ข่ าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้ าร่ วมแข่ งขันทาอาหาร
ชิ งทุนศึกษาดูงานที่ โรงแรม โฮเทล โอกุระ อัมสเตอร์ ดัม
กรุงเทพฯ ประเทศไทย (16 มกราคม 2562) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ประกาศรับ
สมัครนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษำอยูใ่ นสำขำวิชำกำรโรงแรม งำนครัว และอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ที่มีควำมสนใจกำร
ทำอำหำร และต้องกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรปรุ งอำหำร ได้มีโอกำสสมัครเข้ำร่ วมแข่งขันกำรทำอำหำรชิงรำงวัลเป็ นทุน
ศึกษำดูงำนที่ โรงแรม โฮเทล โอกุระ อัมสเตอร์ดมั (Hotel Okura Amsterdam) โดยเริ่ มเปิ ดรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 18 กุมภำพันธ์
2562 เป็ นต้นไป
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ ได้จดั กำรแข่งขันทำอำหำรโดยมีวตั ถุประสงค์หลักของกำรแข่งขันก็เพื่อแบ่งปั นโอกำส
และกำรเรี ยนรู ้ให้แก่นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษำอยูใ่ นสำขำวิชำกำรโรงแรม งำนครัว และอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ซึ่งในครั้ง
นี้ถือเป็ นกำรจัดแข่งขันทำอำหำรเป็ นครั้งที่ 3 โดยใน 2 ครั้งที่ผำ่ นมำมีนิสิต นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถและมุ่งมัน่ ที่จะประกอบ
อำชีพในสำยงำนครัวมำกมำยหลำยท่ำนให้ควำมสนใจเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน ซึ่งกำรแข่งขันในปี ที่ผำ่ นมำนอกจำกจะได้ผชู ้ นะจำก
กำรแข่งขันทำอำหำรแล้ว โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ ยังได้รับนำย วิศรุ ต อรุ ณศรี ผูช้ นะกำรแข่งขัน และฉำยแวว
พร้อมที่จะเป็ นเชฟที่ดีต่อไปในอนำคต เข้ำร่ วมงำนเป็ นส่วนหนึ่งของทีมเชฟที่หอ้ งอำหำรเอเลเมนท์ (Elements) ซึ่งเป็ น
ห้องอำหำรระดับมิชลิน 1 ดำว
นิสิต นักศึกษำ ที่สนใจเข้ำร่ วมแข่งขันทำอำหำรสำมำรถยืน่ ใบสมัครเพื่อเข้ำร่ วมกำรแข่งขันได้ที่ แผนกทรัพยำกรบุคคล ชั้น 23
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่ำงเวลำ 10.00 น. ถึง 15.00 น. ตั้งแต่วนั ที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562
ถึง วันที่ 29 มีนำคม 2562 และโพสต์คลิป VDO ควำมยำว 3 - 5 นำที แสดงกำรทำอำหำรประเภทใดก็ได้ ลงในหน้ำเฟสบุ๊คของ
ตนเอง พร้อมส่งคลิป VDO มำที่ อีเมล์ hr@okurabangkok.com ภำยในวันที่ 5 เมษำยน 2562
ประกำศรำยชื่อผูผ้ ำ่ นรอบแรกในวันที่ 10 เมษำยน 2562 และนัดหมำยเพื่อกำรทดสอบกำรสื่ อสำรด้วยภำษำอังกฤษ แบบตัวต่อ
ตัวกับเชฟ อัลวำโร โรอ์ (Alvaro Roa) หัวหน้ำพ่อครัวใหญ่ (Executive Chef ) ประจำโรงแรมฯ และมำสเตอร์เชฟ ชิเงรุ
ฮำงิวำระ (Shigeru Hagiwara) หัวหน้ำพ่อครัว (Master Chef) ชำวญี่ปุ่น ประจำห้องอำหำร ยำมำซำโตะ ก่อนที่จะประกำศรำยชื่อ
ผูเ้ ข้ำรอบสุดท้ำยเพียง 5 คน ที่จะได้มีโอกำสได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนกำรปรุ งอำหำรญี่ปนจำก
ุ่
เชฟ ฮำงิวำระ ที่หอ้ งอำหำร ยำมำซำ
โตะ ห้องอาหารญี่ปนที
ุ่ ่ให้บริ กำรอำหำรญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม 1 ใน 5 ร้ำน ที่ได้รับ ‘มิชลิน เพลท’ (Michelin Plates) ติดต่อกันเป็ นปี
ที่ 2 จำกคู่มือแนะนำร้ำนอำหำรและที่พกั ระดับโลก ‘มิชลิน ไกด์’ ประเทศไทย เป็ นเวลำทั้งสิ้น 3 สัปดำห์ โดยในวันสุดท้ำยผูเ้ ข้ำ
แข่งขันจะต้องทำอำหำรให้คณะกรรมกำร และแขกผูม้ ีเกียรติรับประทำนในคืนตัดสิ น (Judges’ Panel Night)
ผูแ้ ข่งขันที่ทำอำหำรได้ถูกใจคณะกรรมกำร และแขกผูม้ ีเกียรติมำกที่สุดเพียงท่ำนเดียว จะได้รับรำงวัลเป็ นทุนไปศึกษำดูงำนที่
