
รายการอาหารกลางวันระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายการอาหารงวดที่ 1/2564 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,148 คน 
ลำดับที่ วันที่ รายการอาหารกลางวันระดับประถม ขนม/ผลไม้ 

1 01/11/2564 ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่หมู ลูกชิ้นหมู ใส่ตับ ผักบุ้ง ถั่วงอก แตงโม 6 ชิ้น 
2 02/11/2564 ข้าวสวย ไข่ต้ม, ผัดกะเพราไก่ ใส่ตับ ถั่วฝักยาว สับปะรด 6 ชิ้น 
3 03/11/2564 ข้าวมันไก่ ตับ เลือด น้ำซุปฟัก แตงกวา, แกงจืดฟักเขียว หมูสับ เต้าส่วน 1.5 ทัพพี 
4 04/11/2564 ข้าวสวย แกงหัวปลีซี่โครงหมู, ผัดวุ้นเส้นหมูสับ  

กะหล่ำปลี แครอท มะเขือเทศ 
มะละกอสุก 5 ชิ้น 

5 05/11/2564 ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่หมู ลูกชิ้นหมู ใส่ตับ ผักบุ้ง ถั่วงอก ขนมโดนัท 1 ชิ้น 
6 08/11/2564 ข้าวสวย ไข่ต้ม, แกงเทโพหมู มันแกว 4 ชิ้น 
7 09/11/2564 ข้าวสวย แกงจืดแตงกวาหมูสับ ใส่ตับ, แกงส้มผักรวม 

ปลาช่อน ปลากรอบ 
กล้วยน้ำว้า 1 ผล 

8 10/11/2564 ข้าวสวย กะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว, ยำปลาทู แตงไทยสุก 4 ชิ้น 
9 11/11/2564 ข้าวสวย ต้มยำปลาทูสด เห็ดนางฟ้า, ผัดวุ้นเส้นหมูสับ 

กะหล่ำปลี แครอท มะเขือเทศ 
แตงโม 3 ชิ้น 

10 12/11/2564 ข้าวสวย ไข่ต้ม ต้มข่าไก่ ใส่เลือด แก้วมังกร 6 ชิ้น 
11 15/11/2564 ก๋วยจั๊บญวนหมู ใส่เลือด ฝรั่ง ½ ผล 
12 16/11/2564 ข้าวสวย ไข่พะโล้ ใส่เต้าหู้, ผดัเปรี้ยวหวาน แตงโม 3 ชิ้น 
13 17/11/2564 ข้าวสวย ต้มยำไก่ เห็ดนางฟ้า, ไข่ลุกเขย แตงกวา ส้มเขียวหวาน 1 ผล 
14 18/11/2564 ข้าวสวย ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ, แกงจืดน้ำ หมูสับ กะหล่ำปลี ถั่วเขียวต้มน้ำตาล 
15 19/11/2564 ข้าวสวย แกงจืดฟักเขียวหมู ใส่ตับ, ผัดพริกขิงหมูใส่ถั่วฝักยาว กล้วยน้าว้า 1 ผล 
16 22/11/2564 ก๋วยเตี๋ยวน้าเส้นใหญ่ ใส่ตับ ถั่วงอก คะน้า ฟักทองแกงบวช 
17 23/11/2564 ข้าวสวย ไก่ทอดกระเทียม ผักเคียง, แกงจืดเต้าหู้ขาว  

ไก่  ใส่ตับ หัวผักกาด 
แตงโม 6 ชิ้น 

18 24/11/2564 ข้าวสวย ต้มยำไก่ เห็ดนางฟ้า, ผัดแตงกวาตับหมู ใส่ไข่ สับปะรด 3 ชิ้น 
19 25/11/2564 ข้าวสวย ผัดฟักทองหมู ใส่ไข่, แกงส้มผักรวมปลากระป๋อง แก้วมังกร 6 ชิ้น 
20 26/11/2564 ข้าวสวย ผัดเปรี้ยวหวานหมู ใส่ตับ, ไข่ต้ม กล้วยน้ำว้า 1 ผล 
21 29/11/2564 ก๋วยเตี๋ยวน้าเส้นใหญ่ไก่ ใส่ตับ ถั่วงอก คะน้า มะม่วงดิบ ¼ ผล 
22 30/11/2564 ข้าวสวย ต้มยำไก่ เห็ดนางฟ้า, ไข่ลุกเขย แตงกวา ส้มเขียวหวาน 1 ผล 

