1
2 วัน เดือน ปี
3
จันทร์
4 23-ต.ค.-60
5
6
อังคาร
7 24-ต.ค.-60
8
9
พุธ
10 25-ต.ค.-60
11
12 พฤหัสบดี
13 26-ต.ค.-60
14
15
ศุกร์
16 27-ต.ค.-60
17
18
เสาร์
19 28-ต.ค.-60
20
21
อาทิตย์
22 29-ต.ค.-60
23
24
จันทร์
25 30-ต.ค.-60
26
27
อังคาร
28 31-ต.ค.-60
29
30
พุธ
31 1-พ.ย.-60
32
33 พฤหัสบดี
34 2-พ.ย.-60
35

รายการอาหารประจําวันที่ 23 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
มื้อเช้ า
มื้อกลางวัน
มือ้ เย็น
โคนปี กไก่ทอด
*****หยุด*****
*****หยุด*****
จอผักกาดใส่ซี่โครงหมู
ผลไม้
แกงจืดเต้าหู ้สาหร่ าย
หมูทอดกระเทียม
ฉู่ฉี่ปลาดุกทอด
ผัดคะน้าหมูหมัก
ผลไม้
แกงจืดผักกาดขาวหมูบด
ผลไม้
ต้มข่าไก่
ก๋ วยเตี๋ยวต้มยํานํ้าข้น
แกงเผ็ดลูกชิ้นหมู
วุน้ เส้นผัดไข่
ลอดช่องไทย
ผัดผักรวมหมูหมัก
แกงจืดรวมมิตร
หมูผดั ขิงเห็ดหู หนูสด

ข้าวมันไก่ตม้
ผลไม้

เกาเหลาลูกชิ้น
แหนมผัดไข่

บะหมี่หมูแดง
เฉาก๊วยนํ้าเชื่อม

ข้าวต้มทรงเครื่ อง

ข้าวผัดปูอดั + ไข่ดาว
ผลไม้

โจ๊กหมูเด้ง
ไข่ลวก

ผัดซีอิว้ หมูหมัก
ซ่าหริ่ มนํ้ากะทิ

พะโล้ไข่ + เต้าหู ้ปลา
ผัดโป๊ ยเซียน

คัว่ กลิ้งไก่ + ไข่ดาว
ผลไม้

ปลานิลทอดกระเทียม
แกงจืดฟองเต้าหู ้

ราดหน้าหมี่กรอบ
รวมมิตรนํ้ากะทิ

ไก่ต๋ ุนมะนาวดอง
ปลาหมึกผัดนํ้าพริ กเผา

พะแนงหมู + ไข่ดาว

ซี่โครงหมูต๋ ุนยาจีน
ผัดผักกาดดองส้มหมูบด

ผลไม้
เย็นตาโฟ
ข้าวเหนียวดําเปี ยกเผือก

ผลไม้
แกงอ่อมหมู
ผัดขี้เมาไก่
ผลไม้
ยําไก่ใส่หวั ปลี
หมูยอนึ่ง
ผลไม้
นํ้าพริ กอ่อง + แคบหมู
แกงจืดแตงกวาหมูบด
ผลไม้
ต้มส้มไก่
ผัดกะหลํ่าปลีหมูหมัก
ผลไม้
แกงเผ็ดฟักทองหมู
เต้าหู ้ปลานึ่ง
ผลไม้
แกงอ่อมยอดมะพร้าวใส่ไก่
ลูกชิ้นหมูน่ ึง
ผลไม้
ลาบหมูคว่ั + ผักสด
แกงจืดบวบเหลี่ยมหมูบด
ผลไม้
แกงส้มผักรวมปลานิลทอด
ไข่เจียว
ผลไม้

หมายเหตุ

36
37 วัน เดือน ปี
38
ศุกร์
39 3-พ.ย.-60
40
41
เสาร์
42 4-พ.ย.-60
43
44
อาทิตย์
45 5-พ.ย.-60
46
47
จันทร์
48 6-พ.ย.-60
49
50
อังคาร
51 7-พ.ย.-60
52
53
พุธ
54 8-พ.ย.-60
55
56 พฤหัสบดี
57 9-พ.ย.-60
58
59
ศุกร์
60 10-พ.ย.-60
61
62
เสาร์
63 11-พ.ย.-60
64
อาทิตย์
41
42 12-พ.ย.-60
43
44
จันทร์
45 13-พ.ย.-60
46

