ร้านอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร้านอาหารริมแม่น้าในเมือง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียงมาจากวัดกษัตราธิราช)
1. แม่ช้อยนางร้า (เข้าทางวัดกษัตราฯ) กุ้งเผา ปลาเผา ต้มย้าต่างๆ (01) 6544555
2. บ้านวัชราชัย (เข้าทางวัดกษัตราฯ) ปลาช่อนเผาน้าจิมสามรส ต้มโคล้งปลาสลิดใบมะขามอ่อน (035) 255280
3. เรือไม้ไทย (มีบริการล่องเรือ) ปลาเนืออ่อนฉู่ฉี่ ต้มย้ากุ้งมะพร้าวอ่อน ไก่ทอดตะไคร้ (035) 211177
4. คุ้มกรุงศรี (มีบริการล่องเรือ) ปลาช่อนโบราณ ต้มย้ากุ้งมะพร้าวอ่อน ขาหมูทอด (035) 210211
5. เรือนกัญญา (มีบริการล่องเรือ) ปลาช่อนเผาฟาง ส้มต้าปูม้า ไก่ทอดตะไคร้ (01) 9387410, (01) 9885499
6. ส้ารวยปลาเผา ปลาช่อนเผา ย้าต่างๆ ไก่บ้านนึ่งสมุนไพร (ตรงข้ามวัดพุทไธศวรรย์)
7. เรือนเทพนิยมทรัพย์ ปลาช่อนลุยสวน กุ้งสามรส ไก่อบภูเขาไฟ (035) 322-259, (01) 8100793
8. กานต์กิตติ (มีบริการล่องเรือ ปลาช่อนลุยสวน แกงส้มชะอมทอด ย้าผักบุ้งกรอบ (035) 241971
9. เรือนรับรอง (มีบริการล่องเรือ) ลาบปลาช่อน ปลาช่อนเผา นกกระจอกเทศผัดพริกไทยด้า (035) 243090
10. ไทรทองริเวอร์ (มีบริการล่องเรือ) ปลากระพงสามรส ห่อหมกทะเล ปลาช่อนเผาเกลือ 035) 241449
11. บ้านไม้ริมน้า (มีบริการล่องเรือ) ปลาช่อนริมน้า ปลาเนืออ่อนฉู่ฉี่ นกกระจอกเทศผัดพริกไทยด้า (035) 211516, (035)
211526
12. เจ้าพระยามารวย (มีบริการล่องเรือ) ขาหมูทอด ส้มต้าปลาช่อน ปลาช่อนซาดิสก์ (035) 211692, (01) 8523079
13. ครัวป้อมเพชร (มีบริการล่องเรือ) ไก่ป้อมเพชร ฉู่ฉี่ปลาน้าเงิน ปลาทับทิมผัดพริกไทยด้า (035) 243354
14. ริเวอร์วิว (โรงแรมริเวอร์วิวเพลส) กุ้งใหญ่ผัดพริกไทยด้า ปลาดุกฟูผัดพริกขิงไข่เค็ม ส้มต้าปลากรอบ (035) 241729-30
15. แพกรุงเก่า แกงเขียวหวานลูกชินปลากราย กุ้งแม่น้าเผา ขาหมูอบยาจีนทอดกรอบ (035) 241555
16. แพศรีทอง (ใกล้วัดสุวรรณดาราราม) ปลาแดงราดพริก กุ้งแม่น้า (035) 246010
17. บ้านคุณพระ แกงส้มกุ้งชะอมทอด ปลาเนืออ่อน กุ้งพล่าทอดกระเทียม (035) 241978, (01) 8442279
18. ชายน้ํา กุ้งแม่ําเผา
น้ กุ้งพล่า ปลาน้าเงินฉูฉ่ ี่ ต้มย้าปลาม้า (035) 252013
19. เรือนแพ (ตรงข้ามกรุงศรีริเวอร์) แกงเขียวหวาน กุ้งพล่า ปลาเนืออ่อนทอดราดพริก (035) 241964
20. กู่เฉิง (ร.ร. กรุงศรีริเวอร์) อาหารจีน ขนมจีบ ซาลาเปา (035) 244333 ต่อ31
