
 

 

 

 

 

ว/ด/ป รายการอาหาร 
ระดับประถม4-6 

รายการอาหาร 
ระดับอนุบาล-ป.3 

อาหารว่างอนุบาล  
รอบเช้า 

อาหารว่างอนุบาล 
รอบบ่าย 

สัปดาห์ที่1     

พฤหัสบดี 
2 ม.ค.63 

ผดัวุ้นเส้นไก่ 
ไข่เจียว 

ขนมเฉาก๊วย 

ไก่ซีอิว้ 

ไข่เจียว 

ขนมเฉาก๊วย 

นมUHT 

ขนมโอโจ้เล็ก 
ขนมพายแท่ง 

น า้เก็กฮวย 

ศุกร์ 
3 ม.ค. 63 

แกงจืดฟัก 

ไก่ทอด 

ขนมปังเนยกรอบ 

แกงจืดฟัก 

ไก่ทอด 
ขนมปังเนยกรอบ 

นมUHT 

ขนมปังสองสี 
ขนมกล้วยม้วน 

น า้แดง 

สัปดาห์ที่2     

จนัทร์ 
6 ม.ค. 63 

 

ลาบไก่+ตบัไก่บด 
ผกักะหล ่าแครอท 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

ซุปมกักะโรนีไก่+แครอท 
ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

ปอูดัทอด 

น า้เก็กฮวย 

องัคาร 
7 ม.ค. 63 

 

ต้มย าไก่ 

ผดัถ่ัวงอกหมูสบั 

ขนมทบัทิมกรอบ 

ต้มย าไก่ 

ไข่เจียว 
ขนมทบัทิมกรอบ 

 

นมUHT 

ขนมปังรูปปลา 
ขนมฟักทองฉาบ 

น า้เขียว 

 

 

พุธ 
8 ม.ค. 63 

 
 

ข้าวขาหม+ูไข่ต้ม 
ผลไม้ตามฤดูกาล 

ข้าวหมพูะโล้+ไข่ต้ม 
ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ขนมโดนทั 

น า้มะตูม 

พฤหัสบดี 
9 ม.ค. 63 

ไข่มรกตทรงเคร่ือง+ปอูดั 
กุ้งระเบิดทอด 

ขนมปังกรอบ  

ไข่มรกตทรงเคร่ือง+ปอูดั 
กุ้งระเบิดทอด 

ขนมปังกรอบ 

 

นมUHT 

ขนมโอโจ้ใหญ่ 
ขนมแพนเค้ก 

นมเย็นแดง 

ศุกร์ 
10 ม.ค. 63 

ผดักะเพราไก่ 

ไข่เจียว 

ขนมเฉาก๊วย 

ผดักะเพราไก่ 

ไข่เจียว 

ขนมเฉาก๊วย 

นมUHT 

ขนมปังต้นไผ่ 
ลกูชิน้สาหร่ายทอด 

น า้แดง 

รายการอาหารประจ าเดือนมกราคม 2563                               

                                            ระดบัอนุบาล, ระดบัประถมศึกษา 

 



สัปดาห์ที่3     

จนัทร์ 
13 ม.ค. 63 

 

ไก่ซุปเปอร์ 
ผดัผกักาดขาว+แครอท 
ผลไม้ตามฤดูกาล 

ก๋วยเต๋ียวไก่ตุ๋น 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมปังเอบีซี 
ลกูชิน้หมทูอด 

น า้เขียว 

 

องัคาร 
14 ม.ค. 63 

 

แกงจืดเต้าหู้หลอดหมบูด+

ตบับด+สาหร่าย 
ปอูดัทอด 

ขนมลอดช่องไทย 

แกงจืดเต้าหู้หลอดหมบูด+

ตบับด+สาหร่าย 
ปอูดัทอด 

ขนมลอดช่องไทย 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ขนมวุ้นน า้หวาน 

น า้เก็กฮวย 

พุธ 
15 ม.ค. 63 

 

ผดัมักกะโรนีไส้กรอก 

ผลไม้ตามฤดูกาล 
ผดัมักกะโรนีไส้กรอก 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมปังสองสี 

ขนมปังสงัขยา 

น า้แดง 

ศุกร์ 
17 ม.ค. 2563 

ไส้กรอกชิกกีผ้ดัซอส 

ไข่เจียว 

ขนมพายแท่ง 

ไส้กรอกชิกกีผ้ดัซอส 

ไข่เจียว 

ขนมพายแท่ง 

นมUHT 

ขนมปังปลาใหญ่ 
ลกูชิน้ตวัปลาทอด 

น า้มะต 

สัปดาห์ที่4     

จนัทร์ 
20 ม.ค. 63 

หมตู้มแซบใส่เห็ดนางฟ้า 

ผดัถ่ัวงอกใส่เต้าหู้  
ผลไม้ตามฤดูกาล 

ต้มย าไก่ 

ลกูชิน้สาหร่ายทอด 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมโอโจ้ใหญ่ 