โรงแรม โฮเทล โอกุระ อัมสเตอร์ดมั (Hotel Okura Amsterdam) เป็ นเวลำ 9 วัน ซึ่งจะได้เรี ยนรู ้กำรทำอำหำรในครัวกับเชฟ
โอะโนะ ค็อกไมเยอร์ (Chef Onno Kokmeijer) เชฟชื่อดังจำกห้องอำหำรซีเอลเบลอ (Ciel Bleu) ซึ่งเป็ นห้องอำหำรที่ได้รับ
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มิชลิน 2 ดำวและเป็ นเชฟที่ได้รับรำงวัลเป็ นตำแหน่ง เอส วี เอช มีสเทอเชฟ (SVH Meesterchef) หรื อ มำสเตอร์ เชฟ (Master
Chef) ซึ่งถือเป็ นตำแหน่งสูงสุดของบุคคลำกรในสำยงำนพ่อครัวจำกสถำบันชื่อดังในวงกำรธุรกิจอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
และกำรบริ กำรของประเทศเนเธอร์แลนด์ คือ Stichting Vakbekwaamheid Horeca รำงวัลรวมตัว๋ เครื่ องบิน ไป กลับ กรุ งเทพฯ อัมสเตอร์ดมั ที่พกั ที่ โรงแรม โฮเทล โอกุระ อัมสเตอร์ดมั 8 คืน มื้ออำหำรกลำงวันสุดพิเศษที่หอ้ งอำหำรยำมำซำโตะ 1 มื้อ มื้อ
อำหำรค่ำที่หอ้ งอำหำรซีเอลเบลอ 1 มื้อ โปรแกรมท่องเที่ยวในอัมสเตอร์ดมั 1 วัน กำรจัดทำวีซ่ำ ประกันกำรเดินทำง เงินรำงวัล
10,000 บำท รำงวัลรวมมูลค่ำทั้งสิ้นกว่ำ 100,000 บำท
มร. เอ็ดเวิร์ด อี สนุ๊ก (Edward E. Snoeks) ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไปส่วนภูมิภำคประจำประเทศไทย และผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป (General
Manager) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ ได้กล่ำวเกี่ยวกับกำรแข่งขันทำอำหำรในครั้งนี้วำ่ “โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ
กรุ งเทพฯ ได้จดั กำรแข่งขันทำอำหำรติดต่อกันเป็ นปี ที่ 3 แล้ว ซึ่งกำรแข่งขันทำอำหำร 2 ครั้งที่ผำ่ นมำทำให้เรำได้พบกับ
ผูเ้ ข้ำร่ วมกำรแข่งขันที่มีควำมสำมำรถมำกมำย
และผมเองก็รู้สึกประทับใจในควำมตั้งใจของผูเ้ ข้ำแข่งขันทุกคนที่แสดง
ควำมสำมำรถและฉำยแววพร้อมที่จะเป็ นเชฟที่ดีต่อไปในอนำคต ผมขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษำ สมัครมำร่ วมแข่งขันทำอำหำร
ในครั้งนี้ ซึ่งผมมองว่ำเป็ นโอกำสที่ดีของผูเ้ ข้ำแข่งขันที่จะได้เรี ยนรู ้กำรทำอำหำรจำกเชฟมืออำชีพ และนำไปพัฒนำตนเอง
ต่อไป”
นิสิต นักศึกษำที่สนใจสมัครเข้ำร่ วมกำรแข่งขันในครั้งนี้ สำมำรถยืน่ ใบสมัครพร้อมรู ปถ่ำยที่ แผนกทรัพยำกรบุคคล ชั้น 23
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ – 29 มีนำคม 2562 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
คุณสมบัตผิ ้สู มัคร
1. ชำย หรื อหญิง สัญชำติไทย อำยุระหว่ำง 18 -25 ปี
2. กำลังศึกษำระดับปริ ญำตรี ช้ นั ปี ที่ 3 หรื อ 4 ของภำควิชำที่เกี่ยวกับกำรโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยว ในมหำวิทยำลัยใน
ประเทศไทย หรื อ ศึกษำระดับ ปวส ชั้นปี ที่ 2 ภำควิชำกำรทำอำหำรของโรงเรี ยนสอนทำอำหำร
3. มีคะแนนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.75
4. มีควำมสำมำรถในกำรสื่ อสำรเป็ นภำษำอังกฤษ
5. สำมำรถเดินทำงไปต่ำงประเทศตำมลำพังได้โดยมีหนังสื อยินยอมจำกผูป้ กครอง หรื อหนังสื อรับรองจำก
สถำบันกำรศึกษำมำยืนยัน
6. มีหนังสื อเดินทำงที่มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 2 ปี ในวันที่ยนื่ ใบสมัคร
7. มีควำมสำมำรถในกำรเตรี ยมเอกสำรเพื่อยืน่ ขอทำวีซ่ำเข้ำประเทศเนเธอร์แลนด์
8. ไม่มีโรคประจำตัว หรื อโรคติดต่อร้ำยแรง
9. ไม่มีประวัติอำชญำกรรม
10. มีควำมมัน่ ใจ และสำมำรถดำรงชีวติ อยูใ่ นต่ำงประเทศได้โดยลำพัง
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18 กุมภำพันธ์ ถึง 29 มีนำคม 2562

18 กุมภำพันธ์ ถึง 5 เมษำยน 2562

กาหนดการ
ยืน่ ใบสมัครพร้อมรู ปถ่ำยที่ แผนกทรัพยำกรบุคคล ชั้น 23 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ
กรุ งเทพฯ อำคำร ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 57 ถนน วิทยุ ลุมพินี กรุ งเทพฯ ในวัน
จันทร์ – วันศุกร์ ระหว่ำงเวลำ 10.00 น. ถึง 15.00 น.
เอกสำรที่ตอ้ งแนบมำในวันสมัคร
1. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน
2. สำเนำใบเปลี่ยนชื่อและนำมสกุล (ถ้ำมี)
3. สำเนำใบแสดงผลกำรเรี ยน (Transcript)
4. รู ปถ่ำย 1-2 นิ้ว 1 รู ป ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนำหนังสื อเดินทำง
6. ใบรับรองแพทย์แจ้งว่ำไม่มีโรคประจำตัว หรื อโรคติดต่อร้ำยแรง
7. ใบรับรองไม่มีประวัติอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เตรี ยม Clip VDO ควำมยำว 3-5 นำที แสดงกำรทำอำหำรประเภทใดก็ได้ ในช่วงต้นของ
Clip VDO ผูส้ มัครจะต้องพูดประโยคต่อไปนี้ก่อนที่จะเริ่ มแสดงกำรทำอำหำร
ดิฉนั /ผม ชื่อ ........... นำมสกุล .............. กำลังศึกษำอยูช่ ้ นั ปี ที่ ............................
มหำวิทยำลัย ............ คณะ............ เป็ นนักศึกษำที่ตอ้ งกำรสมัครแข่งขันทำอำหำรที่จดั
โดย โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ ครั้งที่ 3 เพื่อชิงทุนศึกษำดูงำนที่
โรงแรม โฮเทล โอกุระ อัมสเตอร์ดมั

