
ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR) 
งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาบอน 
 อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

**************************************** 

1. ความเป็นมา 
 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาบอน ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยอายุ 
2 ปี 6 เดือน รวมนักเรียนทั้งหมด 45 คน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาบอน จึงได้
จัดท าโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีปริมาณที่เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาบอน ให้ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่า สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาบอน ต้องจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนจ านวน 1 มื้อ/คน/
วัน รวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาล เพ่ือบ ารุงสุขภาพในมื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างในการประกอบอาหาร     
และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาบอน หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขั นราคา         
อย่างเป็นธรรม 

3.3 ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบรับรองแพทย์ปริญญา (ออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจ
ร่างกาย) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้ 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาหารเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ง. โรคยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

4. ข้อมูลรายละเอียด 
4.1 อาหารกลางวันที่จัดท าจะต้องค านึงคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม คือ มีสารอาหารครบ                

5 หมู่ ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน โปรตีนและเกลือแร่ จัดท าอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
และถูกสุขลักษณะ ส าหรับนักเรียนจ านวน 45 คน วันละ 1 มื้อ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 
ตุลาคม 2561 จ านวน 115 วันท าการ  



 
 

4.2 รายการอาหารประจ าวันต้องมีความหลากหลายไม่ซ้ ากันในรอบ 1 สัปดาห์ตามที่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาบอน (รายละเอียดรายการอาหารตามเอกสารหมายเลข 1) 

4.3 นักเรียนจะต้องไปรับปริมาณอาหารไม่น้อยกว่าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาบอน 
ก าหนด (ปริมาณอาหารตามเอกสารหมายเลข 2) 

4.4 ผู้อ านวยการสถานศึกษามีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการอาหารถ้าเห็นว่านักเรียนเบื่อหรือ            
ไม่สามารถรับประทานอาหารประเภทนั้นได้ 

4.5 อาหารและเครื่องปรุง 
4.5.1 อาหารและเครื่องปรุงต้องมีคุณภาพดี ไม่หมดอายุ ต้องมีเลขทะเบียนต ารับอาหาร 

เช่น อย. (ได้รับมาตรฐานอาหารและยา) บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท และหากเป็น
อาหารกระป๋องหรืออาหารกล่องภาชนะที่บรรจุต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ กระป๋อง
ไม่บุ๋ม กล่องไม่ฉีกขาดหรือเปรอะเปื้อน 

4.5.2 อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และอาหารแห้งมีคุณภาพดี แยกเก็บเป็นสัดส่วน
ไม่ปนกัน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร หรือเก็บในตู้เย็น ถ้าเป็นห้องเย็น
ต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ส าหรับอาหารสดต้องล้างให้สะอาด
ก่อนน้ ามาปรุง และห้ามน าผัก ผลไม้ และอาหารสดอ่ืน ๆ ที่เก็บไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา
เกิน 3 วัน มาปรุงอาหาร 

4.5.3 อาหารที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดหรือผ้าคลุมวางสูง
อย่างน้อย 30 เซนติเมตร 

4.6 งานภาชนะและอุปกรณ์ 
4.6.1 ภาชนะอุปกรณ์ เช่น หม้อ กระทะ ชาม ช้อน ตะหลิว ฯลฯ ต้องท าด้วยวัสดุที่ไม่เป็น

อันตราย เช่น สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาว แก้ว อลูมิเนียม เมลามีนขาวหรือสี
เหลืองอ่อน ส าหรับตะเกียบต้องเป็นไม้ไม่ตกแต่งสี 

4.6.2 ภาชนะใส่น้ าส้มสายชู น้ าปลา น้ าจิ้ม หรือเครื่องปรุงที่เป็นกรด ต้องท าด้วยแก้ว 
กระเบื้องขาวมีฝาปิดสนิท และช้อนตักท าด้วยกระเบื้องเคลือบขาวหรือสแตนเลส 
รวมทั้งเครื่องปรุงอ่ืน ๆ ต้องใส่ภาชนะท่ีปิดสนิท 