ปอูดัทอด 

น า้เขียว 

องัคาร 
21 ม.ค. 63 

 

ข้าวไก่ทอด 

ซุปกะหล ่าหมบูดแครอท 

แกงบวดฟักทอง 

ข้าวไก่ทอด 

ซุปกะหล ่าหมบูดแครอท 

แกงบวดฟักทอง 

นมUHT 

ขนมปังหมีช็อก 
ขนมปังเนยกรอบ 

น า้แดง 

พุธ 
22 ม.ค. 63 

 

ปีกไก่บนทอด 

แกงจืดวุ้นเส้นทรงเคร่ือง
ไก่+ตบับด 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

ปีกไก่บนทอด 

แกงจืดวุ้นเส้นทรงเคร่ือง
ไก่+ตบับด 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมปังต้นไผ่ 

ขนมปังทานม 

น า้เก็กฮวย 

พฤหัสบดี 
23 ม.ค. 63 

 
 

ข้าวไข่พะโล้ 

ขนมไข่มีไส้ 
ข้าวไข่พะโล้ 

ขนมไข่มีไส้ 

นมUHT 

ขนมปังปลาใหญ่ 
ไส้กรอกชิกกีล้วก 

โกโก้เย็น 

ศุกร์ 
24 ม.ค. 63 

 

หมกูระเทียม                      
แกงจืดฟัก 

ขนมวุ้นน า้หวาน 

หมหูวาน 

แกงจืดฟัก 

ขนมวุ้นน า้หวาน 

นมUHT 

ขนมปังเอบีซี 
ลกูชิน้หมทูอด 

น า้มะตูม 

 
 

สัปดาห์ท่ี5     

จนัทร์ 
27 ม. ค.63 

ไข่มรกตทรงเคร่ือง+ปอูดั 
ลกูชิน้สาหร่ายชุบแป้งทอด 

ไข่มรกตทรงเคร่ือง+ปอูดั 
ลกูชิน้สาหร่ายชุบแป้งทอด 

นมUHT 

ขนมปังกลม 
ขนมไข่ 
น า้ล าไย 



 

 

 

รายการอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม /  ข้าวที่โรงเรียนใช้อยู่เป็นประจ าเป็นข้าวหอมอย่างดี 

         หมายเหตุ      ส าหรับนกัเรียนที่นบัถือศาสนาอิสลาม  ทางโรงเรียนได้จดัเป็นเนือ้ไก่แทน  ส าหรับรายการอาหาร

ว่าง ที่มีส่วนประกอบของเนือ้สตัว์  ทางโรงเรียนได้จดัอาหารว่างอื่นแทนให้  /  อาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้อง

แจ้งล่วงหน้า       

 

ผลไม้ตามฤดูกาล ผลไม้ตามฤดูกาล 

องัคาร 
28 ม. ค.63 

ต้มข่าไก่ 

ทอดมนั 

ขนมรวมมิตร 

ต้มข่าไก่ 

ปอูดัทอด 

ขนมรวมมิตร 

นมUHT 

ขนมปังปลาเล็ก 
ขนมโดนทั 

น า้เก็กฮวย 

พุธ 
29 ม. ค.63 

ลกูชิน้หมผูัดพริกแกง
เขียวหวาน 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

ซุปมกักะโรนีไก่+แครอท 
ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 
ปอูดัทอด 

น า้แดง      

พฤหัสบดี 
30 ม. ค.63 

ต้มแซบไก่ใส่เห็ดนางฟ้า 

ไข่เจียว 

ขนมไข่ 

ต้มย าไก่ 

ไข่เจียว 

ขนมไข่ 

นมUHT 

ขนมโอโจ้เล็ก 
ขนมปังไส้กรอก 

น า้เขียว 

ศุกร์ 
31 ม. ค.63 

ไส้กรอกผดัซอสมะเขือเทศ 

แกงจืดไข่น า้ 

ขนมถ่ัวเขียวต้มน า้ตาล 

ไส้กรอกผดัซอสมะเขือเทศ 

แกงจืดไข่น า้ 

ขนมถ่ัวเขียวต้มน า้ตาล 

นมUHT 

ขนมปังหมีช็อก 
ขนมแพนเค้ก 

น า้โกโก้เย็น       

 

จดัท าโดย  ฝ่ายโภชนาการ โรงเรียนเปรมประชาวฒันา 

89 หมู่ 10 ซอยวดัพระเงนิ ต ำบลบำงม่วง อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี11140 
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