
 

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 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทจี กรุงเทพฯ ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันท าอาหาร 
ชิงทุนศึกษาดูงานที ่โรงแรม โฮเทล โอกุระ อมัสเตอร์ดัม 

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (16 มกราคม 2562) โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ประกาศรับ
สมคัรนิสิต นกัศึกษาท่ีก ำลงัศึกษำอยูใ่นสำขำวชิำกำรโรงแรม งำนครัว และอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว ท่ีมีควำมสนใจกำร
ท ำอำหำร และตอ้งกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรปรุงอำหำร ไดมี้โอกำสสมคัรเขำ้ร่วมแข่งขนักำรท ำอำหำรชิงรำงวลัเป็นทุน
ศึกษำดูงำนท่ี โรงแรม โฮเทล โอกรุะ อมัสเตอร์ดมั (Hotel Okura Amsterdam) โดยเร่ิมเปิดรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 18 กมุภำพนัธ ์
2562 เป็นตน้ไป   
 

โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ไดจ้ดักำรแขง่ขนัท ำอำหำรโดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัของกำรแข่งขนัก็เพื่อแบ่งปันโอกำส
และกำรเรียนรู้ใหแ้ก่นิสิต นกัศึกษาท่ีก ำลงัศึกษำอยูใ่นสำขำวชิำกำรโรงแรม งำนครัว และอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว ซ่ึงในคร้ัง
น้ีถือเป็นกำรจดัแข่งขนัท ำอำหำรเป็นคร้ังท่ี 3 โดยใน 2 คร้ังท่ีผำ่นมำมีนิสิต นกัศึกษำท่ีมีควำมสำมำรถและมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบ
อำชีพในสำยงำนครัวมำกมำยหลำยท่ำนใหค้วำมสนใจเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั ซ่ึงกำรแข่งขนัในปีท่ีผำ่นมำนอกจำกจะไดผู้ช้นะจำก
กำรแข่งขนัท ำอำหำรแลว้ โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ยงัไดรั้บนำย วศิรุต อรุณศรี ผูช้นะกำรแข่งขนั และฉำยแวว
พร้อมท่ีจะเป็นเชฟท่ีดีต่อไปในอนำคต เขำ้ร่วมงำนเป็นส่วนหน่ึงของทีมเชฟท่ีหอ้งอำหำรเอเลเมนท ์ (Elements) ซ่ึงเป็น
หอ้งอำหำรระดบัมิชลิน 1 ดำว   
 
นิสิต นกัศึกษำ ท่ีสนใจเขำ้ร่วมแข่งขนัท ำอำหำรสำมำรถยืน่ใบสมคัรเพ่ือเขำ้ร่วมกำรแข่งขนัไดท่ี้ แผนกทรัพยำกรบุคคล ชั้น 23 
โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ระหวำ่งเวลำ 10.00 น. ถึง 15.00 น. ตั้งแต่วนัท่ี 18 กมุภำพนัธ์ 2562 
ถึง วนัท่ี 29 มีนำคม 2562 และโพสตค์ลิป VDO ควำมยำว 3 - 5 นำที แสดงกำรท ำอำหำรประเภทใดก็ได ้ลงในหนำ้เฟสบุ๊คของ
ตนเอง พร้อมส่งคลิป VDO มำท่ี อีเมล ์hr@okurabangkok.com  ภำยในวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 
 