4.6.3 การล้างภาชนะอุปกรณ์ล้างด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1  ล้างด้วยน้ าสะอาด 
    ขั้นตอนที่ 2  ล้างด้วยน้ ายาล้างจาน 
    ขั้นตอนที่ 3  ล้างในภาชนะด้วยน้ าสะอาดไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือล้างโดย
    น้ าที่ไหลผ่านต่อเนื่องจากก๊อกน้ าและอุปกรณ์ล้างต้องอยู่สูงจากพ้ืน 
    อย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

4.6.4 จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ า ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว่ าในภาชนะโปร่งสะอาดหรือตะแกรง
สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร หรือเก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาดมีการ
ปกปิด 



 
 

4.6.5 ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบใน
ภาชนะท่ีสะอาดและมีการปกปิด ตั้งสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

4.7 ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดในห้องครัว ห้องอาหาร และส่วนที่เกี่ยวข้อง(บริเวณล้างจาน) 
ให้เรียบร้อยถูกสุขลักษณะ 

4.8 ผู้ปรุงอาหารและผู้เสิร์ฟอาหาร 
4.8.1 ผู้ปรุงอาหารและผู้เสิร์ฟอาหารต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ผ้ากันเปื้อนสี

ขาวหรือมีเครื่องแบบ 
4.8.2 ผู้ปรุงอาหารและผู้เสิร์ฟอาหารต้องใส่หมวกคลุมศีรษะหรือเน็ทคลุมผม และถุงมือ

ส าหรับการประกอบอาหาร 
4.8.3 ผู้ปรุงอาหารและผู้เสิร์ฟอาหารต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรค

ผิวหนัง ส าหรับผู้ปรุงอาหารต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้ 
4.8.4 ผู้ปรุงอาหารและผู้เสิร์ฟอาหารต้องมีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ไม่สูบบุหรี่ในขณะ

ปฏิบัติงาน ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จโดยตรง 
4.9 ผู้รับจ้างต้องไม่เคยถูกเตือนจากหน่วยงานราชการหรือผู้ว่าจ้าง กรณีไม่ปฏิบัติงานตามสัญญา

ของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 
4.10 ผู้รับจ้างต้องพร้อมรับการสุ่มตรวจสุขอนามัยของบุคลากรบริเวณสถานที่ใช้ปรุงอาหารและ

คุณภาพอาหารจากองสาธารณสุขฯ เทศบาลต าบลนาบอนหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 จ านวน 115 วันท าการ โดยส่งมอบ
อาหารกลางวันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาบอน เวลา 10.30 น. พร้อมจัดอาหารกลางวัน ให้
ครบถ้วนตามจ านวนนักเรียน 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาบอน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาบอน งบประมาณตั้งไว้ 294,000.-บาท (-สองแสนเก้าหมื่น  
สี่พันบาทถ้วน-) รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน จ านวน 45 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 115          
วันท าการ  เป็นเงิน 103,500.-บาท (-หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
7. ค่าจ้างและการเบิกจ่าย 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาบอน จะเบิกจ่ายค่าจ้างเป็น 6 งวด  ดังนี้ 

- งวดที่ 1 งวดเดือน พฤษภาคม 2561 จ านวน 11 วันท าการ เป็นเงิน 9,900.-บาท 
- งวดที่ 2 งวดเดือน มิถุนายน 2561 จ านวน 21 วันท าการ เป็นเงิน 18,900.-บาท 
- งวดที่ 3 งวดเดือน กรกฎาคม 2561 จ านวน 20 วันท าการ เป็นเงิน 18,000.-บาท 
- งวดที่ 4 งวดเดือน สิงหาคม 2561 จ านวน 22 วันท าการ เป็นเงิน 19,800.-บาท 
- งวดที่ 5 งวดเดือน กันยายน 2561 จ านวน 20 วันท าการ เป็นเงิน 18,000.-บาท 



 
 

- งวดที่ 6 งวดเดือน ตุลาคม 2561 จ านวน 21 วันท าการ เป็นเงิน 18,900.-บาท 
 การจ่ายค่าจ้างจะจ่ายให้เฉพาะวันที่มีการส่งมอบอาหารกลางวันเท่านั้น เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งสถานที่ประกอบอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น 
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาบอน เลขที่ 418 หมู่ที่ 2 ต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 
โทรศัพท์/โทรสาร 075-491-817 
 ส าหรับสาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือข้อคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 รายการอาหารตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาบอน ก าหนด 

