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ใบส่ังจองโต๊ะจนี ณทัพงศ์โภชนา  (อาหารชุดที ่4 จากเวบ็ไซต์ www.natthaphongfood.com) 
 

1.   ผู้ส่ังจอง/เจ้าของงาน 
ช่ือ-นามสกุล……………………………………………………………………………………… 
ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี…………/……………หมู่……………….บา้น………………………………….. 
ต าบล……………………………………..อ าเภอ……………………………………………….. 
จงัหวดั………………………………….ไปรษณีย…์………………… 
โทรศพัท…์……………………………………..แฟกซ…์………………………………………… 

2.  วนั/เวลา/สถานที่จัดงาน 
  วนั………………..ท่ี……เดือน……………………….………พ.ศ………………………… 

สถานท่ีจดังาน………………………………………………………………………………… 
ประเภทงาน…………………………………………………………………………………… 
เวลา…………………………………………………………………………………………… 

3.  ส่ังจองโต๊ะจีน  จ านวน……………โต๊ะ     ราคาโต๊ะละ………………………..บาท  

     รวมราคาทั้งส้ิน………………………………………….………บาท      โดยมีรายการอาหารดังนี ้

1. ขา้วเกรียบ  

2. ออร์เดิร์ฟทะเล หรือออร์เดิร์ฟ 5 อยา่ง 
3. กระเพาะปลาน ้าแดง  
4. สลดักุง้ หรือเจด็เซียนท่องวารี  หรือกุง้อบวุน้เสน้  หรือย  าปลาทบัทิม

ตะไคร้สมุนไพร 
5. ปลากระพงน่ึงมะนาว หรือปลากะพงน่ึงบ๊วย  หรือปลากะพงสามรส  หรือปลา

ทบัทิมน่ึงมะนาว  หรือปลาทบัทิมสามรส 
6. ขาหมูน ้าแดงยอดผกั หรือเพาะหมูอบเก่ียมฉ่าย  หรือเป็ดยดัไส ้ หรือผดัโหงวก๊วยรัง

นก 
7. ย  ารวมมิตร  หรือส่ีสีฮ่องกงทอด  หรือหอยจอ้ทอด  หรือย  าสามกรอบ 
8. เห็ดหอมตุ๋นเยือ่ไผย่าจีน   หรือหน่อไมน่ึ้งไข่นกเน้ือไก่  หรือตม้ย  ารวมมิตร  หรือแกงจืด

หมอ้ไฟ 
9. ขา้วผดัปู   หรือขา้วห่อใบบวั  หรือบะหม่ีฮ่องกง  หรือบะหม่ีอบซอส 
10 หวานร้อนขา้วเหนียวเผอืกแปะก๊วย หรือผลไมก้ระป๋อง  หรือเตา้หูฟ้รุ๊ตสลดัณทัพงศ ์
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4. การช าระเงินมัดจ าส่ังจองโต๊ะจีน 
เม่ือตกลงสัง่จองโตะ๊จีนแลว้  กรุณาช าระค่ามดั 20% ของราคาอาหาร  โดยโอนเงินค่ามดัจ าไปท่ี 
 
ธนาคารกสิกรไทย   สาขานครปฐม  ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์

ช่ือบญัชี นายณทัพงศ ์ ถ ้าเพชร์      เลขท่ีบญัชี    152-2-66006-6 
 
ธนาคารกสิกรไทย   สาขานครปฐม  ประเภทบญัชี กระแสรายวนั 
ช่ือบญัชี นายณทัพงศ ์ ถ ้าเพชร์      เลขท่ีบญัชี    152-1-07007-9 
 
 (โทร มือถือ 081 -880-6389 หรือแฟ็กซ์ 0-3426-7432 เ พ่ือแจ้งหลังโอนเงินมัดจ า
แล้ว) 

 

แผนที/่เส้นทางไปงาน 
(หมายเหตุ 1. กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน  2. วาดแผนท่ีเส้นทางไปสถานท่ีจัดงาน แล้วแฟกซ์ไปท่ี 0-3426-7432 ) 
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สรุปรายการอาหารทั้ง 4 ชุด โต๊ะจนีณทัพงศ์โภชนา 