ประกำศรำยช่ือผูผ้ำ่นรอบแรกในวนัท่ี 10 เมษำยน 2562 และนดัหมำยเพื่อกำรทดสอบกำรส่ือสำรดว้ยภำษำองักฤษ แบบตวัต่อ
ตวักบัเชฟ อลัวำโร โรอ ์ (Alvaro Roa) หวัหนำ้พอ่ครัวใหญ่ (Executive Chef ) ประจ ำโรงแรมฯ และมำสเตอร์เชฟ ชิเงรุ         
ฮำงิวำระ (Shigeru Hagiwara) หวัหนำ้พอ่ครัว (Master Chef) ชำวญ่ีปุ่น ประจ ำหอ้งอำหำร ยำมำซำโตะ ก่อนท่ีจะประกำศรำยช่ือ
ผูเ้ขำ้รอบสุดทำ้ยเพียง 5 คน ท่ีจะไดมี้โอกำสไดเ้รียนรู้และฝึกฝนกำรปรุงอำหำรญ่ีปุ่นจำก เชฟ ฮำงิวำระ ท่ีหอ้งอำหำร ยำมำซำ
โตะ หอ้งอาหารญ่ีปุ่นท่ีใหบ้ริกำรอำหำรญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม 1 ใน 5 ร้ำน ท่ีไดรั้บ ‘มิชลิน เพลท’ (Michelin Plates) ติดต่อกนัเป็นปี
ท่ี 2 จำกคู่มือแนะน ำร้ำนอำหำรและท่ีพกัระดบัโลก ‘มิชลิน ไกด’์ ประเทศไทย เป็นเวลำทั้งส้ิน 3 สัปดำห์ โดยในวนัสุดทำ้ยผูเ้ขำ้
แข่งขนัจะตอ้งท ำอำหำรใหค้ณะกรรมกำร และแขกผูมี้เกียรติรับประทำนในคืนตดัสิน (Judges’ Panel Night) 
  

ผูแ้ข่งขนัท่ีท ำอำหำรไดถู้กใจคณะกรรมกำร และแขกผูมี้เกียรติมำกท่ีสุดเพียงท่ำนเดียว จะไดรั้บรำงวลัเป็นทุนไปศึกษำดูงำนท่ี
โรงแรม โฮเทล โอกรุะ อมัสเตอร์ดมั (Hotel Okura Amsterdam) เป็นเวลำ 9 วนั ซ่ึงจะไดเ้รียนรู้กำรท ำอำหำรในครัวกบัเชฟ
โอะโนะ คอ็กไมเยอร์ (Chef Onno Kokmeijer) เชฟช่ือดงัจำกหอ้งอำหำรซีเอลเบลอ (Ciel Bleu) ซ่ึงเป็นหอ้งอำหำรท่ีไดรั้บ       
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มิชลิน 2 ดำวและเป็นเชฟท่ีไดรั้บรำงวลัเป็นต ำแหน่ง เอส ว ี เอช  มีสเทอเชฟ (SVH Meesterchef) หรือ มำสเตอร์ เชฟ (Master 
Chef) ซ่ึงถือเป็นต ำแหน่งสูงสุดของบุคคลำกรในสำยงำนพอ่ครัวจำกสถำบนัช่ือดงัในวงกำรธุรกิจอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว
และกำรบริกำรของประเทศเนเธอร์แลนด ์คือ Stichting Vakbekwaamheid Horeca รำงวลัรวมตัว๋เคร่ืองบิน ไป กลบั กรุงเทพฯ - 
อมัสเตอร์ดมั ท่ีพกัท่ี โรงแรม โฮเทล โอกรุะ อมัสเตอร์ดมั 8 คืน ม้ืออำหำรกลำงวนัสุดพิเศษท่ีหอ้งอำหำรยำมำซำโตะ 1 ม้ือ ม้ือ
อำหำรค ่ำท่ีหอ้งอำหำรซีเอลเบลอ 1 ม้ือ โปรแกรมท่องเท่ียวในอมัสเตอร์ดมั 1 วนั กำรจดัท ำวซ่ีำ ประกนักำรเดินทำง เงินรำงวลั 
10,000 บำท รำงวลัรวมมูลค่ำทั้งส้ินกวำ่ 100,000 บำท   
 

