
 

 

 

ว/ด/ป รายการอาหาร 
ระดบัประถม4-6 

รายการอาหาร 
ระดบัอนุบาล-ป.3 

อาหารว่าง
อนุบาล  รอบเช้า 

อาหารว่างอนุบาล 
รอบบ่าย 

สัปดาห์ที1่     

 พธุ 
28 ต.ค.63 

ไก่ซุปเปอร์ 
ผดัผกักาดขาวแครอท 
ขนมวุ้นกะท ิ

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋ 

ขนมวุ้นกะท ิ
นมUHT 

ขนมปังดินสอ 
ขนมปังกรอบ 

น า้แดง 

พฤหสับดี 
29 ต.ค.63 

ข้าวผดัไส้กรอก 

แกงจืดฟัก 

ขนมแยมโรล 

ข้าวผดัไส้กรอก 

แกงจืดฟัก 

ขนมแยมโรล 

นมUHT 

ขนมโอโจ้เลก็ 
ขนมเค้กช็อกโกแลต 

น า้ล าไย 

ศุกร์ 
30 ต.ค.63 

ไส้กรอกชิกกีผ้ดัซอส 

ไขเ่จียว 

ขนมปังเนยกรอบ 

ไส้กรอกชิกกีผ้ดัซอส 

ไขเ่จียว 

ขนมปังเนยกรอบ 

นมUHT 

ขนมปังสองส ี
กุ้งระเบดิทอด 

น า้แดง 

สัปดาห์ที2่     

จนัทร์ 
2 พ.ย. 63 

ไก่ทอด 

ซุปกะหล า่หมบูดแครอท 

ขนมไข ่

ไก่ทอด 
ซุปกะหล า่หมบูดแครอท 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

ปปูาร์ตีท้อด 

น า้เขียว 

 

องัคาร 
3 พ.ย. 63 

 

หมกูระเทียม 

แกงจืดฟัก 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

หมหูวาน 

แกงจืดฟัก 

ขนมไข ่

นมUHT 

ขนมปังรูปปลา 

ขนมแพนเค้ก 

น า้แดง 
 
 

พธุ 
4 พ.ย. 63 

 

ปีกไก่บนทอด 

แกงจืดวุ้นเส้นทรงเคร่ือง
ไก่+ตบับด 
ขนมลอดช่องไทย 

ปีกไก่บนทอด 

แกงจืดวุ้นเส้นทรงเคร่ือง
ไก่+ตบับด 
ขนมลอดช่องไทย 

 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 
ปลานีโมล่วก 

น า้เก็กฮวย 

 

 

พฤหสับดี 
    5 พ.ย. 63 
 

ต้มย าหม ุ

ผดักะหล า่แครอท 

ขนมตะโก้ 

ต้มย าหม ู
ลกูชิน้สาหร่ายทอด 

ขนมตะโก้ 

นมUHT 

ขนมโอโจ้ใหญ่ 

แซนวิชหมหูยอง 
โกโก้เย็น 

ศุกร์ 
6 พ.ย. 63 

 

ข้าวไขพ่ะโล้ 

ขนมโดนทัสตรอเบอร์ร่ี 
ข้าวไขพ่ะโล้ 

ขนมโดนทัสตรอเบอร์ร่ี 
นมUHT 

ขนมปังต้นไผ ่

ขนมพายแทง่ 
น า้เขียว 
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สัปดาห์ที3่     

       จนัทร์ 
9 พ.ย. 63 

ผดัลกูชิน้หมพูริกแกง
เขียวหวาน 

ไขเ่จียว 
ขนมปังกรอบช็อกโกแลต 

ซุปมกักะโรนีไก่+แครอท 
ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังสองส ี

หมกึฮอกไกโดทอด 

น า้มะตมู 

องัคาร 
10 พ.ย. 63 

 

ต้มแซบไกใ่สเ่ห็ดนางฟา้ 
ผดักะหล า่แครอท 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

ต้มย าไก ่
ไขเ่จียว 

ขนมปังกรอบช็อกโกแลต 

นมUHT 

ขนมปังเอบซี ี

แองกรีเ้บิร์ดลวก 

น า้เก็กฮวย 

 

พธุ 
11 พ.ย. 63 

 

ไขม่รกตทรงเคร่ือง 
ลกูชิน้สาหร่ายชบุแปง้ทอด 

ขนมเค้ก 

ไขม่รกตทรงเคร่ือง 
ลกูชิน้สาหร่ายชบุแปง้ทอด 

ขนมเค้ก 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ขนมแยมโรล 

น า้แดง 

พฤหสับดี 
12 พ.ย. 63 

ซุปไขน่ า้ 

ไส้กรอกลวก 

ขนมปังไส้แยม 

ซุปไขน่ า้ 

ไส้กรอกลวก                    
ขนมปังไส้แยม 

 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

ขนมปังไส้กรอก 

น า้เขียว 

ศุกร์ 
13 พ.ย. 63 

 

