
    

 

 

 

 

 

ว/ด/ป รายการอาหาร 
ระดับประถม5-6 

รายการอาหาร 
ระดับอนุบาล-ป.4 

อาหารว่าง
อนุบาล  รอบเช้า 

อาหารว่างอนุบาล 
รอบบ่าย 

สัปดาห์ที่1     

จนัทร์  
28 ต.ค.62 

หมผูดัพริกสด 
ลกูชิน้หมทูอด 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

หมหูวาน 

ลกูชิน้หมทูอด 

ขนมไข่ 

นมUHT 

ขนมปังหมีช็อก 
ไส้กรอกชิกกีล้วก 

น า้ล าไย 

องัคาร 
29 ต.ค.62 

แกงจืดฟัก 

ไก่ทอด 

ขนมโดนทั 

แกงจืดฟัก 

ไก่ทอด 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมปังรูปปลา 
ขนมเค้กโรล 

น า้เขียว 

 พุธ 
30 ต.ค.62 

ขนมจีน-แกงเขียวหวานไก่ 
ขนมวุ้น 

เส้นหมี่น า้ใสลูกชิห้มู 
ขนมวุ้น / ขนมเค้ก 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 
ขนมวุ้นดอกไม้ 

น า้โกโก้เย็น 

พฤหัสบดี 
31ต.ค.62 

ข้าวไข่พะโล้ 

ขนมสาล่ีกรอบ 
ข้าวไข่พะโล้ 

ขนมสาล่ีกรอบ 
นมUHT 

ขนมโอโจ้เล็ก 
แพนเค้กไส้ใบเตย 

น า้เก็กฮวย 

ศุกร์ 
1พ.ย.62 

ผดัวุ้นเส้น 

ไข่เจียวหมแูฮม 

ขนมถ่ัวเขียวต้มน า้ตาล 

ไก่ซีอิว้ 

ไข่เจียวหมแูฮม 

ขนมถ่ัวเขียวต้มน า้ตาล 

นมUHT 

ขนมปังสองสี 
ปอูดัทอด 

น า้แดง 

สัปดาห์ที่2     

จนัทร์ 
4 พ.ย. 62 

ข้าวขาหม-ูไข่ต้ม 

ขนมทบัทิมกรอบ 

ข้าวหมพูะโล้-ไข่ต้ม 
ขนมทบัทิมกรอบ 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

หมึกฮอกไกโดทอด 

น า้เก็กฮวย 

 

องัคาร 
5 พ.ย. 62 

 

ต้มย าไก่ 

ผดัถ่ัวงอกหมูสบั 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

ต้มย าไก่ 

ไข่เจียว 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมปังรูปปลา 

ขนมฟักทองฉาบ 

น า้เขียว 

 
 

พุธ 
6 พ.ย. 62 

 

ไข่มรกตทรงเคร่ือง 

ปอูดัทอด 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

ไข่มรกตทรงเคร่ือง 

ปอูดัทอด 
ผลไม้ตามฤดูกาล 

 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 
ขนมโดนทั 

น า้มะตูม 
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พฤหัสบดี 
    7 พ.ย. 62 
 

ผดักะเพราไก่ 

ไข่เจียว 

ขนมปังเนยกรอบ 

ผดักะเพราไก่ 
ไข่เจียว 

ขนมปังเนยกรอบ 

นมUHT 

ขนมโอโจ้ใหญ่ 

ขนมแพนเค้ก 

นมเย็นแดง 

ศุกร์ 
8 พ.ย. 62 

 

ลาบไก่+ตบัไก่บด 
ผดักะหล ่าแครอท 

ขนมเฉาก๊วย 

ซุปมกักะโรนีไก่+แครอท 

ขนมเฉาก๊วย 

นมUHT 

ขนมปังต้นไผ่ 

ลกูชิน้สาหร่ายทอด 

น า้แดง 

 

สัปดาห์ที่3     

       จนัทร์ 
11 พ.ย. 62 

ไก่ซุปเปอร์ 
ผดัผกักาดขาว+แครอท 
ผลไม้ตามฤดูกาล 

ก๋วยเต๋ียวไก่ตุ๋น 
ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมปังสองสี 

ลกูชิน้หมทูอด 

น า้เขียว 

องัคาร 
12 พ.ย. 62 

 

แกงจืดเต้าหู้หลอดหมบูด+

ตบัไก่บด+สาหร่าย 
ปอูดัทอด 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

แกงจืดเต้าหู้หลอดหมบูด+

ตบัไก่บด+สาหร่าย 
ปอูดัทอด 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมปังเอบีซี 
ขนมวุ้นน า้หวาน 

น า้เก็กฮวย 

 

พุธ 
13 พ.ย. 62 

 

แกงส้มผกัรวม 

ไข่เจียวหมแูฮม 

ขนมลอดช่องไทย 

ผดัมักกะโรนีไส้กรอก 

ขนมลอดช่องไทย 
นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ขนมปังสงัขยา 