มร. เอด็เวร์ิด อี สนุ๊ก (Edward E. Snoeks) ผูจ้ดักำรทัว่ไปส่วนภูมิภำคประจ ำประเทศไทย และผูจ้ดักำรทัว่ไป (General 
Manager) โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ไดก้ล่ำวเก่ียวกบักำรแข่งขนัท ำอำหำรในคร้ังน้ีวำ่ “โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ 
กรุงเทพฯ ไดจ้ดักำรแข่งขนัท ำอำหำรติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 แลว้ ซ่ึงกำรแข่งขนัท ำอำหำร 2 คร้ังท่ีผำ่นมำท ำใหเ้รำไดพ้บกบั
ผูเ้ขำ้ร่วมกำรแข่งขนัท่ีมีควำมสำมำรถมำกมำย และผมเองก็รู้สึกประทบัใจในควำมตั้งใจของผูเ้ขำ้แข่งขนัทุกคนท่ีแสดง
ควำมสำมำรถและฉำยแววพร้อมท่ีจะเป็นเชฟท่ีดีต่อไปในอนำคต ผมขอเชิญชวนนิสิต นกัศึกษำ สมคัรมำร่วมแข่งขนัท ำอำหำร
ในคร้ังน้ี ซ่ึงผมมองวำ่เป็นโอกำสท่ีดีของผูเ้ขำ้แข่งขนัท่ีจะไดเ้รียนรู้กำรท ำอำหำรจำกเชฟมืออำชีพ และน ำไปพฒันำตนเอง
ต่อไป”  
 

นิสิต นกัศึกษำท่ีสนใจสมคัรเขำ้ร่วมกำรแข่งขนัในคร้ังน้ี สำมำรถยืน่ใบสมคัรพร้อมรูปถ่ำยท่ี แผนกทรัพยำกรบุคคล ชั้น 23 
โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ระหวำ่งวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ์ – 29 มีนำคม 2562 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

คุณสมบัตผู้ิสมคัร 

1. ชำย หรือหญิง สญัชำติไทย อำยรุะหวำ่ง 18 -25 ปี 

2. ก ำลงัศึกษำระดบัปริญำตรีชั้นปีท่ี 3 หรือ 4 ของภำควชิำท่ีเก่ียวกบักำรโรงแรม และธุรกิจท่องเท่ียว ในมหำวทิยำลยัใน

ประเทศไทย หรือ ศึกษำระดบั ปวส ชั้นปีท่ี 2 ภำควชิำกำรท ำอำหำรของโรงเรียนสอนท ำอำหำร 

3. มีคะแนนเกรดเฉล่ียไม่ต ่ำกวำ่ 2.75 

4. มีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรเป็นภำษำองักฤษ  

5. สำมำรถเดินทำงไปต่ำงประเทศตำมล ำพงัไดโ้ดยมีหนงัสือยนิยอมจำกผูป้กครอง หรือหนงัสือรับรองจำก

สถำบนักำรศึกษำมำยนืยนั 

6. มีหนงัสือเดินทำงท่ีมีอำยไุม่ต ่ำกวำ่ 2 ปี ในวนัท่ียืน่ใบสมคัร 

7. มีควำมสำมำรถในกำรเตรียมเอกสำรเพ่ือยืน่ขอท ำวซ่ีำเขำ้ประเทศเนเธอร์แลนด ์

8. ไม่มีโรคประจ ำตวั หรือโรคติดตอ่ร้ำยแรง 

9. ไม่มีประวติัอำชญำกรรม 

10. มีควำมมัน่ใจ และสำมำรถด ำรงชีวติอยูใ่นต่ำงประเทศไดโ้ดยล ำพงั  
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ก าหนดการ 
18 กมุภำพนัธ์ ถึง 29 มีนำคม 2562  ยืน่ใบสมคัรพร้อมรูปถ่ำยท่ี แผนกทรัพยำกรบุคคล ชั้น 23 โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ 

กรุงเทพฯ อำคำร ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ 57 ถนน วทิย ุ ลุมพินี กรุงเทพฯ ในวนั
จนัทร์ – วนัศุกร์ ระหวำ่งเวลำ 10.00 น. ถึง 15.00 น. 

