ใบสมัครแข่ งขันประกวดทําอาหาร
“ทีเด็ด 7 ตลาดนํา้ ” ในงาน “อร่ อยเด็ด 7 ตลาดนํา้ ”
โดยบริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิช่ นั ส์ จํากัด
จัดการแข่ งขันในวันเสาร์ ท่ ี 21 ตุลาคม 2560
ณ เวทีกลาง อาคาร 4 ( Hall 4 ) ศูนย์การแสดงสินค้ า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
.................................................
หมายเลข………………
ชื่อทีม..........................
รายชื่อผู้เข้าประกวด
1. ....................................................เบอร์โทรศัพท์ :......................................................
2. ....................................................เบอร์โทรศัพท์ :......................................................
ลงชื่อ........................................................

ลงชื่อ........................................................

(..............................................................)

(...............................................................)

วันที่..............เดือน..................พ.ศ...........

วันที่..............เดือน..................พ.ศ............

การประกวดแข่ งขันทําอาหาร “ ทีเด็ด 7 ตลาดนํา้ ” ในงาน “ อร่ อยเด็ด 7 ตลาดนํา้ ”
1. คุณสมบัติผ้เู ข้ าแข่งขัน
1) ทีมละ 2 คน ( พร้ อมตังชื
้ ่อทีม )
2) รับบุคคลทัว่ ไปที่มีความสนใจและรักในการทาอาหาร
3) ไม่จากัดเพศ อายุ และเชื ้อชาติ
4) พร้ อมส่งรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร พร้ อมเขียนสันๆถึ
้ งแนวอาหารที่ถนัดพร้ อมรูปภาพอาหารที่
เคยทาอย่างน้ อย 1 ภาพ
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมรูปถ่าย

2. วันเวลาและสถานที่
1) กาหนดส่งใบสมัคร วันอังคาร ที 17 ตุลาคม 2560 ที่กองประกวดบริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชนั่ ส์
จากัด เลขที่ 33 ซอยรามคาแหง 24 แยก 24 แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
อีเมลล์ cookingcontest.unionpan@gmail.com
โทร.02- 719-0408 แฟกซ์ 02-319-8387 หรือ 098-556-9383 : คุณเล็ก
2) ลงทะเบียน 11.00 น. และจับฉลากทีม วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
3) รอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น.
4) รอบตัดสิน วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น.
หมายเหตุ : หากเวลามีการเปลี่ยนแปลงทางเราจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอีกครัง้
3. กติกาการแข่งขัน
1) ผู้เข้ าแข่งขันต้ องเลือกวัตถุดิบเด่นจากตลาดน ้าชื่อดังมาประกอบอาหาร โดยมีวตั ถุดิบหลัก 7 ชนิด
จาก 7 ตลาดน ้า ชื่อดัง มาให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันเลือกใช้ ซึง่ จะต้องเลือกใช้ วตั ถุดิบอย่างน้ อย 1 อย่าง จากที่
กาหนดให้ มาเป็ นวัตถุดิบชูโรงโดยผู้เข้ าแข่งขันสามารถดัดแปลงหรือสร้ างสรรค์เมนูอาหารให้ ทนั สมัย
อย่างไรก็ได้
2) แบ่งการแข่งขันเป็ นรอบ รอบละ 3 ทีม ( โดยแต่ละรอบมาจากการจับฉลาก )
3) ระยะเวลาในการแข่งขัน ใช้ เวลารอบละ 50 นาที
4. การตัดสินและเกณฑ์การให้ คะแนน
1) สีสนั และความสวยงามของเมนูอาหาร

25 คะแนน

2) รสชาติอาหาร

25 คะแนน

3) ความสะอาด

25 คะแนน

4) การนาเสนอเมนูอาหาร

25 คะแนน

5) คะแนนรวม

100 คะแนน

หมายเหตุ : คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
5. รางวัลการประกวด
1) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 3,500 บาท พร้ อมถ้ วยรางวัลและของรางวัลอื่นๆจาก
ผู้สนับสนุน

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้ อมถ้ วยรางวัล และของรางวัลอื่นๆจาก
ผู้สนับสนุน
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้ อมถ้ วยรางวัลและของรางวัลอื่นๆจาก
ผู้สนับสนุน
4) รางวัลชมเชย 3 รางวัล ของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่กองประกวด
บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชนั่ ส์ จากัด
เลขที่ 33 ซอยรามคาแหง 24 แยก 24 แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
อีเมลล์ cookingcontest.unionpan@gmail.com
โทร.02- 719-0408, แฟกซ์ 02-319-8387 หรือ 098-556-9383 : คุณเล็ก เวลา 09.00 – 17.00 น.