เดือน พฤษภาคม 2561 
 16 –พ.ค.61 

ข้าวสวย 
แกงจืดหมูสับเต้าหู้ไข่ 
แคนตาลปู 

17 –พ.ค.61 
ข้าวสวย 
แกงจืดฟักหมูสับ
เห็ดหอม 
ฝรั่ง 

18 –พ.ค.61 
ข้าวสวย 
แกงจืดหมูสับผักสามสี 
แอปเปิ้ล 
 

21 –พ.ค.61 
ข้าวสวย 
ต้มจืดไข่เจียวหมูสับ
ผักกาดขาว 
กล้วยไข ่

22 –พ.ค.61 
ข้าวสวย แกงจืด
แตงกวายัดไส้หมูสับ
แอปเปิ้ล 
 

23 –พ.ค.61 
ข้าวผัดรวมมิตร  
(น้ าซุป แครอทหัวไซ
เท้า ไก่ฉีก) 
ฝรั่ง 

24 –พ.ค.61 
ข้าวหมูแดง 
ซุป แครอทหัวไซเท้า 
ไก่ฉีก) 
แอปเปิ้ล 
 

25 –พ.ค.61 
ก๋วยจั๊บน่องไก่ 
ฝรั่ง 

28 –พ.ค.61 
ข้าวมันไก่ 
(น้ าซุปหมูสับ ถั่วงอก) 
มะม่วงสุก 

30 –พ.ค.61 

ข้าวสวย  
แกงเลียงกุ้งสดผักรวม 
มะละกอสุก 

31 –พ.ค.61 

ข้าวสวย  
ไข่พะโล้หมูสามชั้น 

กล้วยเล็บมือนาง 

 

เดือน มิถุนายน 2561 
 1-มิ.ย.61 

ข้าวผัดอเมริกัน 

(น้ าซุปถ่ัวงอกหมูสับ) 
ฝรั่ง 

4–มิย.61 
ข้าวสวย  
แกงจืดต าลึงผักหวาน 
หมูสับเต้าหู้ไข่ 
มะละกอสุก 

5 –มิย.61 
ข้าวมันไก่ทอด  
(น้ าซุปถั่วงอกหมูสับ) 
มะม่วงสุก 

6 –มิย.61 
ข้าวสวย  
อกไก่ต้มขมิ้นใส่ฟัก 
ชมพู ่

7 –มิย.61 
บะหมี่หยกน้ าแดง 
(น้ าซุปถ่ัวงอกหมูสับ) 
แอปเปิ้ล 

8 –มิย.61 
ข้าวหมกไก่ 
(น้ าซุปถ่ัวงอกหมูสับ) 
ฝรั่ง 

11 –มิย.61 
หมี่เหลืองผัดซีอ้ิว 
(น้ าซุปถ่ัวงอกหมูสับ) 
มะละกอ 

12 –มิย.61 
ข้าวสวย  
แกงจืดหมูสับเต้าหู้ไข่ 
ฝรั่ง 

13 –มิย.61 
ข้าวสวย 
แกงจืดฟักหมูสับ
เห็ดหอม 
กล้วยไข ่

14–มิย.61 
ข้าวสวย  
แกงจืดหมูสับผักสามสี 
แอปเปิ้ล 

15–มิย.61 
ข้าวสวย 
ต้มจืดไข่เจียวหมูสับ
ผักกาดขาว 
กล้วยไข ่
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เดือน มิถุนายน 2561 ต่อ 

