
 

 

 

ว/ด/ป รายการอาหาร 
ระดบัประถม5-6 

รายการอาหาร 
ระดบัอนุบาล-ป.4 

อาหารว่างอนุบาล  
รอบเช้า 

อาหารว่างอนุบาล 
รอบบ่าย 

สัปดาห์ที1่     

จนัทร์ 
1 ก.ค. 62 

 

 

ผดัลกูชิน้หมพูริกแกง
เขียวหวาน                    
ผดัแตงกวาใสไ่ข ่

ผลไม้ตามฤดกูาล 

 

ข้าวต้มทรงเคร่ือง 
ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

ลกูชิน้ดาวลวก 

น า้มะตมู 

องัคาร 
2 ก.ค. 62 

ไก่กระเทียม 

แกงจืดวุ้นเส้นทรงเคร่ือง 
ผลไม้ตามฤดกูาล 

ไส้กรอกชิกกีผ้ดัซอส 

ไขเ่จียว 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังปลาเลก็ 

ขนมแพนเค้ก 

น า้เก็กฮวย 

พธุ 
3 ก.ค. 612 

บะหมี่ราดหน้าไก ่

ขนมลอดช่องไทย 
บะหมี่ราดหน้าไก ่

ขนมลอดช่อง 
นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ปลานีโมล่วก          
น า้ล าไย 

   พฤหสับดี 
   4 ก.ค.62 

ไขม่รกตทรงเคร่ือง 
ลกูชิน้สาหร่ายชบุแปง้ทอด 

ถัว่เขยีวต้มน า้ตาล 

ไขม่รกตทรงเคร่ือง 
ลกูชิน้สาหร่ายชบุแปง้ทอด 

ขนมเฉาก๊วย 

นมUHT 

ขนมโอโจ้เลก็ 
ปอูดัทอด 

น า้เขียว 

      ศุกร์ 
  5 ก.ค.62 

ต้มขา่ไก ่

ทอดมนั 

ขนมรวมมิตร 

ต้มขา่ไก ่

ทอดมนั 

ขนมรวมมิตร 

นมUHT 

ขนมปังหมช็ีอค 
ขนมทองม้วน 

น า้แดง 

สัปดาห์ที2่     

จนัทร์ 
8 ก.ค. 62 

 

ขนมจีน 

แกงเขียวหวานไก ่

ผลไม้ตามฤดกูาล 

เกีย้มอี๋น า้ - ลกูชิน้หม ู
ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังปลาเลก็ 

ขนมไข ่

น า้เก็กฮวย 

องัคาร 
9 ก.ค.62 

ข้าวผดัไส้กรอก 

แกงจืดฟัก 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

ข้าวผดัไส้กรอก 

แกงจืดฟัก 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังกลม 
ลกูชิน้หมทูอด 

น า้แดง 

พธุ 
10 ก.ค. 62 

 

แกงจืดเต้าหู้หลอด 

ลกูชิน้สาหร่ายชบุแปง้ทอด 

ขนมรวมมิตร 

แกงจืดเต้าหู้หลอด 

ลกูชิน้สาหร่ายชบุแปง้ทอด 

ขนมรวมมิตร 

นมUHT 

ขนมปังหมช็ีอค 

ขนมนางเลต็ 

น า้มะตมู 

พฤหสับดี 
11 ก.ค. 62 

ผดักะเพราไก ่

ไขด่าว                          
ขนมรวมมิตร 

ผดักะเพราไก ่

ไขเ่จียว 

ขนมรวมมิตร 

นมUHT 

ขนมปังต้นไผ ่

กุ้งระเบดิทอด 

น า้เขียว 
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ศุกร์ 
12 ก.ค. 62 

 

ไก่ซุปเปอร์ 
ไขเ่จียว 

ขนมฟักทองฉาบ 

 

ข้าวต้มทรงเคร่ือง 
 

ขนมฟักทองฉาบ 

นมUHT 

ขนมโอโจ้ 

ตวัปลาทอด 

น า้ล าไย 

 