 

รายการอาหารโต๊ะจนี ชุดที ่1 
1. ออร์เดิร์ฟ 7 อยา่ง  

2. หูปลาฉลาม – เน้ือปู  

3. เป็ดยดัไสเ้กาลดั หรือกระเพาะหมูผดัเก่ียมฉ่าย 
4. หน่อไมก้ระป๋องผดักุง้  หรือสลดัไก่อบ  หรือเป็ดยา่ง 
5. รวมมิตรกระทะร้อน หรือลูกช้ินกุง้ผดัผกัโสภณ   หรือเห็ดกระดุมผดัตีนเป็ด 
6. ปลาแรดย  ามะม่วง หรือปลาช่อนย  ามะม่วง  หรือปลาทบัทิมน่ึงบว๊ย 
7. บะหม่ีฮ่องกงผดัแหง้ หรือขา้วอบหน ่าเล๊ียบ  หรือขา้วผดัปู  หรือขา้วตม้กุย้ (กบัขา้ว 3 อยา่ง) 
8. ส่ีสีหมอ้ไฟ หรือ เกาเหลาโฟทะเลหมอ้ไฟ  หรือตม้ย  ากุง้ 
9. แปะก๊วยมะพร้าวอ่อน หรือล าไยเยน็  หรือเตา้หูฟ้รุ๊ตสลดัณทัพงศ ์

 
รายการอาหารโต๊ะจนี ชุดที ่2 
1. ออร์เดิร์ฟทะเล (กุง้แช่บว๊ย)  

2. หูปลาฉลาม – เน้ือปู (ช้ินใหญ่)  

3. สลดักุง้ทอดตวัใหญ่ หรือกระเพาะปลาตุ๋นขาห่าน 
4. ย  าหน่อไมท้ะเลขาหมูรมควนั หรือปลิงทะเลน ้าแดง 
5. หน่อไมท้ะเลขาห่าน หรือเป็ดโป๊ยเซียน 
6. ปลาหิมะน่ึงซีอ๊ิว หรือปลากระบอกเมืองจีนน่ึงบ๊วย 
7. โกยซีหม่ีราดหนา้ หรือบะหม่ีฮ่องกงผดัแหง้  หรือขา้วอบใบบวั 
8. ส่ีสีหมอ้ไฟ หรือหวัหมอ้ไฟตม้เผอืก  หรือเห็ดหอมตุ๋นไก่เยือ่ไผ ่
9. แปะก๊วยนมสด หรือแปะก๊วยรังนกเยน็  หรือแปะก๊วยมะพร้าวอ่อน หรือเตา้หูฟ้รุ๊ต

สลดัณทัพงศ ์
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รายการอาหารโต๊ะจนี ชุดที ่3 
1. ออร์เดิร์ฟ 4 จาน หรือออร์เดิร์ฟทะเล   หรือออร์เดิร์ฟฮ่องกง (ต่ิมซ า) 
2. หูปลาฉลามน ้าแดง  

3. ปลิงทะเลยดัไสเ้กาลดั หรือสลดักรรเชียงปูชุบแป้งทอด  หรือสลดักุง้ทอด  หรือย  าหอย
นางรม  หรือผดัโหงวก๊วยรังนก 

4. หน่อไมท้ะเลขาห่าน หรือเห็ดหอมยดัไส ้ หรือกุง้น่ึงนมสด   หรือปูทะเลอบวุน้เสน้  หรือ
ขาห่านอบหมอ้ดิน  หรือกุง้น่ึงกระเทียม  หรือกุง้อบเนย 

5. ปลิงทะเลด าน ้ าแดง   หรือหอยนางรมกระทะร้อน  หรือส่ีสหายน ้าแดง  หรือเห็ดหอมยดั
ไส้  หรือ ผดัผกัรวมมิตร (ตีนเป็ด – กระเพาะหมู ปลิงทะเล – 
ปลาหมึกแช่ – เอน็หมู - กุง้)   

6. ปลากระบอกเมืองจีนน่ึงบว๊ย   หรือปลากะพงน่ึงซีอ๊ิว  หรือปลากะพงน่ึงบว๊ย  หรือปลากะพงน่ึง
มะนาว  หรือ ปลากะพงเผาเกลือ  หรือปลาหิมะน่ึงซีอ๊ิว 

