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2 วัน  เดือน  ปี ม้ือเช้า ม้ือกลางวัน ม้ือเย็น หมายเหตุ

3 อาทิตย์ ข้าวซอยไก่ แกงเผ็ดไก่

4 30-Oct-65 ******หยุด****** เฉาก๊วยน ้าเช่ือม เต้าหู้ปลาน่ึง

5 ผลไม้

6 จันทร์ แกงจืดเต้าหู้สาหร่าย พะแนงหมู + ไข่ต้ม แกงแคไก่

7 31-Oct-64 อกไก่ผัดพริกสด ผลไม้ ลูกชิ น + ไส้กรอกน่ึง

8 ผลไม้

9 อังคาร แกงจืดวุ้นเส้นหมูบด ก๋วยเต๋ียวเรือ + แคบหมู แกงผักกาดใส่ไก่

10 01-Nov-65 ผัดผักรวมหมูหมัก สาคูเปียกข้าวโพด ทอดมันปลากราย

11 ผลไม้

12 พุธ ตุ๋นฟักเขียวไส่สับ หมูทอดกระเทียม น ้าพริกอ่อม + แคบหมู

13 02-Nov-64 ปลาหมึกผัดน ้าพริกเผา ผลไม้ แกงจืดแตงกวาหมูบด

14 ผลไม้

15 พฤหัสบดี ต้มข่าไก่ ขนมจีนน ้ายากะทิ จอผักกาดซ่ีโครงหมู

16 03-Nov-65 วุ้นเส้นผัดไข่ วุ้นมะพร้าวน ้าแดง โคนปีกบนไก่ทอด

17 ผลไม้

18 ศุกร์ แกงจืดไข่ลูกรอก ข้าวหมูแดง + ไข่ต้ม แกงอ่อมไก่

19 04-Nov-64 ผัดดอกกระหล้่าหมูหมัก ผลไม้ ผัดผักคะน้าหมูหมัก

20 ผลไม้

21 เสาร์ โจ๊กหมูเด้ง เส้นหม่ีไก่ตุ๋น แกงเทโพหมู

22 05-Nov-65 ไข่ลวก ลูกชิดน ้ากะทิ ไข่ลูกเขย

23 ผลไม้

24 อาทิตย์ ข้าวต้มทรงเคร่ือง ข้าวผัดปูอัด + ไข่ดาว ต้มย้าปลานิลน ้าข้น

25 06-Nov-64 ผลไม้ ผัดผักกาดฮ่องเต้

26 ผลไม้

27 จันทร์ พะโล้โคนปีกไก่ + ไข่ ก๋วยเต๋ียวน ้าเงี ยว + แคบหมู น ้าพริกกะปิ + ไข่เจียว