 
 
 

(นางสาวขนิษฐา   สีสมุดคำ) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) 

 
 
 

 
 
 



รายการอาหารกลางวันระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายการอาหารงวดที่ 2/2564 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,148 คน 
ลำดับที่ วันที่ รายการอาหารกลางวันระดับประถม ขนม/ผลไม้ 

23 01/12/2564 ข้าวสวย ไข่เจียว, แกงจืดแตงกวาหมูสับ ใส่ตับ แตงโม 6 ชิ้น 
24 02/12/2564 ข้าวสวย แกงจืดเต้าหู้ขาว หมู ใส่ตับ หัวผักกาด, ผัดพริกขิงหมู 

ใส่ถั่วฝักยาว 
ลางสาด 5 ผล 

25 03/12/2564 ข้าวผัดไข่ คะน้า แครอท มะเขือเทศ, แกงพะแนงหมู กล้วยน้ำว้า 1 ผล 
26 07/12/2564 ข้าวสวย แกงเทโพหมู, ไก่ต้มขม้ินใส่ฝักเขียว มะม่วงดิบ ¼ ผล 
27 08/12/2564 ข้าวผัด อนามัย 5 สี ใส่ไก่ ไข่ไก่, แกงจืดผักกาดขาว  

แครอท หมูสับ ลูกชิ้น 
แตงโม 3 ชิ้น 

28 09/12/2564 ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นหมี่วาว หมู ใส่ตับ ถั่วงอก คะน้า ตะโก้เผือก 2 กระทง 
29 13/12/2564 ข้าวสวย ไข่ต้ม แตงกวา, ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว กล้วยน้ำว้า 1 ลูก 
30 14/11/2564 ข้าวสวย ต้มข่าไก่ เห็ดนางฟ้า, ปลากรอบ ถั่วเขียวต้มน้ำตาล 
31 15/11/2564 ข้าวสวย แกงจืดฟักเขียวหมู ใส่ตับ, ผัดพริกขิงไก่ ใส่ถั่วฝักยาว ส้มเขียวหวาน 1 ผล 
32 16/11/2564 ข้าวสวย ต้มเลือดหมู ตำลึง หมูสับ ใส่ตับ, ผัดวุ้นเส้นหมูสับ 

กะหล่ำปลี แครอท มะเขือเทศ 
แก้วมังกร 3 ชิ้น 

33 17/12/2564 ก๋วยเตี๋ยวน้ำ เส้นใหญ่ไก่ ใส่ตับ ถั่วงอก คะน้า สับปะรด 3 ชิ้น 
34 20/11/2564 ข้าวสวย ไข่ต้ม, แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย มะเขือเปราะ แคนตาลูป 4 ชิ้น 
35 21/11/2564 ต้มยำไก่ เห็ดนางฟ้า, ผัดผักกวางตุ้งหมู กล้วยน้ำว้า 1 ผล 
36 22/12/2564 ข้าวกล้อง แกงส้มผักรวมหมู, ผัดเปรี้ยวหวานหมู ใส่ตับ กล้วยไข่ 1 ผล 
37 23/12/2564 ข้าวสวย แกงจืดเต้าหู้ขาว หมู ใส่ตับ หัวผักกาด, ไข่เจียว

ทรงเครื่องหมูสับ มะเขือเทศ หอมใหญ่ 
กล้วยน้าว้า 1 ผล 

38 24/12/2564 ก๋วยจั๊บหมูยอ ใส่ตับ เลือด หัวผักกาด แครอท ฟักทองนึ่งโรยมะพร้าว 
39 27/12/2564 ข้าวสวย ต้มยำหมู เห็ดนางฟ้า, คั่วกลิ้งหมู ผักเคียง กล้วยหอม ½ ผล 
40 28/12/2564 ข้าวมันไก่ ตับ เลือด ซุปฟัก แตงกวา, ผัดบวบใส่ไข่หมูสับ กล้วยไข่ 1 ผล 
41 29/12/2564 ข้าวหมูแดง แตงกวา, ไข่ต้ม สับปะรด 3 ชิ้น 
42 30/12/2564 แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ ลูกชิ้นปลา ใส่ตับ, ถั่วงอก ลาบหมู  

