
 

 

 

ว/ด/ป รายการอาหาร 
ระดับประถม4-6 

รายการอาหาร 
ระดับอนุบาล-ป.3 

อาหารว่าง
อนุบาล  รอบเช้า 

อาหารว่างอนุบาล 
รอบบ่าย 

สัปดาห์ที1่     

จนัทร์ 
5 ส.ค. 62 

 

แกงจดืเต้าหู้หลอดหมบูด+

ตบับด+สาหร่าย 
ลกูชิน้หมชูบุแป้งทอด 
ขนมไข ่

แกงจดืเต้าหู้หลอดหมบูด+

ตบับด+สาหร่าย 
ลกูชิน้หมชูบุแป้งทอด 

ขนมไข ่

นมUHT 

ขนมปังรูปปลา
เล็ก 

ขนมเค้ก 

น า้เกก็ฮวย 

องัคาร 
6 ส.ค. 62 

ไก่ซุปเปอร์ 
ไข่เจียว 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

ซุปมกักะโรนีไก่ +แครอท 
ผลไม้ตามฤดกูาล 

ขนมดอกจอก 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

ขนมปังเนยกรอบ 

น า้แดง 

พุธ 
7 ส.ค. 62 

 

แกงจดืฟัก 
ข้าวผดัไส้กรอก 

ขนมฟักทองกรอบ 

แกงจดืฟัก 
ข้าวผดัไส้กรอก 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังหมชี็อค 

ขนมผิง                   
น า้มะตมู 

พฤหสับดี 
   8 ส.ค.62 

ขนมจีน 

แกงเขียวหวานไก ่

ขนมพายผลไม้ 

เส้นหมี่น า้ใสลกูชิน้หม+ูหมู
บด 
ขนมพายผลไม้ 

นมUHT 

ขนมปังต้นไผ่ 
ลกูชิน้หมทูอด 

น า้เขียว 

ศุกร์ 
9 ส.ค.62 

ปลาดอร์ร่ีผดัเปรีย้วหวาน 

ไข่เจียว 

ขนมเฉาก๊วย 

ไก่ผดัเปรีย้วหวาน            
ไข่เจียว 
ขนมเฉาก๊วย 

นมUHT 

ขนมโอโจ้ 
ขนมทองม้วน 

น า้ล าไย 

สัปดาห์ที2่     

องัคาร 
13 ส.ค. 62 

แกงจดืวุ้นเส้นทรงเคร่ืองไก่
ชิน้+ตบับด 
หมผูดัพริกแกง             
ขนมไข่มีไส้ 

แกงจดืวุ้นเส้นทรงเคร่ือง  
ไก่ฝอย+ตบับด 
ไส้กรอกชิกกีล้วก 

ขนมไข่มีไส้ 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ขนมปังลกูเกด 

น า้เกก็ฮวย 

พุธ 
14 ส.ค. 62 

 

แกงจดืฟัก 
ไก่ทอด 

ขนมคกุกี ้

แกงจดืฟัก 
ไก่ทอด 

ขนมคกุกี ้

นมUHT 

ขนมปังสองส ี

ขนมฟรุ๊ตผลไม้ 

น า้แดง 

พฤหสับดี 
15 ส.ค. 62 

หมผูดัพริกสด 

ไส้กรอกชิกกีล้วก 

ขนมทองม้วน 

 

หมหูวาน 

ไข่เจียว 

ขนมทองม้วน 

 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

ขนมปังกรอบ 

น า้ล าไย 

รายการอาหารประจ าเดือนสิงหาคม 2562                                                                            

ระดบัอนุบาล, ระดบัประถมศึกษา 

 



ศุกร์ 
16 ส.ค. 62 

 

