
 

เมนูอาหารแผนกประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
(สัปดาห์ที่ 1 เมนูท่ี 1) 

 
 

วัน 
พักย่อย 

เวลา 10.10 น. 
ระดับชั้น 

อาหารกลางวัน 
เวลารับประทาน 12.10 น. 

จันทร์ นม  ผลไม ้ ป.1 – ป.6 ข้าวมันไก่  น้ าซุปผัก 

อังคาร นม  ผลไม ้
ป.1 – ป.3 

ข้าวสวย  ไข่พะโล้หมู ผัดกวางตุ้งไก่บด 
ข้าวสวย  ไข่พะโล้ไก่ ผัดผักกวางตุ้งไก่บด (มุสลมิ) 

ป.4 – ป.6 ข้าวสวย  แกงเขียวหวานไก่  ผัดผักกวางตุ้งไก่บด  

พุธ นม  ผลไม ้
ป.1 – ป.3 ข้าวซ้อมมือ  แกงจดืผกักาดขาวหมูบด/ไก่บด  ไข่เจียว  
ป.4 – ป.6 ข้าวซ้อมมือ  แกงส้มกุง้ผักรวม  ไข่เจียว  

พฤหัสบดี นม  ผลไม ้
ป.1 – ป.3 ข้าวสวย  ไก่ต้มขมิ้น  ฟักเขียว  ปลาทอด  
ป.4 – ป.6 ข้าวสวย  ผัดเผด็หมู/ไก่  ถั่วฝักยาว  ปลาทอด   

ศุกร์ นม  ผลไม ้ ป.1 – ป.6 ราดหน้าหมูนิ่ม/ไก่ คะน้า  แครอท  

หมายเหตุ      หากนักเรียนที่ผูกอาหารประจ าและไม่สามารถรับประทานเมนูในวันนั้นได้ ให้น าอาหารมารับประทานเองในวันดังกล่าว 

           มีบริการผลไม้ตามฤดกูาลทุกวัน อาทิ  แอปเปิล้  กีวี่  สาลี่  กล้วย  ชมพู่แดง  ฝรั่ง  มะละกอ 
                

 



 

เมนูอาหารแผนกประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
(สัปดาห์ที่ 2 เมนูที่ 2) 

  

วัน 
พักย่อย 

เวลา 10.10 น. 
ระดับชั้น 

อาหารกลางวัน 
เวลารับประทาน 12.10 น. 

จันทร์ นม  ผลไม ้ ป.1 – ป.6 ข้าวสวย  ไก่ต้มข่า  ผดัผักรวมกุ้ง 
อังคาร นม  ผลไม ้ ป.1 – ป.6 ข้าวหมูแดง/ไก่แดง  น้ าซุปผัก  

พุธ นม  ผลไม ้ ป.1 – ป.6 ข้าวซ้อมมือ แกงจืดฟกัเขยีวไก ่+ ไข่ต้ม 
พฤหัสบดี นม  ผลไม ้ ป.1 – ป.6 ข้าวผัดสามสีหมูบด/ไกบ่ด  น้ าซุปผัก  

ศุกร์ นม  ผลไม ้ ป.1 – ป.6 ก๋วยจ๊ับไก่  

หมายเหตุ      หากนักเรียนที่ผูกอาหารประจ าและไม่สามารถรับประทานเมนูในวันนั้นได้ ให้น าอาหารมารับประทานเองในวันดังกล่าว 

           มีบริการผลไม้ตามฤดกูาลทุกวัน อาทิ  แอปเปิล้  กีวี่  สาลี่  กล้วย  ชมพู่แดง  ฝรั่ง  มะละกอ 
                

 

 



 

เมนูอาหารแผนกประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
(สัปดาห์ที่ 3 เมนูที่ 3) 

 

 

 

วัน 
พักย่อย 

เวลา 10.10 น. 
ระดับชั้น 

อาหารกลางวัน 
เวลารับประทาน 12.10 น. 

จันทร์ นม  ผลไม ้ ป.1 – ป.6 ข้าวหน้าไก่  น้ าซุปผัก  

อังคาร นม  ผลไม ้
ป.1 – ป.3 ข้าวสวย แกงจืดฟักเขียวไก่  หมูหวาน/ไก่หวาน  
ป.4 – ป.6 ข้าวสวย แกงส้มปลา สับปะรด  หมูหวาน/ไก่หวาน  

พุธ นม  ผลไม ้
ป.1 – ป.6 ข้าวซ้อมมือ  ไข่เจียว  แกงจดืผักกาดขาวไก่ ลูกช้ิน  
ป.4 – ป.6 ข้าวซ้อมมือ  ลาบไก่  แกงจืดผักกาดขาวหมู/ไก่ ลูกชิ้น 

พฤหัสบดี นม  ผลไม ้
ป.1 – ป.3 ข้าวสวย แกงจืดหัวไชเท้าหมู/ไก่ เต้าหู้ปลานึ่ง 
ป.4 – ป.6 ข้าวสวย  พะแนงหมู/ไก่  ผัดผักรวม  

ศุกร์ นม  ผลไม ้ ป.1 – ป.6 ผัดหมี่เหลืองไก่  ลูกชิน้  ผักกวางตุ้ง  

หมายเหตุ      หากนักเรียนที่ผูกอาหารประจ าและไม่สามารถรับประทานเมนูในวันนั้นได้ ให้น าอาหารมารับประทานเองในวันดังกล่าว 

           มีบริการผลไม้ตามฤดกูาลทุกวัน อาทิ  แอปเปิล้  กีวี่  สาลี่  กล้วย  ชมพู่แดง  ฝรั่ง  มะละกอ 
                

 

 



 

เมนูอาหารแผนกประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
(สัปดาห์ที่ 4 เมนูที่ 4) 

 

 

 

 

วัน 
พักย่อย 

เวลา 10.10 น. 
ระดับชั้น 

อาหารกลางวัน 
เวลารับประทาน 12.10 น. 

จันทร์ นม  ผลไม ้ ป.1 – ป.6 ข้าวสวย  กะเพราหมสูบั/ไก่สับ  ไข่เจียว 

อังคาร นม  ผลไม ้
ป.1 – ป.3 ข้าวสวย ผัดเปรี้ยวหวานไก่  เต้าหู้ปลานึ่ง (นกัเรียนมุสลมิ) 
ป.1 – ป.3 ข้าวสวย แกงกะทิหมูทางคูณ  เต้าหู้ปลา 

พุธ นม  ผลไม ้ ป.1 – ป.6 ข้าวสวยซ้อมมือ  ปลาสามรส  ผดักะหล่ าปลไีก่  
พฤหัสบดี นม  ผลไม ้ ป.1 – ป.6 ข้าวผัดอเมริกัน  ไก่ตม้ซุป  

ศุกร์ นม  ผลไม ้ ป.1 – ป.6 หมี่ขาวน้ าใส  

หมายเหตุ      หากนักเรียนที่ผูกอาหารประจ าและไม่สามารถรับประทานเมนูในวันนั้นได้ ให้น าอาหารมารับประทานเองในวันดังกล่าว 

           มีบริการผลไม้ตามฤดกูาลทุกวัน อาทิ  แอปเปิล้  กีวี่  สาลี่  กล้วย  ชมพู่แดง  ฝรั่ง  มะละกอ 
                

 

 