28 07-Nov-65 ผัดผักกาดดองหมูบด ข้าวเหนียวเปียกถ่ัวด้า ต้มหน่อไม้หมูบด

29 ผลไม้
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32

33 วัน  เดือน  ปี ม้ือเช้า ม้ือกลางวัน ม้ือเย็น หมายเหตุ

34 อังคาร แกงจืดรวมมิตร บะหม่ีหมูแดง ปลาดอลล่ีราดพริก

35 08-Nov-64 ผัดบล็อคเคอร่ีหมูหมัก ลอดช่องแตงไทย แกงจืดบวบเหล่ียมหมูบด

36 ผลไม้

37 พุธ ต้มผักกาดดองซ่ีโครงหมู ข้าวมันไก่ทอด ย้าวุ้นเส้นหมูบด

38 09-Nov-65 ถ่ัวฝักยาวผักพริกแกง ผลไม้ แกงจืดหัวผักกาดหมูเด้ง

39 ผลไม้

40 พฤหัสบดี แกงจืดเต้าหู้ไข่หมูเด้ง ราดหน้าเส้นใหญ่ ลาบอีสานไก่

41 10-Nov-64 ผัดเปรี ยวหวานหมู สาคูเปียกข้าวโพด แกงจืดฟักเขียวหมูบด

42 ผลไม้

43 ศุกร์ แกงจืดไข่น ้า แกงเขียวหวานหมูเด้ง + ไข่

ต้ม

แกงฮังเลไก่

44 11-Nov-65 อกไก่ผัดพริกสด ผลไม้ แกงจืดวุ้นเส้นหมูบด

45 ผลไม้

46 เสาร์ ข้าวผัดปูอัด สุกี หมูน ้า แกงแคไก่

47 12-Nov-64 น ้าซุป ข้าวเหนียวเปียกเผือก ลูกชิ นปลาน่ึง

48 ผลไม้

49 อาทิตย์ ข้าวต้มไก่ทรงเคร่ือง ผัดกระเพราหมู + ไข่ดาว ผัดฉ่าหมู

50 13-Nov-65 ผลไม้ แกงจืดเต้าหู้ไข่หมูเด้ง

51 ผลไม้

52 จันทร์ แกงจืดลูกชิ นปลา ผัดบะหม่ีหมูแดง แกงหยวกใส่ไก่

53 14-Nov-64 ผัดกระหล้่าปลีใส่วุ้นเส้น น ้าซุป เต้าหู้ปลาน่ึง

54 ผลไม้ ผลไม้

55 อังคาร แกงจืดไข่ลูกรอก พะแนงไก่+ ไข่ต้ม ผัดเผ็ดปลาหมึก

56 15-Nov-65 ผัดบวบเหล่ียมหมูบด ผลไม้ แกงจืดผักกาดขาวหมูบด

57 ผลไม้

58 พุธ พะโล้เต้าหู้ปลา + ไข่ เก๋ียวเต๋ียวหมูน ้าข้น น ้าพริกหนุ่ม + แคบหมู

59 16-Nov-64 ผัดผักกาดดองหมูบด ลอดช่องสิงค์โปร์ แกงจืดรวมมิตร

60 ผลไม้

61
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63

64 วัน  เดือน  ปี ม้ือเช้า ม้ือกลางวัน ม้ือเย็น หมายเหตุ

65 พฤหัสบดี แกงจืดเต้าหู้สาหร่าย ข้าวมันไก่ต้ม ผัดเผ็ดหมู

66 17-Nov-65 ผัดหน่อไม้หมูบด ผลไม้ ไก่ต้มขมิ น

67 ผลไม้

68 ศุกร์ แกงจืดผักกาดขาวหมูเด้ง ข้าวซอยไก่ แกงส้มผักรวมปลาดอลล่ีทอด

69 18-Nov-64 ผักแตงกวาหมูบด วุ้นมะพร้าวน ้าแดง ไข่เจียว

70 ผลไม้

71 เสาร์ ข้าวผัดไส้กรอก แกงเขียวหวานไก่ + ไข่ต้ม แกงอ่อมหมู

72 19-Nov-65 น ้าซุป ผลไม้ ลูกชิ น + ไส้กรอกน่ึง

73 ผลไม้

74 อาทิตย์ ข้าวต้มปลาดอลล่ี ก๋วยเต๋ียวน ้าใส ต้มส้มไก่

75 20-Nov-64 ครองแครงน ้ากะทิ ผัดผักคะน้าหมูเค็ม

76 ผลไม้

77 จันทร์ ไก่ตุ๋นมะนาวดอง ข้าวผัดแหนม + ไข่ดาว แกงหัวปลีซ่ีโครงหมู

78 21-Nov-65 ผัดผักรวมหมูหมัก น ้าซุป ไข่ลูกเขย

79 ผลไม้ ผลไม้

80 อังคาร ซ่ีโครงหมูตุ๋นยาจีน ขนมจีนน ้ายากะทิ แกงเทโพหมู

81 22-Nov-64 ผัดดอกกระหล้่าหมูหมัก เฉาก๊วยน ้าเช่ือม ไก่ทอด

82 ผลไม้

83 พุธ แกงจืดหัวผักกาดหมูเด้ง หมูทอดกระเทียม ฉู่ฉ่ีไข่ดาว

84 23-Nov-65 ทะเลผัดผงกระหร่ี ผลไม้ แกงจืดผักกาดขาวหมูบด

85 ผลไม้

86 พฤหัสบดี พะโล้หมู + ไข่ ผัดซีอิ วหมูหมัก แกงเผ็ดไก่

87 24-Nov-64 ผัดผักกาดฮ่องเต้หมูบด ซ่าหร่ิมน ้ากะทิ ทอกมันปลากราย

88 ผลไม้

89 ศุกร์ แกงจืดรวมมิตร ข้าวหมกไก่ ต้มแซ่บซ่ีโครงหมู

90 25-Nov-65 ผัดโป๊ยเซียน ผลไม้ ผัดดอกกระหล้่าหมูหมัก

91 ผลไม้

92
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94

95 วัน  เดือน  ปี ม้ือเช้า ม้ือกลางวัน ม้ือเย็น หมายเหตุ

96 เสาร์ ข้าวต้มทรงเคร่ือง ขนมจีนน ้าเงี ยว + แคบหมู แกงผักกาดใส่ไก่

97 26-Nov-64 สาคูเปียกข้าวโพด ปลาดอลล่ีราดพริก

98 ผลไม้

99 อาทิตย์ โจ๊กหมูเด้ง ข้าวหมูแดง + ไข่ต้ม แกงอ่อมยอดมะพร้าวใส่ไก่

# 27-Nov-65 ไข่ลวก ผลไม้ ผัดหน่อไม้หมูบด

# ผลไม้

# จันทร์ แกงจืดเต้าหู้สาหร่าย ก๋วยเต๋ียวเรือ + แคบหมู ต้มย้าปลานิลน ้าข้น

# 28-Nov-64 ผัดเผ็ดปลาหมึก ซาหร่ิมน ้ากะทิ ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่

# ผลไม้

อังคาร แกงจืดไข่น ้า เกาเหลาเลือดหมู แกงเผ็ดฟักทองหมู

# 29-Nov-65 หมูผัดพริกเผา ผลไม้ ไข่เจียว

# ผลไม้

พุธ แกงจืดฟักเขียวไก่สับ สปาเก็ตต่ีซอลมะเขือเทศ ย้าไก่ใส่หัวปลี

30-Nov-64 หมูผัดผงกระหร่ี ลูกชิดน ้ากะทิ ไข่ลูกเขย

ผลไม้

หมายเหตุ    
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#

#

#
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#
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ผลไม้มื อเย็นจัดให้ตามฤดูกาล

รายการอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมและบริบท


