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

รายการอาหารประจําวันที 11 กรกฎาคม - 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
มือเช้ า
มือกลางวัน
มือเย็น
หมูยอนึง
*****หยุด*****
*****หยุด*****
แกงแคไก่
ผลไม้
ไข่+เต้าหู ้ปลาพะโล้
บะหมีหมูแดง
เต้าหู ้ปลานึง
ผัดบล็อคเคอรี หมูหมัก
ลอดช่องสิ งค์โปร์
แกงปลีซีโครงหมู
ผลไม้
ผัดเปรี ยวหวานหมู
กระเพราหมู + ไข่ดาว
นําพริ กกะปิ + ปลาทูทอด
แกงจืดรวมมิตร
ผลไม้
แกงจืดแตงกวาหมูบด
ต้มข่าไก่
วุน้ เส้นผัดไข่

ก๋ วยเตียวเรื อ + แคบหมู
แกงบวดฟั กทอง

กระเพราะปลานําแดง

ข้าวมันไก่ตม้
ผลไม้

ข้าวต้มกุ๊ย
ไข่เค็ม

ผัดซิ อิวหมูหมัก
ซาหริ มนํากะทิ

เกาเหลาลูกชิน
แหนมผัดไข่

พะแนงหมู + ไข่ตม้
ผลไม้

ผัดขีเมาหมู
ต้มหน่อไม้ซีโครงหมู

ก๋ วยเตียวต้มยํานําข้น
ครองแครงนํากะทิ

ปลานิ ลทอดกระเทียม
แกงจืดวุน้ เส้นหมูเด้ง

ข้าวผัดหมู + ไข่ดาว
ผลไม้

ผัดมะระหวานหมูบด
ซี โครงหมูต๋ ุนยาจีน

ข้าวซอยไก่

ปลาหมึกผัดนําพริ กเผา
แกงจืดเต้าหู ้สาหร่ าย

กล้วยบวชชี
ข้าวขาหมู + ไข่พะโล้
ผลไม้

ผลไม้
แกงอ่อมไก่
ผัดผักรวมหมูหมัก
ผลไม้
ลาบหมูควั
แกงจืดไข่นาํ
ผลไม้
ฉู่ฉีไข่ดาว
แกงจืดผักกาดขาวหมูบด
ผลไม้
โคนปี กไก่ทอด
จอผักกาดใส่ ซีโครงหมู
ผลไม้
ไข่ลูกเขย
แกงอ่อมยอดมะพร้าวใส่ ไก่
ผลไม้
ผัดผักกาดขาวหมูหมัก
ต้มโคล้งปลาดุก
ผลไม้
นําพริ กหนุ่มแคบหมู
แกงจืดลูกชินปลาแบนบีบ
ผลไม้
ยําหมูยอ
แกงจืดหัวผักกาด
ผลไม้

หมายเหตุ

36
37 วัน เดือน ปี
38
เสาร์
39 22-ก.ค.-60
40
41
อาทิตย์
42 23-ก.ค.-60
43
44
จันทร์
45 24-ก.ค.-60
46
47
อังคาร
48 25-ก.ค.-60
49
50
พุธ
51 26-ก.ค.-60
52
53 พฤหัสบดี
54 27-ก.ค.-60
55
56
ศุกร์
57 28-ก.ค.-60
58
59
เสาร์
60 29-ก.ค.-60
61
62
อาทิตย์
63 30-ก.ค.-60
64
65
จันทร์
66 31-ก.ค.-60
67
68
อังคาร
69 1-ส.ค.-60
70

รายการอาหารประจําวันที 11 กรกฎาคม - 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
มือเช้ า
มือกลางวัน
มือเย็น
ผัดไทย
แกงขนุนซีโครงหมู
ข้าวต้มปลา
ผัดแตงกวาหมูบด
สาคูเปี ยกข้าวโพด
ผลไม้
ข้าวผัดแหนม + ไข่ดาว
ผัดกระหลําปลีหมูหมัก
เกาเหลาเลือดหมู
แกงกระหรี ไก่
ผลไม้
แกงจืดไข่ลูกรอก
อกไก่ผดั เม็ดมะม่วง

