
 

 

 

ว/ด/ป รายการอาหาร 
ระดับประถม4-6 

รายการอาหาร 
ระดับอนุบาล-ป.3 

อาหารว่างอนุบาล  
รอบเช้า 

อาหารว่างอนุบาล 
รอบบ่าย 

สัปดาห์ที1่     

จนัทร์ 
   3 ก.พ.63 

แกงจดืเตา้หูห้ลอดหมบูด+

ตบับด+สาหรา่ย 
ลกูชิน้หมทูอด 

ขนมโดนทั 

แกงจดืเตา้หูห้ลอดหมบูด+

ตบับด+สาหรา่ย 
ลกูชิน้หมทูอด 

ขนมโดนทั 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

ขนมปังไสแ้ยม 

น า้เกก็ฮวย 

องัคาร 
4 ก.พ.63 

 

ไก่ซุปเปอร ์
ผดัผกักาดขาวแครอท 

ขนมวุน้น า้หวาน 
 

ไก่หวาน 

ไข่เจียว 
ผลไมต้ามฤดกูาล 

 

นมUHT 

ขนมปังรูปปลา 

ขนมไข่ 
น า้แดง            

พุธ 
5 ก.พ.63 

ขา้วผดัไสก้รอก 

แกงจดืฟัก 

ผลไมต้ามฤดกูาล 

ขา้วผดัไสก้รอก 

แกงจดืฟัก 

ขนมวุน้น า้หวาน 

 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 
ขนมพายแทง่ 
น า้มะตมู 

พฤหสับดี 
6 ก.พ.63 

ขา้ว - ขนมจีน 
แกงเขียวหวานไก ่

ขนมลอดช่องไทย 

เสน้หมี่น า้ลกูชิน้หม+ูหมบูด 

ขนมลอดช่องไทย 
นมUHT 

ขนมโอโจใ้หญ่ 
ไสก้รอกชิกกีล้วก 

น า้เขียว 

ศุกร์ 
7 ก.พ. 63 

แกงจดืฟัก 

ไก่ทอด 

ขนมปังกรอบ 

แกงจดืฟัก 

ไก่ทอด 

ขนมปังกรอบ 

นมUHT 

ขนมปังตน้ไผ่ 
ปปูารต์ีท้อด 

น า้ล าไย 

สัปดาห์ที2่     

องัคาร 
11 ก.พ. 63 

 

ลาบไก่+ตบับด 
ผดักะหล ่าแครอท 

ผลไมต้ามฤดกูาล 

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น 

ผลไมต้ามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมเอบีซ ี

ขนมแพนเคก้ 

โกโกเ้ย็น 

พุธ 
12 ก.พ. 63 

 
 

แกงจดืวุน้เสน้ทรงเครื่อง+
ตบับด 

หมผูดัพรกิแกง 
ขนมรวมมิตร 

แกงจดืวุน้เสน้ทรงเครื่อง+
ตบับด 
ไสก้รอกชิกกีล้วก 

ขนมรวมมิตร 
 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ขนมวุน้น า้หวาน 

น า้เกก็ฮวย 

รายการอาหารประจ าเดือนกมุภาพนัธ ์2563 
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      พฤหสับดี             
13 ก.พ. 63 

ไข่มรกตทรงเครื่อง+ปอูดั                
ลกูชิน้หมทูอด 

ขนมโดนทักลว้ยหอม 

ไข่มรกตทรงเครื่อง                 
ลกูชิน้หมทูอด 

ขนมโดนทักลว้ยหอม 

นมUHT 

ขนมปังกลม 
ขนมปังสงัขยา 

น า้แดง 
 
 
 

 

       ศุกร์ 
  14 ก.พ. 63  
 

หมผูดัพรกิสด 

ไสก้รอกชิกกีล้วก 

ขนมไข่ 

หมหูวาน 

ไข่เจียว 

ขนมไข่ 

นมUHT 

ขนมปังปลาเล็ก 
ลกูชิน้ตวัปลาทอด 

น า้เขียว 

 