ต้มขา่ไก ่

ปอูดัทอด 

ขนมไขแ่ยม 

ต้มขา่ไก ่

ปอูดัทอด 

ขนมไขแ่ยม 

นมUHT 

ขนมปังปลาใหญ่ 

ขนมวุ้นน า้หวาน 

น า้ล าไย 

สัปดาห์ที4่     

จนัทร์ 
16 พ.ย. 63 

แกงจืดเต้าหู้หลอดหมบูด 

ลกูชิน้สาหร่ายชบุแปง้ทอด 

ขนมทองม้วน 

แกงจืดเต้าหู้หลอดหมบูด 

ลกูชิน้สาหร่ายชบุแปง้ทอด 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมโอโจ้ใหญ่ 

กุ้งระเบดิทอด 

น า้เก็กฮวย 

องัคาร 
17 พ.ย. 63 

 

ไก่ซุปเปอร์ 
ผดัผกักาดขาวแครอท 

ผลไม้ตามฤดกูาล 

ไก่หวาน 

ไขเ่จียว 

ขนมทองม้วน 

นมUHT 

ขนมปังหมช็ีอก 

ขนมไข ่

น า้แดง 

พธุ 
18 พ.ย. 63 

 

ข้าวผดัไส้กรอก 

แกงจืดฟัก 

ขนมสาคเูปียกข้าวโพด 

 

ข้าวผดัไส้กรอก 

แกงจืดฟัก 

ขนมสาคเูปียกข้าวโพด 

 

นมUHT 

ขนมปังต้นไผ ่

ตวัปลาทอด 

น า้มะตมู 

พฤหสับดี 
19 พ.ย. 63 

 
 

ขนมจีน-แกงเขยีวหวานไก่ 
ขนมครกญ่ีปุ่ น 

เส้นหมี่น า้ใสลกูชิน้หม ู

ขนมครกญ่ีปุ่ น 

นมUHT 

ขนมปังปลาใหญ่ 
ขนมชัน้ 

น า้เขียว 

 
 

ศุกร์ 
20 พ.ย. 63 

 

ผดักะเพราไก่ 
ไขเ่จียว 

ขนมบราวนี ่

ผดักะเพราไก ่

ปอูดัทอด                    
ขนมบราวนี ่

นมUHT 

ขนมปังเอบซี ี

ขนมเค้กช็อกโกแลต 

น า้ล าไย 



สัปดาห์ที5่     

จนัทร์ 
23 พ.ย.63 

 

ลาบไก่+ตบัไก่บด 
ผดักะหล า่แครอท 

ขนมทองม้วน 

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋ 

ผลไม้ตามฤดกูาล 
นมUHT 

ขนมปังกลม 
ขนมไข ่

โกโก้เย็น 

องัคาร 
24 พ.ย. 63 

 

แกงจืดวุ้นเส้นทรงเคร่ือง 
พะแนงไก ่

ผลไม้ตามฤดกูาล 

แกงจืดวุ้นเส้นทรงเคร่ือง 
ไส้กรอกลวก 

ขนมทองม้วน 

นมUHT 

ขนมปังปลาเลก็ 

ปลานีโมล่วก 

น า้เก็กฮวย 

พธุ 
25 พ.ย. 63 

 

ไขม่รกตทรงเคร่ือง 
ลกูชิน้หมทูอด                    
ขนมรวมมิตร 

ไขม่รกตทรงเคร่ือง 
ขนมรวมมิตร 
ขนมรวมมิตร 
 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ปอูดัทอด 

น า้แดง 

พฤหสับดี 
26 พ.ย. 63 

หมผูดัพริกสด 

ไส้กรอกลวก 

ขนมเค้กกล้วยหอม 

หมหูวาน 

ไขเ่จียว 
ขนมเค้กกล้วยหอม 

นมUHT 

ขนมโอโจ้เลก็ 

ขนมโดนทั 

น า้ล าไย 

ศุกร์ 
   27 พ.ย. 63 

 

แกงจืดฟัก 

ไก่ทอด 

ขนมวุ้นน า้หวาน 

แกงจืดฟัก 

ไก่ทอด 

ขนมวุ้นน า้หวาน 

นมUHT 

ขนมปังหมช็ีอก 

ขนมไขแ่ยม 

น า้เขียว 
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