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[ Code ] 

 
Category A : The Best of Thai Cuisine 

A1 = Modern Thai Cuisine: Individual  

A2 = Classic Thai Cuisine: Individual  
 

 
Category B : The Best of Western Cuisine 

B1 = Duck Main Course by BR Group : Individual 

B2 = Nagasaki Wagyu Main Course by Nipponham 
Group: Individual 

 
 

Category C : The Best of Innovation Cuisine   
C1 = Burger Innovation: Individual 

C2 = World Street food: Individual 

 
 

Category D : The Best of Pastry Art 
D1 = Western Cold Plated Dessert: Individual 

D2 = Western Hot Plated Dessert: Individual 

 
 

Category E : The Best of Culinary Team 
E1 = 3 Course Free Style Set Menu: Team of 3  

 
 

Category F : Fruit and Vegetable Carving 

F1 = Fruit and vegetable carving: Individual 
F2 = Fruit and vegetable carving: Team of 3  

 
 

Category G : Free Style Ice Carving 

G1 = Free Style Ice carving: Individual 
G2 = Free Style Ice carving: Team of 2 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

[ ประเภทของรหสัการแขง่ขนั ] 
 

ประเภท A 

A1 การแขง่ขนัท าอาหารไทยร่วมสมัยประเภทบคุคล  
A2 การแขง่ขนัท าอาหารไทยตน้ต าหรับประเภทบคุคล 

 
ประเภท B 

B1 การแขง่ขนัท าอาหารจานหลกั “ประเภทเป็ด” โดย BR Group 

ประเภทบคุคล 
B2 การแขง่ขนัท าอาหารจานหลกั “ประเภทเนือ้ววัวากวิ” โดย 

Nipponham Group ประเภทบคุคล 
 

ประเภท C 
C1 การแขง่ขนัท าอาหาร “ประเภทเบอรเ์กอร”์ ในรูปแบบความคดิ

สรา้งสรรค ์ประเภทบคุค 

C2 การแขง่ขนัท าอาหาร “ประเภทอาหารรมิทาง” ประเภทบคุคล 
 

ประเภท D 
D1 การแขง่ขนัท าของหวานตะวนัตก “ประเภทเย็น” ประเภท

บคุคล  

D2 การแขง่ขนัท าของหวานตะวนัตก “ประเภทรอ้น” ประเภท
บคุคล 

 
ประเภท E 

E1 การแขง่ขนัท าอาหารชดุฟรสีไตล ์ประเภททมี 3 คน  
 

 

ประเภท F 
F1 การแกะสลักผักและผลไม ้ประเภทบคุคล   

F2 การแกะสลักผักและผลไมป้ระเภททมี 3 คน 
 

ประเภท G 

G1 การแกะสลักน ้าแข็งประเภทบคุคล  
G2 การแกะสลักน ้าแข็งประเภททมี 2 คน 
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Prizes and Trophies 
Awards: The Royal Trophy from Highness Princess 

Sirindhorn and cash prize 30,000 baht. will be given 
for the Over-all winning establishment. This is only 

issued to establishments that are participating in 

Professional type at least one entry in each category A, 
B, C, D and E The calculation will be done with the 

highest scores of each contestants add together  
 

Awards: Junior Overall Winner Trophy from organizer 
and cash prices 10,000 baht. Will be given for the 

Over-all winning establishment that are participating in 
Junior type at least one entry in each category A, C, D 

and E The calculation will be done with the highest 

scores of each contestants add together 
 

Category A  

The Best of Thai Cuisine  

Cash prize 12,000 baht will be awarded to the 
competitor with the highest combined scores from 

classes A1 and A2. *Prize for Professional only 
 

Professional 
A1 Modern Thai Cuisine: Individual  

Highest point, Medal and Winner Certificate  
A2 Classic Thai Cuisine: Individual  

Highest point, Medal and Winner Certificate  
 

Junior 
A1 Modern Thai Cuisine: Individual  

Highest point, Medal and Winner Certificate  
Cash prize 2,500 baht 

A2 Classic Thai Cuisine: Individual  

Highest point, Medal and Winner Certificate  
Cash prize 2,500 baht 
 

Category B 

The Best of Western Cuisine  
Cash prize 12,000 baht will be awarded to the 

competitor with the highest combined scores from 
classes B1 and B2. *Prize for Professional only 
 

Professional 

B1 Duck Main Course by BR Group : Individual 

Highest point, Medal and Winner Certificate 
B2 Nagasaki Wagyu Main Course by Nipponham 

Group: Individual 
Highest point, Medal and Winner Certificate 
 

Junior 

B1 Duck Main Course by BR Group : Individual 
Highest point, Medal and Winner Certificate 

Cash prize 2,500 baht 
B2 Nagasaki Wagyu Main Course by Nipponham 

Group: Individual 
Highest point, Medal and Winner Certificate 

Cash prize 2,500 baht 
 

Category C 

The Best of Innovation Cuisine 
Cash prize 12,000 baht will be awarded to the 

competitor with the highest combined scores from 
classes C1 and C2. *Prize for Professional only 
 

Professional  

C1 Burger Innovation: Individual 
Highest point, Medal and Winner Certificate 

C2 World Street food: Individual 

Highest point, Medal and Winner Certificate 

Junior 

C1 Burger Innovation: Individual 
Highest point, Medal and Winner Certificate  

Cash prize 2,500 baht 
C2 World Street food: Individual 

Highest point, Medal and Winner Certificate 

Cash prize 2,500 baht 
 

Category D 

The Best of Pastry Art / Professional 

Cash prize 12,000 baht will be awarded to the competitor 
with the highest combined scores from classes D1 and D2. 

*Prize for Professional only 
 

Professional   
D1 Western Cold Plated Dessert: Individual 

Highest point, Medal and Winner Certificate 
D2 Western Hot Plated Dessert: Individual 

Highest point, Medal and Winner Certificate 
 

Junior 
D1 Western Cold Plated Dessert: Individual 

Highest point, Medal and Winner Certificate 
Cash prize 2,500 baht 

D2 Western Hot Plated Dessert: Individual 

Highest point, Medal and Winner Certificate 
Cash prize 2,500 baht 
 

Category E 

The Best of Culinary Team  
Professional  

E1 3 Course Free Style Set Menu: Team of 3 
Highest point, Trophy, Medal and Winner Certificate with 

cash prize 15,000 baht 

Junior 
E1 3 Course Free Style Set Menu: Team of 3 

Highest point, Medal and Winner Certificate 
Cash prize 3,500 baht 
 

Category F  

Fruit and vegetable carving 
F1 Fruit & Vegetable Carving Live: Individual  

Highest point, Medal and Winner Certificate with cash prize 

4,000 baht 
F2 Fruit & Vegetable Carving Live: Team of 3  

Highest point, Medal and Winner Certificate with cash prize 
6,000 baht 
 

Special awards by “Ms.Noriko Kosaka Chief Director of 

Japan Fruit & Soap Carving Society” 
 

The 1st place highest point, Flight ticket round trips ( full 
service) Bangkok to Japan for 2 persons 

The 2nd place highest point, Cash prize 6,000 baht 
The 3rd place highest point, Cash prize 3,000 baht 
 

Remark  

1.This prize for Thai contestants only.   
2.The flight can be changed to its half price money. 

3.Passenger's name on the flight ticket cannot be changed. 
 

Category G 
Free Style Ice carving 

G1 = Free Style Ice carving: Individual 
Highest point, Medal and Winner Certificate with cash prize 

4,000 baht 
G2    Free Style Ice Carving: Team of 2 

Highest point, Medal and Winner Certificate with cash prize 

6,000 baht 
Note: Not include tax deducted 5% 
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ประเภทของรางวลั 

รางวลัสงูสดุ:  
ทมีทีท่ าคะแนนไดด้ทีีสุ่ดของการแข่งขันท าอาหาร จะไดรั้บ

ถว้ยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ พรอ้มเงนิ
รางวัล 30,000 บาท (นับรวมจากคะแนนทุกประเภททีเ่ขา้

แข่งขัน แบบ Professional เท่านัน้ ทัง้ A,B,C,D และ E หาก

สง่หลายคน/ทมี จะนับเฉพาะคะแนนทีไ่ดส้งูทีส่ดุ) 
 

ทมีทีท่ าคะแนนไดด้ทีีสุ่ดของการแข่งขันท าอาหาร จะไดรั้บ

ถว้ยจากทางผูจ้ัด พรอ้มเงนิรางวลั 10,000 บาท (นับรวมจาก

คะแนนทกุประเภททีเ่ขา้แขง่ขนั แบบ Junior เทา่นัน้ ทัง้ A, C, 
D และ E หากส่งหลายคน/ทีม จะนับเฉพาะคะแนนที่ไดสู้ง

ทีส่ดุ) 
 

ประเภท A  
The Best of Thai Cuisine  

ผูเ้ขา้แขง่ขันทีท่ าคะแนนไดด้ทีีส่ดุของการแขง่ขนัท าอาหาร จะ
ไดร้ับถว้ยเกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 12,000 บาท (นับรวมจาก

คะแนนการแขง่ขัน A1 และ A2 ในแบบ Professional เทา่นัน้ ผู ้

เขา้แขง่ขนัจะตอ้งท าการแขง่ขันทัง้ 2 ประเภท 
 

Professional 

A1 การแขง่ขนัท าอาหารไทยรว่มสมยัประเภทบคุคล 
รางวลัสงูสดุถว้ยเกยีรตยิศ เหรยีญ และ ประกาศนยีบตัร 

A2   การแกะสลักผักและผลไม ้ประเภททมี 3 คน 
รางวลัสงูสดุถว้ยเกยีรตยิศ เหรยีญ และ ประกาศนยีบตัร 

Junior 
A1 การแขง่ขนัท าอาหารไทยสมยัใหมป่ระเภทบคุคล 

รางวัลสงูสดุถว้ยเกยีรตยิศ เหรยีญ และ ประกาศนียบัตร และเงนิ

รางวลั 2,500 บาท 
A2   การแกะสลักผักและผลไม ้ประเภททมี 3 คน 

รางวลัสงูสดุถว้ยเกยีรตยิศ เหรยีญ และ ประกาศนยีบตัร และเงนิ
รางวลั 2,500 บาท 
 

 

ประเภท B 

The Best of Western Cuisine 
ผูเ้ขา้แขง่ขันทีท่ าคะแนนไดด้ทีีส่ดุของการแขง่ขนัท าอาหาร จะ

ไดร้ับถว้ยเกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 12,000 บาท (นับรวมจาก

คะแนนการแขง่ขัน B1 และ B2 ในแบบ Professional เทา่นัน้ ผู ้
เขา้แขง่ขนัจะตอ้งท าการแขง่ขันทัง้ 2 ประเภท 
 

Professional 

B1 การแขง่ขนัท าอาหารจานหลกั “ประเภทเป็ด” โดย BR 

Group ประเภทบคุคล 
รางวลัสงูสดุถว้ยเกยีรตยิศ เหรยีญ และ ประกาศนยีบตัร 

B2 การแขง่ขนัท าอาหารจานหลกั “ประเภทเนือ้ววัวากวิ” โดย 

Nipponham Group ประเภทบคุคล 
รางวลัสงูสดุถว้ยเกยีรตยิศ เหรยีญ และ ประกาศนยีบตัร 

Junior 
B1 การแขง่ขนัท าอาหารจากหลัก “ประเภทเป็ด”  

