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โต๊ะจีนสุพจน์โภชนา นครปฐม  Supotfood Thailand 
 

We serve for all Asean Countries; Thailand Laos Cambodia Myanmar  
Vietnam Malaysia Singapore Indonesia Philippines and Brunei 

 
รายการอาหารโต๊ะจีนสุพจน์โภชนา  

 

รายการอาหารโตะ๊จีน ชดุ 1 รายการอาหารโตะ๊จีน ชดุ 2 

1. ข้าวเกรียบกุ้ง 
2. ออร์เดิร์ฟเย็น 
3. กระเพาะปลา 
4. ไก่ทอด 
5. ผัดเอ็นหมูน  าแดง 
6. ปลาทับทิมน่ึงมะนาว               
7. แกงจืดสาหร่ายทะเล 
8. ข้าวผัดไก่ 
9. เครื่องกระป๋อง 

 

1. ข้าวเกรียบกุ้ง 
2. ออร์เดิร์ฟ 
3. กระเพาะปลา 
4. ย าหมูย่าง 
5. ปลาทับทิม 3 รส 
6. ฮ้อยจ๊อไก่ 
7. ไก่ตอนสับ 
8. ต้มย ารวมมิตรทะเล 
9. ข้าวผัดรวมมิตร 
10. ข้าวเหนียวเผือกแป๊ะก๊วย 

รายการอาหารโตะ๊จีน ชดุ 3 รายการอาหารโตะ๊จีน ชดุ 4 

1. ข้าวเกรียบกุ้ง 
2. ออร์เดิร์ฟ 
3. กระเพาะปลาเนื อปู 
4. ปลากะพงน่ึงมะนาว 
5. ย า 3 กรอบ 
6. ผัดเห็ดหมูน  าแดง 
7. ไก่ตอนสับ 
8. ข้าวผัดปู 
9. เห็ดหอมตุ๋นยาจีน 
10. ข้าวเหนียวเผือกแป๊ะก๊วย 

 

1. ข้าวเกรียบกุ้ง+ถ่ัวลิสง 
2. ออร์เดิร์ฟร้อน 
3. หูฉลาม 
4. ฮ้อยจ๊อ 
5. สลัดกุ้ง 
6. ปลากะพงน่ึงมะนาว 
7. เป็ดยัดไส้เกาลัด 
8. ข้าวผัดปู 
9. แกงส้มแป๊ะซะ 
10. ฟรุ๊ตสลัด 

 

 
อาหารทุกรายการ สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ เช็คราคาไดต้ลอดเวลา 
โต๊ะจีนสุพจน์โภชนา นครปฐม โทร. 08-1019-9977, 08-1497-9776 
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รายการอาหารโต๊ะจีนสุพจน์โภชนา  
 

รายการอาหารโตะ๊จีน ชดุ 5 รายการอาหารโตะ๊จีน ชดุ 6 

1. เฟรนซ์ฟรายด์ 
2. ออร์เดิร์ฟร้อน 
3. เป็ดพะโล ้
4. หูฉลาม 
5. ปลากะพงน่ึงมะนาว 
6. เป๋าฮื อเจี๋ยน 
7. สี่สีทอด 
8. บะหมี่กวางตุ้งอบหมูแดง 
9. เห็ดหอมตุ๋นยาจีน+เยื่อไผ่ 
10. โอนีแป๊ะก๊วย 

1. ข้าวเกรียบกุ้ง 
2. ออร์เดิร์ฟ 
3. หูฉลาม 
4. หน่อไม้ทะเลผัดกุ้ง 
5. เป็ดย่างน  าแดง 
6. ทอดมันกุ้ง 
7. ปลาแซลม่อนน่ึงซีอิ ว 
8. ผัดหมี่ฮ่องกง 
9. สามเซียนตุ๋นยาจีน 
10. แป๊ะก๊วยมะพร้าวอ่อน 

รายการอาหารโตะ๊จีน ชดุ 7  รายการอาหารโตะ๊จีน ชดุ 8 

1. ข้าวเกรียบกุ้ง+ถ่ัวลิสง 
2. ออร์เดิร์ฟ 
3. หูฉลาม 
4. หมูหัน 
5. ขาหมูเยอรมัน 
6. เป็ดพะโล้ยัดไส้เกาลัด 
7. ปลิงทะเลผัดกุ้ง 
8. ข้าวผัดปู+แฮม 
9. หน่อไม้ตุ๋นเย่ือไผ่ 
10. ฟรุ๊ตสลัด 

