
1

2 วัน  เดือน  ป มื้อเชา ม้ือกลางวัน มื้อเย็น หมายเหตุ

3 ศุกร พะแนงไก + ไขตม แกงผักกาดใสไก

4 2-Sep-65 ******หยุด****** ผลไม เตาหูปลานึ่ง

5 ผลไม

6 เสาร ขาวตมทรงเครื่อง ผัดบะหมี่หมูแดง แกงเผ็ดฟกทองหมู

7 3-Sep-65 น้ําซุป ไสกรอก + ลูกชิ้นหมูนึ่ง

8 ลอดชองไทยน้ํากะทิ ผลไม

9 อาทิตย โจกหมูเดง แกงเขียวหวานหมูเดง ปลาดอลลี่ราดพริก

10 4-Sep-65 ไขลวก ผลไม แกงจืดบวบเหลี่ยมหมูบด

11 ผลไม

12 จันทร ผัดผักรวมหมูหมัก ขาวซอยไก ยําวุนเสนหมูบด

13 5-Sep-65 แกงจืดวุนเสนหมูบด เฉากวยน้ําเช่ือม แกงจืดผักกาดขาว

14 ผลไม

15 อังคาร หมูผัดพริกสด ผักกระเพราไก + ไขดาว น้ําพริกกะป + ไขเจียว

16 6-Sep-65 แกงจืดไขน้ํา น้ําซุป ตมหนอไมซี่โครงหมู

17 ผลไม ผลไม

18 พุธ พะโลโคนปกไก + ไข กวยเตี๋ยวเรือ + แคบหมู แกงฮังเล

19 7-Sep-65 ผักดผักกาดฮองเตหมูหมัก ซาหริ่มน้ํากะทิ แกงจืดวุนเสน

20 ผลไม

21 พฤหัสบดี ตมขาไก ขาวมันไกทอด แกงเทโพหมู

22 8-Sep-65 วุนเสนผัดไข ผลไม ไขลูกเขย

23 ผลไม

24 ศุกร ปลาหมึกผัดน้ําพริกเผา ราดหนาเสนใหญ ตมยําปลานิลน้ําขน

25 9-Sep-65 แกงจืกไขลูกรอก ขาวเหนียวเปยกเผือก ผัดกระหล่ําปลีหมูหมัก

26 ผลไม

27 เสาร ขาวผัดหมู ขาวหมูแดง + ไขตม จอผักกาดซี่โครงหมู

28 10-Sep-65 น้ําซุป ผลไม โคนปกบนไกทอด

29 ผลไม
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30

31 วัน  เดือน  ป มื้อเชา ม้ือกลางวัน มื้อเย็น หมายเหตุ

32 อาทิตย ขาวตมไก เสนเล็กน้ําใส ตมแซบซี่โครงหมู

33 11-Sep-65 ลอดชองสิงคโปร ผัดดอกกระหล่ําหมูหมัก

34 ผลไม

35 จันทร แกงจืดรวมมิตร แกงเขียวหวานไก แกงออมฟกเขียวใสไก

36 12-Sep-65 ผัดผักการหางหงส ผลไม ผัดผักรวมหมูหมัก

37 ผลไม

38 อังคาร แกงจืดเตาหูสาหราย เก๋ียวเตี๋ยวไกตุน รวมมิตรทะเล

39 13-Sep-65 ถั่วฝกยาวผักพริกแกง กลวยบวชชี แกงจืดผักกาดขาว

40 ผลไม

41 พุธ ตมผักกาดดองซี่โครงหมู เกาเหลาเลือดหมู ตมสมไก

42 14-Sep-65 ผัดบล็อคเคอรี่หมูหมัก ผลไม ผัดคะนาหมูเค็ม

43 ผลไม

44 พฤหัสบดี โคนปกไกตุนฝกเขียว ขนมจีนน้ํายากะทิ แกงแคไก

45 15-Sep-65 ทะเลผัดผงกระหรี่ เฉากวยน้ําเช่ือม ลูกชิ้นปลานึ่ง

46 ผลไม

47 ศุกร ผัดเปรี้ยวหวานหมู หมูทอดกระเทียม น้ําพริกออม + แคบหมู

48 16-Sep-65 แกงจืดไขลูกรอก ผลไม แกงจืดแตงกวาหมูบด

49 ผลไม

50 เสาร ขาวตมปลา กวยเตี๋ยวน้ําเงี้ยว ลาบหมูคั่ว + ผักสด