ประเภทบคุคล 
รางวลัสงูสดุถว้ยเกยีรตยิศ เหรยีญ และ ประกาศนยีบตัร และเงนิ

รางวลั 2,500 บาท 

B2 การแขง่ขนัท าอาหารจากหลัก “ประเภทเนือ้วัว”  
ประเภทบคุคล 

รางวลัสงูสดุถว้ยเกยีรตยิศ เหรยีญ และ ประกาศนยีบตัร และเงนิ
รางวลั 2,500 บาท 
 

ประเภท C 

The Best of Innovation Cuisine  
ผูเ้ขา้แขง่ขันทีท่ าคะแนนไดด้ทีีส่ดุของการแขง่ขนัท าอาหาร จะ

ไดร้ับถว้ยเกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 12,000 บาท (นับรวมจาก
คะแนนการแขง่ขัน C1 และ C2 ในแบบ Professional เทา่นัน้ ผู ้

เขา้แขง่ขนัจะตอ้งท าการแขง่ขันทัง้ 2 ประเภท 
 

Professional 
C1 การแขง่ขันท าอาหาร “ประเภทเบอรเ์กอร”์ ในรปูแบบความคดิ

สรา้งสรรค ์ประเภทบคุค 
รางวลัสงูสดุถว้ยเกยีรตยิศ เหรยีญ และ ประกาศนยีบตัร 

C2 การแขง่ขนัท าอาหาร “ประเภทอาหารรมิทาง” ประเภทบคุคล 
รางวลัสงูสดุถว้ยเกยีรตยิศ เหรยีญ และ ประกาศนยีบตัร 

Junior 

C1 การแขง่ขันท าอาหาร “ประเภทเบอรเ์กอร”์ ในรปูแบบความคดิ
สรา้งสรรค ์ประเภทบคุค 

รางวัลสูงสุดถว้ยเกียรติยศ เหรียญ และ ประกาศนียบัตร และเงิน
รางวลั 2,500 บาท 

C2 การแขง่ขนัท าอาหารแบบตะวนัออกพบตะวนัตก 
ประเภททมี 3 คน 

รางวัลสูงสุดถว้ยเกียรติยศ เหรียญ และ ประกาศนียบัตร และเงิน

รางวลั 2,500 บาท 
 

ประเภท D 

The Best of Pastry Art  
ผูเ้ขา้แขง่ขันทีท่ าคะแนนไดด้ทีีส่ดุของการแขง่ขนัท าอาหาร จะไดร้ับ

ถว้ยเกยีรตยิศ พรอ้มเงนิรางวลั 12,000 บาท (นับรวมจากคะแนนการ

แขง่ขนั D1 และ D2 ในแบบ Professional เทา่นัน้ ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้ง
ท าการแขง่ขันทัง้ 2 ประเภท 
 

Professional 
D1 การแขง่ขันท าของหวานตะวันตก “ประเภทเย็น” ประเภทบคุคล 

รางวลัสงูสดุถว้ยเกยีรตยิศ เหรยีญ และ ประกาศนยีบตัร 
D2 การแขง่ขันท าของหวานตะวันตก “ประเภทรอ้น” ประเภทบคุคล 

รางวลัสงูสดุถว้ยเกยีรตยิศ เหรยีญ และ ประกาศนยีบตัร 

Junior 
D1 การแขง่ขันท าของหวานตะวันตก “ประเภทเย็น” ประเภทบคุคล 

รางวัลสูงสุดถว้ยเกียรติยศ เหรียญ และ ประกาศนียบัตร และเงิน
รางวลั 2,500 บาท 

D2 การแขง่ขันท าของหวานตะวันตก “ประเภทรอ้น” ประเภทบคุคล 
รางวัลสูงสุดถว้ยเกียรติยศ เหรียญ และ ประกาศนียบัตร และเงิน

รางวลั 2,500 บาท 
 

ประเภท E 
The Best of Culinary Team  

Professional 
E1 การแขง่ขนัท าอาหารชดุฟรสีไตล ์ประเภททมี 3 คน 

รางวลัสงูสดุถว้ยเกยีรตยิศ เหรยีญ ประกาศนยีบตัร และเงนิรางวัล 
15,000 บาท 

Junior 

E1 การแขง่ขนัท าอาหารชดุฟรสีไตล ์ประเภททมี 3 คน 
รางวัลสูงสุดถว้ยเกียรติยศ เหรียญ และ ประกาศนียบัตร และเงิน

รางวลั 3,500 บาท 
 

ประเภท F 

Fruit and vegetable carving 

F1   การแกะสลักผัก และผลไมป้ระเภทบคุคล 
รางวัลสูงสุดถว้ยเกียรตยิศ เหรียญ ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 

4,000 บาท 
F2   การแกะสลักผักและผลไม ้ประเภททมี 3 คน 

รางวัลสูงสุดถว้ยเกียรตยิศ เหรียญ ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 
6,000 บาท 
 

รางวลัพิเศษจาก “Ms.Noriko Kosaka Chief Director of 

Japan Fruit & Soap Carving Society” 
 

ผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูสดุอันดับ 1 จะไดร้ับ ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับฟลูเซอรว์สิ
(กรงุเทพ – ประเทศญีปุ่่ น) จ านวน 2 ใบ  

ผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูสดุอนัดับ 2 จะไดร้ับ เงนิสด จ านวน 6,000 บาท 
ผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูสดุอนัดับ 3 จะไดร้ับ เงนิสด จ านวน 3,000 บาท 

หมายเหต ุ 
1.ส าหรับผูช้นะทีถ่อืสญัชาตไิทย เทา่นัน้  

2.ส าหรับผูช้นะที่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถเลือกรับเป็นเงินสด
ครึง่หนึง่ของราคาตั๋วโดยสารเครือ่งบนิ 

3.ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถเปลีย่น ชือ่ผูโ้ดยสารเป็นบคุคลอืน่ได ้ 
 

ประเภท G 
Free Style Ice carving 

G1 การแกะสลักน ้าแข็งประเภทบคุคล 
รางวัลสูงสุดถว้ยเกียรตยิศ เหรียญ ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 
4,000 บาท 

G2 การแกะสลักน ้าแข็งประเภททมี 2 คน 
รางวัลสูงสุดถว้ยเกียรตยิศ เหรียญ ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 

6,000 บาท 
 

หมายเหต:ุ รางวลัจากการแขง่ขนัจะถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย5 % 
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Registration/ Application Fees 

 
Please complete the appropriate entry form enclosed 

and submit to the organiser within the stipulated 
deadline.  
 

Participants are advised to consider carefully the 

categories they intend to participate in, before 
submitting their entry forms. No changes of categories 

or refund of registration fees for whatever reasons will 

be allowed, once the application has been accepted. 
 

Acceptance of entries is, on a first-come first-serve 
basis. Submission of a completed entry form shall 

constitute acceptance of an agreement to abide to the 
Rules and Regulations of this gathering. 
 

Foreign nationals, requiring a visa to enter the 

Kingdom of Thailand, are strongly advised to submit 
their visa application to the royal Thai Embassy in their 

home country at least 2 months before departure. 

Please send also a copy to the organiser for a local 
follow up. 
 

A registration / application fees has to be paid 

accordingly for each team; 
 

Team Contests (E1, F2, G2)  1,000 THB 
Individual Entries (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, 

D2, F1,G1)  500 THB  
 

Payments 
All payments to be made to the following account: 

KASIKORN THAI BANK, Phaholyothin Branch. 
400 Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai,  

Bangkok 10400 Thailand 

Account No: 099-1-29187-3 
Account Name: Bangkok Exhibition Services Ltd., 

Bank Code: KASI TH BK  
Contact : Mr.Putthaporn Pudmalung 

Tel:  02 615 1255 ext. 109 

Fax: 02 615 2991 
Email: putthaporn@besallworld.com 
 

Condition of Participation 

Each team and individual has to present the registered 
program completely on the days assigned by the 

organizers. Exhibits that have already have been 
awarded, cannot be judged again, but will be 

disqualified in case of misuse. 
 

Professional Participant: is only for restaurant, 
hotel’s employee, chef etc. age over 25 years old. 

Junior Participant: is only for hotel or culinary 

institute student age not over than 25 years old. 
 

Please attached Identity card or passport when 

send application form. 
 

Photographs and Pictures 
The organizers of Thailand’s International Culinary Cup 

claim the rights of all photographs and pictures taken by 
the official photographer. 
 

Recipes 

The organizers of Thailand’s International Culinary Cup 

claim all rights of all recipes and menu’s. 
 

Deadline for Submission of Registration Forms: 
11 August 2017  

การลงทะเบยีน/ อตัราคา่สมคัร 

 
กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครพรอ้มหลักฐานการช าระค่าสมัคร

ของแตล่ะประเภท ยืน่ตอ่ผูจ้ัดงานภายในเวลาทีก่ าหนด 
 

โปรดพิจารณาประเภทการแข่งขันที่ตนเองสนใจสมัครอย่าง

รอบคอบกอ่นยืน่ใบสมัคร เพราะหลังจากยืน่ใบสมัครเรยีบรอ้ยแลว้
จะไม่มกีารเปลีย่นแปลงประเภทการแขง่ขันหรอืคนืคา่สมัคร ไม่วา่

ในกรณีใดก็ตาม 
 

การอนุมัตกิารสมัครเป็นไปตามล าดับก่อนหลัง และควบคู่ไปกับ

การยอมรับขอ้ตกลงของผูเ้ขา้แข่งขันว่าจะท าตามกฎกตกิาและ
ระเบยีบของการแขง่ขนัดว้ย 

 
ชาวต่างชาตติอ้งท าการขอวีซ่าเขา้ราชอาณาจักรไทย  โดยมี

ขอ้แนะน าว่าควรยื่นค าขอต่อสถานทูตไทยในประเทศของตน 
อย่างนอ้ย 1-2 เดอืนกอ่นการเดนิทาง และกรุณาสง่ส าเนาใหผู้จั้ด

งานเพือ่ความสะดวกในการตดิตามเรือ่งตอ่ไป 

 
วธิกีารลงทะเบยีนและอตัราคา่สมัครนัน้ขึน้อยูก่ับประเภทของทมีที่

ลงสมัคร 
การแขง่ขนัประเภททมี (E1, F2, G2) 1,000 บาท 

การแขง่ขนัประเภทบุคคล (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, 

D2, F1,G1)  500 บาท 
 

วธิกีารช าระเงนิ 
สามารถช าระผ่านไดโ้ดยโอนเงนิเขา้บญัชตีามนี้ 

ธนาคารกสกิรไทยสาขาพหลโยธนิ บญัชกีระแสรายวนั 
400 ถนนพหลโยธนิ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

หมายเลขบญัช ี099-1-29187-3 

ชือ่บญัช ีBangkok Exhibition Services Ltd., 
Bank Code: KASI TH BK 

สง่หลกัฐานการช าระมาที ่: คณุพุทธพร พุดมะลัง 
โทรศพัท ์: 02 615 1255 ตอ่ 109 

แฟกซ ์: 02 615 2991 

อเีมล ์:  putthaporn@besallworld.com 
 

เง ือ่นไขส าหรบัผูเ้ขา้รว่มสมคัร 
แตล่ะทมีและแตล่ะบคุคลนัน้ตอ้งแสดงตัวในโปรแกรมทีก่ าหนดใน

