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ค�ำน�ำ

เ  ป็นอกีผลงานเดด็  77 จงัหวดั ที่กองบรรณาธกิารข่าวสดภมูใิจน�าเสนอต่อท่าน
ผู ้อ่าน ภายใต้การเสาะค้นโดยผู ้สื่อข่าวข่าวสดที่ประจ�าอยู ่ทุกพื้นที่ทั่ว

ประเทศ ทย 
นอกจากท�าหน้าที่เจาะข่าวเดด็เป็นประจ�าสม�่าเสมอแล้ว ยงัเจาะเมนอูาหารเดด็  

มาเสริ์ฟถงึมอืท่านในรูปแบบหนงัสอืเล่มอกีด้วย
หลงัจากผลงานหนงัสอื อร่อยเดด็ 77 จงัหวดั  ที่เสร์ิฟถงึท่านเป็นเล่มแรก ปแล้ว 

ผลงานชิ้นต่อมาคอื กวยเตยีวเดด็ 77 จงัหวดั  ึ่งเป็นที่ชื่นชอบของท่านผู้อ่านเป็น
จ�านวนมาก

บดันี้จงึถงึเวลาของ ข้าวต้มเดด็ 77 จังหวดั  ที่ท่านถอือยู่ในมอืขณะนี้
ร้านข้าวต้ม ย่อมต้องอยู่ในท�าเนยีบของเดด็ 77 จงัหวดัอย่าง ม่อาจหลกีเลี่ยง ด้ 

เพราะเป็นอาหารที่อยู่คู่กบัสงัคม ทยอย่างแนบแน่น
ร้อน  อร่อย  ย่อยง่าย  ให้ท้องอุ่น ยามเยน็ยามค�่า ก่อนเข้านอน..หลบัสบาย 
ข้อมลูร้านข้าวต้มเดด็  ทั่วประเทศนี้ ส่วนหนึ่ง ด้น�าเสนอผ่านทางหน้าหนงัสอืพมิพ์

ข่าวสดรายวันมาแล้ว ในคอลัมน์อิ่มอร่อย และสวรรค์ในครัว โดย เขียงมะขาม       
คอลมันสิต์ลิ้นเลศิรส

พร้อมกบัตดิตามข้อมูลเพิ่มเตมิให้ใหม่สดครบถ้วนมากขึ้น 
จนกลายเป็นหนังสือที่มีร้านข้าวต้มเด็ดจากทั่วประเทศมารวมกัน จ�านวน 208 

หน้าเล่มนี้
ม่ว่าจะเป็นเมนูสี่สี พร้อมราคาอาหาร สถานที่ตั้ง แผนที่เดินทาง ปสู่ความอิ่ม

อร่อย มอียู่ในทกุ  หน้า
เราจะพาท่าน ปนั่งพุย้ข้าวต้มกยุ คบีกบัข้าวน่ารบัประทาน ทั้งผดั-ทอด-ย�า-ต้ม-นึ่ง
ปจนถงึนั่ง ดข้าวต้มเครื่องหอม ุยหวานลิ้น

ตดิหนงัสอืเล่มนี้เอา ว้กบัตวั เอา ว้ในรถ เสมอืนมลีายแทงข้าวต้มชั้นดรีอท่าน ป
ค้นหาในทั่วทกุจงัหวดั

แน่นอนเมื่อพดูถงึการเดนิทาง กต้็องนกึถงึและขอบคณุโตโยต้า เครอืข่ายโทรศพัท์
มอืถอืเอ อเอส และเมื่อพูดถงึร้านอาหารกต็้องนกึถงึและขอบคณุกา หงุต้ม ปตท. ึ่ง
ทั้งสามเป็นผู้สนบัสนนุหนงัสอืเล่มนี้จนสมบูรณ์พร้อม

เสรจ็จากลิ้มลองข้าวต้มเดด็ 77 จงัหวดัแล้ว
อกี ม่นานเกนิรอ เรา งจ ด้พบกนัอกี น ลงานเดด็  77 จงัหวดั ล�าดบั

ดั  
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ยามเยน็ ค�่าคนื ถงึรุ่งเช้า ร้านข้าวต้มคอืสิ่งที่ ม่เคยหาย ปในกรงุเทพฯ
บ่งบอกว่า วถิกีารกนิของชาวกรงุกบัร้านข้าวต้มนั้นอยู่คู่กนั