น า้แดง 

พฤหัสบดี 
14 พ.ย. 62 

ข้าวผดัไส้กรอก 

แกงจืดฟัก 

ขนมโดนทักล้วยหอม 

ข้าวผดัไส้กรอก 

แกงจืดฟัก                    
ขนมโดนทักล้วยหอม 

 

นมUHT 

ขนมปังกลม 

ลกูชิน้ตวัปลาทอด 

น า้ล าไย 

ศุกร์ 
15 พ.ย. 62 

 

ไส้กรอกชิกกีผ้ดัซอส 

ไข่เจียว 

ขนมพาย 

ไส้กรอกชิกกีผ้ดัซอส 

ไข่เจียว 

ขนมพาย 

นมUHT 

ขนมปังปลาใหญ่ 

ขนมปังไส้กรอก 

น า้มะตูม 

สัปดาห์ที่4     

จนัทร์ 
18 พ.ย. 62 

หมตู้มแซบใส่เห็ดนางฟ้า 

ผดัถ่ัวงอกใส่เต้าหู้  
ผลไม้ตามฤดูกาล 

ต้มย าไก่ 

ลกูชิน้สาหร่ายทอด 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมโอโจ้ใหญ่ 

ลกูชิน้ตวัปลาทอด 

น า้เขียว 

องัคาร 
19 พ.ย. 62 

 

แกงจืดกะหล ่าทรงเคร่ือง 

ไก่ทอด 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

แกงจืดกะหล ่าทรงเคร่ือง 

ไก่ทอด 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมปังหมีช็อก 

ขนมปังสงัขยา 

น า้แดง 

พุธ 
20 พ.ย. 62 

 

ปีกไก่บนทอด 

แกงจืดวุ้นเส้นทรงเคร่ือง 

แกงบวดฟักทอง 

ปีกไก่บนทอด 

แกงจืดวุ้นเส้นทรงเคร่ือง 

แกงบวดฟักทอง 

นมUHT 

ขนมปังต้นไผ่ 

ขนมปังทานม 

น า้เก็กฮวย 



  

พฤหัสบดี 
21 พ.ย. 62 

 
 

ข้าวไข่พะโล้ 

ขนมไข่มีไส้ 
ข้าวไข่พะโล้ 

ขนมไข่มีไส้ 

นมUHT 

ขนมปังปลาใหญ่ 
ไส้กรอกชิกกีล้วก 

โกโก้เย็น 

 
 

ศุกร์ 
22 พ.ย. 62 

 

หมกูระเทียม 
แกงจืดฟัก 

ขนมวุ้น 

หมหูวาน 

แกงจืดฟัก                    
ขนมวุ้น 

นมUHT 

ขนมปังเอบีซี 
ลกูชิน้หมชูุบแป้ง
ทอด 

น า้มะตูม 

สัปดาห์ที่5     

จนัทร์ 
25 พ.ย.62 

 

ไข่มรกตทรงเคร่ือง 

ลกูชิน้สาหร่ายชุบแป้งทอด 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

ไข่มรกตทรงเคร่ือง 

ลกูชิน้สาหร่ายชุบแป้งทอด 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมปังกลม 
ขนมไข่ 
น า้มะตูม 

องัคาร 
26 พ.ย. 62 

 

ต้มข่าไก่ 

ทอดมนั 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

ต้มข่าไก่ 

ปอูดัทอด 

ผลไม้ตามฤดูกาล 

นมUHT 

ขนมปังปลาเล็ก 

ขนมโดนทั 

น า้เก็กฮวย 

พุธ 
27 พ.ย. 62 

 

ลกูชิน้หมผูัดพริกแกง
เขียวหวาน 

ขนมรวมมิตร 

ซุปมกักะโรนีไก่+แครอท 
ขนมรวมมิตร 
 
 

นมUHT 

ขนมปังดินสอ 

ปอูดัทอด 

น า้แดง 

พฤหัสบดี 
28 พ.ย. 62 

ต้มแซบไก่ใส่เห็ดนางฟ้า 

ไข่เจียว 

ขนมไข่ 

แกงจืดเต้าหู้หลอดหมบูด+

ตบับด+สาหร่าย 

ไข่เจียว 
ขนมไข่ 

นมUHT 

ขนมโอโจ้เล็ก 

ขนมปังไส้กรอก 

น า้เขียว 

ศุกร์ 
   29 พ.ย. 62 

 

ไส้กรอกผดัซอสมะเขือเทศ 

ซุปไข่น า้ 

ขนมถ่ัวเขียวต้มน า้ตาล 

ไส้กรอกผดัซอสมะเขือเทศ 

ซุปไข่น า้ 

ขนมถ่ัวเขียวต้มน า้ตาล 

นมUHT 

ขนมปังหมีช็อก 

ขนมแพนเค้ก 

โกโก้เย็น 
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