วนัทีก่ าหนดไว ้ ผลงานทีเ่คยไดแ้สดงและไดรั้บรางวลัแลว้ ไม่

สามารถน ามาร่วมเขา้แขง่ขนัไดอ้กี แตเ่ราจะตดัสทิธิค์ณุ หรอืทมี
ของคณุทนัท ี

 
การแขง่ขนัแบบProfessional 

จัดไวส้ าหรับผูท้ีท่ างานรา้นอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ฯลฯ ทีม่อีายุ
ตัง้แต ่25 ปีเป็นตน้ไป 

 

การแขง่ขนั Junior 
จัดไวส้ าหรับนิสตินักศึกษาที่ตอ้งการพัฒนาศักยภาพทางดา้น

อาหารใหท้ดัเทยีมมอือาชพีโดยตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 25 ปี 
กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชนสง่มาพรอ้มกบัใบสมคัร 

 

ภาพถา่ย และ รูปภาพ 
ผูจ้ัดงาน Thailand’s International Culinary Cup นัน้มสีทิธใ์น

รูปภาพและรูปถา่ยทัง้หมด ทีถ่า่ยโดยเจา้หนา้ทีช่า่งภาพของเรา 
 

สตูรอาหาร 
ผูจ้ัดงาน Thailand’s International Culinary Cup นัน้มสีทิธใ์น

สตูรอาหารและเมนูทัง้หมด และใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัทกุทมีสง่สตูร

อาหารในวนัลงทะเบยีนการแขง่ขนั 
 

วนัสิน้สุดของการยืน่แบบฟอรม์ใบสมคัรคอื 11 สงิหาคม 
2560 
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General Guidelines 
 
Security 

 

BITEC Hall shall maintain security for building areas and 
internal patrols only. General security will be provided 

courtesy of BES during the set-up, the show and through 
to the removal of the exhibitions. The organiser shall not 

be held responsible for any claims, demands and 
expenses resulting from damage, loss, thefts, injury or 

fatality of exhibits at the exhibition and during closing.  

 
 

Electrical Outlets 
 

There are 220 volt convenience outlets throughout the 

whole exhibition hall available. 
 

Table Dimensions / Display 
 

All stands and tables will be specified in the relevant 

competition rules of each category. Neither table-
clothes nor skirting will be provides. 

Organiser will clean display zone on 17.30 hrs. in every 
day. 

 
Equipment& Utensils 

 

All heavy equipment and fixtures to be brought to the 
competition area for the contestants must be properly 

marked with property control numbers of the 
participating establishments. Kitchen utensils and tools, 

including small electrical equipment should be packed 

together in properly marked toolboxes or crates. 
 

Entrances 
 

To ease the flow of the participants during the set up, 
each participating establishment and school will be 

assigned to a specific entrance to use.  

 
 

 
General 

 

Only name badge provided by organiser allowed to be 
used.  ONLY after the judging, the establishment is 

allowed to place name cards with their own logos on the 
side.  For safety reasons, each participant must check 

the table before setting up the display.  All set- ups 
should be completed within the time frame allocated by 

chairman of the organizing committee.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ขอ้มลูท ัว่ไป 
 
ความปลอดภยั 

 

ทางไบเทคจะรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบๆและตรวจตรา
ภายในเท่านัน้ การรักษาความปลอดภัยทั่วๆไปจะด าเนินการโดย

บรษัิทแบงค็อค เอ็กซบิชิัน่ เซอรว์สิเซส ระหวา่งชว่งเวลากอ่สรา้ง
จนถงึวันเคลือ่นยา้ยจากงานแสดงสนิคา้ในครัง้นี้ ผูจั้ดงานจะไม่

รับผดิชอบต่อความสญูหายของทรัพย์สนิใดๆ ความเสยีหายจาก
การถูกขโมย การเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายใดๆจะกระท ามิได ้ทัง้ใน

ระหวา่งวนัทีม่กีารกอ่สรา้งบธู วนัเปิดงาน ระหวา่งงานจนถงึระหวา่ง

การปิดงาน 
 

การจา่ยกระแสไฟฟ้า 
 

ก าลงัไฟฟ้าจ านวน 220 โวลต ์จะจา่ยใหต้ลอดเวลาระหวา่งการจัด

งานแสดงสนิคา้และการแขง่ขนั 
 

การจดัซุม้ และโตะ๊ขนาดตา่งๆ / โตะ๊วางผลงาน 
 

ซุม้และโต๊ะทกุขนาดจะถูกส ารองไวต้ามกฎเกณฑข์องการแข่งขัน

ของแต่ละประเภท และจะไม่มผีา้ปูโต๊ะ หรือผา้รอบโต๊ะส ารองไว ้
ให ้

ผูจ้ัดการแข่งขันจะท าการจัดเก็บอาหารทีท่ าการจัดแสดงในเวลา 
17.30น. ของทกุวนั 

 
อุปกรณแ์ละเครือ่งครวั 

 

อปุกรณ์ใหญ่ๆและสิง่ตดิตัง้ทีจ่ะน าเขา้มาบรเิวณแสดงหรอืแขง่ขัน
จะตอ้งมีเครื่องหมาย พรอ้มหมายเลขควบคุมทรัพย์สินของ

เครื่องใชท้ัง้หมด เครื่องครัว และเครื่องใชไ้ฟฟ้า ควรจะเก็บไว ้
ดว้ยกัน และท าเครื่องหมายทีก่ล่องเก็บของ หรือกล่องเครื่องมอื

ใหช้ดัเจน 

 
การเขา้บรเิวณการแขง่ขนั 

 
เพื่อความสะดวกในการเขา้งานและบรเิวณการแข่งขันระหว่างวัน

เตรยีมงาน ผูเ้ขา้แขง่ขันและนักเรียนจะเขา้ทางพเิศษทีจ่ัดเตรียม
ไว ้

 

 
 

 
รายละเอยีดท ัว่ๆไป 

 

ป้ายชือ่ที่ใช ้อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะป้ายที่จัดเตรียมโดยผูจั้ดงาน
เทา่นัน้ หลังจากการพจิารณาตัดสนิของคณะกรรมการ สถาบันจงึ

จะไดรั้บอนุญาตใหใ้ชป้้ายชื่อที่มีโลโกข้องตัวเอง เพื่อความ
ปลอดภัยของผูเ้ขา้แข่งขันทุกท่าน ควรตรวจตราความเรียบรอ้ย

ของโตะ๊กอ่นจัดแสดง การจัดเตรยีมทกุอย่างควรเสร็จสิน้เรยีบรอ้ย
ในเวลาทีก่ าหนดไวโ้ดยประธานกรรมการจัดงาน 
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General Information for Competitors 
 

Guidelines for Competitors Participants’ Badges 
 

A. Official participants are assigned badges with 

the registration numbers for each entry purpose 
B. Participants will receive their badges when 

registration. 
C. Registration numbers are equal to the 

competition code number 

D. Badges are personal and non-transferable 
E. Kindly report loss of badges at the Organizers 

office 
F. Competition cards must be worn at all time. 

 

Jury 
Requirements / Qualification 

Only those persons able to proof their lengthy 
professional experience in this field may be appointed to 

the demanding position of jury members. It is within the 
right of the organizer to impose an age limit on jury 

members. 

 
Responsibilities / Duties 

 
Members of the jury must always act properly and 

correctly. They must comply with the directives laid 

down by the official assessment commission. When 
applicable, instruction meetings must be attended. 

Members of the jury must carry out their task as 
stipulated by the assessments commission. They must 

judge in an unbiased manner, to the best of their 
knowledge and with consideration of prevailing culinary 

and cultural practices. They must judge individually 

according to their own personal opinion, but at the same 
time respecting the opinion of the other judges. 

 
Ranking 

 

Scale of Medals for all competitions 
Gold medal   90-100 points 

Silver medal   80-89   points 
Bronze medal   70-79   points 

Certificate   50-69   points 

 
All participants will receive a certificate of participation 

 
Rank Announcements 

The announcing of ranks and prizes will take place 
within the merited professional settings, on a daily basis 

at 18. 00 hour.  However, the best winner of each 

category will be announced on the last day of the 
contest in an official environment.  Representatives of 

the organizing associations should be present to receive 
their awards.  Participants should be dressed in either a 

smart uniform or clean attire that represents their 

establishment. 
 

 
 

 
 

 

 

ขอ้มลูท ัว่ไปส าหรบัผูเ้ขา้แขง่ขนั 
 

ป้ายชือ่ของผูเ้ขา้รว่มงาน 
 

A. ป้ายตดิหนา้อกของผูเ้ขา้แขง่ขันแตล่ะประเภทจะถกู

ก าหนดดว้ยหมายเลขลงทะเบยีน 
B. ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะไดรั้บป้ายตดิหนา้อกเมือ่ลงทะเบยีน

ส าหรับการแขง่ขนัแลว้เทา่นัน้ 
C. จ านวนหมายเลขลงทะเบยีนจะเทา่กับจ านวนของผูเ้ขา้

แขง่ขนั 

D. ป้ายชือ่ถอืเป็นของสว่นตวั และไมส่ามารถเปลีย่นใหผู้อ้ ืน่
ใชไ้ด ้

E. ถา้มกีารสญูหายของป้ายชือ่กรุณารายงานแกผู่จั้ดงาน 
F. ป้ายชือ่ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้งใสต่ลอดเวลาการแขง่ขนั 

 

 
คณะกรรมการตดัสนิ 

ขอ้ก าหนด/คุณสมบตั ิ
คณะกรรมการคือผูท้ี่มีประสบการณ์ในสายอาชีพนี้เ ป็นระยะ

เวลานาน และไดรั้บการแตง่ตัง้ในต าแหน่ง เป็นสทิธขิองผูจั้ดงาน
ทีจ่ะก าหนดอายขุองสมาชกิกรรมการฯ 

 

 
ความรบัผดิชอบ/หนา้ที ่

คณะกรรมการตอ้งปฎบิัตติามกฎอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมตาม
แนวทางการตัดสนิที่ไดว้างไว ้ตอ้งเขา้ประชุมเมื่อมีการเรียก

ประชมุสมาชกิ ตอ้งปฎบิตัหินา้ทีต่ามทีก่ าหนดใหแ้ละตัดสนิโดยไม่

เอนเอยีงใดๆทัง้ส ิน้ ตัดสนิดว้ยความรูค้วามสามารถทีม่ีอยู่ และ
พจิารณาในหลักความเป็นจรงิโดยทั่วๆไปหรือในธรรมเนียมของ

หลกัการท าอาหาร สามารถตดัสนิดว้ยวจิารญาณ และความคดิเห็น
สว่นตวั ในขณะเดยีวกนัก็ตอ้งเคารพความคดิของผูต้ดัสนิอืน่ๆดว้ย 

 
 

คะแนนและเกณฑก์ารไดร้บัเหรยีญรางวลัส าหรบัการแขง่ขนั

ทกุประเภท 
เหรยีญทอง  90-100 คะแนน 

เหรยีญเงนิ  80-89   คะแนน 
เหรยีญทองแดง 70-79   คะแนน 

ประกาศนยีบตัร  50-69   คะแนน 

 
ผูเ้ขา้แขง่ขนัทกุคนจะไดรั้บใบประกาศนยีบตัรเพือ่แสดงวา่เป็น

ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัในครัง้นี้ 
 

การประกาศผลคะแนนและรางวลั 

การประกาศคะแนนและรางวัลจะท าการประกาศผลทกุประเภททกุ
วัน เวลา 18.00 น. ส่วนผูท้ีช่นะและท าคะแนนไดด้ทีีสุ่ดของทุก

ประเภทจะประกาศใหท้ราบในวันสดุทา้ยของการแขง่ขนัอย่างเป็น
ทางการ หัวหนา้ทีมของแต่ละทีมควรเป็นผูข้ ึ้นมารับรางวัล 

ผูเ้ขา้ร่วมงานควรแตง่การในเครือ่งแบบ หรอืแตง่กายใหเ้หมาะสม
ทีจ่ะเป็นตวัแทนของหน่วยงานหรอืสถาบนันัน้ๆ 
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Category A (Professional & Junior) 
(Chaitip  Co., Ltd./ Product : Panomrung Rice) 
 
 
 

(A1) Modern Thai Cuisine: Individual 
To prepared 1 Modern Thai Cuisine Western Plating 

Main Course Menu within 60 minutes (3 portion) 
Taste must be authentic in Thai Taste, cooking 

method, cooking techniques and presentation must be 

modern present. The menu must include Protein, 
Carbohydrate, Vegetable and Sauce. 