18 –มิย.61 
ข้าวสวย  
แกงจืดแตงกวายัดไส้
หมูสับ 
แอปเปิ้ล 
 

19–มิย.61 
ข้าวผัดรวมมิตร  
(น้ าซุป แครอทหัวไซ
เท้า ไก่ฉีก) 
ฝรั่ง 

20 –มิย.61 
ข้าวหมูแดง 
(น้ าซุป แครอทหัวไซ
เท้า ไก่ฉีก) 
แอปเปิ้ล 

21 –มิย.61 
ก๋วยจั๊บน่องไก่ 
ฝรั่ง 

22–มิย.61 
ข้าวมันไก่  
(น้ าซุปหมูสับ ถั่วงอก) 
มะม่วงสุก 

25 –มิย.61 

ข้าวสวย  
แกงเลียงกุ้งสดผักรวม 
มะละกอสุก 

 26–มิย.61 

ข้าวสวย 
ไข่พะโล้หมูสามชั้น 

กล้วยเล็บมือนาง 

27-มิ.ย.61 

ข้าวผัดอเมริกัน 

(น้ าซปุ แครอทหัวไซ
เท้า) 
แอปเปิ้ล 

28–มิย.61 
ข้าวสวย  
แกงจืดต าลึง 
ผักหวานหมูสับเต้าหู้
ไข่ 
ฝรั่ง 

29–มิย.61 
ข้าวมันไก่ทอด (น้ าซุป
ถั่วงอก หมูสับ) 
มะม่วงสุก 

เดือน กรกฎาคม 2561 
2 ก.ค.61 

ข้าวสวย  
อกไก่ต้มขมิ้นใส่ฟัก 
แอปเปิ้ล 

3 ก.ค.61 
บะหมี่หยกน้ าแดง 
(น้ าซุปถ่ัวงอก) 
กล้วยเล็บมือนาง 

4 ก.ค.61 
ข้าวหมกไก่ 
(น้ าซปุฝักไก่ฉีก) 
แคนตาลปู 

5 ก.ค.61 
หมี่เหลืองผัดซีอ้ิว 
(น้ าซปุหมูสับถั่วงอก) 
มะละกอสุก 

6 ก.ค.61 
ข้าวสวย  
แกงจืดหมูสับเต้าหู้ไข่ 
ฝรั่ง 

9–ก.ค.61 
ข้าวสวย  
แกงจืดฟักหมูสับ
เห็ดหอม 
ฝรั่ง 

10 ก.ค.61 
ข้าวสวย  
แกงจืดหมูสับ 
ผักสามสี 
แอปเปิ้ล 

          11 ก.ค. 61 
ข้าวสวย 
ต้มจืดไข่เจียวหมูสับ
ผักกาดขาว 
กล้วยไข ่

12 –ก.ค..61 
ข้าวสวย 
แกงจืดแตงกวายัดไส้
หมูสับ 
แอปเปิ้ล 
 

13 ก.ค.61 
ข้าวผัดรวมมิตร    
(น้ าซุป แครอทหัวไซ
เท้า ไก่ฉีก) 
ฝรั่ง 

16 ก.ค.61 
ข้าวหมูแดง 
น้ าซุป แครอทหัวไซ
เท้า ไก่ฉีก) 
แอปเปิ้ล 
 

17 ก.ค.61 
ก๋วยจั๊บน่องไก่ 
ฝรั่ง 

         18 ก.ค.61 
ข้าวมันไก ่           
(น้ าซุปหมูสับ ถั่วงอก) 
มะม่วงสุก 

19 ก.ค. 61 

ข้าวสวย             
แกงเลียงกุ้งสดผักรวม 
มะละกอสุก 

20 ก.ค. 61 

ข้าวสวย               
ไข่พะโล้หมูสามชั้น 
กล้วยเล็บมือนาง 

23 ก.ค. 61 

ข้าวผัดอเมริกัน 
น้ าซุป แครอทหัวไซ
เท้า 
แอปเปิ้ล 

24 ก.ค. 61 
ข้าวสวย  
แกงจืดต าลึง 
ผักหวานหมูสับ   
เต้าหู้ไข่ 
ชมพู่ 

25 ก.ค. 61 
ข้าวมันไก่ทอด 
(น้ าซุปถั่วงอก หมูสับ) 
มะม่วงสุก 
 

26 ก.ค. 61 
ข้าวสวย 
อกไก่ต้มขมิ้นใส่ฟัก 

ชมพู่ 

 

