
 

 

 

 

ว/ด/ป รายการอาหาร 
ระดับประถม5-6 

รายการอาหาร 
ระดับอนุบาล-ป.4 

อาหารว่าง
อนุบาล  รอบเช้า 

อาหารว่างอนุบาล 
รอบบ่าย 

สัปดาห์ที1่     

จนัทร์ 
 2 ก.ย. 62 

 

ลาบไก่ +ตบัไก่บด 
ผดักะหล ่าแครอท 
ผลไม้ตามฤดกูาล 

ซุปมกักะโรนีไก่+แครอท 
 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

ลกูชิน้สาหร่ายทอด 

น า้เขียว 

องัคาร 
3 ก.ย. 62 

ไข่มรกตทรงเคร่ือง 
ปอูดัทอด 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

ไข่มรกตทรงเคร่ือง 
ปอูดัทอด 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังรูปปลา 

ขนมแพนเค้ก 

น า้มะตมู 

พุธ 
4 ก.ย. 62 

 

ต้มย าไก ่

ผดัถัว่งอกหมสูบั 

ขนมทบัทิมกรอบ 

ต้มย าไก ่

ไข่เจียว 

ขนมทบัทิมกรอบ 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ไส้กรอกลวก                   
น า้แดง 

พฤหสับดี 
     5 ก.ย.62 

ผดักะเพราไก ่

ไข่เจียว 

ขนมไข่ 

ผดักะเพราไก ่

ไข่เจียว 

ขนมไข่ 

นมUHT 

ขนมโอโจ้ใหญ่ 
ฟักทองกรอบ 

นมเย็นแดง 

ศุกร์ 
6 ก.ย.62 

ข้าวขาหม ู - ไข่ต้ม  
ขนมเฉาก๊วย 

พะโล้หม ู- ไข่ต้ม 

ขนมเฉาก๊วย 
นมUHT 

ขนมปังต้นไผ่ 
ปลานีโมลวก 

น า้เกก็ฮวย 

สัปดาห์ที2่     

จนัทร์ 
9 ก.ย. 62 

ไก่ซุปเปอร์ 
ผดัผกักาดขาว +แครอท 
ผลไม้ตามฤดกูาล 

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังสองส ี

ลกูชิน้หมทูอด 

น า้เขียว 

องัคาร 
10 ก.ย. 62 

 

แกงจดืเต้าหู้หลอดหมบูด+

ตบับด+สาหร่าย 
ปอูดัทอด 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

แกงจดืเต้าหู้หลอด+ตบั
บด+สาหร่าย 
ปอูดัทอด 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังเอบซี ี

วุ้นน า้หวาน 

น า้เกก็ฮวย 

พุธ 
11 ก.ย. 62 

 

แกงส้มผกัรวม 

ไข่เจียว +หมแูฮม 
ขนมลอดช่องไทย 

ผดัมกักะโรนีไส้กรอก                        
ขนมลอดช่องไทย 

 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 
ขนมปังสงัขยา 

น า้แดง 
 

 

พฤหสับดี ข้าวผดัไส้กรอก หมหูวาน นมUHT ลกูชิน้ตวัปลาทอด 
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12 ก..ย. 62 แกงจดืฟัก 
ขนมคกุกี ้

ไข่เจียว 

ขนมคกุกี ้
ขนมปังกลม น า้เขียว 

ศุกร์ 
13 ก.ย. 62 

 

หมผูดัเปรีย้วหวาน 

ไข่เจียว 

ขนมพาย 

หมผูดัเปรีย้วหวาน 

ไข่เจียว 

ขนมพาย 

นมUHT 

ขนมปังปลา
ใหญ่ 

ขนมปังไส้กรอก 

น า้แดง 

 

สัปดาห์ที3่     

   จนัทร์ 
16 ก.ย. 62 

หมตู้มแซบใส่เหด็นางฟ้า 

ผดัถัว่งอกใส่เต้าหู้  
ผลไม้ตามฤดกูาล 

ต้มย าไก ่

ลกูชิน้สาหร่ายทอด 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมโอโจ้ใหญ่ 