ตระเวน ปทกุย่านทกุเขตเป็นต้องพบ
 ร้านแน น�า ช้เกณ ์อยู่นาน-แ นเยอ  แล ม่ ิดหวัง

อยู่บริเวณแยกแปลงนาม
ของย่านเยาวราช ร้าน

ข้าวต้ม   หรอื ร้านเจสวย  
เปิดขายมาตั้งแต่รุ ่นอากงที่ข้าวต้ม
ถ้วยละ 1 สตางค์ 

 เ ี่ยมจิน แ ่อง วยั 57 ป บอก
ว่าร้านเน้นอาหารประเภทปลาเป็น

หลักอย่าง ลาอินทรีทอดราด ีอิวสิง โ ร์ ที่
ลูกค้าชื่นชอบ และยังมี เ ดรม วัน ัดพริก

กร เทียมสด ส้เ ดพ โล้ ัดหอม ห ่ ตบท้าย
ด้วย    เกียมบวยหมูสับ ดให้คล่องคอ 

พิเศษของร้านนี้คือ ม่ว่าข้าวสวยและข้าวต้มจะ
หุงด้วยเตาถ่าน ท�าให้ข้าวมีกลิ่นหอมกรุ่น ราคา
กบัข้าวแต่ละอย่างก็ ม่แพง จะให้ลูกค้า ด้เลือกว่าต้องการกนิแบบใด รสชาตใิด

 ร้านเ ดบรกิารตงัแต่เวลา -  น  ม่มีวันหยุด โทร - -

ำ

ประจ�าการอยู่ย่านเยาวราช แยกแปลงนามเช่น
กนั เป็นที่รู้จกัของนกัชมิทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่

 จิราสิน สุท ิ

สนิตสิกลุ เล่าว่า ร้าน
นี้เปิดขายมากว่า 60 
ป ตนเองเป็นรุ่นที่ 3 

สืบทอดวิชาการท�าอาหารจากคุณพ่อที่ ด้รับการ
ถ่ายทอดมาจากคณุปู่

ข้าวต้ม  
เปิดขายมาตั้งแต่รุ ่นอากงที่ข้าวต้ม
ถ้วยละ 1 สตางค์ 

ว่าร้านเน้นอาหารประเภทปลาเป็น
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เมนู ิต ด้แก่ กร ดูกหมูอ่อนน�าแดง 

เนื้อหมูและกระดูกจะนุ่มกรบุ
เต้าหู้ทอดทรงเ ร่อง ม่เป็นสองรอง

เมนู หน  ลาเกาน่ง ีอิว หอมหวาน เนื้อ
ปลาธรรมชาติ ส่วน ลาช่อนต้มเกียม ่ 

และ ลาอนิทรสีดทอดกรอบ กเ็ยี่ยม กรอบ
นอกนุ่มใน หวานเนื้อปลาที่สดใหม่ กินคู่กับ

น�้าจิ้มเต้าเจี้ยวหมกัเองสูตรโบราณ
 ร้านเ ด ห้บริการ  ชั่วโมง ม่มีวันหยุด สอบ ามเส้นทาง ด้ที่โทร -

-

ำ ำ ำ ำ

ชื่ อร ้ า น บ ่ ง บ อ ก    
บรเิวณ ตั้งอยูห่ลงั

ป้อมต�ารวจตรงหวัมมุถนน
ชนา รณ์ พรเทพ

เจริ  เจ้าของร้าน
เผยว่า กิจการของ
ตระกลูด�าเนนิมา 80 
ปแล้ว จนถึงทายาท
รุ่นที่ 4 เรียกว่าเก่าแก่

ที่สดุในย่านนี้
ปลาในข้าวต้มใช้ปลาจะละเม็ดและ

ปลากะพง ถ้าใคร ด้ลิ้มลองแล้วรบัรอง ม่มี
กลิ่นคาว เพราะใช้ปลาที่มีความสดใหม่
เสมอ เนื้อแน่นหนึบ น�้า ุปหอมหวาน
กลมกล่อม

ข้าวต้มปลา เกาเหลาหวัปลากะพง หรอื
เกาเหลาแบบอื่น ชามละ 100 พเิศษ 200 บาท

ร้านเ ดตังแต่ 7 -  น  ทุก

วัน เว้นวันจันทร์ โทร - -  

- -

อ ร ้ า น บ ่ ง บ อ ก    
บรเิวณ ตั้งอยูห่ลงั

ป้อมต�ารวจตรงหวัมมุถนน
ชนา รณ์ พรเทพ

เจ้าของร้าน

ปแล้ว จนถึงทายาท
รุ่นที่ 4 เรียกว่าเก่าแก่

ที่สดุในย่านนี้
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ำ

ำ ำ

ตั้ งอยูป่าก อยเจริ กรงุ 16 เป็นร้านเลก็  ที่ ด้รบัความนยิมให โ่ต ส�าหรบั
ผู้ชื่นชอบข้าวต้มกระดูกหมู พลาด ม่ ด้

 ร ยุท  พัน ุ์กิริยา เจ้าของร้านขายมานานจนขึ้นปที่ 37 ตั้งแต่เป็นลูกมอืช่วย
พ่อขาย จนก้าวสู่ต�าแหน่งมอืหนึ่ง

กระดกูหมใูนชามใช้เ พาะส่วน ี่โครงหมู
เท่านั้น ส่วนที่ต้มน�้า ปุเป็นกระดกูสนัหลงั ต้ม
แล้ว ด้รสหอมหวาน 

สูตรเด็ดของร้านนี้คือการหุงต้มข้าวต้อง
ใช้เตาถ่านเท่านั้น

ร้านเ ดบริการ -  น  หยุด

วันอาทิตย์แล วันจันทร์ โทร - -

ำ ำ ำ

เ ป็นอีกร้ านที่เก่าแก่บนถนนเยาวราชที่ขาย
มากว่า 70 ป ตั้งอยู่อาคารสี่แยกราชวงศ์ ปาก

อยผลติผล
สมบูรณ์ มโนวง ์กุล เจ้าของร้านเล่าว่า สบืทอดกจิการมาตั้งแต่รุ่นอากง ต่อ

ด้วยรุ่นพ่อ และตนเองรุ่นที่ 3 แล้ว
ลูกค้านิยม ข้าวต้ม ลา-บ เต็ง กับ ข้าวต้ม ลารวมมิตร ทางร้านใช้ปลา               

น�้าดอก ม้อย่างเดยีว เพราะเนื้อแน่น 
ส่วนบะเตง็ ลกูค้าชื่นชอบหมสูามชั้นหั่นเป็น

ทรงลูกเตารสชาติออกหวานปนเค็ม กินกับข้าว
ต้มผสมเนื้อปลาเป็นส่วนผสมที่ลงตวัอย่างยิ่ง

 รา าชามล   บาท ร้านเราเ ดขาย

ตงัแต่เวลา 7 -  น  ทกุวนัจนัทร์ งวนั

เสาร์ ส่วนอาทิตย์หยุด โทร - -

อยผลติผล
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แถวสะพานสงู บาง ื่อ มร้ีาน ยุข้าวต้มปลา 
ใกล้วัดสะพานสูง เดินทาง ปถนนเตชะ

วณชิย์ จะเหน็ อยเลก็  ข้างตลาดบาง ื่อ ปาก อย
จะมปี้ายร้านขนาดให ่แนะน�าทาง

 เ ีย ุย นพสิท ิ ส ิตพรนิวั น์ เผยเคลด็ว่า
เวลาน�าปลาออกมาจากตู้แช่แข็งต้องให้เนื้อปลา
คลายความเย็นเองตามธรรมชาติ อย่าน�า ปแช่น�้า
เด็ดขาด เพราะจะท�าให้เนื้อปลายุ่ยง่าย แล้วจะ ม่
หวาน เมื่อเนื้อปลาคลายความเยน็แล้วค่อยลวกแล้ว
ท�าตามขั้นตอนกรรมวิธีประกอบอาหาร จะ ด้เนื้อ

ปลาที่หนานุ่ม แห้ง และ ม่มกีลิ่นคาว ลูกค้าจงึชื่นชมความสด
ข้าวต้มปลาชามละ 60-100 บาท ข้าวต้มรวมมิตรชามละ 80-100 บาท ต้มย�า

ปลาชามละ 120-150 บาท เกาเหลาแห้งปลาลวกจานละ 120-150 บาท
เ ดวนัจนัทร์ งวนัเสาร์ หยดุวนัอาทติย์ -  น  โทร - -

น

ป ระจ�าการอยู่ที่ย่านบางโพ ริม          
ถ.ประชาราษ ร์สาย 1 ปาก อย

ประชาราษ ร์ 26 เปิดให้บรกิารมากว่า 30 ป
รุง่โรจน์ จารตีนเิว น์ เจ้าของร้านจ่ายตลาด

เองทกุวนั เพื่อจะ ด้คดัเลอืกวตัถดุบิที่ต้องการ สดใหม่วนัต่อวนั คณุภาพเกรดเอ ทกุ
อย่างเน้นคณุภาพของวตัถดุบิ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

ยอด ิตของร้านนี้ที่กินกับข้าวต้ม ด้ลงตัว
มาก  คือ ลาเ ็ม ัด ข่หมูสับ  หมูสับตัด
ความเค็มของเนื้อปลาอินทรีเค็ม แถมเพิ่มความ
หอมมนัด้วย ข่ ก่ที่ผดัจนเข้ากนั

นอกจากนี้ยงัม ีปลาดกุกรอบผดัพรกิสด ผดั
ผักบุ้งจีน ฟแดงที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ ต้ม

จดืบวยหมูสบั ต้นต�ารบัจนี และต้มย�าน�้าใส ก่รสแ บ
เ ด 7 -  น  ร้านหยุดทุกวันที่  ของเดอน โทร - - 7

ถวสะพานสงู บาง ื่อ มร้ีาน ยุข้าวต้มปลา 
ใกล้วัดสะพานสูง เดินทาง ปถนนเตชะ

วณชิย์ จะเหน็ อยเลก็  ข้างตลาดบาง ื่อ ปาก อย

 เ ีย ุย นพสิท ิ ส ิตพรนิวั น์ 
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ำ

เ ปิดให้บรกิารมากว่า 35 ป ขึ้นชื่อในกลุม่
นกัท่องเที่ยวและคนเลกิงานยามค�่าคนื

สกาย  ตั้งอยู่อาคาร 6 ถนนราชด�าเนนิกลาง 
(ตรงข้ามกองสลาก)

 ณ ัชนันท์ จงมั่น ง เจ้าของร้านกล่าวว่า โด่งดังที่สุดของร้านคือ ูเ อร์

ขา ก่  ถอืเป็นต้นต�ารบัดั้งเดมิเลยทเีดยีว น�้า ปุกลมกล่อม รสชาตจิดัจ้าน
มีหลากหลายเมนูกินกับข้าวต้มใบ

เตย หุงเตาถ่าน ด้แก่ ลาสลิดทอด

กรอบ เลาะก้าง ทอดกรอบ ความมนัและ
เคม็เลก็น้อย

ลาช่อนต้มเกยีม  ่ตอ้งเตรยีม ว้
ถึงวันละ 2 หม้อให ่ เพราะความหอม
หวานของน�้าผัก และเครื่องปรุงรสที่ใช้
สมนุ พรจนี เคี่ยวนาน 2-3 ชั่วโมง

 จดัจ้านต้อง ย�า ู ข่ดอง ม่มรีสคาว 
ปเูยน็  ราดด้วยน�้าจิ้มรสแ บสตูรของทาง
ร้าน ข่ปูหวานมนั

 ส่วนเมนู ิตแบบ บับง่าย  อย่าง                 
ักบุ้ง แดง ย�า ข่เ ็ม ข่เจียว หรอื ย�ากุ้งแห้ง ล้วนเลศิรส

 เ ด  โมงเช้า งตี  โทร - - 7

ำ

อยู่หน้าวัดบวรนิเวศฯ 
ฝงตรงกนัข้ามพอด ี

ข้าวต้มกุยระดับมาตร าน
ร้านนี้อดุม ปด้วย กบัข้าว  
นานาชนดิ

 แค่หมูต้มที่ดูธรรมดาก็ท�าให้
เคลิบเคลิ้ม ด้กับเนื้อนุ ่ม  น�้าจิ้ม
เต้าเจี้ยวแสนอร่อย

สกาย  ตั้งอยู่อาคาร 6 ถนนราชด�าเนนิกลาง 
(ตรงข้ามกองสลาก)

ณ ัชนันท์ จงมั่น ง เจ้าของร้านกล่าวว่า โด่งดังที่สุดของร้านคือ 

ยู่หน้าวัดบวรนิเวศฯ 

 แค่หมูต้มที่ดูธรรมดาก็ท�าให้
เคลิบเคลิ้ม ด้กับเนื้อนุ ่ม  น�้าจิ้ม
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แม้มีราคาสูงหลายร้อยบาทต่อชาม แต่ลูกค้า
ร้าน ข้าวต้มปลาสะพานเหลอืง กลบั ม่

