
 
 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหัวหิน 
เรื่อง ประกาศผลคัดเลือกผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารโรงพยาบาลหัวหิน 

--------------------------- ---------------- 
 ตามท่ีคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหัวหินได้ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร และเครื่องด่ืมต่างๆ แก่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลหัวหินและผู้มา
รับบริการ ณ ศูนย์อาหาร ช้ัน ๑ อาคารสนับสนุนบริการ (อาคารจอดรถ) โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่วันท่ี         
๑๓ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  และผู้สมัครคัดเลือกได้เข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมเสนอเมนูและปรุงอาหาร
เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์อาหารโรงพยาบาลหัวหินพิจารณาในวันท่ี ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว นั้น 

บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จส้ินแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  ดังนี้ 
  ๑. ร้านข้าวราดแกง/อาหารตามสั่ง      

มีผู้มาสมัคร จ านวน ๔ ราย 
ไม่มารับการคัดเลือก จ านวน - ราย 
มีผู้มารับการคัดเลือก จ านวน ๔ ราย 
มีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๔ ราย 

     รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
๑. นางกนกพนัธุ ์ ฉ่ าช่ืน 
๒. นายสมทรง แสงสี 
๓. นางเรืองรอง ยอดแฉล้ม 
๔. นางสาวธัญญรัศมิ ์ ศิรศิริรัตน์  

  

  ๒. ร้านก๋วยเต๋ียว        
มีผู้มาสมัคร จ านวน ๑๒ ราย 
ไม่มารับการคัดเลือก จ านวน ๓ ราย 
มีผู้มารับการคัดเลือก จ านวน ๙ ราย 
มีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๖ ราย 

     รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
๑. นายบัลลังค์ พตด้วง 
๒. นางสาววราภรณ์ พฤฒิเสถียร 
๓. นายไพรัตน์ เทียมทัด 
๔. นายคมสันต์ กันทะวงศ์ 
๕. นายอาทิตย์ ทะน้อม 
๖. นายเลอศักดิ์ ศรีสวัสด์ิ 

 /๓. ร้านเครื่องด่ืม... 
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๓. ร้านเคร่ืองด่ืม/ขนมหวาน/ผลไม้      
มีผู้มาสมัคร จ านวน ๒๒ ราย 
ไม่มารับการคัดเลือก จ านวน ๕ ราย 
มีผู้มารับการคัดเลือก จ านวน ๑๗ ราย 
มีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๑๐ ราย 

    รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ๑. นางทิพวรรณ ผดาเวช 
๒. นางสาวพัชรี พันแตง 
๓. นางสาวพราวนภัส คงอยู่ 
๔. นางสาววีรญา ประทุมรัตน์ 
๕. นางสาวฐานิยา ปิ่นจินดา 
๖. นางสาวกมลวัน สายน้ าผ้ึง 
๗. นางสาวนิสราภรณ์ ทรัพย์บุญ 
๘. นายณัฐภณ อินทร 
๙. นางสาวธัญญวรรณ เถาลิโป ้

๑๐. นางสาวธนาวดี ผ่องศุภเวช 

 ๔. ร้านอื่นๆ เช่น อาหารจานเดียว/อาหารอีสาน    
มีผู้มาสมัคร จ านวน ๑๗ ราย 
ไม่มารับการคัดเลือก จ านวน ๑ ราย 
มีผู้มารับการคัดเลือก จ านวน ๑๖ ราย 
มีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๖ ราย 

    รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
๑. นางสาวธัญญวรรณ เถาลิโป้ 
๒. นางวรรณา  นุชอยู่ 
๓. นางเกษมรัศมิ์ พฤฒิเสถียร 
๔. นายโฆษิต เถาลิโป้ 
๕. นายชัยรัตน์ แซ่ตั้ง 
๖. นางสาวจันทิรา อนุสรณ์สิริสกุล 
๗. นายนิรุท พ่วงศิร ิ
๘. นางสาวเสาวรัตน์ จันทรัตน์ 

 

 

 

 

 

 
/๙. นางภาวิณี... 
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๙. นางภาวิณี จงศรี 
๑๐. นางชะเอม แสงสี 
๑๑. นางชวนพิศ ศรีวิลัย 
๑๒. นางสาวสิท ธิชน หวังสุขทอง 
๑๓. นางสาวปัณฑรีย์ ภูชาดา 
๑๔. นายวีรศักดิ์ บุรัมย์ 
๑๕. นางสาวชลธิดา  หงษา 

ท้ังนี้  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในประเภทต่างๆ มารายงานตัว ดังนี้  

ประเภท ร้านข้าวราดแกง/อาหารตามส่ัง ล าดับท่ี ๑ - ๒ 

ประเภท ร้านก๋วยเต๋ียว ล าดับท่ี ๑ - ๒  

ประเภท ร้านเครื่องด่ืม/ขนมหวาน/ผลไม้ ล าดับท่ี ๑ - ๒  

ประเภท ร้านอื่นๆ เช่น อาหารจานเดียว/อาหารอีสาน ล าดับท่ี ๑ - ๓  

การท าสัญญา ให้มารายงานตัวเพื่อท าสัญญา และช าระ “ค่าบ ารุงร้านค้าและอุปกรณ์ งวดท่ี ๑” จ านวน 
๒๐,๐๐๐ บาท และ “ค่าบ ารุงสถานท่ี” ๗,๕๐๐ บาท รวมเป็น ๒๗,๕๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ณ  ส านักงานนิติการ ช้ัน ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในวันท่ี ๒๖-๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๒ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการโรงพยาบาลหัวหินจะด าเนินการตัดสิทธ์ และจะเรียกผู้ประกอบการล าดับต่อไปมาท าสัญญาแทน  

เอกสารประกอบการท าสัญญา  

  ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๒  ชุด  
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๒  ชุด 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๓  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
 

              (นางดารารัตน์  รัตนรักษ์) 
                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวหิน 

        ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการ 
                 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหัวหิน 

   
 
 


