
 

 

 

 

ว/ด/ป  รายการอาหาร 
ระดับประถม4-6 

รายการอาหาร 
ระดับอนุบาล-ป.3 

อาหารว่างอนุบาล 
รอบเช้า 

อาหารว่างอนุบาล รอบ
บา่ย 

สัปดาห์ที1         
จันทร ์

3 ส.ค. 63 
 

เส้นใหญผั่ดซีอิ�ว 
ขนมไข ่

เส้นใหญผั่ดซีอิ�ว 
ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 
ขนมป�งรูปปลา
เล็ก 

กุ้งระเบิดทอด 
น�ามะตุม 

อังคาร 
4 ส.ค. 63 

ต้มขา่ไก่ 
ทอดมัน 
ผลไม้ตามฤดูกาล 

ต้มขา่ไก่ 
ปูปาร์ตี�ทอด 
ขนมไข ่

นมUHT 
ขนมป�งกลม 

ขนมแพนเค้ก 
น�าแดง 

พุธ 
5 ส.ค. 63 

 

ข้าวขาหมุ - ไขต้่ม 
ขนมถั�วเขียวต้มน�าตาล 

ข้าวพะโล้หมู - ไขต้่ม 
ขนมถั�วเขียวต้มน�าตาล 

นมUHT 
ขนมป�งหมีช็อค 

ลูกชิ�นปลาซูซู 
น�าลําไย 

พฤหัสบดี 
   6 ส.ค.63 

หมูกระเทียม 
แกงจืดฟ�ก 
ขนมวุ้นกะทิสลิ�ม 

หมูกระเทียม 
แกงจืดฟ�ก 
ขนมวุ้นกะทิสลิ�ม 

นมUHT 
ขนมป�งต้นไผ ่

ขนมป�งไส้แยม 
น�าเขียว 

ศุกร ์
7 ส.ค.63 

ไส้กรอกชิกกีผัดซอส 
ไขเ่จียว 
ขนมเค้กโรลใบเตย 

ไส้กรอกชิกกีผัดซอส 
ไขเ่จียว 
ขนมเค้กโรลใบเตย 

นมUHT 
ขนมโอโจ้ 

ขนมเค้ก 
น�าเก็กฮวย 

สัปดาห์ที2         
จันทร ์

10 ส.ค. 62 
ลาบไก่ 
ผัดกะหล�าแครอท   
ขนมทองม้วน 

ก๋วยเตียวไก่ตุ๋น 
ผลไม้ตามฤดูกาล 
 

นมUHT 
ขนมป�งดินสอ 

ปูอัดทอด 
น�าแดง 

อังคาร 
11 ส.ค.63 

แกงจืดวุ้นเส้นไก่ฝอย +  ตับ
บด 
หมูผัดพริกแกง 
ผลไม้ตามฤดูกาล 
 

แกงจืดวุ้นเส้นไก่ฝอย  +   
ตับบด   
ไส้กรอกชิกกี�ลวก 
ขนมทองม้วน   

นมUHT 
ขนมป�งดินสอ 

ขนมป�งไส้กรอก 
น�าเก็กฮวย 

พฤหัสบดี 
13 ส.ค. 63 

 

หมูผัดพริกสด 
ไส้กรอกชิกกี�ลวก 
ขนมไขแ่ยม 

หมูหวาน 
ไขเ่จียว 
ขนมไขแ่ยม 

นมUHT 
ขนมป�งสองส ี

ขนมเค้กใบเตย 
นมเย็นแดง 

ศุกร ์
14 ส.ค. 63 

แกงจืดฟ�ก 
ไก่ทอด 
ขนมเค้กกล้วยหอม 
 

แกงจืดฟ�ก 
ไก่ทอด 
ขนมเค้กกล้วยหอม 
 

นมUHT 
ขนมป�งกลม 

ลูกชิ�นตัวปลาทอด 
น�าเขียว 

        เสาร ์
15 ส.ค. 63 

 

ต้มยําหมูใสเ่ห็ด 
ไขเ่จียว 
ขนมป�งเนยกรอบ 

ต้มยําหมูใสเ่ห็ด 
ไขเ่จียว 
ขนมป�งเนยกรอบ 

นมUHT 
ขนมป�งปลาใหญ ่

ขนมป�งพายแท่ง 
น�าลําไย 

 

 

สัปดาห์ที3         

จันทร ์
17 ส.ค. 63 

ไขม่รกตทรงเครือง 
ลูกชิ�นสาหรา่ยชุบแป�งทอด 
ขนมฟ�กทองกรอบ 

ไขม่รกตทรงเครือง 
ลูกชิ�นสาหรา่ยชุบแป�งทอด 
ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 
ขนมโอโจ้ใหญ ่