ไข่มรกตทรงเคร่ือง+ปอูดั 
ลกุชิน้หมทูอด 

ขนมถัว่เขียวต้มน า้ตาล 

ไข่มรกตทรงเคร่ือง+ปอูดั 
ลกูชิน้หมทูอด 

ขนมถัว่เขียวต้มน า้ตาล 

นมUHT 

ขนมปังปลา
ใหญ่ 

ลกูชิน้ตวัปลาทอด 

น า้เขียว 

 

 

สัปดาห์ที3่     

จนัทร์ 
19 ส.ค. 62 

ข้าวขาหม ุ+ไข่ต้ม 

ผลไม้ตามฤดกูาล 
ข้าวไข่พะโล้หมหูัน่ 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมโอโจ้ใหญ่ 

กุ้งระเบดิทอด 

น า้มะตมู 

องัคาร 
20 ส.ค. 62 

 

ต้มข่าไก ่

ทอดมนั 

ขนมทบัทิมกรอบ 

ต้าขา่ไก ่

ปอูดัทอด 

ขนมทบัทิมกรอบ 

นมUHT 

ขนมปังหมชี็อค 

ขนมปังหมหูยอง 
น า้แดง 
 

พุธ 
21 ส.ค. 62 

 

ปลาดอลล่ีผดัซอสมะเขือ
เทศ 

ซุปไข่น า้ 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

ปลาดอลล่ีผดัซอสมะเขือ
เทศ 

ซุปไข่น า้ 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังเอบซี ี

ขนมไข่ 
น า้ล าไย 

พฤหสับดี 
22 ส.ค. 62 

หมกูระเทียม 

แกงจดืฟัก 

ขนมปังกรอบ 

หมกูระเทียม 

แกงจดืฟัก 

ขนมปังกรอบ 

 

นมUHT 

ขนมปังต้นไผ่ 

ลกูชิน้สาหร่ายทอด 

น า้เกก็ฮวย 

ศุกร์ 
23 ส.ค. 62 

 

แกงส้มผกัรวม 

ไข่เจียว 

ขนมเฉาก๊วย 

ผดัมกักะดรนีไส้กรอก 

ขนมเฉาก๊วย 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

หมึกฮอกไกโด 

น า้เขียว 

สัปดาห์ที4่     

จนัทร์ 
26 ส.ค. 62 

ผดัวุ้นเส้นไก ่

ไข่เจียว+หมแูฮม 
ผลไม้ตามฤดกูาล 

ไก่ซีอิว้ 

ไข่เจียว+หมแูฮม 
ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมหมีช็อค 

ไส้กรอกชิกกีล้วก 

น า้ล าไย 

องัคาร 
27 ส.ค. 62 

 

หมผูดัพริกสด 

ลกูชิน้หมทูอด 

ขนมสาคเูปียกข้าวโพด 

หมหูวาน 

ลกูชิน้หมทูอด 

ขนมสาคเูปียกข้าวโพด 

นมUHT 

ขนมปังรูปปลา 

ขนมฟักทองฉาบ 

นมเย็นแดง 

พุธ 
28 ส.ค. 62 

 

ขนมจีน 
แกงเขียวหวานไก ่
ผลไม้ตามฤดกูาล 

เส้นหมี่น า้ใสลกูชิน้หม+ูหมู
สบั 
ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ไส้กรอกชิกกีล้วก 

น า้เกก็ฮวย 

พฤหสับดี 
29 ส.ค. 62 

ข้าวไข่พะโล้ 

ขนมถัว่เขียวต้มน า้ตาล 
ข้าวไข่พะโล้ 

ขนมถ่วเขียวต้มน า้ตาล 

นมUHT 

ขนมโจ้เล็ก 

ขนมปังทานม 

น า้เกก็ฮวย 



 

ศุกร์ 
30 ส.ค. 62 

 

แกงจดืฟัก 

ไก่ทอด 

ขนมปังกรอบ 

แกงจดืฟัก 

ไก่ทอด 

ขนมปังกรอบ 

นมUHT 

ขนมปังสองส ี

ขนมแพนเค้ก 

น า้แดง 
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