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รายการอาหารกลางวัน / ผลไม้ และ อาหารว่ าง
วัน

รายการอาหาร

ส่ วนประกอบ
สัปดาห์ ท- ี 1

จันทร์

ข้ าวหมูหวาน + ซุปผัก

หมู, ซีอิวดํา, นํ าซุปแตงกวา/ฟั ก

อังคาร

ข้ าวผัดไก่ / หมู + ซุปผัก

ไก่, หมู, ไข่, ต้ นหอม,มะเขือเทศ, แครอท, ผักชี, นํ าซุปแตงกวา/ฟั ก

ข้ าวไข่นํ าวุ้นเส้ นผักกาดขาว

หมูสบั / ไก่สบั , ไข่, วุ้นเส้ น, ผักกาดขาว, ข้ าวโพดอ่อน

พุธ

พฤหัสบดี ก๋วยเตี.ยวพะโล้

เส้ นหมี0/เส้ นเล็ก, ไก่, เครื0 องเทศ, แครอท, กะหลํา0 ปลี

ศุกร์

สปาเกตตี หมูสบั ทรงเครื0 อง

เส้ นสปาเกตตี , หมูสบั , หอมหัวใหญ่,มะเขือเทศ, แครอท, ซอสมะเขือเทศ
สัปดาห์ ท- ี 2

จันทร์

ข้ าวหน้ าไก่

ไก่, ผักชี, เครื0 องเทศ, มันฝรั0ง

อังคาร

ข้ าวไข่ตนุ๋ ทรงเครื0 อง

หมูสบั / ไก่สบั , ไข่, ต้ นหอม, แครอท, ผักชี

ข้ าวหมูสบั /ไก่สบั นํ าแดง

หมูสบั /ไก่สบั , หอมหัวใหญ่,มะเขือเทศ, แครอท, ซอสมะเขือเทศ

พุธ

พฤหัสบดี เส้ นเล็กผัดซีอวิ / ผัดมาม่า
ศุกร์

ผัด/ซุปมักกะโรนีหมูสบั / ไก่สบั

เส้ นมาม่า/เส้ นเล็ก, หมู/ไก่, ไข่, แครอท, กะหลํา0 ปลี, ข้ าวโพดอ่อน
มักกะโรนี, หมู / ไก่, ไข่, หอมหัวใหญ่ ,มะเขือเทศ, แครอท, ข้ าวโพดอ่อน
สัปดาห์ ท- ี 3

จันทร์

ข้ าวผัดปลาทูนา่ + ซุปผัก

ปลาทูนา่ , ไข่,หอมหัวใหญ่, มะเขือเทศ, แครอท, ต้ นหอม, ผักชี, แตงกวา/ฟั ก

อังคาร

บะหมี0นํ าลูกชิ น/เส้ นหมี0ลกู ชิ น

เส้ นบะหมี0/เส้ นหมี0, หมูสบั , ลูกชิ น, แครอท, ต้ นหอม, ผักชี, กะหลํา0 ปลี

ข้ าวไข่พะโล้ + ผัดผัก

ไข่, หมู, เครื0 องเทศ, ผักกะหลํา0 ปลี/แครอท

พุธ

พฤหัสบดี ข้ าวไก่ทอด ผักทอด + ซุปผัก
ศุกร์
จันทร์
อังคาร
พุธ

ไก่, แครอท, ถัว0 ฝั กยาว, นํ าซุปแตงกวา/ฟั ก

ราดหน้ าหมู / ไก่

เส้ นหมี0 / เส้ นเล็ก / เส้ นใหญ่, หมู / ไก่,แครอท, กะหลํา0 ปลี, ข้ าวโพดอ่อน

ข้ าวผัดอเมริ กนั /ข้ าวผัดรวมมิตร
ข้ าวไข่เจียวหมูสบั + ผัดผัก
ข้ าวสตูหมู

สัปดาห์ ท- ี 4
ไก่ทอด,ไส้ กรอก,หอมหัวใหญ่, มะเขือเทศ, แครอท, ซอสมะเขือเทศ,นํ าซุปแตงกวา/ฟั ก
ไข่, หมูสบั , กะหลํา0 ปลี / แครอท
หมูสบั , หอมหัวใหญ่, แครอท, เครื0 องเทศ

พฤหัสบดี ข้ าวไก่ซีอิว
ศุกร์
ข้ าวไส้ กรอกนํ าแดง

หมู / ไก่, แครอท, กะหลํา0 ปลี
ไส้ กรอก,หอมหัวใหญ่, มะเขือเทศ, ซอสมะเขือเทศ

อาหารว่ าง เฟรนฟราย, เฉาก๊ วยนํา$ แดง, วุ้นนํา$ แดง, ไส้ กรอกอบ, สาคขู้ าวโพด, โรตีสายไหม, ฟั กทองแกงบวด,
ขนมปั งอบเนย นม, กล้ วยบวดชี, แพนเค้ กกล้ วยหอม, เกี+ยวทอด

ผลไม้ ตามฤดกูาล เช่ น แอปเปิ $ ล , สาลี- , แคนตาลป
ู , ชมพ่ ู, ส้ ม, มะละกอ, ฝรั- ง, แตงโม, และ กล้ วยหอม เป็ นต้ น
***รายการอาหารอาจมีการเปลี-ยนแปลงตามความเหมาะสม***
*** สําหรั บนักเรี ยนที-นับถือศาสนาอิสลาม ทางโรงเรี ยนจัดเตรี ยมอาหารให้ พเิ ศษค่ ะ***