สัปดาห์ที3่     

   จนัทร์ 
17 ก.พ. 63 

ตม้ข่าไก ่

ทอดมนั 

ผลไมต้ามฤดกูาล 

ตม้ข่าไก่       
ปอูดัทอด                    
ผลไมต้ามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมโอโจใ้หญ่ 

กุง้ระเบดิทอด 

น า้มะตมู 

องัคาร 
18 ก.พ. 63 

 

ไสก้รอกชิกกีผ้ดัซอส 

ไข่เจียว 

ขนมทบัทิมกรอบ 

ไสก้รอกชิกกีผ้ดัซอส 

ไข่เจียว 

ขนมทบัทิมกรอบ 

นมUHT 

ขนมปังตน้ไผ่ 

ขนมปังหมหูยอง 
น า้แดง 

พุธ 
19 ก.พ. 63 

ขา้ว-ขาหมไูข่ตม้ 

ผลไมต้ามฤดกูาล 

ขา้วพะโลห้ม-ูไข่ตม้ 

ผลไมต้ามฤดกูาล 
นมUHT 

ขนมปังปลาใหญ่ 

ขนมไข ่

น า้ล าไย 

พฤหสับดี 
20 ก.พ. 63 

 

ผดัมกักะโรนีไสก้รอก 

ขนมปังกรอบ 
ผดัมกักะโรนีไสก้รอก 

ขนมปังกรอบ 

นมUHT 

ขนมปังเอบซี ี

ลกูชิน้สาหรา่ยทอด 

น า้เกก็ฮวย 

 

ศุกร์ 
21ก.พ.63 

หมกูระเทียม 

แกงจดืฟัก 

ขนมเฉาก๊วย 

หมกูระเทียม 

แกงจดืฟัก 

ขนมเฉาก๊วย 

นมUHT 

ขนมปังกลม 
ปอูดัทอด 

น า้เขียว 

สัปดาหท์ี4่     

   จนัทร ์

24 ก.พ. 63 

หมผูดัพรกิสด 

ลกูชิน้หมทูอด 

ผลไมต้ามฤดกูาล 

หมหูวาน 

ลกูชิน้หมทูอด 

ผลไมต้ามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

ไสก้รอกชิกกีล้วก 

น า้ล าไย 

   องัคาร 
 

25 ก.พ. 63 

แกงจดืฟัก 

ไก่ทอด 
ขนมสาคเูปียกขา้วโพด 

แกงจดืฟัก 

ไก่ทอด 

ขนมสาคเูปียกขา้วโพด 

นมUHT 

ขนมปังปลาเล็ก 
ขนมพายแทง่ 
น า้เขียว 



 

 

รายการอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม /  ขา้วที่โรงเรียนใชอ้ยู่เป็นประจ าเป็นขา้วหอมอย่างดี 

       หมายเหตุ      ส าหรบันกัเรียนท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม  ทางโรงเรียนไดจ้ดัเป็นเนือ้ไก่แทน  ส าหรบัรายการอาหารวา่ง 

ที่มีส่วนประกอบของเนือ้สตัว ์ ทางโรงเรยีนไดจ้ดัอาหารว่างอื่นแทนให ้  / เมนอูาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้

ล่วงหนา้     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  พธุ 

26 ก.พ. 63 

 

ขา้ว-ขนมจีน 

แกงเขียวหวานไก่               

ผลไมต้ามฤดกูาล                                  

เสน้หมี่น า้ลกูชิน้หม+ูหมบูด 

ผลไมต้ามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ปอูดัทอด 

โกโกเ้ย็น 

พฤหสับดี 

27 ก.พ. 63 

ขา้วไข่พะโลไ้ก่ 

ขนมพายแทง่ 

ผดักะเพราไก ่

ขนมพายแทง่ 

นมUHT 

ขนมโอโจเ้ล็ก 

ขนมปังทานม 

น า้เกก็ฮวย 

    ศกุร ์

28 ก.พ. 63 

 

ผดัวุน้เสน้ไก ่

ไข่เจียวหมแูฮม 

ขนมคกุกี ้

ไก่ซีอิว้ 

ไข่เจียวหมแูฮม 

ขนมคกุกี ้

นมUHT 

ขนมปังหมชี็อก 

ขนมแพนเคก้ 

น า้แดง 
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