21. แพอโยธยา (รร. อโยธยาริเวอร์ไซด์) ย้าพลังสูง กุ้งอบซอสคาลิปโซ่ ปลาแรดราดพริกไทยด้า (035) 234873-7
22. อิราชัยมาเสะ (รร. อู่ทองอินน์ อาหารญี่ปุ่น (035) 242236
23. กระท่อมเจ้าพระยา (ข้างอนุสาวรีย์พระสุริโยทัย) (กุ้งแม่น้า ฉู่ฉปี่ ลาน้ําเงิน ต้มย้าปลาม้า 035) 398200-1
24. แพอาหารเทวราช (มีบริการล่องเรือ) ปลาม้าผัดพริกไทยด้า ฉู่ฉี่ปลาคัง กุ้งแม่ําเผา
น้ (035) 244124
25. ดวงพร (ตลาดเจ้าพรหม) เนือแพะตุ๋น ผัดโป๊ยเซียน กระเพาะปลาน้าแดง (035) 210566
26. เรือนไทยไม้สวย (ทางไปวัดพนัญเชิง) กุ้งแม่น้าเผา ปลาช่อนทอดราดน้าปลา ส้มต้ากุ้งสด (035) 245977-9
27. ครัวสวนหลวง (สถาบันราชภัฏฯ) ไก่ทอดเกลือ ปลาทับทิมทูทวีป สลัดปลา (035) 245697, 245537
28. ครัวอู่ทอง ฉู่ฉี่ปลาน้าเงิน ปลาช่อนน้าตก ไก่แดดเดียวกระชายด้า (035) 211293
29. ครัวแตน ผัดปลาดุก แกงป่า แกงเขียวหวาน ไตกุ้ง (035) 241375
30. มะขามเรียง เนือย่างเกาหลี (035) 321167
31. คิดถึง ปลาช่อนนึ่ง ขาห่านน้าแดง หน่อไม้ทะเลผัดกุ้ง (035) 244822

32. ครัวผู้ใหญ่ ไก่บ้านรวนปลาร้า (035) 211439
33. แอ๊ว ปลาดุกผัดพริกขิงไข่เค็ม (035) 251199
34. ร้านมังสวิรัติ อาหารมังสวิรัติ (035) 243423
35. อ้านวย บึงพระราม ส้มต้า ปลาช่อนน้าตก ย้าผ้าขีริว ไก่บ้านทอดเกลือ (035) 244585
36. เลขา บึงพระราม ส้มต้า แกงส้มชะอมทอด เนือตุ๋นหม้อไฟ (035) 321746
37. ลุงแอ๊ดปลาเผา บึงพระราม ส้มต้า ปลาเผาต่างๆ ปลาสดจากแม่น้า (035) 322692
38. นางกวัก บึงพระราม ส้มต้า ไก่ทอดนางกวัก ย้านางกวัก ปลาช่อนฟู (035) 245628
39. ต้นคูน อาหารตามสั่ง (035) 252681
40. ร้านสยาม (ตรงข้ามวัดมหาธาตุ) อาหารเวียดนาม (035) 211070, 245654
41. นิมิตดี (หน้าโรงเรียนประตูชัย) อาหารป่า (035) 251033
42. โพธิ์ไทย น้ําพริกโพธิ์ไทย กุ้งอบวุ้นเส้น ปลากระพงนึ่งซีอิว (035) 322020
43. ต้าหนักแก้ว ต้มย้าไก่บ้านย้อนยุค ซี่โครงหมูอ่อนผัดเผ็ดเครื่องเทศ (035) 245150-1
44. ต้านานไทย (ริมถนนสายเอเชีย) ฉู่ฉี่ปลาเนืออ่อน แกงส้มกุ้งชะอมชุบไข่ ต้มย้าปลาม้า (035) 351979
45. ข้าวต้มก้าลังภายใน อาหารจีนนานาชนิด (035) 241934
46. 29 สเต็ค (ถนนสาย 1) สเต็คหมู ไก่ นกกระจอกเทศ อาหารไทย (035) 251755
47. ศิษย์ครูเท่ง (หัวแหลม) - ข้าวโปะ ต้มย้าปลาม้า
48. อาจิว (ถนนสาย 1) เนือ-หมูมะกรูด ก๋วยเตี๋ยวทะเล ข้าวหน้าทะเล
