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

รายการอาหารประจาวันที่ 3 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560
มือ้ เช้ า
มือ้ กลางวัน
มือ้ เย็น
จอผักกาดใส่ซี่โครงหมู
*****หยุด*****
*****หยุด*****
โคนปี กไก่ทอด
ผลไม้
ต้มข่าไก่
ก๋ วยเตี๋ยวต้มยาน้ าข้น
แกงแคหมู
วุน้ เส้นผัดไข่
รวมมิตรน้ ากะทิ
ไข่ลูกเขย
ผลไม้
แกงจืดรวมมิตร
กระเพราไก่ + ไข่ดาว
น้ าพริ กกะปิ + ไข่เจียว
ปลานิลผัดขึ่นฉ่ าย
ผลไม้
แกงจืดหน่อไม้สด
ไก่ต๋ นุ ฟักเขียว
ปลาหมึกผัดน้ าพริ กเผา

ก๋ วยเตี๋ยวเรื อ + แคบหมู
แกงบวดถัว่ แดง

แกงจืดเต้าหูส้ าหร่ าย
อกไก่ผดั เม็ดมะม่วง

ข้าวหมูแดง + ไข่ตม้
ผลไม้

แกงจืดไข่น้ า
ผัดโป๊ ยเซี ยน

ขนมจีนน้ าเงี้ยว + แคบหมู
วุน้ มะพร้าวน้ าแดง

ข้าวต้มทะเล

ผัดเผ็ดไก่ - ไข่ดาว
ผลไม้

โจ๊กหมูเด้ง

ผัดซิอิ๊วหมูหมัก
เฉาก๊วยน้ าเชื่อม

เกาเหลาลูกชิ้น
แหนมผัดไข่

ข้าวผัดปูอดั
ผลไม้

พะโล้เต้าหูป้ ลา + ไข่
ผัดผักรวมหมูหมัก

ข้าวซอยไก่

ต้มฟักเขียวซี่โครงหมู
ปลาดุกผักพริ กแกง

ซาหริ่ มน้ ากะทิ
ข้าวคลุกกะปิ
ผลไม้

ผลไม้
ต้มแซบซี่โครงหมู
ผัดถัว่ ฝักยาวหมูหมัก
ผลไม้
ต้มยาปลานิลน้ าข้น
ผัดฟักทองหมูหมัก
ผลไม้
ยาไก่ใสหัวปลี
หมุยอนึ่ง
ผลไม้
แกงขนุนซี่โครงหมู
ลูกชิ้นปลานึ่ง
ผลไม้
ฉู่ฉี่ปลาดุกทอด
แกงจืดวุน้ เส้นหมูเด้ง
ผลไม้
แกงอ่อมยอดมะพร้าวใส่ไก่
ลูกชิ้นหมูน่ ึง
ผลไม้
ต้มยาขาหมู
ผัดขี้เมาไก่
ผลไม้
แกงเทโพหมู
ทอดมันปลากราย
ผลไม้

