
1

2 วัน  เดือน  ป มื้อเชา ม้ือกลางวัน มื้อเย็น หมายเหตุ

21 อาทิตย สุก้ีหมู ผัดกระเพราทะเล

22 05-ม.ิย.-65 ******หยุด****** ลอดชองสงิคโปร แกงจืดหัวผักกาดหมูเดง

23 ผลไม

24 จันทร ปลาดอลล่ีสามรส คั่วกลิ้งหมู + ไขดาว ยําวุนเสน

25 06-ม.ิย.-65 แกงจืดฟองเตาหู ผลไม แกงจืดลูกชิ้นปลา

26 ผลไม

27 อังคาร แกงจืดเตาหูหมูสับ ผัดซีอิ้วหมูหมัก ไขลูกเขย

28 07-ม.ิย.-65 อกไกผัดพริกสด วุนมะพราวน้ําแดง แกงหยวกใสไก

29 ผลไม

30 พุธ ผัดกระหล่ําปลีใสวุนเสน ขาวหมกไก แกงผกักาดซี่โครงหมู

31 08-ม.ิย.-65 ไขพะโล + เตาหูปลา ผลไม ผดัฉาปลาดอลลี่

32 ผลไม

37 พฤหัสบดี วุนเสนผัดไข ขนมจีนแกงเขียวหวานหมูยอสด แกงออมยอดมะพราวใสไก

38 09-ม.ิย.-65 ตมผักกาดดองซี่โครงหมู รวมมิตรน้ํากะทิ ทอดมันปลากราย

39 ผลไม

40 ศุกร ปลาหมึกผัดน้ําพริกเผา ขาวหมูแดง + ไขตม แกงเผ็ดลูกชิ้นหมู

41 10-ม.ิย.-65 แกงจืดรวมมิตร ผลไม ผัดถั่วงอกเตาหูปลา

42

43 เสาร โจกหมูเดง กวยเตี๋ยวตมยําน้ําขน ตมสมไก

44 11-ม.ิย.-65 เตาสวน ลูกชิ้นปลานึ่งน้ําจิ้มสามรส

45 ผลไม

46 อาทิตย ขาวตมทะเล กระเพราหมู + ไขดาว น้ําพริกหนุม + แคบหมู

47 12-ม.ิย.-65 ผลไม แกงบวบเหลี่ยมหมูบด

48

49 จันทร วุนเสนผัดไข ผัดไทย แกงขนุนซี่โครงหมู

50 13-ม.ิย.-65 แกงจืดเตาหูสาหราย ขาวเหนียวเปยกเผอืก ไกแผนทอด

51 ผลไม

52 อังคาร ไกตุนมะนาวดอง ขาวคลุกกะป ยําหมูยอ

53 14-ม.ิย.-65 ผัดผักรวมหมูหมัก ผลไม แกงจืดหัวผกักาดหมูเดง

54 ผลไม
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1

2 วัน  เดือน  ป มื้อเชา ม้ือกลางวัน มื้อเย็น หมายเหตุ

55 พุธ ตมขาไก บะหมี่หมูแดง น้ําพริกกะป + ไขเจียว

56 15-ม.ิย.-65 หมูผัดพริกสด สาคูเปยกขาวโพด แกงจืดวุนเสน

57

58 พฤหัสบดี อกไกผัดเม็ดมะมวง หมูทอดกระเทียม แหนมผัดไข

59 16-ม.ิย.-65 แกงจืดไขลูกรอก ผลไม เกาเหลาลูกชิ้น

60 ผลไม

61 ศุกร พะโลหมู + ไข ขนมจีนน้ําเงี้ยว + แคบหมู ตมสมไก

62 17-ม.ิย.-65 ผัดดอกกะหล่ําหมูหมัก กลวยบวชชี ผัดเผ็ดปลาหมึก

63 ผลไม

เสาร ขาวตมทรงเครื่อง หมูเกาหลี จอผักกาดซี่โครงหมู

18-ม.ิย.-65 ผลไม ไกคาราเกะ

ผลไม

3 อาทิตย ขาวผัดใสกรอก ผัดซีอิ้วหมูหมัก แกงเทโพ

4 19-ม.ิย.-65 น้ําซุป สาคูเปยกเผือก ไสกรอก + ลูกชิ้นหมูนึ่ง

5 ผลไม

6 จันทร แกงจืดไขน้ํา ขาวซอยไก ตนแซบซี่โครงหมู

7 22-ม.ิย.-65 อกไกผัดพริกสด เฉากวยน้ําเชื่อม ผัดบลอ็คเคอรี่หมูเค็ม

8 ผลไม

9 อังคาร แกงจืดเตาหูหมูสับ พะแนงหมู + ไขตม แกงหยวกใสไก

10 21-ม.ิย.-65 ทะเลผัดผงกระหรี่ ผลไม เตาหูปลานึ่ง

11 ผลไม

12 พุธ ตมขาไก ราดหนาหม่ีกรอบ แกงขนุนใสซี่โครงหมู

13 22-ม.ิย.-65 วุนเสนผัดไข ขาวเหนียวเปยกเผือก ทอดมันปลากราย

14 ผลไม

15 พฤหัสบดี แกงจืดผักกาดขาวหมูบด ขาวมันไกตม แกงมัสมันไก

16 23-ม.ิย.-65 ถั่วผัดพริกแกงหมู หมูหวาน ไขตุน

17 ผลไม ผลไม

18 ศุกร ไกตุนมะนาวดอง ขนมจีนน้ํายากะทิ แกงออมซี่โครงหมู

19 24-ม.ิย.-65 ผัดบวบเหลี่ยมหมูบด วุนมะพราวน้ําแดง ผัดถั่วงอกเตาหูปลา

20 ผลไม
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2 วัน  เดือน  ป มื้อเชา ม้ือกลางวัน มื้อเย็น หมายเหตุ