เคยขาดหาย
 เป็นร้านเก่าแก่กว่า 40 ป มยุรี เหลอง

รีดา เจ้าของร้านรุ่นที่ 3 เล่าว่า ด้รับการ
ถ่ายทอดวชิาการปรงุอาหารมาจากรุ่นพ่อ

 การที่ราคาข้าวต้มของร้านราคาค่อนข้างสูง 
เพราะ ด้ใช้วัตถุดิบที่เกรดเอทุกชนิด ม่ว่าจะเป็น
กะพง เตาเต้ย จะละเม็ด กระเพาะหมู กุ้งแชบวย หอย
นางรม เ ี่ยงจหีมู สดใหม่ทกุวนั

 สูตรเด็ดอีกอย่างคือน�้า ุปข้าวต้มเป็น
สตูรจนีโบราณ ใช้กระดูกหม ูกบัหวักุง้ต้ม ปรงุ
รสด้วยเครื่องปรงุสตูรเ พาะ ึ่งต้องเข้าเครื่อง
สมนุ พรจนี เคี่ยวจนหอม หวาน ละมนุลิ้น

 ทางร้านใช้ข้าวเก่าสาว ห้หงุแบบโบราณ 
คือใช้เต่าถ่านท�าอาหารทุกขั้นตอน ม่ว่าจะ
หงุข้าว ต้มน�้า ปุ ต้มน�้าลวกเนื้อปลา ท�าให้

อาหารหอม ม่คาว และควบคมุความร้อน ด้สม�่าเสมอ 
 เ ดบริการทุกวัน 7 -  น  หยุดวันนักขัต กษ์ส�า ั  สอบ าม

ด้ที่โทร - - 7  

ย�า ชโ  เป็น ชโปหวานอย่างด ีขย�ามา
แล้วหลายน�้า ม่เคม็ ม่หวานเกนิ เจอกบัน�้า
ย�ามาตร าน กนิเปล่า  ก็ ด้ กนิกบัข้าวต้ม
ร้อน  ยิ่งเข้ากนั

ส่วนจบั า่ยกลมกลอ่มลงตวั ดั กับุง้

แดง ประเคนเต้าเจี้ยวและพริกขี้หนูหั่น
มาเตม็ที่ รสจดัจ้าน

 เ ดบริการทุกวัน -  น  

(หยุดวันอัง ารที่  ของเดอน) จอดร ด้ที่จอดร ของกทม  ด้านข้างวัดบวร  

งติดกับบางล�าพู โทร - - 7

ม้มีราคาสูงหลายร้อยบาทต่อชาม แต่ลูกค้า
ร้าน ข้าวต้มปลาสะพานเหลอืง กลบั ม่

 การที่ราคาข้าวต้มของร้านราคาค่อนข้างสูง 
เพราะ ด้ใช้วัตถุดิบที่เกรดเอทุกชนิด ม่ว่าจะเป็น
กะพง เตาเต้ย จะละเม็ด กระเพาะหมู กุ้งแชบวย หอย
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ตั้ งอยู่รมิคลองประปาสามเสน มชีื่อมากว่า 40 ป เป็นอาหาร ทยจนี ที่ ด้รบั
การถ่ายทอดฝมอืการท�าอาหารมาแล้ว 2 รุ่น

 ลาช่อนต้มเกยีม  ่เป็นอาหารเดด็ปลาสด
ใหม่เนื้อแน่น ใส่พรกิแกงสูตรต้นต�ารบั ต้มจนเปอย
และน�้าแกงจนเข้าเนื้อปลา หอมหวานตามสูตร
เ พาะ

 ส่วน ลาจีนน่งเกียมบวย คัดสรรปลาจีน
หนกั 8-9 ขดี นึ่งด้วย ฟอ่อน  ประมาณ 40-45 นาท ี

น

คอข้าวต้มเมอืงกรงุทั้งหลายย่อมรูจ้กั
ง ่วนหลี  ที่หลังสวน ตรงข ้าม

สวนลมุพนิ ีหรอืบางคนนยิมเรยีกว่า หลงัสวน
ง่วนหลี เพราะเปิดมา 50 ป

มอีาหารทั้งกบัข้าวต้ม หรอื ทย จนี ฟีู้ด
ครบเครื่อง และราคากค็รบเครื่อง-คอืมตีั้งแต่

ถูก  แบบกบัข้าวต้ม ปจนถงึอาหารระดบัเหลาแพง
แนะน�าว่า ถ้าขี้เกยีจรอโตะอย่ามาตอนช่วง h o  หรอืตอนหวัค�่าที่ลกูค้าหนา