หมายเหตุ
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รายการอาหารประจาวันที่ 3 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560
37 วัน เดือน ปี
มือ้ เช้ า
มือ้ กลางวัน
มือ้ เย็น
ผัดไทย
น้ าพริ กอ่อง + แคบหมู
38 พฤหัสบดี แกงจืดลูกชิ้นปลาแบนบีบ
แกงจืดผักกาดขาวหมูบด
39 14-ก.ย.-60
อกไก่ผดั พริ กสด
ลอดช่องสิ งค์โปร์
ผลไม้
40
แกงจืดบวบเหลี่ยมหมูบด
41
ศุกร์
ต้มผักกาดดองซี่โครงหมู พะแนงหมู + ไข่ตม้
ยาก๋ วยเตี๋ยวเชี ยงไฮ้
42 15-ก.ย.-60
ผัดเปรี้ ยวหวานไก่
ผลไม้
43
ผลไม้
สุก้ ีหมู
แกงกระหรี่ ไก่
44
เสาร์
ข้าวต้มกุย๊
เต้าหูป้ ลานึ่ง
45 16-ก.ย.-60
ไข่เค็ม
สาคูเปี ยกข้าวโพด
ผลไม้
46
ยาผักกาดดอง , กุนเชียงทอด
ข้าวมันไก่ตม้
แกงอ่อมหมู
47
อาทิตย์
กระเพราะปลาน้ าแดง
ผัดบล็อคเคอรี่ หมูหมัก
48 17-ก.ย.-60
ผลไม้
49
ผลไม้
เย็นตาโฟ
แกงเผ็ดลูกชิ้น
50
จันทร์
แกงจืดเต้าหูห้ มูสบั
ผัดมะระหวานหมูหมัก
51 18-ก.ย.-60
ปลานิลทอดกระเทียม
เต้าส่วน
ผลไม้
52
แกงเผ็ดไก่
ต้มยารวมมิตรทะเล
53
อังคาร
ซี่โครงหมูต๋ นุ ยาจีน
ผัดกระหล่าปลีวนุ ้ เส้น
54 19-ก.ย.-60
ผัดผักกาดขาวหมู
ผลไม้
55
ผลไม้
น้ ายากะทิ
แกงจืดเต้าหูห้ มูสบั
56
พุธ
แกงจืดไข่ลูกรอก
ยาไข่ดาว
57 20-ก.ย.-60
ผัดผักกาดดองหมูสบั
ทับทิมแก้วน้ ากะทิ
ผลไม้
58
ข้าวมันไก่ทอด
แกงอ่อมฟักเขียวใส่ ไก่
59 พฤหัสบดี
แกงจืดวุน้ เส้นหมูเด้ง
ปลาดอลลี่ผดั ฉ่ า
60 21-ก.ย.-60 ผัดดอกกระหล่าหมูหมัก
ผลไม้
61
ผลไม้
แกงเขียวหวานหมูยอสด
แกงส้มผักรวมปลานิลทอด
38
ศุกร์
แกงจืดผักกาดขาว
ไข่เจียว
39 22-ก.ย.-60
อกไก่ผดั ผงกระหรี่
ลูกชิ ดน้ ากะทิ
ผลไม้
40
คัว่ กลิ้งไก่ + ไข่ดาว
แกงกะทิฟักทองหมู
41
เสาร์
เกาเหลาเลือดหมู
นักเก็ตไก่ทอด
42 23-ก.ย.-60
ผลไม้
43
ผลไม้
ราดหน้าหมีก่ รอบ
ฉู่ฉี่ไข่ดาว
44
อาทิตย์
ข้าวต้มทรงเครื่ อง
แกงจืดหัวผักกาด
45 24-ก.ย.-60
ลอดช่องไทยน้ ากะทิ
ผลไม้
46

หมายเหตุ

36
37 วัน เดือน ปี
47
จันทร์
48 25-ก.ย.-60
49
50
อังคาร
51 26-ก.ย.-60
52
53
พุธ
54 27-ก.ย.-60
55
56 พฤหัสบดี
57 28-ก.ย.-60
58
53
ศุกร์
54 29-ก.ย.-60
55
##
##

หมายเหตุ

รายการอาหารประจาวันที่ 3 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560
มือ้ เช้ า
มือ้ กลางวัน
มือ้ เย็น
หมูเกาหลี
แกงหยวกใส่ ไก่
แกงจืดรวมมิตร
ไข่ลูกเขย
ผัดหน่อไม้หมูบด
ผลไม้
ผลไม้
เส้นหมี่ไก่ต๋ นุ
แกงผ็ดหมู
แกงจืดเต้าหูส้ าหร่ าย
ลูกชิน้ + ไส้กรอกนึ่ง
หมูผกั พริ กสด
กล้วยบวชชี
ผลไม้
ข้าวหมูกรอบ + ไข่ตม้
ต้มโคล้งปลาดุก
แกงจืดไข่ลูกรอก
ผัดบวบเหลี่ยมหมูบด
วุน้ เส้นผัดไข่
ผลไม้
ผลไม้
แกงฮังเลหมู
แกงจืดไข่น้ า
ผลไม้

บะหมี่หมูแดง

แกงจืดแตงกวา
หมูผดั ขิงเห็ดหูหนูสด

สาคูเปี ยกข้าวโพด

อาหารฝรั่ง

ข้าวผัดกุนเชียง - ไข่ดาว
ผลไม้

*****หยุด*****

ผลไม้ม้อื เย็นจัดให้ตามฤดูกาล
รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและบริ บท

หมายเหตุ