To be serve in 3 main course plate (28cm to 32cm) 
 

(A2) Classic Thai Cuisine: Individual 

To prepared 1 Classic Thai Cuisine Main Course Menu 
within 60 minutes (3 portion) Taste must be authentic 

in Thai Taste and cooking method, cooking techniques 
and presentation must be classic present. The menu 

must include Protein, Carbohydrate, Vegetable and 

Sauce to be serve in any classic way of serving 
 
Panomrung Rice will be provided by Chaitip upon 
orientation day and only cooked rice can bring on the 
competition day not finished or seasoned. All mise-en-place 
must have prepared at the competition kitchen 
 
Rules  
>Fully equipped kitchen 
> Display table of 60 cm x 110 cm / share by 2 individual  
> The exhibitors have to provide their own ingredients,  
cooking utensils, cooking apparatuses & chinaware for the 
cooking contest.  
> The exhibitors have to stay in the cooking area and 
clean their respective kitchen before they leave.  
> Menu card is to be display on the display table.  
> 1 set of recipe card had to be ready for judges.  
> 1 set of recipe card had to be ready  

> Registration: (1) hour prior to the competition 

Identification:  Hotel and Restaurant logos, 
including logos on uniforms is NOT PERMITTED, 

only when after judging has adjourned, the 

competitors Establishment may display Company 
Logos etc., for Public Relation purposes.  

 
Guidelines for Assessment (Category A) 
Material brought / Mise-en-place       0-10 points 
Clear arrangement of materials, clean working place, proper 
working position, and clean uniforms, proper working 
technique.  Correct utilization of working time and punctual 
completion. 
 
Hygiene and Food Safety  0-10 points 
Attention paid to hygiene and food safety during the 
preparation of food, work premises and hall.  

 
Presentation and Innovation  0-30 points 
Ingredients and side dishes must be in harmony.  Points are 
granted for excellent combination, simplicity and originality in 
composition. 
 
Taste and Texture   0-50 points 
The dish must have appropriate taste and seasoning.  In 
quality, flavor and colors, the dish should conform to today’ s 
standards of nutritional values. 

 

Total Possible Points Achieve 100 points 
 

ประเภท A (Professional & Junior) 

(บรษิทั ชยัทพิย ์จ ากดั / ผลติภณัฑ ์: ขา้วพนมรุง้) 
 

 
(A1) การแขง่ขนัท าอาหารไทยรว่มสมยัประเภทบุคคล 
ผูเ้ขา้แขง่ขนัปรุงอาหารไทยสมัยใหม ่1 ชนดิ ทัง้หมด 3 ที ่ภายใน

เวลาทีก่ าหนด 1 ช.ม. โดย 2 ทีส่ าหรับกรรมการ อกี 1 ทีส่ าหรับ

จัดแสดง รสชาตติน้ต าหรับไทยแท ้วธิกีารปรุงสกุและการน าเสนอ
ในรูปแบบสมัยใหม ่ในจานอาหารตอ้งประกอบดว้ย โปรตนี ,

คารโ์บไฮเดรต,ผัก และ ซอส เสริฟ์ในจานส าหรับอาหารจานหลกั
ขนาด (28 ซม. – 32ซม.) 

 

(A2) การแขง่ขนัท าอาหารไทยตน้ต าหรบัประเภทบุคคล 
ผูเ้ขา้แขง่ขนัปรุงอาหารไทยตน้ต าหรับ 1 ชนดิ ทัง้หมด 3 ที ่

ภายในเวลาทีก่ าหนด 1 ช.ม. โดย 2 ทีส่ าหรับกรรมการ อกี 1 ที่
ส าหรับจัดแสดง รสชาต ิวธิกีารปรุงสกุ และการน าเสนอในรูปแบบ

ไทยแท ้ในจานอาหารตอ้งประกอบดว้ย โปรตนี ,คารโ์บไฮเดรต

,ผัก และ ซอส  
 

ขา้วพนมรุง้ ถกูจัดเตรยีมโดยบรษัิทชยัทพิยจ์ ากดั จะแจกในวนั
ปฐมนเิทศ ขา้วสวยสามารถหงุมาในวนัท าการแขง่ขนัไดแ้ตห่า้ม

ปรุงรสหรอืเตรยีมใดๆนอกเหนอืจากนัน้ 
สว่นผสมทัง้หมดตอ้งจัดเตรยีมทีค่รัวแขง่ขนัในวนัแขง่ขนั 

 

กตกิา 
- ผูจ้ัดจะเตรยีมครัวพรอ้มอปุกรณ์พืน้ฐานไวใ้ห ้ 

- ขนาดโต๊ะแสดงผลงาน 60 x 110 ซม. ทมีละ 1 โต๊ะ 
-ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งจัดหาสว่นผสม เครือ่งปรุง อปุกรณ์มาเอง 

- ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งเก็บของและท าความสะอาดครัวใหเ้รยีบรอ้ย

เมือ่จบการแขง่ขนั 
- ตอ้งท าเมนูการด์ส าหรับวางบนโตะ๊แสดงผลงาน 

- และท าสตูรอาหาร 1 ชดุส าหรับกรรมการ 
- และท าสตูรอาหาร 1 ชดุส าหรับผูจั้ดการแขง่ขนัใหใ้นวนัเวลาท า

การลงทะเบยีน 
- ลงทะเบยีนกอ่นเวลาการแขง่ขนั 1 ชม. 

ไมอ่นุญาตใหม้ ี การแสดงสญัลกัษณเ์ฉพาะ เช่น โลโกข้อง

โรงแรม รา้นอาหาร รวมท ัง้โลโกบ้นยนูฟิอรม์ทีใ่ส ่ ยกเวน้
คณะกรรมการตดัสนิเสร็จสิน้แลว้ ผูเ้ขา้แขง่ขนัจงึสามารถ

แสดงโลโกบ้รษิทัเพือ่การประชาสมัพนัธไ์ด ้    
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ประเภท A) 

วตัถุดบิทีน่ ามาใช ้/ การเตรยีมการ 0-10 คะแนน 
จัดเตรยีมวตัถดุบิอปุกรณ์มาอย่างเรยีบรอ้ย บรเิวณจัดท าอาหาร

สะอาด ต าแหน่งทีท่ าอาหารเหมาะสม การแตง่กายสะอาด
เรยีบรอ้ย การปรุงอาหารถกูวธิ ีเวลาทีใ่ชใ้นการปรุงอาหารถกูตอ้ง

ตรงตามก าหนดและสมบรูณ์แบบ  

 
สขุอนามยัและความปลอดภยั  0-10 คะแนน 

เตรยีมอาหารในบรเิวณอาคารหรอืหอ้งอาหารหอ้งครัวอยา่งถกู
สขุอนามัยและค านงึถงึความปลอดภัย 

 
การจดัแสดง และนวตักรรม  0-30 คะแนน 

สว่นประกอบตกแตง่อาหารบรเิวณรอบจาน ควรมคีวามกลมกลนื

เป็นทีย่อมรับ เรยีบง่ายและเป็นองคป์ระกอบทีแ่ปลกใหม่ 
 

รสชาต ิและสว่นผสม   0-50 คะแนน 
อาหารตอ้งมสีว่นผสมของเครือ่งปรุงและรสชาตเิหมาะสมในเรือ่ง

ของคณุภาพ กลิน่และสอีาหารควรสอดคลอ้งกบัคณุคา่มาตรฐาน

ทางโภชนาการอาหารปัจจบุนั 
 

คะแนนรวม    100 คะแนน 
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Category B  (Professional & Junior) 

(B1) Duck Main Course by BR Group : Individual 
(Bangkok Ranch Public Company Ltd.,/ Product:Duck) 
 
 
 
 

To prepared 1 Western Duck Main Course Menu within 
60 minutes (3 portion) Taste, cooking method, cooking 

techniques and presentation must be western present.  
The menu must include Protein, Carbohydrate, 

Vegetable and Sauce. To be serve in 3 main course 

plate (28cm to 32cm) 
Product : 4 x Duck Breast and 4 x Duck Thigh will be 
provided by Bangkok Ranch Public Company Limited upon 
registration on the competition day. All mise-en-place must 
prepared at the competition kitchen. 

 

(B2) Nagasaki Wagyu Main Course by 

Nipponham Group: Individual 
 

 
To prepared 1 Western Nagasaki Wagyu Main Course 

Menu within 60 minutes (2 portion) Taste, cooking 
method, cooking techniques and presentation must be 

western present. The menu must include Protein, 

Carbohydrate, Vegetable and Sauce. 
To be serve in 2 main course plate (28cm to 32cm)  

Product : 300 g. Nagasaki Wagyu Sirloin will be 
provided by Nipponham Group upon registration on the 
competition day. All mise-en-place must prepared at the 
competition kitchen. 
 

Rules  
>Fully equipped kitchen 
> Display table of 60 cm x 110 cm / share by 2 individual  
> The exhibitors have to provide their own ingredients,  
cooking utensils, cooking apparatuses & chinaware for the 
cooking contest.  
> The exhibitors have to stay in the cooking area and 
clean their respective kitchen before they leave.  
> Menu card is to be display on the display table.  
> 1 set of recipe card had to be ready for judges.  
> 1 set of recipe card had to be ready  
> Registration: (1) hour prior to the competition 
Identification: Hotel and Restaurant logos, including logos on 
uniforms is NOT PERMITTED, only when after judging has 
adjourned, the competitors Establishment may display 
Company Logos etc., for Public Relation purposes.  
 

Guidelines for Assessment (Category B) 
 

Material brought / Mise-en-place       0-10 points 
Clear arrangement of materials, clean working place, proper 
working position, and clean uniforms, proper working 
technique.  Correct utilization of working time and punctual 
completion. 
 

Hygiene and Food Safety  0-10 points 

Attention paid to hygiene and food safety during the 
preparation of food, work premises and hall.  
 

Presentation and Innovation  0-30 points 
Ingredients and side dishes must be in harmony.  Points are 
granted for excellent combination, simplicity and originality in 
composition. 
 

Taste and Texture   0-50 points 
The dish must have appropriate taste and seasoning.  In 
quality, flavor and colors, the dish should conform to today’ s 
standards of nutritional values. 