10 เมษำยน 2562
18 - 26 เมษำยน 2562

ผูส้ มัครจะต้อง Post Clip VDO ที่เตรี ยมไว้ บน Facebook ของผูส้ มัคร โดยตั้งค่ำแบบ
สำธำรณะ (Public)
ติด #TheOkuraPrestigeBangkok #scholarship #HotelOkuraAmsterdam
#cookingcompetition
Tag @TheOkuraPrestigeBangkok @HotelOkuraAmsterdam
อีเมลโพสต์ของผูส้ มัครมำยัง hr@okurabangkok.com
ประกำศผลกำรคัดเลือกรอบแรก และนัดหมำยเพื่อกำรทดสอบกำรสื่ อสำรด้วย
ภำษำอังกฤษ
ช่วงเวลำเพื่อกำรนัดหมำยทดสอบกำรสื่ อสำรด้วยภำษำอังกฤษ แบบตัวต่อตัวกับ
เชฟ อัลวำโร โรอ์ หัวหน้ำพ่อครัวใหญ่ ประจำโรงแรมฯ และมำสเตอร์เชฟ ชิเงรุ
ฮำงิวำระ หัวหน้ำพ่อครัวห้องอำหำรยำมำซำโตะ
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ประกำศรำยชื่อผูส้ มัครที่ผำ่ นกำรคัดเลือกรอบสุดท้ำย 5 ท่ำนเพื่อเข้ำรับกำรฝึ กงำนใน
ครัวของห้องอำหำรญี่ปุ่น ยำมำซำโตะ ที่ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ เป็ นเวลำ
3 สัปดำห์
3 มิถุนำยน 2562
ปฐมนิเทศผูส้ มัครที่ผำ่ นกำรคัดเลือกรอบสุดท้ำย 5 ท่ำน ที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ
กรุ งเทพฯ ชั้น 23 แผนกทรัพยำกรบุคคล เวลำ 9.30 น. ถึง 12.00 น.
3 – 21 มิถุนำยน 2562
ผูส้ มัครที่ผำ่ นกำรคัดเลือกรอบสุดท้ำย 5 ท่ำน ฝึ กงำนในครัวของห้องอำหำรญี่ปุ่น ยำมำ
ซำโตะ ตั้งอยูท่ ี่ ชั้น 24 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ เป็ นเวลำ 3 สัปดำห์ โดยจะ
ได้รับกำรฝึ กฝนจำกเชฟ ชิเงรุ ฮำงิวำระ และทีมงำนเชฟจำกห้องอำหำรยำมำซำโตะ โดย
ในวันสุดท้ำยผูเ้ ข้ำแข่งขันจะต้องทำอำหำรให้คณะกรรมกำร และแขกผูม้ ีเกียรติ 10 - 12
ท่ำน รับประทำนในคืนตัดสิ น (Judges’ Panel Night)
21 มิถุนำยน 2562
Judges’ Panel Night นักศึกษำจะต้องปรุ งอำหำรที่ได้รับมอบหมำยเพื่อให้บริ กำรแขกผูม้ ี
เกียรติ รับประทำน โดยแขกผูม้ ีเกียรติจะได้รับเชิญมำจำกทั้งผูบ้ ริ หำรของโรงแรม
ผูท้ รงคุณวุฒิต่ำง ๆ และสื่ อมวลชน
ประกำศชื่อผูโ้ ชคดีเพียงท่ำนเดียวที่ได้รับคัดเลือกไปศึกษำดูงำนที่โรงแรม โฮเทล โอ
กุระ อัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็ นเวลำ 9 วัน จำก โครงกำรแข่งขันทำอำหำร
เพื่อชิงทุนศึกษำดูงำนที่ โรงแรม โฮเทล โอกุระ อัมสเตอร์ดมั
รำงวัลรวมตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ – กรุ งอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์
อำหำรและที่พกั ในประเทศเนเธอร์แลนด์ กำรจัดทำวีซ่ำ กำรประกันกำรเดินทำง City
tour 1 วัน และ เบี้ยเลี้ยง
ผูส้ มัครที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเตรี ยมเอกสำรตำมเอกสำรแนบเพื่อยืน่ ขอวีซ่ำภำยในเวลำ
ที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิ ทธิ์
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม – สิ งหำคม เดินทำงไปศึกษำดูงำนที่โรงแรม โฮเทล โอกุระ อัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์
เป็ นเวลำ 9 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อฝ่ ายสื่ อสารการตลาดที่ pr@okurabangkok.com หรื อโทร 02 687 9000
30 เมษำยน 2562

ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok)
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ เปิ ดให้บริ กำรตั้งแต่ เดือนพฤษภำคม 2555 เป็ นสมำชิกของ ลีดดิ้ง โฮเทลส์ ออฟ เดอะ
เวิลด์ (Leading Hotels of the World) โรงแรมตั้งอยูภ่ ำยใน อำคำร ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (Park Venture Ecoplex)
ใจกลำงย่ำนธุรกิจบนถนนวิทยุ เชื่อมตรงจำกรถไฟฟ้ ำสถำนีเพลินจิต มีหอ้ งพักทั้งหมด 240 ห้อง มีหอ้ งอำหำร สปำ ห้องออก
กำลังกำย และสระว่ำยน้ ำแบบอินฟิ นิต้ ีที่ยนื่ ออกจากตัวอาคารบนชั้น 25 เป็ นตาแหน่งที่สามารถชมวิวเมืองกรุ งเทพฯได้
สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ www.okurabangkok.com

Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2687 9000 Fax: +66 (0) 2687 9001 www.okurabangkok.com
OKURA HOTELS & RESORTS

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อ
วิภาสิ ริ นภาวงศ์ดี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสื่ อสารการตลาด
อีเมล์: vipasiri.na@okurabangkok.com

เรณุชา เหลืองวิไลวรรณ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ อสารการตลาด
อีเมล์: raynucha.lu@okurabangkok.com

ทิพย์ไพลิน บุญทวีสุขสันต์
ผูป้ ระสานงานฝ่ ายสื่ อสารการตลาด
อีเมล์: thippailin.bo@okurabangkok.com
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ
อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
57 ถนนวิทยุ กรุ งเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 687 9000 แฟ็ กซ์ 02 687 9001
เว็บไซต์: www.okurabangkok.com

Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2687 9000 Fax: +66 (0) 2687 9001 www.okurabangkok.com
OKURA HOTELS & RESORTS

