
 

เมนูอาหารแผนกอนุบาล ประจ าปีการศึกษา 2561 
(สัปดาห์ที่ 1 เมนูท่ี 1) 

  

วัน 
อาหารเช้า 

เวลารับประทาน  08.20 น. 
อาหารกลางวัน 

เวลารับประทาน  11.30 น. 
อาหารว่าง 

เวลารับประทาน 14.30 น. 
จันทร์ ข้าวต้มปลาทูน่า ฟักทอง ต าลึง แครอท ข้าวมันไก่  น  าซุปผัก  โดนัทจิ๋ว 
อังคาร ผัดมักกะโรนี / สปาเก็ตตี  ข้าวสวย  ไข่พะโล ้ ผัดแตงกวาไก่บด  ขนมไข่นายเลิศ 

พุธ ผัดหมี่ขาว ลูกชิ น  ไกบ่ด 
ข้าวซ้อมมือ  แกงจืดหมบูดหัวไชเท้า ไข่เจียว แครอท หอมใหญ ่
แกงจืดไก่บดหวัไชเท้า  ไข่เจียว  แครอท  หอมใหญ่ (มุสลมิ) 

ขนมไทย 
กล้วย/ฟักทองนึ่ง 

พฤหัสบด ี แซนวิช ข้าวสวย  ไก่ต้มขมิ น  เตา้หูป้ลานึ่ง  เฉาก๊วย/ลอดช่องแก้ว 
ศุกร์ ข้าวต้มไก่ ต าลึง ข้าวโพด แครอท ข้าวมันปลาทอด  น  าซุปผัก  ขนมเค้กกล้วยหอม 

หมายเหตุ      หากนักเรียนที่ผูกอาหารประจ าและไม่สามารถรับประทานเมนูในวันนั นได้ ให้น าอาหารมารับประทานเองในวันดังกล่าว 

           มีบริการผลไม้ตามฤดกูาลทุกวัน อาทิ  แอปเปิล้  กีวี่  สาลี่  กล้วย  ชมพู่แดง  ฝรั่ง  มะละกอ 
                

 



 

เมนูอาหารแผนกอนุบาล ประจ าปีการศึกษา 2561 
(สัปดาห์ที่ 2 เมนูที่ 2) 

  

วัน 
อาหารเช้า 

เวลารับประทาน  08.20 น. 
อาหารกลางวัน 

เวลารับประทาน  11.30 น. 
อาหารว่าง 

เวลารับประทาน 14.30 น. 
จันทร์ ข้าวต้มไก่ฝอย ฟักทอง ต าลึง แครอท ข้าวสวย  ปลาสามรส  ผัดฟักทอง  ไก่บด  โดนัทจิ๋ว 

อังคาร ขนมจีบ 
ข้าวหมูแดง+ไข่  น  าซุปผกั   

ข้าวไก่แดง น  าซุปผัก (มสุลิม) 
ขนมไขน่ายเลิศ 

พุธ ซาลาเปาไส้ครีม/หมูแดง ข้าวซ้อมมือ  แกงจืดฟักเขียวไก่บด  ไข่ตุ๋น 
ขนมไทย 

กล้วย/ฟักทองนึ่ง 

พฤหัสบด ี ผัดมักกะโรนี / สปาเก็ตตี  
ข้าวผัดสามสี หมูบด  น  าซุปผัก  

ข้าวผัดสามสี ไก่บด  น  าซุปผัก (มุสลมิ)   
เฉาก๊วย/ลอดช่องแก้ว 

ศุกร์ ข้าวต้มไก่ มันฝร่ัง ต าลึง แครอท ก๋วยจั๊บ             ขนมเค้กกล้วยหอม 

หมายเหตุ      หากนักเรียนที่ผูกอาหารประจ าและไม่สามารถรับประทานเมนูในวันนั นได้ ให้น าอาหารมารับประทานเองในวันดังกล่าว 

           มีบริการผลไม้ตามฤดกูาลทุกวัน อาทิ  แอปเปิล้  กีวี่  สาลี่  กล้วย  ชมพู่แดง  ฝร่ัง  มะละกอ 
                

 
 

 



 