 31 –ก.ค..61 

หมี่เหลืองผัดซีอ้ิว 

(น้ าซปุหมูสับถั่วงอก) 
สาลี ่

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

เดือน สิงหาคม 2561 

 1 –ส.ค..61 
ข้าวสวย 
แกงจืดหมูสับเต้าหู้ไข่ 
แคนตาลปู 

2-ส.ค.-61 
ข้าวสวย  
แกงจืดฟักหมูสับ
เห็ดหอม 
ฝรั่ง 

3-ส.ค.61 
ข้าวสวย  
แกงจืดหมูสับผักสามสี 
แอปเปิ้ล 
 

 6-ส.ค.61 
ข้าวสวย  
ต้มจืดไข่เจียวหมูสับ
ผักกาดขาว 
กล้วยไข ่

7ส.ค.61 
ข้าวสวย  
แกงจืดแตงกวายัดไส้
หมูสับ 
แอปเปิ้ล 
 

8-ส.ค.61 
ข้าวผัดรวมมิตร  
(น้ าซุป แครอทหัวไซ
เท้า ไก่ฉีก) 
ฝรั่ง 

9-ส.ค.61 
ข้าวหมูแดง 
(น้ าซุป แครอทหัวไซ
เท้า ไก่ฉีก) 
แอปเปิ้ล 
 

10-ส.ค.61 
ก๋วยจั๊บน่องไก่ 
ฝรั่ง 

 14ส.ค.61 
ข้าวมันไก่  
(น้ าซุปหมูสับ ถั่วงอก) 
มะม่วงสุก 

15-ส.ค.61 

ข้าวสวย  
แกงเลียงกุ้งสดผักรวม 
มะละกอสุก 

16-ส.ค.61 

ข้าวสวย 
ไข่พะโล้หมูสามชั้น 

กล้วยเล็บมือนาง 

17-ส.ค.61 

ข้าวผัดอเมริกัน 
(น้ าซุป ถั่วงอกหมูสับ) 
ฝรั่ง 

20-ส.ค.61 

ข้าวสวย  
แกงจืดต าลึงผักหวาน
หมูสับเต้าหู้ไข่ 
ชมพู ่

21-ส.ค.61 

ข้าวมันไก่ทอด  
(น้ าซุปถั่วงอก หมูสับ) 
มะม่วงสุก 
 

22-ส.ค.61 

ข้าวสวย 
อกไก่ต้มขมิ้นใส่ฟัก 

แคนตาลูป 

23-ส.ค.61 

บะหมี่หยกน้ าแดง 
(น้ าซุปถ่ัวงอกหมูสับ) 
ฝรั่ง 

24-ส.ค.61 

ข้าวหมกไก่ 
(น้ าซปุหมูสับ ถั่วงอก) 
มะละกอ 
 

27-ส.ค.61 

หมี่เหลืองผัดซีอ้ิว 

(น้ าซปุหมูสับถั่วงอก) 
สาลี่ 

 

