
 

 
ประกาศโรงเรียนศึกษานาร ี

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจ าหน่ายอาหาร 
ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
……………………………………...... 

 ตามที่โรงเรียนศึกษานารีเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพ่ือจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา             
ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
การสมัคร  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
เป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพ่ือจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา และต้องเข้ารับประเมินคุณภาพอาหาร                     
เพ่ือคัดเลือกจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น.                
เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนศึกษานารี 

 

  

   ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้า 
เพื่อจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
ณ สนามกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนศึกษานารี 

……………………………………...... 

1. ผู้ประกอบการร้านค้าประเภท ข้าวราดแกง 
1. นางสาวมยุรี  รัตนะขจรวงศ์  
2. นางสาวธัญญพัทธ์  ธนนันท์ฐานนท์  

การจัดเตรียมอาหารส าหรับการแข่งขัน 
   - แกงเขียวหวานไก ่ส าหรับกรรมการ 7 ท่าน 
   - ผัดกะเพราหมูสับ ส าหรับกรรมการ 7 ท่าน 
   - ไข่เจียวชะอม ส าหรับกรรมการ 7 ท่าน 
   - ข้าวสวย 7 จาน 
 

2. ผู้ประกอบการร้านค้าประเภท อาหารอีสาน 
1. นางนิลวรรณ  จันทวฤทธิ์  
2. นางสาวศิริพร  วารี 

 การจัดเตรียมอาหารส าหรับการแข่งขัน 
   - ส้มต า 4 จาน 
   - ต้มแซ่บกระดูกหมู 4 ชาม 
   - ย าวุ้นเส้นหมูสับ 4 จาน 

 
3. ผู้ประกอบการร้านค้าประเภท ข้าวต้ม โจ๊ก ต้มเลือดหมู 

1. นายอัษฎางค์  พันธุอารี  
2. นายวรพล  โลจายะ  
3. นางกมลรัตน์  จันทร์มีชัย  

การจัดเตรียมอาหารส าหรับการแข่งขัน 
   - ข้าวต้มหมู 4 ชาม 
   - ต้มเลือดหมู 4 ชาม 
   - ข้าวสวย 7 จาน 
 

4. ผู้ประกอบการร้านค้าประเภท สปาเก็ตตี 
1. นางสาวจริยา  เลิศอ าพล 

การจัดเตรียมอาหารส าหรับการแข่งขัน 
   - สปาเก็ตตซีอสมะเขือเทศหมูสับ 4 จาน 
   - สปาเก็ตตีซอสคาโบนาร่าแฮม 4 จาน 



 

5. ผู้ประกอบการร้านค้าประเภท ผลไม้เเละขนมไทย 
1. นางสาวอังคณา  โพธิ์ศิลป์  
2. นางนฤมล  เยาวศิริวัฒน์  
3. นายณัฐฐากรณ์  สีหาบุตร 
4. นางสายใจ  โตประทีป 
5. นางสุณิสา  เนื้อนวล 

การจัดเตรียมอาหารส าหรับการแข่งขัน 
   - แตงโม 3 จาน ขนาด 20 บาท 
   - แคนตาลูป 3 จาน ขนาด 20 บาท 
   - แกงบวดฟักทอง 3 ถ้วย ขนาด 20 บาท 
 

6. ผู้ประกอบการร้านค้าประเภท อาหารว่างและของทอด 
  1. นางสาวนฤชล  จันทร์ทอง 

2. นางสาวกชวรรณ  แซ่ตั้ง 
3. นางสาวจามรี  นทีทอง 
4. นางสาวสุภา  นิลเดช 
5. นางสาวแสงเดือน  ศรีเกิดครืน 
6. นางสาวนริสรา  เอกรัศมีธรรม 

การจัดเตรียมอาหารส าหรับการแข่งขัน 
   - นักเก็ตไก่ 3 จาน ขนาดจานละ 20 บาท 
   - เฟรนช์ฟรายส์ 3 จาน ขนาดจานละ 20 บาท  
   - ลูกชิ้นทอด+น้ าจิ้ม 3 จาน ขนาดจานละ 20 บาท 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

ประเภทอาหารที่ไม่มีผู้สมัครหรือคุณสมบัติไม่ผ่าน 
- อาหารอิสลามประเภท ข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่ทอด และข้าวย าไก่แซบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดการประเมิน 
 1. ผู้สมัครทุกร้านค้าต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามวันแข่งขันของประเภทอาหารตนเอง                         
ณ สนามกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนศึกษานารี ก่อนเวลา 12.30 น. 

2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องล้างและเตรียมวัตถุดิบมายังสถานที่แข่งขันในลักษณะพร้อม
ประกอบอาหาร อาหารประเภทของคาวต้องประกอบอาหารให้สุกและปรุงรสชาติทุกขั้นตอนที่ ณ สถานที่
แข่งขัน และห้ามใช้ผงปรุงรสในการแข่งขัน โดยเริ่มประกอบอาหารตั้งแต่เวลา 13.30 น. คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกจะเริ่มทดสอบรสชาติและคุณภาพอาหารตามล าดับความเหมาะสมของประเภทอาหาร           
ในเวลา 14.30 น. ทั้งนี้มีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจ านวน 12-14 ท่าน จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับ                
การคัดเลือกจัดเตรียมอาหารมาให้เพียงพอกับจ านวนคณะกรรมการ 

ในประเภทอาหารที่ต้องมีข้าวสวย ต้องเตรียมข้าวสวยมาในลักษณะพร้อมทาน ไม่อนุญาตให้หุงข้าวใน
สถานที่แข่งขัน 

3. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเอง ในกรณีไม่สามารถมาคัดเลือก 
ด้วยตนเองได้ จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทันที  
 4. ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกต้องยึดหลักสุขาภิบาลอาหาร และค านึงถึงความปลอดภัยต่อ                  
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 5. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น สวมหมวกคลุมผม ถุงมือ และสวมหน้ากากอนามัย 
 6. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงอนุญาตให้มีผู้ช่วย
เพียง 1 คน เท่านั้น โดยผู้ช่วยจะต้องเป็นคนเดียวกันในกรณีที่ได้สิทธิ์ขายอาหารในโรงเรียน 
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ ได้ท้ังสิ้น 
 8. หากมีข้อสงสัย โทร. 02-466-7223 ต่อ 121 หรือ 061-4159196 (งานโภชนาการ) 
 
รายละเอียดหลักฐานแสดงตัวตน 

1. ส าเนาบัตรประชาชนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 1 ชุด 
2. ส าเนาบัตรประชาชนหรือในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องมีส าเนาใบอนุญาตท างาน (Work Permit)  

เล่มสีน้ าเงิน โดยใบอนุญาตท างานยังไม่หมดอายุ ของผู้ช่วย 1 ชุด 
 
รายละเอียดการเตรียมอุปกรณ์ของร้านค้า ในวันแข่งขัน 

1. ถังแก๊สและเตาแก๊สบ้าน 1–2 หัว 
 2. เครื่องครัว 
 3. ผ้ายางรองพ้ืน 
 4. น้ ายา และอุปกรณ์ท าความสะอาดโต๊ะ 
 
อุปกรณ์ที่โรงเรียนเตรียมให้ในวันแข่งขัน 
 1. โต๊ะเหล็กหน้าขาวขนาด 50*200 ซม. จ านวน 1 ตัว/ร้าน 
 2. ภาชนะและช้อนส้อม  