ใส่ตับ ผักเคียง 
กล้วยน้ำว้า 1 ผล 

 
 
 

(นางสาวขนิษฐา   สีสมุดคำ) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายการอาหารกลางวันระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายการอาหารงวดที่ 3/2565 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,148 คน 
ลำดับที่ วันที่ รายการอาหารกลางวันระดับประถม ขนม/ผลไม้ 

43 04/01/2565 ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่ ใส่ตับ ถั่วงอก คะน้า ฟักทองแกงบวช+
น้อยหน่า 1 ผล 

44 05/01/2565 ข้าวสวย ไข่พะโล้ ใส่เต้าหู้ หัวผักกาด, ไก่ทอดกระเทียม  
ผักเคียง 

กล้วยไข่เช่ือมราดกะทิ 

45 06/01/2565 ข้าวสวย พะแนงไก่, ต้มยำข่าไก่ใส่เห็ดนางฟ้า กล้วยบวชช ี
46 07/01/2565 ข้าวสวย แกงส้มมะละกอกุ้ง, ไข่ลูกเขย แตงกวา ฝรั่ง ½ ผล 
47 10/01/2565 ก๋วยจั๊บญวนหมู ใส่เลือด ฝรั่ง ½ ผล 
48 11/01/2565 ข้าวสวย ไข่ต้ม ผัดกะเพราไก่ ใส่ตับ ถั่วฝักยาว ลอดช่อง 
49 12/01/2565 ข้าวสวย แกงจืดผักกาดขาว แครอท หมูสับ ลูกชิ้นปลา, 

คั่วกลิ้งหมู ผักเคียง 
ลางสาด 5 ผล 

50 13/01/2565 ข้าวสวย แกงจืดฟักเขียวหมูสับ ลุกชิ้นปลา, ผัดไก่ ใส่ตับ  
ข้าวโพดอ่อน เห็ดหูหนู หอมใหญ่ 

มันแกว 8 ชิ้น 

51 14/01/2565 ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นใหญ่หมู คะน้า แครอท ข้าวโพดอ่อน แตงโม 6 ชิ้น 
52 17/01/2565 ข้าวสวย ไก่ต้มขมิ้นใส่ฟักเขียว, ผัดกะหล่ำปลีใส่ไข่ มังคุด 2 ผล 
53 18/01/2565 ข้าวสวย ไข่ต้ม, แกงเขียวหวานลุกชิ้นปลากราย มะเขือเปราะ แคนจาลูป 4 ชิ้น 
54 19/01/2565 ข้าวสวย ต้มยำไก่ เห็ดนางฟ้า, ผัดผักรวมมิตร กล้วยน้ำว้า 1 ผล 
55 20/01/2565 ข้าวสวย ลาบหมู ใส่ตับ ผักเคียง, ไข่พะโล้ ใส่เต้าหู้ หัวผักกาด ลอดช่องข้าวโพดถั่วแดง 
56 21/01/2565 ลูกชิ้นหมู ก๋วยเตี๋ยวน้าเส้นใหญ่หมู ลูกชิ้นปลา ใส่ตับ ถั่วงอก เต้าส่วน 2 ทัพพี 
57 24/01/2565 ข้าวสวย แกงส้มมะละกอปลานิล ผัดแตงกวาตับหมู ใส่ไข่ แตงโม 3 ชิ้น 
58 25/01/2565 ข้าวสวยผัดวุ้นเว้นหมูสับ กะหล่ำปลี แครอท มะเขือเทศ, 

ลาบหมู ใส่ตับ ผักเคียง 
ขนมปัง 1 ชิ้น 

59 26/01/2565 ข้าวสวย ไข่พะโล้ ใส่เต้าหู้, ผดักะหล่ำปลีหมู ใส่ตับ มะละกอสุก 5 ชิ้น 
60 27/01/2565 ข้าวสวย ไก่ทอด, แกงเทโพหมู ขนมกล้วย 2 ชิ้น 
61 28/01/2565 ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่ ลูกชิ้นปลา ใส่ตับ ถั่วงอก ผักบุ้ง  ลอดช่องเผือกข้าวโพด 
62 31/01/2565 ข้าวสวย แกงจืดเต้าหู้ขาว หมู ใส่ตับ หัวผักกาก, กะเพราไก่  