ขนมป�งกรอบลูกเกด 
น�าลําไย 

อังคาร 
18 ส.ค. 63 

 

ต้มขา่ไก่ 
ทอดมัน 
ผลไม้ตามฤดูกาล 

ต้าขา่ไก่ 
ปูอัดทอด 
ขนมฟ�กทองกรอบ 

นมUHT 
ขนมป�งหมีช็อค 

ลูกชิ�นปลานีโม่ลวก 
น�าเก็กฮวย 
 

พุธ 
19 ส.ค. 63 

 

ลูกชิ�นหมูผัดพริกแกงเขียวหวาน 
ไขต้่ม 
ขนมสาคูเป�ยกข้าวโพด 

ซุปมักกะโรนีไก่+แครอท+ไข่
หั�น 
ขนมสาคูเป�ยกข้าวโพด 

นมUHT 
ขนมป�งเอบีซ ี

ขนมไข ่
น�าเขียว 

พฤหัสบดี 
20 ส.ค. 63 

ต้มแซบไก่ใสเ่ห็ดนางฟ�า 
ไขเ่จียว 
ขนมครกญี�ปุ�น 

ต้มยําไก่ 
ไขเ่จียว 
ขนมครกญี�ปุ�น 

นมUHT 
ขนมป�งต้นไผ ่

ขนมแยมโรล 
น�าแดง 



 
ศุกร ์

21 ส.ค. 63 
 

ซุปไขน่�า 
ไส้กรอกชิกกี�ลวก 
ขนมเค้ก 

ซุปไขน่�า 
ไส้กรอกชิกกี�ลวก 
ขนมเค้ก 

นมUHT 
ขนมป�งกลม 

ขนมบราวนี 
น�าโกโก้ 

สัปดาห์ที4         
จันทร ์

24 ส.ค. 63 
หมูผัดพริกสด 
ลูกชิ�นหมูทอด 
ขนมป�งกรอบลูกเกด 

หมูหวาน 
ลูกชิ�นหมูทอด 
ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 
ขนมหมีช็อค 

ไส้กรอกชิกกีลวก 
น�าลําไย 

อังคาร 
25 ส.ค. 63 

 

แกงจืดฟ�ก 
ไก่ทอด 
ผลไม้ตามฤดูกาล 

หมูหวาน 
ลูกชิ�นหมูทอด 
ขนมป�งกรอบลูกเกด 

นมUHT 
ขนมป�งรูปปลา 

ขนมแพนเค้ก 
นมเย็นแดง 

พุธ 
26 ส.ค. 63 

 

ขนมจีน 
แกงเขียวหวานไก่ 
ขนมลอดชอ่งไทย 

เส้นหมีน�าใสลูกชิ�นหมู+หมูสับ 
ขนมลอดชอ่งไทย 

นมUHT 
ขนมป�งดินสอ 

ปูอัดทอด 
น�าเก็กฮวย 

พฤหัสบดี 
27 ส.ค. 63 

ข้าวไขพ่ะโล้ไก่ 
ขนมตาล 

ข้าวไขพ่ะโล้ไก่ 
ขนมตาล 
 

นมUHT 
ขนมโจ้เล็ก 

ขนมป�งพิซซา่ 
น�ามะตูม 

ศุกร ์
    28 ส.ค. 63 

 

แกงจืดฟ�ก 
ไก่ทอด 
ขนมแยมโรลวนิลา 

แกงจืดฟ�ก 
ไก่ทอด 
ขนมแยมโรลวนิลา 

นมUHT 
ขนมป�งสองส ี

ขนมไขแ่ยม 
น�าแดง 

เสาร ์
29 ส.ค.63 

แกงจืดวุ้นเส้นทรงเครืองไก่ฝอย
+ตับบด 
ไส้กรอกชิกกี�ลวก 
ขนมพายแท่ง 
 

แกงจืดวุ้นเส้นทรงเครืองไก่
ฝอย+ตับบด 
ไส้กรอกชิกกี�ลวก 
ขนมพายแท่ง 

นมUHT 
ขนมป�งกลม 

หมึกฮอกไกโดทอด 
น�าเขียว 

 

 

 

 

รายการอาหารอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม /  ข้าวที�โรงเรียนใช้อยูเ่ป�นประจําเป�นข้าวหอมอยา่งดี 

         หมายเหตุ       สําหรับนักเรียนที�นับถือศาสนาอิสลาม  ทางโรงเรียนได้จัดเป�นเนื�อไก่แทน  สําหรับรายการอาหารว่าง ที�มีสว่น
ประกอบของเนื�อสัตว์  ทางโรงเรียนได้จัดอาหารว่างอื�นแทนให้   

 