 
Total Possible Points Achieve 100 points 

ประเภท B   (Professional & Junior) 

(B1) การแขง่ขนัท าอาหารจานหลกั “ประเภทเป็ด” โดย BR 
Group ประเภทบุคคล 

(Bangkok Ranch Public Co.,Ltd / Product : Duck) 
 

 

 
ผูเ้ขา้แขง่ขนัปรุงอาหารจานหลักประเภทเป็ด 1 ชนดิ ทัง้หมด 3 ที ่

ภายในเวลาทีก่ าหนด 1 ช.ม. โดย 2 ทีส่ าหรับกรรมการ อกี 1 ที่

ส าหรับจัดแสดง รสชาต ิวธิกีารปรุงสกุ และการน าเสนอในรูปแบบ
ตะวนัตก ในจานอาหารตอ้งประกอบดว้ย โปรตนี ,คารโ์บไฮเดรต

,ผัก และ ซอส เสริฟ์ในจานส าหรับอาหารจานหลักขนาด (28 ซม. 
– 32ซม.) 
 

ผลติภณัฑ ์ อกเป็ด 4 ชิน้ และ นอ่งเป็ด 4 ชิน้ จัดเตรยีมโดยบรษัิท 
Bangkok Ranch Public Co.,Ltd ในวันแขง่ขัน สว่นผสมทัง้หมดตอ้ง
จัดเตรยีมทีค่รัวแขง่ขันในวันแขง่ขัน 
 

(B2) การแขง่ขนัท าอาหารจานหลกั “ประเภทเนือ้ววัวากวิ” 

โดย Nipponham Group ประเภทบุคคล 
 

 
ผูเ้ขา้แขง่ขนัปรุงอาหารจานหลัก ประเภทเนื้อววัวากวิ 1 ชนดิ 

ทัง้หมด 2 ที ่ภายในเวลาทีก่ าหนด 1 ช.ม. โดย 1 ทีส่ าหรับ

กรรมการ อกี 1 ทีส่ าหรับจัดแสดง รสชาต ิวธิกีารปรุงสกุ และการ
น าเสนอในรูปแบบตะวนัตก ในจานอาหารตอ้งประกอบดว้ย 

โปรตนี ,คารโ์บไฮเดรต,ผัก และ ซอส เสริฟ์ในจานส าหรับอาหาร
จานหลักขนาด (28 ซม. – 32ซม.) 
 

ผลติภณัฑ ์ เน ิอ้สนันอก นางาซาก ิวากวิ 300 กรมั จัดเตรยีมโดย
บรษัิท Nipponham Group ในวันแขง่ขัน สว่นผสมทัง้หมดตอ้งจัดเตรยีม
ทีค่รัวแขง่ขันในวันแขง่ขัน 
 

กตกิา 
- ผูจั้ดจะเตรยีมครัวพรอ้มอปุกรณ์พืน้ฐานไวใ้ห ้ 
- ขนาดโตะ๊แสดงผลงาน 60 x 110 ซม. ทมีละ 1 โตะ๊ 
-ผูเ้ขา้แขง่ขันตอ้งจัดหาสว่นผสม เครือ่งปรงุ อปุกรณ์มาเอง 
- ผูเ้ขา้แขง่ขันตอ้งเก็บของและท าความสะอาดครัวใหเ้รยีบรอ้ยเมือ่จบการ
แขง่ขัน 
- ตอ้งท าเมนูการด์ส าหรับวางบนโตะ๊แสดงผลงาน 
- และท าสตูรอาหาร 1 ชดุส าหรับกรรมการ 
- และท าสตูรอาหาร 1 ชดุส าหรับผูจั้ดการแขง่ขันใหใ้นวันเวลาท าการ
ลงทะเบยีน 
- ลงทะเบยีนกอ่นเวลาการแขง่ขนั 1 ชม. 
ไมอ่นญุาตใหม้ ี การแสดงสญัลกัษณเ์ฉพาะ เชน่ โลโกข้องโรงแรม 
รา้นอาหาร รวมท ัง้โลโกบ้นยูนฟิอรม์ทีใ่ส ่ ยกเวน้คณะกรรมการ
ตดัสนิเสร็จสิน้แลว้ ผูเ้ขา้แขง่ขนัจงึสามารถแสดงโลโกบ้รษิทัเพือ่
การประชาสมัพนัธไ์ด ้    
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ประเภท B) 
 

วตัถุดบิทีน่ ามาใช ้/ การเตรยีมการ 0-10 คะแนน 

จัดเตรยีมวตัถดุบิอปุกรณ์มาอย่างเรยีบรอ้ย บรเิวณจัดท าอาหาร
สะอาด ต าแหน่งทีท่ าอาหารเหมาะสม การแตง่กายสะอาด

เรยีบรอ้ย การปรุงอาหารถกูวธิ ีเวลาทีใ่ชใ้นการปรุงอาหารถกูตอ้ง

ตรงตามก าหนดและสมบรูณ์แบบ  
 

สขุอนามยัและความปลอดภยั  0-10 คะแนน 

เตรยีมอาหารในบรเิวณอาคารหรอืหอ้งอาหารหอ้งครัวอยา่งถกู

สขุอนามัยและค านงึถงึความปลอดภัย 
 

การจดัแสดง และนวตักรรม  0-30 คะแนน 

สว่นประกอบตกแตง่อาหารบรเิวณรอบจาน ควรมคีวามกลมกลนื
เป็นทีย่อมรับ เรยีบง่ายและเป็นองคป์ระกอบทีแ่ปลกใหม่ 
 

รสชาต ิและสว่นผสม   0-50 คะแนน 

อาหารตอ้งมสีว่นผสมของเครือ่งปรุงและรสชาตเิหมาะสมในเรือ่ง
ของคณุภาพ กลิน่และสอีาหารควรสอดคลอ้งกบัคณุคา่มาตรฐาน

ทางโภชนาการอาหารปัจจบุนั 
 

คะแนนรวม    100 คะแนน 
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Category C (Professional & Junior) 

 
(C1) Burger Innovation: Individual 

To prepared 1 Innovation Burger Menu within 60 
minutes (3 portion) Taste, cooking method, cooking 

techniques and presentation can be free style present.  

 
The menu must include Bun, Fries, Meat, Poultry or 

Seafood Patties, Side Salad Dish and Pickle 
Only Cook Bun can be bought in and the rest of the 

ingredients include meat, Poultry or seafood patties 

must prepared in the compete kitchen. To be serve in 
3 main course plate (28cm to 32cm) 

 
(C2) World Street Food: Individual 

To prepared 1 World Street Food Menu within 60 
minutes (3 portion) Taste, cooking method, cooking 

techniques and presentation can be free style 
present.  
The menu must Protein, Carbohydrate, Vegetable and 
Sauce. All ingredients must prepare in the compete 

kitchen. To be serve in any Street Food Concept 

Serving Ware 

 

Rules  
>Fully equipped kitchen 
> Display table of 60 cm x 110 cm / share by 2 individual  
> The exhibitors have to provide their own ingredients,  
cooking utensils, cooking apparatuses & chinaware for the 
cooking contest.  
> The exhibitors have to stay in the cooking area and 
clean their respective kitchen before they leave.  
> Menu card is to be display on the display table.  
> 1 set of recipe card had to be ready for judges.  
> 1 set of recipe card had to be ready  
 

> Registration: (1) hour prior to the competition 

Identification:  Hotel and Restaurant logos, 

including logos on uniforms is NOT PERMITTED, 
only when after judging has adjourned, the 

competitors Establishment may display Company 
Logos etc., for Public Relation purposes.  

 

Guidelines for Assessment (Category C) 
 
Material brought / Mise-en-place       0-10 points 
Clear arrangement of materials, clean working place, proper 
working position, and clean uniforms, proper working 
technique.  Correct utilization of working time and punctual 
completion. 
 
Hygiene and Food Safety  0-10 points 
Attention paid to hygiene and food safety during the 
preparation of food, work premises and hall.  
 
Presentation and Innovation  0-30 points 
Ingredients and side dishes must be in harmony.  Points are 
granted for excellent combination, simplicity and originality in 
composition. 
 
Taste and Texture   0-50 points 
The dish must have appropriate taste and seasoning.  In 
quality, flavor and colors, the dish should conform to today’ s 
standards of nutritional values. 

 
Total Possible Points Achieve 100 points 

 
 

ประเภท C (Professional & Junior) 

 
(C1) การแขง่ขนัท าอาหาร “ประเภทเบอรเ์กอร”์ ในรูปแบบ

ความคดิสรา้งสรรค ์ประเภทบุคค  
ผูเ้ขา้แขง่ขนัปรุงอาหารจานหลักประเภทเบอรเ์กอร ์ในรูปแบบ

ความคดิสรา้งสรรค ์1 ชนดิ ทัง้หมด 3 ที ่ภายในเวลาทีก่ าหนด 1 

ช.ม. โดย 2 ทีส่ าหรับกรรมการ อกี 1 ทีส่ าหรับจัดแสดง รสชาต ิ
วธิกีารปรุงสกุ และการน าเสนอในรูปแบบฟรสีไตล ์ 

ในจานอาหารตอ้งประกอบดว้ย โปรตนี ,คารโ์บไฮเดรต, ผักและ
เครือ่งเคยีง  

สว่นของ “ขนมปังเบอรเ์กอร”์ อนุญาตใิหใ้ชแ้บบส าเร็จรูปได ้

สว่นของ “โปรตนี” จะตอ้งปรุงในการแขง่ขนัเทา่นัน้ 
เสริฟ์ในจานส าหรับอาหารจานหลกัขนาด (28 ซม. – 32ซม.) 

 
(C2) การแขง่ขนัท าอาหาร “ประเภทอาหารรมิทาง” 

ประเภทบุคคล 
ผูเ้ขา้แขง่ขนัปรุงอาหารจานเดีย่ว 1 ชนดิ ทัง้หมด  ที ่ภายในเวลา

ทีก่ าหนด 1 ช.ม. โดย 2 ทีส่ าหรับกรรมการ อกี 1 ทีส่ าหรับจัด

แสดง รสชาต ิวธิกีารปรุงสกุ และการน าเสนอในรูปแบบฟรสีไตล ์ 
ในจานอาหารตอ้งประกอบดว้ย โปรตนี ,คารโ์บไฮเดรต,ผัก และ 

ซอส จัดเสริฟ์ในภาชนะทีเ่หมาะสมของประเภทอาหาร 
 

กตกิา 

- ผูจ้ัดจะเตรยีมครัวพรอ้มอปุกรณ์พืน้ฐานไวใ้ห ้ 
- ขนาดโต๊ะแสดงผลงาน 60 x 110 ซม. ทมีละ 1 โต๊ะ 

-ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งจัดหาสว่นผสม เครือ่งปรุง อปุกรณ์มาเอง 
- ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งเก็บของและท าความสะอาดครัวใหเ้รยีบรอ้ย

เมือ่จบการแขง่ขนั 
- ตอ้งท าเมนูการด์ส าหรับวางบนโตะ๊แสดงผลงาน 

- และท าสตูรอาหาร 1 ชดุส าหรับกรรมการ 

- และท าสตูรอาหาร 1 ชดุส าหรับผูจั้ดการแขง่ขนัใหใ้นวนัเวลาท า
การลงทะเบยีน 

 
- ลงทะเบยีนกอ่นเวลาการแขง่ขนั 1 ชม. 