ใส่ตับ ถั่วฝักยาว 
ส้มเขียวหวาน 1 ผล 

 
 
 

(นางสาวขนิษฐา   สีสมุดคำ) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) 

 
 
 
 
 
 
 



รายการอาหารกลางวันระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายการอาหารงวดที่ 4/2565 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,148 คน 
ลำดับที่ วันที่ รายการอาหารกลางวันระดับประถม ขนม/ผลไม้ 

63 01/02/2565 ข้าวสวย เผ็ดกะทิไก่ฟักเขียว, แกงจืดไข่น้ำ หมูสับ แตงกวา ฝรั่ง ¼ ผล 
64 02/02/2565 ข้าวสวย ตับหมูสุก แกงเขียวหวานไก่ มะเขือเปราะ,  

ผัดเปรี้ยวหวานไก่ ใส่ตับ 
กล้วยน้ำว้า 1 ผล 

65 03/02/2565 ข้าวหมูแดง ไข่ต้ม แตงกวา น้ำซุป สับปะรด 6 ชิ้น 
66 04/02/2565 ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นหมี่ขาว ลูกชิ้นปลา ใส่ตับ ถั่วงอก ผักบุ้ง แตงโม 3 ชิ้น 
67 07/02/2565 ข้าวสวย ปลากรอบ, ไข่พะโล้ใส่เต้าหู้ หัวผักกาด ขนมโดนัท 1 ชิ้น 
68 08/02/2565 ข้าวสวย แกงเทโพหมู, ไข่ตุ๋นทรงเครื่องหมู แครอท ต้นหอม มะม่วงดิบ 
69 09/02/2565 ข้าวสวย แกงจืดตำลึง แครอท หมูสับ ใส่ตับ,  

หมูทอดกระเทียม ผักเคียง 
ขนมตะโก้เผือก 2 

กระทง 
70 10/02/2565 ข้าวสวย ต้มเลือดหมู ตำลึง หมูสับ ใส่ตับ,  

ผัดกะหล่ำปลีหมูสับ ใส่ตับ 
ส้มเขียวหวาน 1 ผล 

สับปะรด 6 ชิ้น 
71 11/02/2565 ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่ ลูกชิ้นปลา ใส่ตับ ถั่วงอก ผักบุ้ง แก้วมังกร 6 ชิ้น 
72 14/02/2565 ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นใหญ่หมู คะน้า แครอท ข้าวโพดอ่อน แตงโม 6 ชิ้น 
73 15/02/2565 ข้าวมันไก่ ตับ เลือด ซุปฟัก แตงกวา, แกงจืดฟักเขียวหมู ใส่ตับ กล้วยบวชช ี
74 17/02/2565 ข้าวสวย ปลากรอบ, แกงจืดกะหล่ำปลี แครอท  

ไก่สับ ลูกชิ้นปลา 
ข้าวโพดต้ม ¼ ฝัก

ใหญ ่
75 18/02/2565 ข้าวสวย ผัดวุ้นเส้นหมูสับ กะหล่ำปลี แครอท มะเขือเทศ, 

แกงหัวปลี ซี่โครงหมู 
กล้วยน้ำว้า 1 ผล 

76 21/02/2565 ข้าวมันไก่ ตับ เลือด ซุปฟัก แตงกวา, แกงจืดฟักขาว หมูสับ แก้วมังกร 3 ชิ้น 
77 22/02/2565 ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นหมี่ขาว หมู ใส่ตับ ถั่วงอก คะน้า สับปะรด 3 ชิ้น 
78 23/02/2565 ข้าวสวย ผัดเปรี้ยวหวานไก่ ใส่ตับ, ไข่เจียวทรงเครื่อง หมูสับ ฝรั่ง ¼ ผล 
79 24/02/2565 ข้าวสวย ไข่พะโล้ ใส่เต้าหู้ หัวผักกาด, ไก่ทอด แตงโม 3 ชิ้น 
80 25/02/2565 ข้าวสวย ไข่ต้ม ต้มข่าไก่ ใส่เลือด แก้วมังกร 6 ชิ้น 
81 28/02/2565 ข้าวสวย ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว, ไก่ทอด สับปะรด 3 ชิ้น 