7. ขา้วผดักุง้ หรือขา้วอบใบบวั  หรือบะหม่ีผดัแหง้  หรือขา้วอบหน ่าเล๊ียบหรือ
โกยซีหม่ีราดหนา้ปู  หรือขา้วผดัปูกอ้น 

8. ส่ีสีหมอ้ไฟ หรือเห็ดหอมตุ๋นเยือ่ไผ ่ หรือเห็ดหอมตุ๋นยาจีนไก่  หรือหน่อไม้
กระป๋องน่ึงไข่นก 

9. แปะก๊วยน่ึงมะพร้าวอ่อน หรือแปะก๊วยราดเผอืก  หรือแปะก๊วยน ้าไส  หรือแปะก๊วยรวมมิตร
ร้อน  หรือเยน็ หรือเตา้หูฟ้รุ๊ตสลดัณทัพงศ ์
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รายการอาหารโต๊ะจนี ชุดที ่4 
1. ขา้วเกรียบ  

2. ออร์เดิร์ฟทะเล หรือออร์เดิร์ฟ 5 อยา่ง 
3. กระเพาะปลาน ้าแดง  

4. สลดักุง้ หรือเจด็เซียนท่องวารี  หรือกุง้อบวุน้เสน้  หรือ ย  าปลาทบัทิมตะไคร้
สมุนไพร 

5. ปลากระพงน่ึงมะนาว หรือปลากะพงน่ึงบว้ย  หรือปลากะพงสามรส  หรือปลาทบัทิมน่ึง
มะนาว  หรือปลาทบัทิมสามรส 

6. ขาหมูน ้าแดงยอดผกั หรือกระเพาะหมูอบเก่ียมฉ่าย  หรือเป็ดยดัไส ้ หรือผดัโหงวก๊วยรัง
นก 

7. ย  ารวมมิตร หรือส่ีสีฮ่องกงทอด  หรือหอยจอ้ทอด  หรือย  าสามกรอบ 
8. เห็ดหอมตุ๋นเยือ่ไผย่าจีน หรือหน่อไมน่ึ้งไข่นกเน้ือไก่  หรือตม้ย  ารวมมิตร  หรือแกงจืดหมอ้

ไฟ 
9. ขา้วผดัป ู หรือขา้วห่อใบบวั  หรือบะหม่ีฮ่องกง  หรือบะหม่ีอบซอส 
10. หวานร้อนขา้วเหนียวเผอืก
แปะก๊วย 

หรือไมก้ระป๋อง  หรือเตา้หูฟ้รุ๊ตสลดัณทัพงศ ์

 

อาหารทกุรายการ ปรบัเปลีย่นเพิม่เตมิได ้
 
ณทัพงศโ์ภชนา บรกิารทั่วประเทศ 
 

ด าเนนิงานโดย อบต. ณทัพงศ ์ ถ า้เพชร ์ 

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนครปฐม อ.เมอืง จ.นครปฐม 
รองประธานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนครปฐม อ.เมอืง จ.นครปฐม 
 
ณทัพงศโ์ภชนา  
12 หมู ่4 บา้นนาสรา้ง ต.นครปฐม อ.เมอืง จ.นครปฐม  
โทร/แฟกซ ์0-3426-7432 
ตดิตอ่ณัทพงศโ์ภชนาดว่น  081-8806389  
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โตะ๊จนีณทัพงศโ์ภชนา อนัดบัหนึง่โตะ๊จนีจากบา้นนาสรา้ง นครปฐม 

www.natthaphongfood.com 
 

อยากมเีว็บไซต ์อยากท าเว็บไซต ์บอกเรา 
รบัจดัท าเว็บไซต ์ปรบัปรงุ แกไ้ข update เว็บไซตท์ ัว่ประเทศ 

ตดิตอ่ ไทยแลนดซ์อฟต ์
www.thailandsoft.com 

โทร. 0 2408 5748 แฟกซ ์0 2408 5749 
 

http://www.natthaphongfood.com/
http://www.thailandsoft.com/