21 เสาร เกาเหลาเลือดหมู ขาวผดัปูอัด + ไขดาว ตมยําปลานิลน้ําขน

22 25-ม.ิย.-65 ผลไม ผัดผักรวมหมูหมัก

23 ผลไม

24 อาทิตย โจกหมูเดง ราดหนาหมี่กรอบ แกงเผ็ดฟกทองหมู

25 26-ม.ิย.-65 ไขลวก ซาหริ่มน้ํากะทิ ลูกชิ้นปลานึ่ง

26 ผลไม

27 จันทร แกงจืดไขลูกรอก ขาวหมกไก ผัดฉาทะเล

28 27-ม.ิย.-65 อกไกผัดเปรี้ยวหวาน ผลไม แกงจืดหัวผักกาดหมูเดง

29 ผลไม

30 อังคาร ซี่โครงหมูตุนยาจีน เสนหมี่ไกตุน แกงจืดรวมมิตร

31 28-ม.ิย.-65 ผัดผักกาดดองหมูบด รวมมิตรน้ํากะทิ ยําไขดาว

32 ผลไม

36 พุธ พะโลเตาหูปลา + ไข เกาเหลาเลือดหมู แกงแคหมู

37 29-ม.ิย.-65 ปลาหมึกผัดน้ําพริกเผา ผลไม หมูยอนึ่ง

38 ผลไม

39 พฤหัสบดี เกาเหลาลูกชิ้น ขนมจีนแกงเขียวหวานหมู ตมยําทะเลน้ําขั้น

40 30-ม.ิย.-65 แหนมผัดไข สาคูเปยกเผือก ผัดมะระหวานหมูบด

41 ผลไม

42 ศุกร แกงจืดผักกาดขาว ขาวมันไกทอด แกงเผ็ดลูกชิ้นบัวลอย

43 01-ก.ค.-65 อกไกผัดเม็ดมะมวง ผลไม ผัดผักกาดขาวหมูเค็ม

44 ผลไม

เสาร ขาวตมทะเล สุกี่หมูแหง แกงหัวปลีซี่โครงหมู

49 02-ก.ค.-65 แกงบวดฟกทอง ผัดดอกกระหล่ําหมูหมัก

50 ผลไม

51 อาทิตย กระเพาะปลาน้ําแดง ผัดซีอิ้วหมูหมัก แกงออมฟกเขียวใสไก

52 03-ก.ค.-65 ลูกชิดน้ํากะทิ ไขลูกเขย

53 ผลไม

54 จันทร แกงจืดไขน้ํา แกงเผด็ไก ลาบหมูคั่ว + ผักสด

55 04-ก.ค.-65 หมูผัดพริกสด ผลไม แกงจืดแตงกวาหมูบด

56 ผลไม
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1

2 วัน  เดือน  ป มื้อเชา ม้ือกลางวัน มื้อเย็น หมายเหตุ

57 อังคาร ตมผักกาดดองซี่โครงหมู กวยเตี๋ยวหมูตุน ฉูฉี่ไขดาว

58 05-ก.ค.-65 ผัดโปยเซียน เตาสวน แกงจืดลูกชิ้นปลา

59 ผลไม

60 พุธ แกงจืดไขลูกรอก ผดัฉาหมู + ไขดาว แกงเผ็ดหมู

61 06-ก.ค.-65 ปลาหมึกผัดน้ําพริกเผา ผลไม ไกคาราเกะ

62 ผลไม

63 พฤหัสบดี ตมฟกเขียวซี่โครงหมู สปาเก็ตตี้ แกงฮังเล

64 07-ก.ค.-65 ผัดผักรวมหมูเค็ม สาคูเปยกขาวโพด แกงจืดเตาหูสาหราย

65 ผลไม

ศุกร แกงจืดไขน้ํา ขาวมันไกตม แกงเทโพหมู

08-ก.ค.-65 อกไกผัดเปรี้ยวหวาน ผลไม ไขเจียว

ผลไม

เสาร ขาวตมกุย + ไขเค็ม น้ํายากะทิ ตมแซบซี่โครงหมู

09-ก.ค.-65 ผัดผักบุงจีน เฉากยวน้ําเชื่อม ผัดแตงกวาหมูบด

ยําผักกาดดองหวาน ผลไม

อาทิตย ขาวตมซี่โครงหมู ขาวคลุกกะป น้ําพริกออม + แคบหมู

10-ก.ค.-65 หมูหวาน แกงจืดผักกาดขาว

ผลไม ผลไม

จันทร ตมขาไก ขาวซอยไก ตมยํารวมมิตรทะเล

11-ก.ค.-65 วุนเสนผัดไข กลวยบวชชี ผัดบลอ็คเคอรี่หมูเค็ม

ผลไม

69 อังคาร แกงจืดบวบเหลี่ยมหมูบด ขาวเหนียวสมตํา

70 12-ก.ค.-65 ปลาดอลลี่ราดพริก ไกทอด ******หยุด******

71 ผลไม

## หมายเหต ุ   

## รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและบริบท
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ผลไมมื้อเย็นจัดใหตามฤดกูาล


