,ซุปผกัหมูบด ขา้ว,แกงส้มปลาใส่มะละกอ

6-มี.ค.-63        กลว้ยน ้าวา้ ขา้ว,ซุปผกัหมูบด หมูกอ้นทอด หมูกอ้นทอด,สลดัผกั ขา้วเหนียวถัว่ด าน ้ากะทิ
พธีิรับประกาศฯอ.3 ชมพู่ ชมพู่ มะม่วงดิบ อ. 3 รับประกาศ

หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวันพระ ถา้วันพระตรงกับวันหยดุ จัดทกุวันอังคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรณุา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

ปลา = 1 ผลไม ้= 4 กะท ิ= 0 น ้าเชือ่ม = 2

หม ู= 3 กะท ิ= 0 กะท ิ= 2

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 1

ไข ่= 2

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2562 เทอม 2

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 26/2/2020



โรงเรยีนทอสี

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

จนัทร์ ขา้วคลุกปลาชุบเกล็ดขนมปังป่นทอด ขา้ว,ปลาทอดชุบเกล็ดขนมปังป่น ขา้ว, ปลาทอดน ้าปลา , น ้าย  ามะม่วง
9-มี.ค.-63 คุกก้ีคอร์นเฟลค แกงจืดหวัไชเทา้ใส่หมูสบั แกงจืดหวัไชเทา้ใส่หมูสบั แกงจืดหวัไชเทา้ใส่หมูสบั กลว้ยบวชชี

ฝร่ัง ฝร่ัง ฝร่ัง
องัคาร ขา้วตม้ขาว ขา้ว, ตม้ข่าเห็ด  (ไม่พริก) ขา้ว, ตม้ข่าเห็ด 

10-มี.ค.-63 กลว้ยไข่ ไข่เจียวใส่มะเขือเทศ ไข่ลูกเขย ไข่ลูกเขย วุน้มะพร้าวอ่อน
มงัสวิรัติ แอปเป้ิล แอปเป้ิล แอปเป้ิล
พธุ

11-มี.ค.-63 ขา้วตม้มดั ขา้ว, หมูหวาน, ซุปฟัก ขา้วคลุกกะปิ, ซุปฟัก ขา้วคลุกกะปิ, ซุปฟัก มนัตม้น ้าตาล
สาล่ี สาล่ี สาล่ี

พฤหสับดี ขา้วเหนียว,ส้มต า,ไก่ทอด
12-มี.ค.-63 ขนมปังชุบไข่ทอด ขา้วเหนียว,ส้มต า,ไก่ทอด ขา้วเหนียว,ส้มต า,ไก่ทอด ลาบหมู เฉาก๊วย

ส้ม เฉาก๊วย เฉาก๊วย
ศกุร์

13-มี.ค.-63 ฟักทองน่ึง บะหม่ีน ้าหมูสบั บะหม่ีน ้าหมูตุ๋น บะหม่ีน ้าหมูตุ๋น ขา้วเหนียวเปียกขา้วโพด
เรียนวนัสุดท้าย แคนตาลูป ขา้วเหนียวเปียกขา้วโพด ขา้วเหนียวเปียกขา้วโพด
หมายเหตุ รายการอาหารจัดหมนุเวยีนภายใน 1 เดอืน

อาหารมังสวรัิต ิจัดทกุวันพระ ถา้วันพระตรงกับวันหยดุ จัดทกุวันอังคาร ** นร. ทีม่กีารแพอ้าหาร ขอความกรณุา ผปค. เตรยีมอาหารมาใหใ้นวนัทีร่ายการอาหาร

ของวา่งตอนบา่ยจัดใหเ้ฉพาะนักเรยีนอนุบาล และของวา่งของ ร.ร. มสีว่นผสมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้**

รายการอาหารอาจปรับเปลีย่น หากการปรับรายการเก็บเกีย่วผักอนิทรยีท์ีป่ลกูตามฤดกูาล

อาหารนักเรยีน ของหวานนักเรยีนและครู อาหารครู ของวา่งอนุบาล

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

หม ู= 3 กะท ิ= 1 กะท ิ= 2

ไก ่= 1 น ้าเชือ่ม = 1 คลกุน ้าตาล = 0

ไข ่= 1

รายการอาหารประจ าสปัดาห์
ปีการศึกษา 2562 เทอม 2

ฝ่ายบรกิารองคก์ร 26/2/2020