ขนมจีนนําเงียว + แคบหมู

อกงจืดบวบเหลียมหมูบด
อกไก่ผดั พริ กสด

ข้าวคลุกกะปิ

ปลานิ ลราดพริ ก
แกงจืดฟองเต้าหู ้
หมูผดั พริ กสด
ไก่ต๋ ุนมะนาวดอง

รวมมิตรนํากะทิ

ผลไม้
เส้นหมีไก่ต๋ ุน
ทับทิมแก้วนํากะทิ
ข้าวหมูแดง + ไข่ตม้
ผลไม้

ผัดดอกกระหลําหมูหมัก
แกงจืดเต้าหู ้สาหร่ าย

ราดหน้าหมีกรอบ

โจ๊กหมูเด้ง

ข้าวผัดปูอดั

เฉาก๊วยนําเชือม

ผลไม้
ข้าวต้มทรงเครื อง

สุ กีหมู
วุน้ มะพร้าวนําแดง

คะน้าหมูกรอบ
แกงจืดไข่นาํ
พะโล้หมู + ไข่
ผัดผักกาดดองส้ม

แกงเผ็ดไก่
ผลไม้
เย็นตาโฟ
เต้าส่ วน

ผลไม้
ทอดมันปลากราย
แกงอ่อมฟั กเขียวใส่ ไก่
ผลไม้
ผัดฟั กทองหมูหมัก
แกงอ่อมหมู
ผลไม้
นําพริ กอ่อง + แคบหมู
แกงจืดแตงกวาหมูบด
ผลไม้
แกงกระหลําปลีซีโครงหมู
นักเก็ตไก่ทอด
ผลไม้
แกงส้มผักรวมปลานิ ลทอด
ไข่เจียว
ผลไม้
ฉู ฉีปลาดุกทอด
แกงจืดแตงกวาหมูบด
ผลไม้
ต้มส้มไก่
ผัดบวบเหลียมหมูบด
ผลไม้
ผัดแตงกวาหมูบด
ต้มยํานําข้นทะเล
ผลไม้
แกงเผ็ดฟักทองหมู
ผัดถัวงอก
ผลไม้

หมายเหตุ
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รายการอาหารประจําวันที 11 กรกฎาคม - 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
72 วัน เดือน ปี
มือเช้ า
มือกลางวัน
มือเย็น
ข้าวผัดเทริ ยากิ
แกงเผ็ดหมู
73
พุธ
แกงจืดรวมมิตร
ลูกชินหมูนึง
74 2-ส.ค.-60
อกไก่ผดั เปรี ยวหวาน
ผลไม้
75
ผลไม้
แกงเขียวหวานหมูยอสด
แกงฮังเลหมู
76 พฤหัสบดี
แกงจืดวุน้ เส้น
แกงจืดผักกาดขาวหมูบด
77 3-ส.ค.-60
อกไก่ผดั ขิงเห็ดหู หนูสด
เฉาก๊วยนําเชือม
ผลไม้
78
หมูทอดกระเทียม
ผัดขีเมาไก่
79
ศุกร์
แกงจืดลูกชินปลาแบนบีบ
แกงเผ็ดลูกชินหมู
80 4-ส.ค.-60
ปลาดอลลีผัดขึนฉ่ าย
ผลไม้
81
ผลไม้
ราดหน้าเส้นใหญ่หมูหมัก
หมูนาตก
ํ
82
เสาร์
ข้าวต้มซีโครงหมู
แกงจืดบวบเหลียมหมูบด
83 5-ส.ค.-60
ลูกชิดนํากะทิ
ผลไม้
84
ข้าวผัดกุนเชียง - ไข่ดาว
แกงแคไก่
85
อาทิตย์
ข้าวต้มไก่
ทอดมันปลากราย
86 6-ส.ค.-60
ผลไม้
87
ผลไม้
ขนมจีนนํายากะทิ
ต้มแซบซีโครงหมู
88
จันทร์
แกงจืดไข่ลูกรอก
ผัดโป๊ ยเซียน
89 7-ส.ค.-60
อกไก่ผดั ผงกระหรี
ข้าวเหนี ยวดําเปี ยกเผือก
ผลไม้
90
ข้าวมันไก่ทอด
แกงอ่อมหมู
91
อังคาร
ซี โครงหมูต๋ ุนยาจีน
ผัดบล็อคเคอรี แฮม
92 8-ส.ค.-60
ถัวผัดพริ กแกง
ผลไม้
93
ผลไม้
ก๋ วยเตียวหมูต๋ ุน
แกงเทโพหมู
94
พุธ
แกงจืดเต้าหู ้หมูสับ
เต้าหู ้ปลานึ ง
95 9-ส.ค.-60
ผัดกระหลําปลีใส่วนุ ้ เส้น
ลอดช่องไทยนํากะทิ
ผลไม้
96
แกงเผ็ดหมูยอสด
ผัดเผ็ดปลาดุก
97 พฤหัสบดี
ผัดหน่อไม้หมูบด
แกงจืดวุน้ เส้นหมูเด้ง
98 10-ส.ค.-60
แกงจืดรวมมิตร
ผลไม้
99
ผลไม้
สุ กีหมู
##
ศุกร์
อกไก่ผดั เม็ดมะม่วง
*****หยุด*****
## 11-ส.ค.-60
แกงจืดมะระหวานหมูบด
วุน้ มะพร้าวนําแดง
##
##
## หมายเหตุ
ผลไม้มือเย็นจัดให้ตามฤดูกาล
##
รายการอาหารอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสมและบริ บท

หมายเหตุ

