
 

 

 

ว/ด/ป รายการอาหาร 
ระดับประถม4-6 

รายการอาหาร 
ระดับอนุบาล-ป.3 

อาหารว่างอนุบาล  
รอบเช้า 

อาหารว่างอนุบาล 
รอบบ่าย 

สัปดาห์ที1่     

จนัทร์ 
29 มิ.ย. 63 

 

หมผูดัพรดิสด                   
ผดัผกักวางตุง้ 
ขนมไข ่

หมหูวาน 

ลกูชิน้หมทูอด 
ขนมไข ่

นมUHT 

ขนมปังหมชี็อก 

ไสก้รอกหนงักรอบ
ลวก 

น า้ล าไย 

องัคาร 
30 มิ.ย. 63 

ขา้ว /ขนมจีน 
แกงเขียวหวานไก ่

ขนมไข่แยม 

เกีย้มอี๋น า้ลกูชิน้ไก่ฉีก 

ขนมไข่แยม 
นมUHT 

ขนมปังปลาเล็ก 

ขนมเคก้ช็อกโกแลต 

น า้เขียว 

พุธ 
1 ก.ค. 63 

แกงจดืฟัก 

ไก่ทอด    

ขนมเคก้กลว้ยหอม 

แกงจดืฟัก 
ไก่ทอด 

ขนมเคก้กลว้ยหอม 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ลกูชิน้หมทูอด 

น า้แดง 
          

   พฤหสับดี 
   2 ก.ค.63 

ขา้วไข่พะโล ้

ขนมวุน้น า้หวาน 
ขา้วไข่พะโล ้

ขนมวุน้น า้หวาน 
นมUHT 

ขนมโอโจเ้ล็ก 
ขนมปังเนยกรอบ 

น า้เกก็ฮวย 

      ศุกร์ 
  3 ก.ค.63 

ผดัวุน้เสน้ไก ่

ไข่เจียว 

ขนมวุน้น า้หวาน 

ไก่ซีอิว้ 

ไข่เจียว 

ขนมวุน้น า้หวาน 

นมUHT 

ขนมปังสองส ี
ขนมแพนเคก้ 

น า้มะตมู 

สัปดาห์ที2่     

องัคาร 
7 ก.ค.63 

ผดักะเพราไก ่

ไข่เจียว 

ขนมครกญ่ีปุ่ น 

ผดักะเพราไก ่

ไข่เจียว 

ขนมครกญ่ีปุ่ น 

นมUHT 

ขนมปังกลม 
โดนทักลว้ยหอม 

น า้มะตมู 

พุธ 
8 ก.ค. 63 

 

ลาบไก่ 
ผดักะหล ่าแครอท 

ขนมแยมโรล 

ซุปมกักะโรนีไก่-แครอท 

ขนมแยมโรล 

นมUHT 

ขนมปังหมชี็อค 

ปอูดัทอด 

น า้เขียว 

พฤหสับดี 
9 ก.ค. 63 

ไข่มรกตทรงเครื่อง 
ไสก้รอกชิกกีล้วก                          
ขนมเฉาก๊วย 

ไข่มรกตทรงเครื่อง 
ไสก้รอกชิกกีล้วก 

ขนมเฉาก๊วย 

นมUHT 

ขนมปังตน้ไผ่ 

ขนมพายแทง่ 
น า้เกก็ฮวย 

ศุกร์ 
10 ก.ค. 63 

 

ตม้ย าไก ่

ผดัถั่วงอกหมสูบั 

ขนมปังกรอบชอ็กโกแลต 

 