 
 
 

(นางสาวขนิษฐา   สีสมุดคำ) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการอาหารกลางวันระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายการอาหารงวดที่ 5/2565 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,148 คน 
ลำดับที่ วันที่ รายการอาหารกลางวันระดับประถม ขนม/ผลไม้ 

82 01/03/2565 ข้าวสวย ลาบหมู ใส่ตับ ผักเคียง, หมูทอดกระเทียม ขนมปัง 1 ชิ้น 
83 02/03/2565 ข้าวสวย ปลากรอบ, ไข่พะโล้ใส่เต้าหู้ หัวผักกาด กล้วยน้ำว้า 1 ผล 
84 03/03/2565 ข้าวสวย เผ็ดกะทิไก่ฟักเขียว, แกงจืดน้าไข่ หมูสับ แตงกวา มะม่วงแก้ว ½ ผล 
85 04/03/2565 ข้าสวย แกงส้มผักรวมกุ้ง, ผัดกะหล่ำปลีไก่สับ ใส่ตับ ขนมโดนัท 1 ชิ้น 
86 07/03/2565 ก๋วยเตี๋ยวน้ำ เส้นหมี่ขาว ไก่ ลูกชิ้นปลาใส่ตับ ถั่วงอก ผักบุ้ง ข้าวเหนียวถั่วดำกะทิ 
87 08/03/2565 ข้าวสวย ตับหมูสุก แกงเขียวหวานไก่ มะเขือเปราะ,  

ผัดเปรี้ยวหวานไก่ ใส่ตับ 
กล้วยน้ำว้า 1 ผล 

88 09/03/2565 ข้าวสวย แกงจืดฟักเขียวหมูสับ ลูกชิ้นปลา, ผัดกะเพราหมู  
ใส่ตับ ถั่วฝักยาว 

เงาะ 2 ผล 

89 10/03/2565 ข้าวสวย แกงส้มมะละกอกุ้ง, ผัดฟักทองหมู แก้วมังกร 3 ชิ้น 
90 11/03/2565 ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นใหญ่หมู คะน้า แครอท ข้าวโพดอ่อน ขนมตะโก้เผือก 2 

กระทง 
91 14/03/2565 ข้าวสวย ไข่พะโล้ ใส่เต้าหู้, ผดัเปรี้ยวหวาน แตงโม 3 ชิ้น 
92 15/03/2565 ข้าวสวย ต้มยำไก่ เห็ดนางฟ้า, ไข่ลุกเขย แตงกวา ส้มเขียวหวาน 1 ผล 
93 16/03/2565 ข้าวต้ม ต้มยำรวมมิตร กุ้ง หมู ลูกชิ้นปลา เห็ดฟาง, ผัดวุ้นเส้น

หมูสับกะหล่ำปลีแครอท 
มะละกอสุก 3 ชิ้น 

94 17/03/2565 ข้าวสวย ต้มข่าไก่ ใส่เลือด, ยำปลาทู ฝรั่งครึ่งผล 
95 18/03/2565 ข้าวสวย ลาบหมู ใส่ตับ ผักเคียง, หมูทอดกระเทียม ขนมปัง 1 ชิ้น 
96 21/03/2565 ข้าวสวย แกงเทโพหมู, ไข่ตุ๋นทรงเครื่องหมู แครอท ต้นหอม ส้มเขียวหวาน 1 ผล 
97 22/03/2565 ก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใหญ่หมู ลูกชิ้นปลา ใส่ตับ ถั่วงอก ผักบุ้ง 

 
ส้มเขียวหวาน 1 ผล 

สับปะรด 6 ชิ้น 
98 23/03/2565 ข้าวสวย แกงเทโพหมู, ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง แครอท ต้นหอม แตงโม 6 ชิ้น 
99 24/03/2565 ข้าวสวย ลูกชิ้นเนื้อ แกงจืดไข่น้ำ หมูสับ แตงกวา,  

ผัดพริกขิงหนู ใส่ถั่วฝักยาว 
สับปะรด 6 ชิ้น 

100 25/03/2565 ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นใหญ่หมู คะน้า แครอท  ขนมโดนัท 1 ชิ้น 
 
 
 

(นางสาวขนิษฐา   สีสมุดคำ) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) 

 
 
 
 
 
 
 
 