สัปดาห์ที3่     

จนัทร์ 
15 ก.ค. 62 

ลาบหม ู

ผดักะหล าแครอท 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋ 

ผลไม้ตามฤดกูาล 
นมUHT 

ขนมปังเอบซี ี

ไส้กรอกชิกกีล้วก 

น า้เก็กฮวย 

พฤหสับดี 
18 ก.ค. 62 

ไก่ผดัพริกสด 

ไส้กรอกชิกกีล้วก 

ขนมไข ่

หมหูวาน 

ไขเ่จียว 

ขนมไข ่

นมUHT 

ขนมปังกลม 
ปอูดัทอด 

น า้ล าไย 

ศุกร์ 
19 ก.ค. 62 

แกงจืดฟัก 

ไก่ทอด 

ถัว่เขยีวต้มน า้ตาล 

แกงจืดฟัก 

ไก่ทอด 

ถัว่เขยีวต้มน า้ตาล 

นมUHT 

ขนมปังปลา
ใหญ่ 

ปลานีโมล่วก 

น า้เขียว 

สัปดาห์ที4่     

จนัทร์ 
22 ก.ค. 62 

ต้มแซบไกใ่สเ่ห็ดนางฟา้ 

ผดักะหล า่แครอท 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

ต้มย าไก ่

ไขเ่จียว 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

 

นมUHT 

ขนมโอโจ้ใหญ่ 

กุ้งระเบดิ 
น า้มะตมู 

องัคาร 
23 ก.ค. 62 

 

แกงจืดฟัก 

พะแนงไก ่

ผลไม้ตามฤดกูาล 

แกงจืดฟัก 

ปอูดัทอด 
ผลไม้ตามฤดกูาล 

 

นมUHT 

ขนมปังหมช็ีอค 

หมกึฮอกไกโด 

น า้แดง 

พธุ 
24 ก.ค. 62 

 

บะหมี่ราดหน้าไก ่

ขนมทบัทิมกรอบ 

บะหมี่ราดหน้าไก ่

ขนมทบัทิมกรอบ 

นมUHT 

ขนมปังเอบซี ี

ขนมไข ่

น า้แดง 

พฤหสับดี 
25 ก.ค. 62 

แกงจืดไขน่ า้ 

ผดัฉ่าลกูชิน้หม ู

ขนมไข ่

แกงจืดไขน่ า้ 

ไส้กรอกชิกกีล้วก 

ขนมไข ่

นมUHT 

ขนมปังต้นไผ ่

ลกูชิน้สาหร่ายทอด 

น า้เก็กฮวย 

ศุกร์ 
26 ก.ค. 62 

 

แกงส้มผกัรวม 

ไขเ่จียว 

ขนมเฉาก๊วย 

ผดัมกักะโรนีไส้กรอก 

ขนมเฉาก๊วย 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

ขนมทองม้วน 

น า้เขียว 

 

 



สัปดาห์ที5่     

องัคาร 
30 ก.ค. 62 

 

เส้นใหญ่ผดัซีอิว้ 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

เส้นใหญ่ผดัซีอิว้ 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังรูปปลา 

ขนมโดนทั 

น า้เขียว 

พธุ 
  31 ก.ค. 62 
 

แกงจืดฟัก 

ข้วมนัไก่ทอด 

ขนมสาคเูปียกข้าวโพด 

แกงจืดฟัก 

ข้าวมนัไก่ทอด 

ขนมสาคเูปียกข้าวโพด 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ปอูดัทอด 

น า้มะตมู 

พฤหสับดี 
1 ส.ค. 62 

ข้าวขาหม ู- ไขต้่ม 

ขนมถัว่เขียวต้มน า้ตาล 

ข้าว - ไขพ่ะโล้ 
ขนมถัว่เขียวต้มน า้ตาล 

นมUHT 

ขนมโอโจ้ 

ขนมนางเลต็ 

น า้โกโก้ 

ศุกร์ 
2 ส.ค. 62 

 

ไก่ผดัพริกสด 

ลกูชิน้หมทูอด 

ขนมทองม้วน 

ข้าวต้มทรงเคร่ือง 
ขนมทองม้วน 

นมUHT 

ขนมปังสองส ี

ลกูชิน้หมทูอด         
น า้เก็กฮวย 

 

รายการอาหารอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม /  ข้าวที่โรงเรียนใช้อยูเ่ป็นประจ าเป็นข้าวหอมอยา่งด ี

         หมายเหตุ      ส าหรับนกัเรียนที่นบัถือศาสนาอิสลาม  ทางโรงเรียนได้จดัเป็นเนือ้ไก่แทน  ส าหรับรายการอาหาร

วา่ง ท่ีมีสว่นประกอบของเนือ้สตัว์  ทางโรงเรียนได้จดัอาหารวา่งอืน่แทนให้        
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