ตม้ย าไก ่

ไข่เจียว 

ขนมปังกรอบชอ็กโกแลต 

นมUHT 

ขนมโอโจ ้

ลกูชิน้สาหรา่ยทอด 

น า้แดง 
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สัปดาห์ที3่     

จนัทร์ 
13 ก.ค. 63 

แกงจดืเตา้หูห้ลอดหมบูด+ 

ตบับด 
ปอูดัทอด 

ขนมปังกรอบเนย 

แกงจดืเตา้หูห้ลอดหมบูด+ 

ตบับด 
ปอูดัทอด 

ขนมปังเนยกรอบ 

นมUHT 

ขนมปังเอบซี ี

ลกูชิน้หมทูอด 

น า้เขียว 

องัคาร 
14 ก.ค. 63 

แกงสม้ผกัรวม 

ไข่เจียวหมแูฮม 

ขนมปังไสก้รอก 

ผดัมกักะโรนีไสก้รอก 

ขนมปังไสก้รอก 
นมUHT 

ขนมปังดินสอ 
ขนมปังพิซซ่า 

น า้เกก็ฮวย 

พุธ 
15 ก.ค. 63 

ไก่ซุปเปอร ์
ผดัผกักาดขาว +แครอท 
ขนมเคก้ช็อกโกแลต 

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น 

ขนมคก้ช็อกโกแลต 
นมUHT 

ขนมปังกลม 
ขนมวุน้น า้หวาน 

น า้แดง 

พฤหสับดี 
16 ก.ค.63 

ขา้วผดัไสก้รอก 

แกงจดืฟัก 

ขนมปังแยม 

ขา้วผดัไสก้รอก 

แกงจดืฟัก 

ขนมปังแยม 

นมUHT 

ขนมปังกลม 
ขนมเคก้กลว้ยหอม 

น า้ล าไย 

ศุกร์ 
17 ก.ค. 63 

ไสก้รอกชิกกีผ้ดัซอส 

ไข่เจียว 

ขนมไข ่

ไสก้รอกชิกกีผ้ดัซอส 

ไข่เจียว 

ขนมไข ่

นมUHT 

ขนมปังปลา
ใหญ่ 

ลกูชิน้ตวัปลาทอด 

น า้มะตมู 

สัปดาห์ที4่     

จนัทร์ 
20 ก.ค. 63 

หมตูม้แซบใส่เหด็นางฟ้า 

ผดักะหล ่าแครอทใส่ไก่ 
ฟักทองทอดกรอบ 

ตม้ย าไก ่

ลกูชิน้สาหรา่ยทอด 

ฟักทองทอดกรอบ 

 

นมUHT 

ขนมโอโจใ้หญ่ 

ปอูดัทอด 
น า้แดง 

องัคาร 
21 ก.ค. 63 

 

ซุปกะหล ่าหมบูดแครอท 

ไก่ทอด 

ขนมแยมโรลใบเตย 

ซุปกะหล ่าหมบูดแครอท 

ไก่ทอด 
ขนมแยมโรลใบเตย 

 

นมUHT 

ขนมปังหมชี็อค 

ขนมปังไสก้รอก 

น า้เกก็ฮวย 

พุธ 
22 ก.ค. 63 

 

หมกูระเทียม 

แกงจดืฟัก 

ขนมเคก้กลว้ยหอม 

หมหูวาน 

แกงจดืฟัก 

ขนมเคก้กลว้ยหอม 

นมUHT 

ขนมปังเอบซี ี

ไสก้รอกชิกกีล้วก 

น า้ล าไย 

พฤหสับดี 
23 ก.ค. 63 

ปีกไก่บนทอด 

แกงจดืวุน้เสน้ทรงเครื่องไก่
ชิน้+ตบับด 
ขนมชิฟฟ่อน 

ปีกไก่บนทอด 

แกงจดืวุน้เสน้ทรงเครื่องไก่
ชิน้+ตบับด 
ขนมชิฟฟ่อน 

นมUHT 

ขนมปังตน้ไผ่ 

ขนมเคก้ใบเตย 

น า้โกโกเ้ย็น 

ศุกร์ 
24 ก.ค. 63 

 

ขา้วไก่พะโล ้

ขนมไข่แยม 

 

ขา้วไก่พะโล ้

ขนมไข่แยม 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

กุง้ระเบดิทอด 

น า้เขียว 



 

 

สัปดาห์ที5่     

จนัทร์ 
27 ก.ค. 63 

 

แกงจดืเตา้หูห้ลอดหมบูด+ 
ตบับด 

ลกูชิน้สาหรา่ยทอด 

ขนมปังกรอบกระเทียม 

แกงจดืเตา้หูห้ลอดหมบูด+ 
ตบับด 

ลกูชิน้สาหรา่ยทอด 

ขนมปังกรอบกระเทียม 

นมUHT 

ขนมปังรูปปลา 

ไสก้รอกชิกกีล้วก 

น า้เกก็ฮวย 

พุธ 
29 ก.ค. 63 

ขา้ว / ขนมจีน 

แกงเขียวหวานไก ่

ขนมปังไสแ้ยม 
 

เสน้หมี่น า้ลกูชิน้หม+ูหมบูด 
ขนมปังไสแ้ยม 

นมUHT 

ขนมโอโจ ้

ขนมพายแทง่ 
น า้แดง 

พฤหสับดี 
30 ก.ค. 63 

 

ขา้วผดัไสก้รอก 

แกงจดืฟัก 

ขนมเคก้ช็อกโกแลต 

ขา้วผดัไสก้รอก 

แกงจดืฟัก 

ขนมเคก้ช็อกโกแลต 

นมUHT 

ขนมปังสองส ี

ขนมปังเนย            
น า้เขียว 

ศุกร์ 
31 ก.ค. 63 

ผดักะเพราไก ่

ไข่เจียว 

ขนมวุน้น า้หวาน 

ผดักะเพรา 

ไข่เจียว 

ขนมวุน้น า้หวาน 

นมUHT 

ขนมโอโจ ้
ลกูชิน้หมทุอด 

น า้ล าไย 
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