51 17-Sep-65 ขาวเหนียวเปยกถั่วดํา แกงจืดหัวผักกาดหมูบด

52 ผลไม

53 อาทิตย ขาวผัดสกรอก ขาวมันไกตม ผัดฉาทะเล

54 18-Sep-65 ผลไม แกงจืดเตาไขหมูเดง

55 ผลไม

56 จันทร พะโลโคนปกไก + ไข สุก่ีหมูหมัก แกงหัวปลีซี่โครงหมู

57 19-Sep-65 ผัดบวบเหลี่ยมหมูบด ลูกชิดน้ํากะทิ เตาหูปลานึ่ง

58 ผลไม
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59

60 วัน  เดือน  ป มื้อเชา ม้ือกลางวัน มื้อเย็น หมายเหตุ

61 อังคาร ตมขาทะเล ขาวหมกไก แกงออมหมู

62 20-Sep-65 วุนเสนผัดไข ผลไม ลูกชิ้นหมู - ไสกรอกนึ่ง

63 ผลไม

64 พุธ ผัดเปรี้ยวหวานหมู บะหมี่หมูแดง แกงกระหรี่ไก

65 21-Sep-65 แกงจืดวุนเสนหมูบด ลอดชองไทยน้ํากะทิ ไขลูกเขย

66 ผลไม

67 พฤหัสบดี แกงจืดเตาหูสาหราย ขาวผัดปูอัด + ไขดาว แกงจืดบวบเหลี่ยมหมูบด

68 22-Sep-65 อดไกผัดพริกสด ผลไม ผัดเผ็ดปลาหมึก

69 ผลไม

70 ศุกร แกงจืดลูกชิ้นปลา ขาวซอยไก ลาบหมูคั่ว + ผักสด

71 23-Sep-65 ผัดผักรวมหมูหมัก วุนมะพราวน้ําแดง แกงจืดหัวผักกาดไขลูกรอก

72 ผลไม

73 เสาร ขาวตมกุย + ไขเค็ม ผัดคะนาหมูหมัก + ไขดาว แกงหยวกใสไก

74 24-Sep-65 ยําผักกาดดองหวาน ผลไม ไขลูกเขย

75 ผักผักบุงจืน ผลไม

76 อาทิตย ขาวตมทรงเครื่อง เสนหมี่ไกตุน ผัดฉาหมู

77 25-Sep-65 สาคูเปยกขาวโพด แกงจืดวุนเสน

78 ผลไม

79 จันทร พะโลเตาหูปลา + ไข เกาเหลาเลือดหมู แกงเทโพหมู

80 26-Sep-65 ผัดผักกาดดองหมูบด ผลไม ไขเจียว

81 ผลไม

82 อังคาร แกงจืดฟองเตาหู ผัดซีอ้ิวหมูหมัก แกงสมผักรวมปลานิลทอด

83 27-Sep-65 ปลาหมึกผัดน้ําพริกเผา ลอดชองสิงคโปร หมูยอนึ่ง

84 ผลไม

85 พุธ แกงจืดไขน้ํา ผัดกระเพราหมู + ไขดาว แกงเผ็ดหมู

86 28-Sep-65 หมูผัดพริกเผา ผลไม ไกทอด

87 ผลไม
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88

89 วัน  เดือน  ป มื้อเชา ม้ือกลางวัน มื้อเย็น หมายเหตุ

90 พฤหัสบดี แกงจืดเตาหูสาหราย ขนมจีนน้ําเงี้ยว + แคบหมู แกงออมไก

91 29-Sep-65 ผัดดอกกระหล่ําหมูหมัก สาคูเปยกขาวโพด แกงจืดผักกาดขาวหมูบด

92 ผลไม

93 ศุกร แกงจืดไขลูกรอก ขาวขาหมู + ไขพะโล

94 30-Sep-65 ผัดโปยเซียน ผลไม *****หยุด*****

95

96

97 หมายเหตุ    

98

99
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รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและบริบท

ผลไมมื้อเย็นจัดใหตามฤดูกาล
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