เมนูอาหารแผนกอนุบาล ประจ าปีการศึกษา 2561 
(สัปดาห์ที่ 3 เมนูที่ 3) 

 

 

 

วัน 
อาหารเช้า 

เวลารับประทาน  08.20 น. 
อาหารกลางวัน 

เวลารับประทาน  11.30 น. 
อาหารว่าง 

เวลารับประทาน 14.30 น. 
จันทร์ ข้าวต้มปลาทูน่า  ฟักทอง  ต าลึง  ข้าวหน้าไก่  น  าซุปผัก  โดนัทจิ๋ว 
อังคาร ผัดมักกะโรนี / สปาเก็ตตี  ข้าวสวย  ไก่ต้มขมิ น  ผัดฟักทองกับไข ่ ขนมไข่นายเลิศ 

พุธ ผัดหมี่ขาว  ลูกชิ น  ไก่บด 
ข้าวซ้อมมือ  แกงจืดผักกาดขาวหมูบด  เต้าหู้ปลานึ่ง 

แกงจืดผักกาดขาวไก่บด  เต้าหู้ปลานึ่ง (มุสลิม)  
ขนมไทย 

กล้วย/ฟักทองนึ่ง 

พฤหัสบด ี แซนวิชทูน่า/ขนมจีบ 
ข้าวสวย  แกงจืดหัวไชเทา้เห็ดหอมไก่บด   

ผัดแตงกวากับไข่  
เฉาก๊วย/ลอดช่องแก้ว 

ศุกร์ ข้าวต้มไก ่ หมี่เหลืองผัด ไก่บด ลูกชิ น ผักกวางตุ้ง  น  าซุปผัก ขนมเค้กกล้วยหอม 

หมายเหตุ      หากนักเรียนที่ผูกอาหารประจ าและไม่สามารถรับประทานเมนูในวันนั นได้ ให้น าอาหารมารับประทานเองในวันดังกล่าว 

           มีบริการผลไม้ตามฤดกูาลทุกวัน อาทิ  แอปเปิล้  กีวี่  สาลี่  กล้วย  ชมพู่แดง  ฝรั่ง  มะละกอ 
                

   
 

 



 

เมนูอาหารแผนกอนุบาล ประจ าปีการศึกษา 2561 
(สัปดาห์ที่ 4 เมนูที่ 4) 

 

 

 

 

วัน 
อาหารเช้า 

เวลารับประทาน  08.20 น. 
อาหารกลางวัน 

เวลารับประทาน  11.30 น. 
อาหารว่าง 

เวลารับประทาน 14.30 น. 
จันทร์ ข้าวต้มไก่ฝอย  ฟักทอง  ต าลึง  แครอท ข้าวสวย  ไก่ต้มขมิ น  ผัดฟักทองกับไข ่ โดนัทจิ๋ว 

อังคาร ขนมจีบ 
ข้าวหมูแดง  น  าซุปผัก  

ข้าวไก่น  าแดง  น  าซุปผัก (มุสลมิ) 
ขนมไข่นายเลิศ 

พุธ ซาลาเปาไส้ครีม/หมูแดง 
ข้าวสวย (ข้าวซ้อมมือ)  ปลาสามรส  

ผัดแตงกวาไข่ 
ขนมไทย 

กล้วย/ฟักทองนึ่ง 
พฤหัสบด ี ผัดมักกะโรน ี ข้าวผัดรวมมิตร น  าซุป เฉาก๊วย/ลอดช่องแก้ว 

ศุกร์ ข้าวต้มไข่  มันฝรั่ง  ต าลงึ  แครอท หมี่หยกน  า / เส้นหมี่ขาวน  า ขนมเค้กกล้วยหอม 

หมายเหตุ      หากนักเรียนที่ผูกอาหารประจ าและไม่สามารถรับประทานเมนูในวันนั นได้ ให้น าอาหารมารับประทานเองในวันดังกล่าว 

           มีบริการผลไม้ตามฤดกูาลทุกวัน อาทิ  แอปเปิล้  กีวี่  สาลี่  กล้วย  ชมพู่แดง  ฝรั่ง  มะละกอ 
                

 