 

ไมอ่นุญาตใหม้ ี การแสดงสญัลกัษณเ์ฉพาะ เช่น โลโกข้อง
โรงแรม รา้นอาหาร รวมท ัง้โลโกบ้นยนูฟิอรม์ทีใ่ส ่ ยกเวน้

คณะกรรมการตดัสนิเสร็จสิน้แลว้ ผูเ้ขา้แขง่ขนัจงึสามารถ
แสดงโลโกบ้รษิทัเพือ่การประชาสมัพนัธไ์ด ้    

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ประเภท C) 
 

วตัถุดบิทีน่ ามาใช ้/ การเตรยีมการ 0-10 คะแนน 
จัดเตรยีมวตัถดุบิอปุกรณ์มาอย่างเรยีบรอ้ย บรเิวณจัดท าอาหาร

สะอาด ต าแหน่งทีท่ าอาหารเหมาะสม การแตง่กายสะอาด
เรยีบรอ้ย การปรุงอาหารถกูวธิ ีเวลาทีใ่ชใ้นการปรุงอาหารถกูตอ้ง

ตรงตามก าหนดและสมบรูณ์แบบ  

 
สขุอนามยัและความปลอดภยั  0-10 คะแนน 

เตรยีมอาหารในบรเิวณอาคารหรอืหอ้งอาหารหอ้งครัวอยา่งถกู
สขุอนามัยและค านงึถงึความปลอดภัย 

 

การจดัแสดง และนวตักรรม  0-30 คะแนน 
สว่นประกอบตกแตง่อาหารบรเิวณรอบจาน ควรมคีวามกลมกลนื

เป็นทีย่อมรับ เรยีบง่ายและเป็นองคป์ระกอบทีแ่ปลกใหม่ 
 

รสชาต ิและสว่นผสม   0-50 คะแนน 
อาหารตอ้งมสีว่นผสมของเครือ่งปรุงและรสชาตเิหมาะสมในเรือ่ง

ของคณุภาพ กลิน่และสอีาหารควรสอดคลอ้งกบัคณุคา่มาตรฐาน

ทางโภชนาการอาหารปัจจบุนั 
 

คะแนนรวม    100 คะแนน 
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Category D (Professional & Junior) 
 

(D1)  Western Cold Plated Dessert: Individual 
To prepared 1 A la carte Cold Plated Dessert Menu 

within 120 minutes (3 portion) 

Taste, preparation method, pastry art techniques and 
presentation can be free style present.  

prepared in the compete kitchen. To be serve in 3 
main course plate (28cm to 32cm) 

 

(D2) Western Hot Plated Dessert: Individual 
To prepared 1 A la carte Hot Plated Dessert Menu 

within 60 minutes (3 portion) 
Taste, preparation method, pastry art techniques and 

presentation can be free style present.  
prepared in the compete kitchen. To be serve in 3 

main course plate (28cm to 32cm) 

 
 
Rules    
>Fully equipped kitchen 
> Display table of 60 cm x 110 cm / share by 2 individual  
> The exhibitors have to provide their own ingredients, 
cooking utensils, cooking apparatuses & chinaware for the 
cooking contest.  
> The exhibitors have to stay in the cooking area and 

clean their respective kitchen before they leave.  
> Menu card is to be display on the display table.  
> 1 set of recipe card had to be ready for judges.  
> 1 set of recipe card had to be ready for organizers on 
competition day. 
 
>Registration: (1) hour prior to the competition 
 
 
Identification: Hotel and Restaurant logos, including 
logos on uniforms is NOT PERMITTED, only when 
after judging has adjourned, the competitors 
Establishment may display Company Logos etc., for 
Public Relation purposes 
 
Guidelines for Assessment (Category D) 
 
Material brought / Mise-en-place         0-10 points 
Clear arrangement of materials, clean working place, proper 
working position, and clean uniforms, proper working 
technique.  Correct utilization of working time and punctual 
completion. 
 
Hygiene and Food Safety    0-10 points 
Attention paid to hygiene and food safety during the 
preparation of food, work premises and hall.  
 
Presentation and Innovation  0-30 points 
Ingredients and side dishes must be in harmony.  Points are 

granted for excellent combination, simplicity and originality in 
composition. 
 
Taste and Texture   0-50 points 
The dish must have appropriate taste and seasoning.  In 
quality, flavor and colors, the dish should conform to today’ s 
standards of nutritional values. 
 
Total Possible Points Achieve       100 points 
 
 
 
 
 

 

ประเภท D (Professional & Junior) 
 

(D1) การแขง่ขนัท าของหวานตะวนัตก “ประเภทเย็น” 
ประเภทบุคคล 

ผูเ้ขา้แขง่ขนัท าของหวานตะวันตกประเภทเย็น 1 ชนดิ ทัง้หมด 3 

ที ่ภายในเวลาทีก่ าหนด 1 ช.ม. โดย 2 ทีส่ าหรับกรรมการ อกี 1 ที่
ส าหรับจัดแสดง รสชาต ิเทคนคิ วธิกีาร และการน าเสนอใน

รูปแบบฟรสีไตล ์ 
เสริฟ์ในจานขนาด (28 ซม. – 32ซม.) 

 

(D2) การแขง่ขนัท าของหวานตะวนัตก “ประเภทรอ้น” 
ประเภทบุคคล 

ผูเ้ขา้แขง่ขนัท าของหวานตะวันตกประเภทรอ้น 1 ชนดิ ทัง้หมด 3 
ที ่ภายในเวลาทีก่ าหนด 1 ช.ม. โดย 2 ทีส่ าหรับกรรมการ อกี 1 ที่

ส าหรับจัดแสดง รสชาต ิเทคนคิ วธิกีาร และการน าเสนอใน
รูปแบบฟรสีไตล ์ 

เสริฟ์ในจานขนาด (28 ซม. – 32ซม.) 

 
 

กตกิา 
- ผูจ้ัดจะเตรยีมครัวพรอ้มอปุกรณ์พืน้ฐานไวใ้ห ้ 

- ขนาดโต๊ะแสดงผลงาน 60 x 110 ซม. ทมีละ 1 โต๊ะ 

-ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งจัดหาสว่นผสม เครือ่งปรุง อปุกรณ์มาเอง 
- ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งเก็บของและท าความสะอาดครัวใหเ้รยีบรอ้ย

เมือ่จบการแขง่ขนั 
- ตอ้งท าเมนูการด์ส าหรับวางบนโตะ๊แสดงผลงาน 

- และท าสตูรอาหาร 1 ชดุส าหรับกรรมการ 
- และท าสตูรอาหาร 1 ชดุส าหรับผูจั้ดการแขง่ขนัใหใ้นวนัเวลาท า

การลงทะเบยีน 

 
- ลงทะเบยีนกอ่นเวลาการแขง่ขนั 1 ชม. 

 
ไมอ่นุญาตใหม้ ี การแสดงสญัลกัษณเ์ฉพาะ เช่น โลโกข้อง

โรงแรม รา้นอาหาร รวมท ัง้โลโกบ้นยนูฟิอรม์ทีใ่ส ่ ยกเวน้

คณะกรรมการตดัสนิเสร็จสิน้แลว้ ผูเ้ขา้แขง่ขนัจงึสามารถ
แสดงโลโกบ้รษิทัเพือ่การประชาสมัพนัธไ์ด ้    

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ประเภท D) 

 

วตัถุดบิทีน่ ามาใช ้/ การเตรยีมการ 0-10 คะแนน 
จัดเตรยีมวตัถดุบิอปุกรณ์มาอย่างเรยีบรอ้ย บรเิวณจัดท าอาหาร

สะอาด ต าแหน่งทีท่ าอาหารเหมาะสม การแตง่กายสะอาด
เรยีบรอ้ย การปรุงอาหารถกูวธิ ีเวลาทีใ่ชใ้นการปรุงอาหารถกูตอ้ง

ตรงตามก าหนดและสมบรูณ์แบบ  
 

สขุอนามยัและความปลอดภยั  0-10 คะแนน 

เตรยีมอาหารในบรเิวณอาคารหรอืหอ้งอาหารหอ้งครัวอยา่งถกู
สขุอนามัยและค านงึถงึความปลอดภัย 

 
การจดัแสดง และนวตักรรม  0-30 คะแนน 

สว่นประกอบตกแตง่อาหารบรเิวณรอบจาน ควรมคีวามกลมกลนื

เป็นทีย่อมรับ เรยีบง่ายและเป็นองคป์ระกอบทีแ่ปลกใหม่ 
 

รสชาต ิและสว่นผสม   0-50 คะแนน 
อาหารตอ้งมสีว่นผสมของเครือ่งปรุงและรสชาตเิหมาะสมในเรือ่ง

ของคณุภาพ กลิน่และสอีาหารควรสอดคลอ้งกบัคณุคา่มาตรฐาน
ทางโภชนาการอาหารปัจจบุนั 

 

คะแนนรวม    100 คะแนน 
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Category E (Professional & Junior) 

(Sevenfive distributor company limited / 
Product : Sous Vide Machine ) 

 
 

 

(E1) 3 Course Free Style Set Menu (Team of 3) 
To prepared 3 Course Menu Salad or Appetizer, Main 

Course and Hot or Cold Dessert within 120 minutes  
(3 portion) 

1. Salad or Appetizer Serve  (75 Minutes) 

2. Main Course Serve   (90 Minutes) 
Sous Vide Cooking Method must be 

applying at least one protein on the Main 
Course menu 

3. Hot or Cold Dessert Serve  (120 Minutes) 
 

Taste, preparation method, pastry art techniques and 

presentation can be free style present.  
prepared in the compete kitchen. To be serve in 3 

main course plate (28cm to 32cm) 
 

Rules  
> Fully equipped kitchen 
> Display table of 60 cm x 110 cm / each team 
> The exhibitors have to provide their own ingredients, 
cooking utensils, cooking apparatuses & chinaware for the 
cooking contest.  
> The exhibitors have to stay in the cooking area and 

clean their respective kitchen before they leave.  
>Menu card is to be display on the display table.  
> 1 set of recipe card had to be ready for judges. 
> 1 set of recipe card had to be ready for organizers on 
competition day. 

> Registration: (1) hour prior to the competition 

 

Identification: Hotel and Restaurant logos, 
including logos on uniforms is NOT PERMITTED, 

only when after judging has adjourned, the 
competitors Establishment may display 

Company Logos etc., for Public Relation 
purposes.  

 

Guidelines for Assessment (Category E) 
 
Material brought / Mise-en-place       0-10 points 
Clear arrangement of materials, clean working place, proper 
working position, and clean uniforms, proper working 
technique. Correct utilization of working time and punctual 
completion. 
 
Hygiene and Food Safety  0-10 points 
Attention paid to hygiene and food safety during the 
preparation of food, work premises and hall.  
 
Presentation and Innovation  0-30 points 
Ingredients and side dishes must be in harmony. Points are 
granted for excellent combination, simplicity and originality in 
composition. 
 
Taste and Texture   0-50 points 
The dish must have appropriate taste and seasoning. In 
quality, flavor and colors, the dish should conform to today’s 
standards of nutritional values. 

 
Total Possible Points Achieve 100 points 

 

 

ประเภท E (Professional & Junior) 

(Sevenfive distributor company limited / Product : 
Sous Vide Machine ) 

 
 

 

(E1) การแขง่ขนัท าอาหารชุดฟรสีไตล ์ประเภททมี 3 คน 
ทมีตอ้งน าเสนออาหารชดุ 3 อยา่ง ภายในเวลา 2 ชม. ผูเ้ขา้

แขง่ขนัตอ้งปรุง-เสริฟ์อาหารจ านวน 3 ชดุ 2 ชดุส าหรับ
คณะกรรมการ อกี 1 ชดุส าหรับจัดแสดง โดยอาหารทัง้หมดตอ้ง

ท าเสร็จพรอ้มกนั ขนาดของอาหารจานหลัก (28 ซม. – 32ซม.) 