28-ส.ค.61 

ข้าวสวย  
แกงจืดหมูสับเต้าหู้ไข่ 
แคนตาลปู 

29-ส.ค.61 

ข้าวสวย  
แกงจืดฟักหมูสับ
เห็ดหอม 
ฝรั่ง 

30-ส.ค.61 

ข้าวสวย  
แกงจืดหมูสับผักสามสี 
แอปเปิ้ล 
 

31-ส.ค.61 

ข้าวสวย 
ต้มจืดไข่เจียวหมูสับ
ผักกาดขาว 
กล้วยไข ่



 
 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

เดือน กันยายน 2561  
3 -ก.ย. 61 

ข้าวสวย             
แกงจืดแตงกวายัดไส้
หมูสับ 
แอปเปิ้ล 
 

4 -ก.ย. 61 
ข้าวผัดรวมมิตร     
(น้ าซุปแครอทหัวไซ
เท้า ไก่ฉีก) 
ฝรั่ง 

5 -ก.ย. 61 
ข้าวหมูแดง 
น้ าซุป แครอทหัวไซ
เท้า ไก่ฉีก) 
แอปเปิ้ล 
 

6 -ก.ย. 61 
ก๋วยจั๊บน่องไก่ 
ฝรั่ง 

7-ก.ย. 61 
ข้าวมันไก่           
(น้ าซุปหมูสับ ถั่วงอก) 
มะม่วงสุก  

10 -ก.ย. 61 
ข้าวสวย อกไก่ต้ม
ขม้ินใส่ฟัก 

ชมพู่ทับทิม 

11-ก.ย. 61 
บะหมี่หยกน้ าแดง 
(น้ าซุปถ่ัวงอกหมูสับ) 
ฝรั่ง 

12-ก.ย. 61 
ข้าวหมกไก่ 
(น้ าซปุหมูสับ ถั่วงอก) 
มะละกอ 
 

13 -ก.ย. 61 
หมี่เหลืองผัดซีอ้ิว 

ชมพู ่

14 -ก.ย. 61 
ข้าวสวย            
แกงจืดหมูสับเต้าหู้ไข่ 
กล้วยไข ่

17-ก.ย. 61 
ข้าวสวย             
แกงจืดฟักหมูสับ
เห็ดหอม 
แอปเปิ้ล 
 

 18-ก.ย. 61 
ข้าวสวย            
แกงจืดหมูสับผักสามสี 
มะม่วง 

19 -ก.ย. 61 
ข้าวสวย                
ต้มจืดไข่เจียวหมูสับ
ผักกาดขาว 

กล้วยไข ่

20 -ก.ย. 61 
ข้าวสวย             
แกงจืดแตงกวายัดไส้
หมูสับ 

แอปเปิ้ล 

21 -ก.ย. 61 
ข้าวผัดรวมมิตร      
(น้ าซุป แครอทหัวไซ
เท้า ไก่ฉีก) 
ฝรั่ง 

 24 -ก.ย. 61 
ข้าวหมูแดง 
น้ าซุป แครอทหัวไซ
เท้า ไก่ฉีก) 
แอปเปิ้ล 
 
 

 

25-ก.ย. 61 
ก๋วยจั๊บน่องไก่ 
ฝรั่ง 

26 -ก.ย. 61 
ข้าวมันไก่ 
(น้ าซุปหมูสับถั่วงอก) 
มะม่วง 

27 -ก.ย. 61 
ข้าวสวย            
แกงเลียงกุ้งสดผักรวม 
กล้วยไข ่

28-ก.ย. 61 
ข้าวสวย              
ไข่พะโล้หมูสามชั้น 
ชมพู่ทับทิม 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน ตุลาคม 2561  
1 -ต.ค. 61 

ข้าวผัดอเมริกัน 
(น้ าซุป ถั่วงอกหมูสับ) 
ฝรั่ง 

 

2 -ต.ค. 61 
ข้าวสวย  
แกงจืดต าลึงผักหวาน
หมูสับเต้าหู้ไข่ 
ชมพู่ 

3 -ต.ค. 61 
ข้าวมันไก่ทอด  
(น้ าซุปถั่วงอก หมูสับ) 
มะม่วงสุก 
 

4-ต.ค. 61 
ข้าวสวย  
อกไก่ต้มขมิ้นใส่ฟัก 
แคลตาลูป 

5 -ต.ค. 61 
บะหมี่หยกน้ าแดง 
(น้ าซุปถ่ัวงอกหมูสับ) 
ฝรั่ง 

8 -ต.ค. 61 
ข้าวหมกไก่ 
(น้ าซุปหมูสับ ถั่วงอก 
มะละกอ 
 

 9 -ต.ค. 61 
หมี่เหลืองผัดซีอ้ิว 
(น้ าซปุหมูสับถั่วงอก) 
สาลี่ 

 