รายการอาหารประจําวันที่ 23 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
มื้อเช้ า
มื้อกลางวัน
มื้อเย็น
กระเพราไก่ + ไข่ดาว
ต้มยําขาหมู
แกงจืดไข่ลูกรอก
ผัดบล็อคเคอรี่ หมูเค็ม
ผัดดอกกะหลํ่าหมูหมัก
ผลไม้
ผลไม้
แกงหยวกกล้วยใส่ไก่
ขนมจีนนํ้ายากะทิ
ข้าวต้มกุ๊ย + ไข่เค็ม
ไข่ต๋ ุน
ยําผักกาดดอง
ทับทิมแก้วนํ้ากะทิ
กุนเชียงทอด
กระเพราะปลานํ้าแดง

ข้าวคลุกกะปิ
ผลไม้

ปลานิลผัดขึ้นฉ่าย
ต้มผักกาดดองซี่โครงหมู

ข้าวซอยไก่
รวมมิตรนํ้ากะทิ

ตุ๋นฟักเขียวซี่โครงหมู
อกไก่ผดั เม็ดมะม่วง

ข้าวผัดแหนม + ไข่ดาว

พะโล้ไข่ + หมูพะโล้
ผัดบวบเหลี่ยมหมูบด

ก๋ วยเตี๋ยวเรื อ + แคบหมู

ผลไม้

ลอดช่องสิ งค์โปร์

แกงจืดเต้าหมูหมูสบั
ผัดถัว่ งอก

ผัดเผ็ดไก่ + ไข่ดาว

แกงจืดวุน้ เส้นหมูเด้ง
อกไก่ผดั ผงกะหรี่

ผัดไทย

เกาเหลาเลือดหมู

ผลไม้

ลูกชิดนํ้ากะทิ
ข้าวผัดแหนม + ไข่ดาว
ผลไม้

ข้าวต้มหมูทรงเครื่ อง

ขนมจีนแกงเขียวหวานหมูยอสด

วุน้ มะพร้าวนํ้าแดง
แกงจืดผักกาดขาวหมูบด
หมูผดั พริ กสด

ข้าวผัดกุนเชียง

ผลไม้

ผลไม้
แกงอ่อมฟักเขียวใส่ไก่
ไข่ลูกเขย
ผลไม้
ยําหมูยอ
แกงจืดไข่น้ าํ
ผลไม้
นํ้าพริ กกะปิ + ปลาทูทอด
แกงจืดหัวผักกาด
ผลไม้
แกงแคไก่
ทอดมันปลากราย
ผลไม้
ต้มยํารวมมิตร
ลูกชิ้น + ไส้กรอกทอด
ผลไม้
ต้มแซบซี่โครงหมู
ผัดฟักทองหมูหมัก
ผลไม้
ต้มโคล้งปลาดุก
ผัดกระหลํ่าปลีหมูหมัก
ผลไม้
นํ้าพริ กหนุ่ม + แคบหมู
แกงจืดบวบเหลี่ยมหมูบด
ผลไม้
แกงเทโพหมู
นักเก็ตไก่
ผลไม้

หมายเหตุ

36
37 วัน เดือน ปี
47
อังคาร
48 14-พ.ย.-60
49
50
พุธ
51 15-พ.ย.-60
52
53 พฤหัสบดี
54 16-พ.ย.-60
55
50
ศุกร์
51 17-พ.ย.-60
52
75 หมายเหตุ
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

รายการอาหารประจําวันที่ 23 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
มื้อเช้ า
มื้อกลางวัน
มื้อเย็น
ขนมจีนนํ้าเงี้ยว + แคบหมู
ผัดเผ็ดปลาหมึก
ซี่โครงหมูต๋ ุนยาจีน
แกงจืดลูกชี้นปลาแบนบีบ
อกไก่ผกั พริ กเผา
สาคูเปี ยกข้าวโพด
แกงจืดเต้าหู ้สาหร่ าย
ผัดบล็อคเคอรี่ หมูหมัก

แกงเผ็ดหมู

พะโล้เต้าหู ้ปลา + ไข่
อกไก่ผดั ขิงสด

ก๋ วยเตี๋ยวหมูต๋ ุน

ผลไม้

กล้วยบวชชี

ผลไม้
ฉู ฉี่ไข่ดาว
แกงจืดวุน้ เส้น
ผลไม้
ยําก๋ วยเตี๋ยวเซี้ยวไฮ้
แกงจืดแตงกวาหมูบด
ผลไม้

แกงจืดไข่ลูกรอก
ถัว่ ผักพริ กแกง

ผัดขี้เมาหมู + ไข่ดาว
ผลไม้

ผลไม้ม้ือเย็นจัดให้ตามฤดูกาล
รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและบริ บท

*****หยุด*****

หมายเหตุ