49. มะละกอ (หน้าวัดราชบูรณะ) ย้านานาชนิด ข้าวผัดต่างๆ
50. กุ้งมะพร้าวอ่อน ทอดมันกุ้ง (035) 252802, 252514
51. ศูนย์การค้าอยุธยาซิตีพาร์ค อาหารทุกชนิด (035) 801919
52. ไก่ย่างคุณอี๊ด (หัวแหลม) ไก่ย่างรสดี น้าจิมรสเด็ด (035) 241005, (01)9947346
53. ครัวคุณสุ (ตรงข้ามสวนสมเด็จพระสุริโยทัย) ขาหมูตุ๋นยาจีนทอดกรอบ ไก่บ้านอบสมุนไพรทอดกรอบ ปลาช่อนเผาอบฟาง
(035) 713549
54. เรือนไทยปลาเผา (ต้าบลบ้านใหม่) แกงส้มแปะซะปลาช่อน ย้าตะไคร้ปลาเผา (035) 713156, (01) 8583249
55. ซีฟู๊ดพาร์ค ที แอนด์ เจ (ตลาดแกรนด์) อาหารทะเล อาหารญี่ปุ่น (035) 335255-6
56. ไจแอนท์ (ตลาดแกรนด์) อาหารญี่ปุ่น (035) 229322
57. หมูสะเต๊ะนายแกละ (แยกวัดปราสาท ถ.ป่ามะพร้าว) หมูสะเต๊ะ ตับสะเต๊ะ ไส้อ่อนสะเต๊ะ
58. ร้านไก่ย่างแม่ผ่องศรี ไก่ย่าง ส้มต้า น้าตก ต้มแซบ (035) 251554
59. ตะเพียนทอง (โรงแรมอยุธยาแกรนด์) ส้มต้ากุ้งสด ผัดพริกขิงไข่เค็ม ย้ามะม่วงปลาส้าลี (035) 335483-91
60. ห้องอาหารอู่ทอง (โรงแรมอู่ทองอินน์) แปะซะปลาช่อน ย้ามะม่วงปลาส้าลี ปลาเนืออ่อนทอดกระเทียม (035) 242236-9
61. ก๋วยเตี๋ยววัดใหญ่ (ตรงข้ามวัดใหญ่ชัยมงคล) ก๋วยเตี๋ยวเนือ-หมูตุ๋น หมูสะเต๊ะ (035) 242679
62. ก๋วยเตี๋ยวเรือวัดจีน (วัดรัตนชัย ใกล้ป้อมเพชร ) ก๋วยเตี๋ยวเนือ หมู น้าตก
63. ก๋วยเตี๋ยวเรือองค์การโทรศัพท์ (ถ.บางเอียน) ก๋วยเตี๋ยวเนือ หมู น้าตก
64. ครัวต้ม-ตุ๋น (ตรงข้ามสวนสมเด็จฯ) ก๋วยเตี๋ยวต้มย้าปลา ก๋วยเตี๋ยวหมู-เนือตุ๋น หมูสะเต๊ะ ส้มต้า (035) 211187
65. ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกแม่ประนอม (ข้างวัดพนมยงค์) ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก ต้มย้า เกาเหลาขาไก่หม้อดิน (035) 231476

66. กิ่งแก้ว-ก้านทอง (ซ.ธนาคารทหารไทย ถ.นเรศวร) ก๋วยเตี๋ยวหมูครบเครื่อง ข้าวขาหมู ข้าวน่องไก่เหล้าแดง (035) 241793
67. กรุงเก่า (ทางไปวัดพนัญเชิง) ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าปลากระพง ผัดไทกุ้งสด หอยกระทะ
68. กอไก่ (ตลาดแกรนด์) ก๋วยเตี๋ยวต้มย้าน้าลึก ข้าวแกงรสเด็ด (035) 213113
69. เจริญรุ่งเรือง (หัวถนนสาย 1) ก๋วยเตี๋ยวทะเลใส่กุ้งเผา เย็นตาโฟ อาหารตามสั่ง (035) 251461
อิสลามในเมือง อาหารแนะน้า โทรศัพท์
70. คุณมาเรียม (ถ.บางเอียน) (035) 210110, (035) 211619
