
 

 

 

ว/ด/ป รายการอาหาร 
ระดบัประถม4-6 

รายการอาหาร 
ระดบัอนุบาล-ป.3 

อาหารว่าง
อนุบาล  รอบเช้า 

อาหารว่างอนุบาล 
รอบบ่าย 

สัปดาห์ที1่     

จนัทร์ 
   30 พ.ย. 63 

ไสก้รอกชิกกีผ้ดัซอส 
ไขเ่จียว 

ผลไมต้ามฤดกูาล 

ไสก้รอกชิกกีผ้ดัซอส 

ไขเ่จียว 

ขนมทองมว้น 

นมUHT 

ขนมปังปลาเลก็ 

ตวัปลาทอด 

น า้แดง 

องัคาร 
   1 ธ.ค. 63 

 

ตม้ขา่ไก ่

ทอดมนั 

ขนมทองมว้น 

ตม้ขา่ไก ่

ปอูดัทอด 

ผลไมต้ามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

ขนมไข ่                  
น า้เขียว 

พธุ 
 2  ธ.ค.63 

ขา้วขาหม ู- ไขต่ม้ 
ขนมเฉาก๊วย 

พะโลห้ม ู- ไขต่ม้ 
ขนมเฉาก๊วย 

นมUHT 

ขนมปังหมช็ีอก 
ปลานีโมล่วก 
น า้มะตมู 

พฤหสับดี 
3 ธ.ค.63 

ผดัมกักะโรนีไสก้รอก 

ขนมปังไสก้รอกมายองเนส 
ผดัมกักะโรนีไสก้รอก 

ขนมปังไสก้รอกมายองเนส 
นมUHT 

ขนมโอโจ ้
ขนมเคก้ช็อกโกแลต 

น า้ล  าไย 

ศุกร์ 
4 ธ.ค.63 

แกงจืดฟัก 

หมกูระเทียม 

ขนมมินิโดนทั 

แกงจืดฟัก 

หมกูระเทียม 

ขนมมินิโดนทั 

นมUHT 

หมีเท็ดดี ้
ขนมปังเนยกรอบ 

น า้โกโกเ้ย็น 

สัปดาห์ที2่     

จนัทร์ 
7 ธ.ค. 63 

 

หมผูดัพรกิสด  
ลกูชิน้หมทูอด                       
ขนมฟักทองกรอบ 

หมหูวาน 

ลกูชิน้หมทูอด 
ผลไมต้ามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังเอบซี ี
ขนมพายแทง่ 
น า้แดง 
 

 

องัคาร 
8 ธ.ค.63 

ขนมจีน-แกงเขยีวหวานไก่ 
ผลไมต้ามฤดกูาล 

เสน้หมี่น  า้ใสลกูชิน้หม ู

ขนมฟักทองกรอบ 
นมUHT 

ขนมปังตน้ไผ ่
ลกูชิน้สาหรา่ยทอด 

น า้เขียว 

พธุ 
9 ธ.ค. 63 

 

แกงจืดฟัก 

ไก่ทอด                        
ขนมลอดช่องไทย 

แกงจืดฟัก 

ไก่ทอด                         
ขนมลอดช่องไทย 

นมUHT 

ขนมปังสองส ี

 

ไสก้รอกลวก 

น า้เก็กฮวย 

 

 

สัปดาห์ที3่     

   จนัทร์ ลาบไก่ ซุปมกักะโรนีก่แครอท นมUHT กุง้ระเบดิทอด 
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14 ธ.ค. 63 ผดักะหล ่าแครอท 

ขนมไข ่
ผลไมต้ามฤดกูาล ขนมโอโจใ้หญ่ น า้มะตมู 

องัคาร 
15 ธ.ค. 63 

 

ตม้ย าไก ่

ผดัถั่วงอกหมสูบั 

ผลไมต้ามฤดกูาล 

ตม้ย าไก ่

ไขเ่จียว 

ขนมไข ่

นมUHT 

ขนมปังหมช็ีอก 

ขนมทองมว้น 

น า้แดง 
 

พธุ 
16 ธ.ค. 63 

 

ขา้วขาหม-ูไขต่ม้ 
ขนมวุน้กะท ิ

 

ขา้วไขพ่ะโลห้ม-ูไขต่ม้ 
ขนมวุน้กะท ิ

 

นมUHT 

ขนมปังเอบซี ี

ขนมแยมโรล 

น า้ล  าไย 

พฤหสับดี 
17 ธ.ค. 63 

ไขม่รกตทรงเครือ่ง 
ไสก้รอกลวก 

ขนมปังกรอบ 

ไขม่รกตทรงเครือ่ง 
ไสก้รอกลวก 

ขนมปังกรอบ 

นมUHT 

ขนมปังตน้ไผ ่

ขนมเคก้กลว้ยหอม 

น า้เก็กฮวย 

ศุกร์ 
18 ธ.ค. 63 

 

ผดักะเพราไก่                   
ไขเ่จียว 

ขนมพายแทง่ 

ผดักะเพราไก่                     
ไขเ่จียว 

ขนมพายแทง่ 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

ปอูดัทอด 

น า้เขียว 

สัปดาห์ที4่     

จนัทร์ 
21 ธ.ค. 63 

 

ไก่ซุปเปอร ์
ผดักะหล ่าแครอท 
ขนมไข ่

 

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋ 
ผลไมต้ามฤดกูาล 

นมUHT 

ขนมปังหมช็ีอก 

ไสก้รอกชิกกีล้วก 

น า้ล  าไย 

องัคาร 
22 ธ.ค.63 

แกงจืดเตา้หูห้ลอดหมบูด 

ปอูดัทอด 

ผลไมต้ามฤดกูาล 

แกงจืดเตา้หูห้ลอดหมบูด 

ปอูดัทอด 

ขนมไข ่

นมUHT 

ขนมปังเอบซี ี
ขนมฟักทองกรอบ 

น า้แดง 

พธุ 
23 ธ.ค.63 

ผดัมกักะโรนีไสก้รอก 

ขนมชัน้ 
ผดัมกักะโรนีไสก้รอก 

ขนมชัน้ 
นมUHT 

ขนมโอโจ ้
แซนวิชไก่หยอง 
น า้เขียว 

พฤหสับดี 
24 ธ.ค.63 

ขา้วผดัไสก้รอก 

แกงจืดฟัก 

ขนมวุน้น า้หวาน 

ขา้วผดัไสก้รอก 

แกงจืดฟัก 

ขนมวุน้น า้หวาน 

นมUHT 

ขนมปังปลาโลมา 
ขนมมินิแยม 

น า้เก็กฮวย 
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ต้องแจ้งลว่งหน้า    
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