รายการอาหารชดุประกอบดว้ย: 
1. อาหารเรยีกน ้าย่อยหรอืสลดั (เลอืก 1 อยา่ง) 

2. อาหารจานหลัก 
จ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่ง Sous Vide ในการปรุง

เนือ้สตัวอ์ยา่งนอ้ย 1 ประเภท ในอาหารจาน
หลกั 

3. ของหวาน  

 
กตกิา 

- ผูจ้ัดจะเตรยีมครัวพรอ้มอปุกรณ์พืน้ฐานไวใ้ห ้ 
- ขนาดโต๊ะแสดงผลงาน 60 x 110 ซม. ทมีละ 1 โต๊ะ 

- ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งจัดหาสว่นผสม เครือ่งปรุง อปุกรณ์มาเอง 

- ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งเก็บของและท าความสะอาดครัวใหเ้รยีบรอ้ย 
เมือ่จบการแขง่ขนั 

- ตอ้งท าเมนูการด์ส าหรับวางบนโตะ๊แสดงผลงาน 
- และท าสตูรอาหาร 1 ชดุส าหรับกรรมการ 

- และท าสตูรอาหาร 1 ชดุส าหรับผูจั้ดการแขง่ขนัใหใ้นวนัเวลาท า
การลงทะเบยีน 

- ลงทะเบยีนกอ่นเวลาการแขง่ขนั 1 ชม. 

 
ไมอ่นุญาตใหม้ ี การแสดงสญัลกัษณเ์ฉพาะ เช่น โลโกข้อง

โรงแรม รา้นอาหาร รวมท ัง้โลโกบ้นยนูฟิอรม์ทีใ่ส ่ ยกเวน้
คณะกรรมการตดัสนิเสร็จสิน้แลว้ ผูเ้ขา้แขง่ขนัจงึสามารถ

แสดงโลโกบ้รษิทัเพือ่การประชาสมัพนัธไ์ด ้    

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ประเภท E) 

 
วตัถุดบิทีน่ ามาใช ้/ การเตรยีมการ 0-10 คะแนน 

จัดเตรยีมวตัถดุบิอปุกรณ์มาอย่างเรยีบรอ้ย บรเิวณจัดท าอาหาร

สะอาด ต าแหน่งทีท่ าอาหารเหมาะสม การแตง่กายสะอาด
เรยีบรอ้ย การปรุงอาหารถกูวธิ ีเวลาทีใ่ชใ้นการปรุงอาหารถกูตอ้ง

ตรงตามก าหนดและสมบรูณ์แบบ  
 

สขุอนามยัและความปลอดภยั  0-10 คะแนน 
เตรยีมอาหารในบรเิวณอาคารหรอืหอ้งอาหารหอ้งครัวอยา่งถกู

สขุอนามัยและค านงึถงึความปลอดภัย 

 
การจดัแสดง และนวตักรรม  0-30 คะแนน 

สว่นประกอบตกแตง่อาหารบรเิวณรอบจาน ควรมคีวามกลมกลนื
เป็นทีย่อมรับ เรยีบง่ายและเป็นองคป์ระกอบทีแ่ปลกใหม่ 

 

รสชาต ิและสว่นผสม   0-50 คะแนน 
อาหารตอ้งมสีว่นผสมของเครือ่งปรุงและรสชาตเิหมาะสมในเรือ่ง

ของคณุภาพ กลิน่และสอีาหารควรสอดคลอ้งกบัคณุคา่มาตรฐาน
ทางโภชนาการอาหารปัจจบุนั 

 
คะแนนรวม    100 คะแนน 
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Category F  

 
(F1) Fruit & Vegetable Carving Live: Individual 

 
To execute a FREE STYLE Fruits & Vegetables carving 

with the selection and theme of the contestant's own 

choice, of which work has to be completed within the 
given 3 hours.  All exhibitors must bring their own fruits 

and vegetables and using at least 3 different types of 
fruits or vegetables. Accessories such as wires, pins and 

wooden sticks are allowed, but should not be visible. 

Contestants have to provide their own working tools and 
stands.  Pre- carved pieces are not allowed.  Failure to 

comply with the rules will automatically disqualify the 
contestant. 

 
> Display table provided / 120 cm x 110 cm 

> Working table provided / 60 cm x 110 cm 

   (Clear after completion) 
>1 Chair provided (Clear after completion) 

> Single electric point / 220 V 
> Maximum size of the exhibit 120 x 75 cm 

> Height limit: Not more than 120 cm 

> Set up 09.00 hrs. / Complete set up 12.00 hrs. 
> Judging 13.00 hrs. / Clearing 17.30 hrs. 

 
> Registration: (1) hour prior to the competition 

 
 

Rules  

 
Identification:  Hotel and Restaurant logos, 

including logos on uniforms is NOT PERMITTED, 
only when after judging has adjourned, the 

competitors Establishment may display Company 

Logos etc. , for Public Relation purposes.  The 
presentation of Carvings may include objects of 

Art (example live tropical Fish etc.) whereby the 
live Fish or an Art piece, as such will not be a 

subject for Assessment.  Only Fruit and 

Vegetables carved will be considered for 
Assessment 

 
 

Guidelines for Assessment (Category F) 
 

Degree of difficulty   0-20 points 

Artistic achievement   0-40 points 
Work involved          0-20 points 

Fine detailed carving                0-10 points 
Clean overall presentation         0-10 points 

 

Total Possible Points Achieve 100 points 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ประเภท F  

 
(F1) การแกะสลกัผกัและผลไมป้ระเภทบุคคล 

 
การแกะสลักผักและผลไมแ้บบฟรีสไตล ์ผูเ้ขา้แข่งขันตอ้งเลอืก

แบบและลวดลายเอง และตอ้งท าใหเ้สร็จภายในเวลาทีก่ าหนดคอื 

3 ช.ม. ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งน าผักและผลไมท้ีแ่ตกตา่งกนัมาเองอย่าง
นอ้ย 3 ชนิดส าหรับอุปกรณ์เครื่องใช ้เชน่ ลวด เข็มหมุด และไม ้

กลัด จะอนุญาตใหใ้ชไ้ดแ้ต่ตอ้งไม่ปรากฏใหเ้ห็น ผูเ้ขา้แข่งขัน
ตอ้งจัดหาเครื่องมือ และที่ตัง้โชว์มาเอง ไม่อนุญาตใหน้ างาน

แกะสลักทีเ่ตรียมไวก้่อนมา ผูท้ีไ่ม่ปฏบิัตติามกฎขอ้บังคับจะถือ

เป็นโมฆะในการแขง่ขนัทนัท ี
 

>ขนาดโตะ๊แสดงผลงานทีจ่ัดให ้120x110ซม. 
>ขนาดโตะ๊ท างาน 60 x 110ซม. 

 (โปรดเก็บสิง่ของใหเ้รยีบรอ้ยหลงัจากการแขง่ขนั) 
>เกา้อี ้1 ตวั มจัีดไวใ้ห(้โปรดเก็บสิง่ของใหเ้รยีบรอ้ยหลงัจากการ

แขง่ขนั) 

>มจีดุตอ่กระแสไฟ 220 โวลต ์
>ขนาดของผลงานใหญไ่มเ่กนิ 120 x 75ซม. 

>ความสงู ไมเ่กนิ 120 ซม. 
>เริม่จัดท า 09.00 น. / หมดเวลา 12.00 น. 

>ตดัสนิเวลา 13.00 น. / เก็บสถานทีเ่วลา 17.30 น. 

 
>ลงทะเบยีนกอ่นเวลาแขง่ขนั 1 ชม. 

 
 

กตกิา  
 

ไม่อนุญาตใหม้กีารแสดงสญัลกัษณ์เฉพาะ เช่น โลโกข้อง

โรงแรม รา้นอาหาร รวมท ัง้โลโกบ้นยูนฟิอรม์ทีใ่ส่ ยกเวน้
คณะกรรมการตดัสนิเสร็จสิน้แลว้ ผูเ้ขา้แขง่ขนัจงึสามารถ

แสดงโลโก้บร ิษทัเพื่อการประชาสมัพนัธ์ได้    ในการ
แสดงผลงานอาจมชีิน้งานศลิปะอืน่ เช่นปลาจรงิประกอบได้

แต่ของเหล่านีจ้ะไม่ถูกใชป้ระกอบการพจิารณาในการให้

คะแนน คณะกรรมการจะพจิารณาเฉพาะผกัและผลไม้ที่
แกะสลกัเทา่น ัน้ 

 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ประเภท F) 

 
ระดบัความยาก    0-20 คะแนน 

ความสวยงาม    0-40 คะแนน 
ความร่วมมอื    0-20 คะแนน 

รายละเอยีดของชิน้งาน   0-10 คะแนน 
ความสะอาดเรยีบรอ้ย   0-10 คะแนน 

 

คะแนนรวม    100 คะแนน 
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(F2) Fruit & Vegetable Carving Live: Team of 3 

 
To execute a FREE STYLE Fruits & Vegetables carving 

with the selection and theme of the contestant's own 
choice, of which work has to be completed within the 

given 4 hours.  All exhibitors must bring their own fruits 

and vegetables and using at least 4 different types of 
fruits or vegetables. Accessories such as wires, pins and 

wooden sticks are allowed, but should not be visible. 
Contestants have to provide their own working tools and 

stands.  Pre- carved pieces are not allowed.  Failure to 

comply with the rules will automatically disqualify the 
contestant. 

 
> Display table provided / 120 cm x 110 cm 

> Working table provided / 60 cm x 110 cm  
   (Clear after completion) 

>3 Chairs provided (Clear after completion) 

> Single electric point / 220 V 
> Maximum size of the exhibit 120 x 75 cm 

> Height limit: Not more than 120 cm 
> Set up 9.00 hrs. / Complete set up 13.00 hrs. 

> Judging 14.00 hrs. / Clearing 17.30 hrs. 

 
> Registration: (1) hour prior to the competition 

 
Rules  

Identification: Hotel and Restaurant logos, 
including logos on uniforms is NOT PERMITTED, 

only when after judging has adjourned, the 

competitorsestablishment may display Company 
Logos etc., for Public Relation purposes. The 

presentation of Carvings may include objects of 
Art (example live tropical Fish etc.) whereby the 

live Fish or an Art piece, as such will not be a 

subject for Assessment. Only Fruit and 
Vegetables carved will be considered for 

Assessment 
 

Guidelines for Assessment (Category F) 

 
Degree of difficulty   0-20 points 

Artistic achievement   0-40 points 
Work involved                           0-20 points 

Fine detailed carving                0-10 points 
Clean overall presentation         0-10 points 

 

Total Possible Points Achieve          100 points 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

(F2) การแกะสลกัผกัและผลไม ้ประเภททมี 3 คน 

 
การแกะสลักผักและผลไมแ้บบฟรสีไตล ์ ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งเลอืก

แบบและลวดลายเอง และตอ้งท าใหเ้สร็จภายในเวลาทีก่ าหนดคอื 
4 ช.ม. ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งน าผักและผลไมท้ีแ่ตกตา่งกนัมาเองอยา่ง

นอ้ย 4 ชนดิส าหรับอปุกรณ์เครือ่งใช ้ เชน่ ลวด เข็มหมดุ และไม ้

กลดั จะอนุญาตใหใ้ชไ้ดแ้ตต่อ้งไมป่รากฏใหเ้ห็น ผูเ้ขา้แขง่ขันตอ้ง
จัดหาเครือ่งมอื และทีต่ัง้โชวม์าเอง ไมอ่นุญาตใหน้ างานแกะสลัก

ทีเ่ตรยีมไวก้อ่นมา ผูท้ีไ่ม่ปฏบิัตติามกฎขอ้บงัคบัจะถอืเป็นโมฆะใน
การแขง่ขนัทนัท ี

 

 
>ขนาดโตะ๊แสดงผลงานทีจ่ัดให ้120x110 ซม. 