ลกูชิน้ตวัปลาทอด 

น า้เขียว 

องัคาร 
17 ก.ย. 62 

 

ข้าวไก่ทอด 

ซุปใส่หมสูบั+ มนัฝร่ัง +  
แครอท 
ผลไม้ตามฤดกูาล 

ข้าวไก่ทอด 

ซุปใส่หมสูบั +มนัฝร่ัง +         
แครอท               
ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังหมชี็อก 

ขนมปังสงัขยา 

น า้แดง 
 

พุธ 
18 ก.ย. 62 

 

ปีกไก่บนทอด 

แกงจดืวุ้นเส้นทรงเคร่ือง
ไก่+ตบับด 
ขนมแกงบวดฟักทอง 

ปีกไก่บนทอด 

แกงจดืวุ้นเส้นทรงเคร่ือง
ไก่+ตบับด 
ขนมแกงบวดฟักทอง 

นมUHT 

ขนมปังต้นไผ่ 

ขนมปังทานม 

น า้เกก็ฮวย 

พฤหสับดี 
19 ก.ย. 62 

ข้าวไข่พะโล้ 
ขนมไข่มีไส้ 

ข้าวไข่พะโล้ 

ขนมไข่มีไส้ 

 

นมUHT 

ขนมปังปลาใหญ่ 

ไส้กรอกชิกกีล้วก 

น า้โกโก้เย็น 

ศุกร์ 
20 ก.ย. 62 

 

หมกูระเทียม 

แกงจดืฟัก 

ขนมวุ้น 

หมหูวาน 

แกงจดืฟัก 

ขนมวุ้น 

นมUHT 

ขนมปังเอบซี ี

ลกูชิน้หมชูบุแป้ง
ทอด 
น า้เขียว 

สัปดาห์ที4่     

จนัทร์ 
23 ก.ย. 62 

ไข่มรกตทรงเคร่ือง 
ลกูชิน้สาหร่ายชบุแป้งทอด 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

ไข่มรกตทรงเคร่ือง 
ลกูชิน้สาหร่ายชบุแป้งทอด 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

ขนมไข่ 
น า้มะตมู 

องัคาร 
24 ก.ย. 62 

 

ต้มข่าไก ่

ทอดมนั 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

ต้มข่าไก ่

ปอูดัทอด 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังปลาเล็ก 

ขนมโดนทั 

น า้เกก็ฮวย 

พุธ 
25 ก.ย. 62 

 

ผดัลกูชิน้หมพูริกแกง
เขียวหวาน 

ไส้กรอก 

ขนมรวมมิตร 

ซุปมกักะโรนีไก่+แครอท 
ขนมรวมมิตร 
 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ปอูดัทอด 

น า้แดง 



 

พฤหสับดี 
26 ก.ย. 62 

 
 

ต้มแซบไกใ่ส่เห็ดนางฟา้ 

ไข่เจียว 

ขนมไข่ 
 

แกงจดืเต้าหู้หลอดหมบูด+

ตบับด+สาหร่าย 
ขนมไข่ 
 

นมUHT 

ขนมปังโอโจ้เล็ก 

ขนมปังไส้กรอก 

น า้เขียว 

 

ศุกร์ 
  27 ก.ย. 62 

 

ไส้กรอกผดัซอสมะเขือเทศ 
ซุปไข่น า้+ฟัก 
ขนมถัว่เขียวต้มน า้ตาล 

ผดัมกักะโรนีไส้กรอก 

ขนมถัว่เขียวต้มน า้ตาล 

นมUHT 

ขนมปังสองส ี

ขนมทองม้วน 

น า้เขียว 
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         หมายเหตุ      ส าหรับนกัเรียนที่นบัถือศาสนาอิสลาม  ทางโรงเรียนได้จดัเป็นเนือ้ไก่แทน  ส าหรับรายการอาหาร

ว่าง ท่ีมีส่วนประกอบของเนือ้สตัว์  ทางโรงเรียนได้จดัอาหารว่างอืน่แทนให้   /  รายการอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม
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