71. คุณแอ๊ด (ยีเลาะห์เจ้าเก่า) (ต.ประตูชัย) (035) 242105
72. อามีนา (ต.ธนู) (035) 336484
ร้านอาหารในตลาดกลางเพื่อการเกษตร ริมถนนสายเอเชีย (กุ้งเผา)
ชื่อร้านอาหาร อาหารแนะน้า โทรศัพท์
73. สวนอาหารริมน้า (035) 345494
74. กุ้งเพื่อนแพรว (035) 345490
ร้านอาหารในอ้าเภอต่างๆ
อ้าเภอ ชื่อร้านอาหาร โทรศัพท์
75. นครหลวง ซุ้มป่าสัก (บริการล่องเรือมาเกาะเมือง) (035)724504, (035) 724520
76. บางปะอิน ต้นน้าริเวอร์วิว (ริมแม่น้าเจ้าพระยา) (035) 261006, (035) 262398
77. บางปะอิน ยางเดี่ยว (หน้าวัดชุมพล) (035) 261135, (035) 267800
78. บางปะอิน ครัวเด่น (ใต้วัดโปรดสัตว์) (035) 728324
79. บางปะอิน ปทุมโรจน์ (ต.ปากกราน) (01) 9944532
80. บางปะอิน แพกุ้งเผา 2 (ริมถนนสายเอเชีย) (035) 351271, (01) 9446770
81. บางปะอิน เบ๊เต็กเส็ง (ประตูน้าพระอินทร์) (035) 361150
82. บางปะอิน ปราสาททอง (ประตูน้าพระอินทร์) (035) 361010

ร้านอาหารอิสลาม ในอ้าเภอบางปะอิน
83. ร้านอาหารควีนโรส 1 ตลาด บ.ข.ส. บางปะอิน
84. ร้านอาหารควีนโรส 2 ตลาดเอกเซ็นเตอร์
85. ร้านฮัจยีโก๊ะ (ลูกชาย) ข้างมัสยิดเราะฮ์มานียะฮ์ ถ.พหลโยธิน กม.51
86. ร้านคุณมูบีน ใกล้มัสยิดเราะฮ์มานียะฮ์
87. ร้านคุณเซาดะห์ ในตลาดเก่าบางปะอิน
ร้านอาหารในอ้าเภอต่างๆ
อ้าเภอ ชื่อร้านอาหาร โทรศัพท์
88. บางไทร ริมน้าบางไทร (035) 366050

89. บางไทร เจ้าพระยากุ้งเผา (ปิยวรรณรีสอร์ท) (035) 366630, (01) 9310588
90. บางไทร ร้านเอมโอษฐ์ (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) (035) 366901, (01) 5507037
91. วังน้อย วังกุ้ง-วังปลา (กม.57) (035) 214234 ,215050
92. วังน้อย ลุงนวย (035) 361248
93. วังน้อย บัวชม (035) 272055
94. วังน้อย ครัวส้าราญ (035) 721073
95. วังน้อย ต้นเตย (035) 721403
96. อุทัย จ่าชัยปลาเผา 2 (035) 213896
97. อุทัย ตาปลั่ง-ยายช้อย (ต.คานหาม)
98. อุทัย โชคดี (ต.คานหาม)
99. เสนา โอโภชนา (ริมแม่น้าน้อย) (035) 201225
100.เสนา ก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ฉีกเจ้าเจ็ด ป้าปุ๊ ป้าแป๊ะ (วัดเจ้าเจ็ด)
101. บางบาล สีกุก (ต. สีกุก)
102. บางบาล ครัวน้อง (เชิงสะพานสีกุก) (035) 289288-9
103.มหาราช เจ้าปลุกปลาเผา (ต. เจ้าปลุก) (035) 712217
104. มหาราช เจ้าปลุก 1 (035) 381291
105. มหาราช เจ้าปลุก 2 (035) 712231