แน่น
ส�าหรบัเมนูกนิกบัข้าวต้มล้วนอร่อย 

กยุช่ายขาว ดัหมกูรอบ ผดั ฟแรง ผกั
สดหวานอยู่แล้ว หมูกรอบเคี้ยวมันรส
ก�าลงัด ีส่วน น้า ่องเต้ ม่แพ้คะน้า
่องกง

ส้ ห ่ทอด กรบุ  จิ้ม อีวิหวาน
ยิ่งอร่อย

เต้าหู้ทรงเ ร่อง กลมกล่อม ทอดมนัปลากรายหนบั ด้ที่-หอมพรกิแกง
เข้า ชมตวัอย่างก่อน ด้ท่ีเวบ็ ต์  เ ด -

 น  ทุกวัน โทร - -  - -  - -
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ขยับมาเล็กน้อยที่ย่านสามเสน ใช้เส้น
ทางผ่านหน้าโรงพยาบาลวชิระมาเล็ก

น้อย ตรงสะพานลอยให้เลี้ยวขวาวิ่งตรง ปสดุทาง 
เจอสามแยกบงัคบัให้เลี้ยวขวา พบถนนขาววิ่งมา

เรื่อย  กจ็ะพบร้านข้าวต้มปลาสามเสนที่เปิดบรกิารมากว่า 40 ป
 เป็นที่รู้จกัของนกัชมิข้าวต้มปลาที่มสีูตรการท�าตั้งแต่สมยัอากง ปจจบุนั มง ล 

สนัตพินั ุ ์ลกูชาย และ วรรณลกัษณ์ ภรรยา เป็น
ผู้สบืทอด

โดดเด่นนอกจาก ข้าวต้มหัว ลาก พง  

แล้ว ต้องยกให้ หวั ลาหม้อ  รสชาตเิดด็ ด้ใจ 
ดน�้าคล่องคอ

ส่วนจานเบา  เต้าหูท้อดจมิเต้าเจยีว รสชาติ
เปรี้ยว เผด็ เคม็ โดย ม่ต้องพึ่งน�้าปลา

 ข้าวต้มปลา 50 บาท ปลาลวก 100 บาท ส่วน
หวัปลาหม้อ ฟ 200 บาท

  ร้านเ ด ห้บริการทุกวัน เวลา 7 -

 น  ้ามา ม่ ูกติดต่อ - - 7  หรอ 

- - 7  หยุดวันนักขัต กษ์

น�้าเครื่องปรงุจะค่อย  มึเข้า ปในเนื้อปลา
ข่เยีย่วม้าก เพรากรอบ เมนทูี่ ม่เป็นสองรองเมนู

หน  ข่เยี่ยวม้าเป็น ข่ที่สั่งมาจากเจ้าประจ�า เพราะหอม
ท�าอาหารอร่อย โดยทอดจนเหลอืงกรอบ ก่อนผดัรวมกบั
หมูสับ ใส่เครื่องเคียงและเครื่องปรุงผัดจนเข้ากัน เสร็จ
แล้วตกัใส่จานก่อนเสริ์ฟโรยด้วยใบกะเพราทอดกรอบ 

 อาหารของทางร้านยงัมใีห้เลอืกกนิอกีมาก เช่น แกง

จดเกียมบวยหมูสับ หน�าเลียบ ัดหมูสับ หน่อ ม้จีน

ต้ม ส้หมูต้มพ โล้ เป็นต้น
เ ด ห้บริการทุกวัน ตังแต่เวลา 7 -  น  

สอบ าม ด้ที่โทร - 7 -  
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1.เจสวย 2.ข้าวต้ม 3/1 3.ข้าวต้มปลาห้าแยกพลบัพลา ชย 4.ข้าวต้มกระดูกหมเูยาวราช 5.ข้าวต้มปลาราชวงศ์
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วัดบวรนิเวศวิ าร

สน.พลับพลาไชย

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

ขาวตมแยกพลับพลาไชย

ขาวตมกระดูกหมู

ขาวตมปลาราชวงศ

ขาวตม3/1

ขาวตมเจสวย

ปอมตำรวจ

ถ.เจริญกรุง

ถ.
รา
ชว

งศ


วัดเลงเนยยี่
(วัดมังกรฯ)

แยกราชวงศ

รร.แกรนดไชนา

แยกแปลงนาม

แยกพลับพลาไชย
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