1. เฟรนซ์ฟรายด์ 
2. ออร์เดิร์ฟร้อน 
3. หูฉลามน  าแดง 
4. หมูหัน 
5. เป็ดย่าง 
6. ปลาหิมะน่ึงซีอิ ว 
7. ปลิงทะเลผัดกุ้ง 
8. ต้มย ากุ้ง 
9. ข้าวห่อใบบัว 
10. แป๊ะก๊วยรังนก 

 

 
อาหารทุกรายการ สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ เช็คราคาไดต้ลอดเวลา 
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ใบสั่งจองโต๊ะจีน สุพจน์โภชนา   
1.   ผู้สั่งจอง/เจ้าของงาน 

ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์………………………………..………..แฟกซ์…………………………….……………… 

         ไลน์ ไอดี ............................................................................................................ 
 

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

         เวลา……………………………………………………………………………………………….………. 
สถานที่จัดงาน……...............……………………………………………………………………… 

         เลขท่ี…………/……………หมู่ท่ี………….หมู่บ้าน……………………………………………….. 
         ซอย..................................................ถนน............................................................ 

ต าบล……………………………………..อ าเภอ……………………………………………..……... 
จังหวัด………………………………..…………….ไปรษณีย…์……………………………………. 
ประเภทงาน………………………………………………………………………………………...… 

 

3.  ต้องการสั่งจองโตะ๊จีน   
        รายการอาหารชุดท่ี .............จ านวน………….โต๊ะ ราคาโต๊ะละ…….…………..……บาท  
        รวมราคาทั งสิ น……………………………………………………………………….………………บาท       
        รายการเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี) 

    น  าด่ืม…………………………..…ขวด      เครื่องด่ืม…………………………………….ขวด  
    โซดา…………ขวด      น  าแข็ง.............กก.     วงดนตรี นักร้อง เครื่องเสียง ไฟฟ้า 
    อื่น ๆ ................................................................................................................... 

4. การช าระเงินมัดจ าสั่งจองโต๊ะจีน (โอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดโทรแจ้งด่วนด้วย) 
เมื่อตกลงสั่งจองโต๊ะจีนแล้ว  กรุณาช าระค่ามัดจ า 50% ของราคาอาหาร โอนเงินไปท่ี 
ธนาคารกรงุศรีอยุธยา   สาขาก าแพงแสน  ประเภทบัญชี ออมทรัพย ์

         ช่ือบัญชี นายสุพจน์  แซ่จิว   เลขท่ีบัญชี  213-1-09249-7  
 

                                          โต๊ะจีนสพุจน์โภชนา 
                                          53/1 หมู่ 4 ต.ห้วยขวาง อ.ก าแพงแสน  
                                          จ.นครปฐม 73140 โทร/แฟกซ์ 0-3426-1970  
                                          โทร. 08-1019-9977, 08-1497-9776  
                                          อีเมล์   supotfood@live.com 
                                          เว็บไซต์ www.supotfood.com  
                                          Line ไลน์ไอดี supotfood 

mailto:supotfood@live.com
http://www.supotfood.com/
mailto:supotfood@live.com
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 แผนที่ เดินทางไปสถานที่ จัดงาน 

กรอกข้อมูลให้ชัดเจน วาดแผนที่ แล้วแฟกซ์ไปที่ 0-3426-1970 หรือสง่ไลน์ไปที่ supotfood 
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  สนับสนุนโดย 
 

ไทยแลนด์ซอฟต์ ผู้ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์และ App มือถือ 
    www.thailandsoft.com  
 
 

น้องออมมิวสิค บริการไฟประดับ นักร้อง แดนเซอร์ในงานต่าง ๆ  
www.aommusic.com   
 
 
Bangkok99 จุดนัดพบของคนอยากรวย 
www.bangkok99.com  
 
 
App Accounting ส านักงานบัญชีท่ีวางใจได้  
รับท าบัญชี ดูแลงานบัญชีครบวงจร 
www.account-app.com 
   
 
SchoolJob ศูนย์กลางคนหางานโรงเรียนท่ัวไทย 
www.schooljob.in.th  
 

 
 
 
 
 

http://www.thailandsoft.com/
http://www.aommusic.com/
http://www.bangkok99.com/
http://www.account-app.com/
http://www.schooljob.in.th/