10 -ต.ค. 61 
ข้าวสวย 
แกงจืดหมูสับเต้าหู้ไข่ 
แคนตาลูป 

11 -ต.ค. 61 
ข้าวสวย  
แกงจืดฟักหมูสับ
เห็ดหอม 
ฝรั่ง 

12 -ต.ค. 61 
ข้าวสวย 
แกงจืดหมูสับผักสามสี 
แอปเปิ้ล 
 

 16 -ต.ค. 61 
ข้าวสวย 
ต้มจืดไข่เจียวหมูสับ
ผักกาดขาว 
กล้วยไข่ 

17 -ต.ค. 61 
ข้าวสวย  
แกงจืดแตงกวายัดไส้
หมูสับ 
แอปเปิ้ล 
 

18 -ต.ค. 61 
ข้าวผัดรวมมิตร  
(น้ าซุป แครอทหัวไซ
เท้า ไก่ฉีก) 
ฝรั่ง 

19 -ต.ค. 61 
ข้าวหมูแดง 
น้ าซุป แครอทหัวไซ
เท้า ไก่ฉีก) 
แอปเปิ้ล 
 

22 -ต.ค. 61 
ก๋วยจั๊บน่องไก่ 
ฝรั่ง 

 24 -ต.ค. 61 
ข้าวมันไก่  
(น้ าซุปหมูสับ ถั่วงอก) 
มะม่วงสุก 

25-ต.ค. 61 
ข้าวสวย  
อกไก่ต้มขมิ้นใส่ฟัก 

แอปเปิ้ล 
 

26 -ต.ค. 61 
บะหมี่หยกน้ าแดง 
(น้ าซุปถ่ัวงอกหมูสับ) 
ฝรั่ง 

29 -ต.ค. 61 
ข้าวผัดอเมริกัน 
(น้้าซุปไก่ฉีกแครอท) 
กล้วยไข่ 
 
  
 

30 -ต.ค. 61 
ข้าวสวย 
 แกงจืดต าลึง 
ผักหวานหมูสับเต้าหู้
ไข่ 
ชมพู่ทับทิม 

31 -ต.ค. 61 
ข้าวมันไก่ทอด        
(น้ าซุปถั่วงอก หมูสับ) 
มะม่วงสุก 

      



 
 

เมนูอาหารตามทีศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาบอน ก าหนด 
1. ข้าวหมกไก่ 
 - ข้าวสวย 1 ถ้วย 
 - ปีกบนไก่ 2 ชิ้น 
 - ซุปฟัก (อกไก่ฉีก ฟัก 3-4 ชิ้น) 
 - แตงกวา 3 ชิ้น 
2. ข้าวสวย แกงจืดหมูสับเต้าหู้ไข่ 
 - ข้าวสวย 3 ถ้วย 
 - หมูสับ 4 – 5 ก้อน (ก้อนเท่าหัวแม่มือ) 
 - เต้าหู้ไข่ 2 ชิ้น (หนึ่งหลอด แบ่ง 4 ชิ้น) 
 - แครอท เห็ดหูหนู ผักกาดขาว 
3. บะหม่ีหยกน้ าแดง (น้ าซุปถั่วงอก)  
 - บะหมี่หยก 1 ถ้วย 
 - ลูกชิ้น 2 ลูก หมูแดง 3 ชิ้น ตับ 2–3 ชิ้น 
 - น้ าซุปถั่วงอก หมูสับ 
4. ข้าวสวย แกงจืดฟักหมูสับเห็ดหอม 
 - ข้าวสวย 1 ถ้วย 
 - ฟัก 3-4 ชิ้น (ขนาด 2 นิ้ว) 
 - หมูสับ 4-5 ก้อน 
 - เห็ดหอม แครอท 
5. ข้าวสวย ไข่พะโล้หมูสามชั้น 
 - ข้าวสวย 1 ถ้วย 
 - ไข่พะโล้ 1 ฟอง 
 - หมูสามชั้น 3 ชิ้น 
6. ข้าวหมูแดง 
 - ข้าวสวย 1 ถ้วย 
 - หมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซ.ม. จ านวน 3 ชิ้น ไข่ ¼ ฟอง 
 - น้ าซุปไก่ฉีก เห็ดหอม แครอท 
 - แตงกวา 3 ชิ้น 
7. ข้าวสวย อกไก่ต้มขม้ินใส่ฟัก 
 - ข้าวสวย 1  ถ้วย 
 - เนื้ออกไก่ (4 เหลี่ยม) 3-4 ชิ้น 
 - ฟัก 3-4 ชิ้น 
 
 



 
 