>ขนาดโตะ๊ท างาน 60 x 110 ซม. 
 (โปรดเก็บสิง่ของใหเ้รยีบรอ้ยหลงัจากการแขง่ขนั) 

>เกา้อี ้3 ตวั มจัีดไวใ้ห(้โปรดเก็บสิง่ของใหเ้รยีบรอ้ยหลงัจากการ
แขง่ขนั) 

>มจีดุตอ่กระแสไฟ 220 โวลต ์

>ขนาดของผลงานใหญไ่มเ่กนิ 120 x 75ซม. 
>ความสงู ไมเ่กนิ 120 ซม. 

>เริม่จัดท า 9.00 น. / หมดเวลา 13.00 น. 
>ตดัสนิเวลา 14.00 น. / เก็บสถานทีเ่วลา 17.30 น. 

>ลงทะเบยีนกอ่นเวลาแขง่ขนั 1 ชม. 

 
กตกิา  

ไม่อนุญาตใหม้ ีการแสดงสญัลกัษณ์เฉพาะ เช่น โลโกข้อง
โรงแรม รา้นอาหาร รวมท ัง้โลโกบ้นยูนฟิอรม์ทีใ่ส่ ยกเวน้

คณะกรรมการตดัสนิเสร็จสิน้แลว้ ผูเ้ขา้แขง่ขนัจงึสามารถ
แสดงโลโก้บร ิษทัเพื่อการประชาสมัพนัธ์ได้    ในการ

แสดงผลงานอาจมชีิน้งานศลิปะอืน่ เช่นปลาจรงิประกอบได้

แต่ของเหล่านีจ้ะไม่ถูกใชป้ระกอบการพจิารณาในการให้
คะแนน คณะกรรมการจะพจิารณาเฉพาะผกัและผลไม้ที่

แกะสลกัเทา่น ัน้ 
 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ประเภท F) 
 

ระดบัความยาก    0-20 คะแนน 
ความสวยงาม    0-40 คะแนน 

ความร่วมมอื    0-20 คะแนน 

รายละเอยีดของชิน้งาน   0-10 คะแนน 
ความสะอาดเรยีบรอ้ย   0-10 คะแนน 

 
คะแนนรวม    100 คะแนน 
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Category G 

 
(G1) Free Style Ice Carving: Individual  

 
To execute an ice carving within (1) hour time given. 1 

x Ice blocks /  size approximate 120 x 50 x 30 cm for 1 

carver. Contestants must provide their own working 
tools. Tools are allowed. Welding with dry ice is allowed, 

but must be provided by the contestants. No coloring of 
the ice is allowed.  

 

> No height limit 
> Carving area of 2 m x 2.5 m  

> Forward a sketch of theme to Judges before start 
 

> Registration: (1) hour prior to the competition  
-------------------------------------------------------- 

 

(G2) Free Style Ice Carving: Team of 2  
 

To execute an ice carving within (2) hour time given. 4 
x Ice blocks /  size approximate 120 x 50 x 30 cm for 1 

carver. Contestants must provide their own working 

tools. Tools are allowed. Welding with dry ice is allowed, 
but must be provided by the contestants. No coloring of 

the ice is allowed.  
 

> No height limit 
> Carving area of 2 m x 2.5 m  

> Forward a sketch of theme to Judges before start 

 
> Registration: (1) hour prior to the competition  

-------------------------------------------------------- 
Rules (G1) 

 

Identification:  Hotel and Restaurant logos, including 
logos on uniforms is NOT PERMITTED, only when after 

judging has adjourned, the competitors Establishment 
may display Company Logos etc. , for Public Relation 

purposes.  

-------------------------------------------------------- 
Guidelines for Assessment (Category G) 

 
Degree of difficulty                        0-20 points 

Artistic achievement     0-40 points 
Work involved                                      0-20 points 

Fine detailed carving                    0-10 points 

Clean overall presentation            0-10 points 
 

Total Possible Points Achieve 100 points 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ประเภท G 

 
(G1) การแกะสลกัน า้แข็งประเภทบุคคล 

 
การแกะสลักน ้าแข็งตอ้งแลว้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลา

เริม่การแขง่ขนั ผูจ้ัดงานจะเตรยีมน ้าแข็งขนาด 120 ซม x 50 x 30 

ซม ไวใ้ห ้1 กอ้น ผูเ้ขา้แขง่ขันตอ้งจัดหาเครือ่งมอืมาเอง อนุญาต
ใหใ้ชเ้ลือ่ย, อปุกรณ์ไฟฟ้า อนุญาตใหใ้ชน้ ้าแข็ง แหง้เชือ่มต่อได ้

แตต่อ้งเตรยีมมาเองไมอ่นุญาตใหใ้ชน้ ้าแข็งทีม่สี ี
 

>ความสงูของชิน้งานไม่ก าหนด 

>ขนาดพืน้ทีท่ีเ่ตรยีมไวใ้ห ้2 x 2.5 เมตร 
>วาดรูปทีจ่ะแกะสลกัสง่คณะกรรมการกอ่นเริม่ 

 
>ลงทะเบยีนกอ่นเวลาแขง่ขนั 1 ชม. 

-------------------------------------------------- 
 

 

(G2) การแกะสลกัน า้แข็งประเภททมี 2 คน 
 

การแกะสลักน ้าแข็งตอ้งแลว้เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง นับจากเวลา
เริม่การแขง่ขนั ผูจ้ัดงานจะเตรยีมน ้าแข็งขนาด 120 ซม x 50 x 30 

ซม. ไวใ้ห ้4 กอ้น ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งจัดหาเครือ่งมอืมาเอง อนุญาต

ใหใ้ชเ้ลือ่ย, อปุกรณ์ไฟฟ้า อนุญาตใหใ้ชน้ ้าแข็ง แหง้เชือ่มต่อได ้
แตต่อ้งเตรยีมมาเองไมอ่นุญาตใหใ้ชน้ ้าแข็งทีม่สี ี

 
>ความสงูของชิน้งานไม่ก าหนด 

>ขนาดพืน้ทีท่ีเ่ตรยีมไวใ้ห ้2 x 2.5 เมตร 
>วาดรูปทีจ่ะแกะสลกัสง่คณะกรรมการกอ่นเริม่ 

 

>ลงะเบยีนกอ่นเวลาแขง่ขนั 1 ชม. 
-------------------------------------------------- 

 
กตกิา (ประเภท G1) 

 

ไมอ่นุญาตใหม้ ี การแสดงสญัลกัษณเ์ฉพาะ เช่น โลโกข้อง
โรงแรม รา้นอาหาร รวมท ัง้โลโกบ้นยนูฟิอรม์ทีใ่ส ่ ยกเวน้

คณะกรรมการตดัสนิเสร็จสิน้แลว้ ผูเ้ขา้แขง่ขนัจงึสามารถ
แสดงโลโกบ้รษิทัเพือ่การประชาสมัพนัธไ์ด ้    

-------------------------------------------------- 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ประเภท G) 
 

ระดบัความยาก    0-20 คะแนน 
ความสวยงาม    0-40 คะแนน 

ความร่วมมอื    0-20 คะแนน 
รายละเอยีดของชิน้งาน   0-10 คะแนน 

ความสะอาดเรยีบรอ้ย   0-10 คะแนน 

 
คะแนนรวม    100 คะแนน 
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Remark 
 
Apply only for Individual, Team of 2 and Team of 
3 within 1 or 2 hours 

The following items are permitted to be brought in and 
in what stage of production 

 
Rice  – Can bring cooked rice on competition but not  

finished or seasoned 

Salad  – Can be cleaned and washed but not portioned 
Vegetable / Fruits – Peeled, cut, but not cooked 

Pastas / Dough – Can be prepared but not cooked 
Fish / Seafood / Shellfish – Cleaned, filleted but not  

portioned or cooked 

Lamb / Beef / Chicken / Pork – Can be portioned 
but not cooked 

Mousses – Need to be made in the competition 
(minced item allowed) 

Marinated proteins – Pre-marinated of protein is 

permitted 
Sauces – Can be reduced but not finished or seasoned 

Stocks – Can bring into competition 
Dressing – To be made in competition 

Coulis  – Puree can be brought in but needs to be 
finished in competition 

Sponges – Can be pre-made but not cut or shaped 

 
 

The punctual presentation of each entry is a matter 

of urgent necessity.  

- Too late finishing = every 1 minute late 

deduction of 1 point, maximum 10 min. 

- 10 or more minutes too early,- NO Skill 

shown, – disqualify   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ
 
ลงทะเบยีนส าหรบัการแขง่ขนัประเภทเดีย่ว ทมี 2 คน และ

ทมี 3 คน ภายใน 1 หรอื 2 ชม. 
 

อนุญาตใหน้ าเขา้ในการแขง่ขนัตามรายการตอ่ไปนี้ 

 
ขา้ว – ขา้วสวยสามารถหงุมาในวนัท าการแขง่ขนัได ้แตห่า้มปรุง

รสหรอืเตรยีมใดๆนอกเหนือจากนัน้ 
สลดั– ผักท าความสะอาดและลา้งได ้แตต่อ้งไมต่ดัแตง่มากอ่น 

ผกั / ผลไม ้ – ปอก ตดัไดแ้ตห่า้มท าสกุ 

พาสตา้ / แป้ง  – เตรยีมมาไดแ้ตห่า้มท าสกุ 
ปลา / ซฟีู้ ด / หอยตา่งๆ – ท าความสะอาดได ้ปลาแลม่าได ้

แตห่า้มตดัเป็นชิน้และหา้มท าสกุ 
เนือ้แกะ / เนือ้ววั / เนือ้ไก ่/ เนือ้หมู  – ตดัเป็นชิน้ไดแ้ต่

หา้มท าสกุ 

มูสตา่งๆ  – ตอ้งมาท าในเวลาการแขง่ขนั 
หมกัโปรตนี – อนุญาตใหห้มักเบือ้งตน้มากอ่นได ้

ซอส   – สามารถเคีย่วมาไดแ้ตง่ตอ้งไมป่รุงรส 
สตอ๊ก   – สามารถน ามาในการแขง่ขนัได ้

น า้สลดั   – มาท าในเวลาการแขง่ขนั 
คลูี ่  – สามารถน าเขา้มาได ้แตจ่ าเป็นตอ้งท าให ้

เสร็จในเวลาการแขง่ขนั 

สปองส ์  – สามารถเตรยีมมากอ่นไดแ้ตห่า้มตดัหรอืท า
เป็นรูปทรงมา 

 
 

การแขง่ขนัทุกประเภท หากใชเ้วลาไมเ่ป็นไปตามทีก่ าหนด 

มเีง ือ่นไขในการหกัคะแนน ดงันี ้
- ท าเสร็จชา้กวา่เวลาทีก่ าหนด จะหกัคะแนน 1 

คะแนน ทุกๆ 1 นาท ีสูงสดุ 10 นาท ี
- ท าเสร็จเร็วกวา่ก าหนด 10 นาท ีข ึน้ไป จะไมต่ดัสนิ 

เพราะเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ ขาดทกัษะในการ
น าเสนอ 

 

 

 
 

 

 