8. ข้าวผัดรวมมิตร (น้ าซุป แครอทหัวไซเท้า ไก่ฉีก) 
 - ข้าวผัด 1 ถ้วย  
 - หอมใหญ่ ปูอัด 2 ชิ้น กุ้ง 1 ตัว หมูสับ 
 - น้ าซุป แครอท หัวไซเท้า ไก่ฉีก 
9. ข้าวสวย แกงจืดหมูสับผักสามสี 
 - ข้าวสวย 1 ถ้วย 
 - หมูสับ 3-4 ก้อน 
 - แครอท 2 ชิ้น หัวไซเท้า 3 ชิ้น (เห็ดหอม 1 ดอก หั่น 4 ชิ้น) 
10. ข้าวสวย แกงเลียงกุ้งสดผักรวม 
 - ข้าวสวย 1 ถ้วย 
 - กุ้ง 4-5 ตัว 
 - เห็ดฟาง ฟักทอง ผักหวาน ต าลึง บวบ ฟัก 
11. ข้าวมันไก่ (น้ าซุปหมูสับ ถั่วงอก) 
 - ข้าวมันไก่ 1 ถ้วย 
 - เนื้อไก่หั่นบาง 4-5 ชิ้น 
 - แตงกวา 3 ชิ้น 
 - น้ าซุปถั่วงอก หมูสับ 
12. ข้าวสวย ต้มจืดไข่เจียวหมูสับผักกาดขาว 
 - ข้าวสวย 1 ถ้วย 
 - ไข่เจียว 1 ชิ้น 
 - หมูสับ 3 ก้อน 
 - ผักกาดขาว 
13. ข้าวสวย แกงจืดแตงกวายัดไส้หมูสับ 
 - ข้าวสวย 1 ถ้วย 
 - แตงกวายัดไส้หมูสับ 2 ชิ้น 
 - แครอท เห็ดหูหนู 
14. ก๋วยจั๊บน่องไก่ 
 - เส้นหมี่ 1 ทัพพี 
 - น่องไก่ 1 น่อง 
 - ไข่ไก่ 1 ฟอง 
 - ถั่วงอก ผักบุ้ง ต้นหอม ผักชี 
15. ข้าวสวย แกงจืดต าลึง (ผักหวาน) หมูสับเต้าหู้ไข่ 

- ข้าวสวย 1 ถ้วย  - ต าลึง/ผักหวาน 2 ช้อนโต๊ะ 
 - หมูสับ 3 ก้อน 
 - เต้าหู้ไข่ 2 ชิ้น (หนึ่งหลอดแบ่ง 4 ชิ้น)   



 
 

16. ข้าวผัดอเมริกัน 
 - ข้าวสวย 1 ถ้วย 
 - ปีกไก่บนทอด 1 ชิ้น 
 - น้ าซุปหมูสับ ถั่วงอก 
17.ข้าวมันไก่ทอด (น้ าซุปหมูสับ ถั่วงอก) 
 - ข้าวมันไก่ 1 ถ้วย 
 - เนื้อไก่ทอดหั่นบาง 4-5 ชิ้น 
 - แตงกวา 3 ชิ้น 
 - น้ าซุปถั่วงอก หมูสับ 
18. บะหม่ีเหลืองผัดซีอ๊ิว (น้ าซุปถั่วงอก) 
 - บะหมี่เหลือง 1 ถ้วย 
 - ลูกชิ้น 2 ลูก,ปลาหมึกหลอด 1 ชิ้น,ปลาแผ่น 2-3 ชิ้น,หมูสับ,ไข่ 
 - แครอท,คะน้า (แขนง) 
 - น้ าซุปถั่วงอก (หมูสับ) 
นักเรียนได้รับประทานอาหารผลไม้ที่หลากหลายชนิด ตามปริมาณดังต่อไป 

1. แอปเปิ้ล 3 ชิ้น (1 ลูกหั่นเป็น 6 ชิ้น) 
2. ฝรั่ง 3 ชิ้น 
3. ชมพู่ทับทิม ครึ่งลูก 
4. กล้วยไข่ 2-3 ลูก 
5. แคนตาลูป 3 ชิ้น 
6. มะละกอ 3 ชิ้น 
7. กล้วยเล็บมือนาง 3-4 ลูก    

 
 
 
 
 
 
 
                    