    เอกสำรท่ีตอ้งแนบมำในวนัสมคัร 
1. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้น  
2. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือและนำมสกลุ (ถำ้มี) 
3. ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน (Transcript) 
4. รูปถ่ำย 1-2 น้ิว 1 รูป ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
5. ส ำเนำหนงัสือเดินทำง 
6. ใบรับรองแพทยแ์จง้วำ่ไม่มีโรคประจ ำตวั หรือโรคติดตอ่ร้ำยแรง 
7. ใบรับรองไม่มีประวติัอำชญำกรรมจำกส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 

18 กมุภำพนัธ์ ถึง 5 เมษำยน 2562 เตรียม Clip VDO ควำมยำว 3-5 นำที แสดงกำรท ำอำหำรประเภทใดก็ได ้ในช่วงตน้ของ 
Clip VDO ผูส้มคัรจะตอ้งพดูประโยคต่อไปน้ีก่อนท่ีจะเร่ิมแสดงกำรท ำอำหำร 
 
ดิฉนั/ผม ช่ือ ........... นำมสกุล .............. ก ำลงัศึกษำอยูช่ั้นปีท่ี ............................ 
มหำวทิยำลยั ............ คณะ............ เป็นนกัศึกษำท่ีตอ้งกำรสมคัรแข่งขนัท ำอำหำรท่ีจดั
โดย โรงแรม  ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ คร้ังท่ี 3 เพื่อชิงทุนศึกษำดูงำนท่ี  
โรงแรม โฮเทล โอกรุะ อมัสเตอร์ดมั  
 
ผูส้มคัรจะตอ้ง Post Clip VDO ท่ีเตรียมไว ้บน Facebook ของผูส้มคัร โดยตั้งค่ำแบบ
สำธำรณะ (Public)  

- ติด #TheOkuraPrestigeBangkok #scholarship #HotelOkuraAmsterdam 
#cookingcompetition 

- Tag @TheOkuraPrestigeBangkok @HotelOkuraAmsterdam 
อีเมลโพสตข์องผูส้มคัรมำยงั hr@okurabangkok.com 

10 เมษำยน 2562 ประกำศผลกำรคดัเลือกรอบแรก และนดัหมำยเพื่อกำรทดสอบกำรส่ือสำรดว้ย
ภำษำองักฤษ  

18 - 26 เมษำยน 2562 ช่วงเวลำเพ่ือกำรนดัหมำยทดสอบกำรส่ือสำรดว้ยภำษำองักฤษ แบบตวัต่อตวักบั 
เชฟ อลัวำโร โรอ ์หวัหนำ้พอ่ครัวใหญ่ ประจ ำโรงแรมฯ และมำสเตอร์เชฟ ชิเงรุ  
ฮำงิวำระ หวัหนำ้พอ่ครัวหอ้งอำหำรยำมำซำโตะ 
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30 เมษำยน 2562 ประกำศรำยช่ือผูส้มคัรท่ีผำ่นกำรคดัเลือกรอบสุดทำ้ย 5 ท่ำนเพื่อเขำ้รับกำรฝึกงำนใน
ครัวของหอ้งอำหำรญ่ีปุ่น ยำมำซำโตะ ท่ี โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เป็นเวลำ 
3 สปัดำห์ 

3 มิถุนำยน 2562 ปฐมนิเทศผูส้มคัรท่ีผำ่นกำรคดัเลือกรอบสุดทำ้ย 5 ท่ำน ท่ีโรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ 
กรุงเทพฯ ชั้น 23 แผนกทรัพยำกรบุคคล เวลำ 9.30 น. ถึง 12.00 น. 

3 – 21 มิถุนำยน 2562 ผูส้มคัรท่ีผำ่นกำรคดัเลือกรอบสุดทำ้ย 5 ท่ำน ฝึกงำนในครัวของหอ้งอำหำรญ่ีปุ่น ยำมำ
ซำโตะ ตั้งอยูท่ี่ ชั้น 24 โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เป็นเวลำ 3 สปัดำห์ โดยจะ
ไดรั้บกำรฝึกฝนจำกเชฟ ชิเงรุ ฮำงิวำระ และทีมงำนเชฟจำกหอ้งอำหำรยำมำซำโตะ โดย
ในวนัสุดทำ้ยผูเ้ขำ้แข่งขนัจะตอ้งท ำอำหำรใหค้ณะกรรมกำร และแขกผูมี้เกียรติ 10 - 12 
ท่ำน รับประทำนในคืนตดัสิน (Judges’ Panel Night) 

21 มิถุนำยน 2562  Judges’ Panel Night นกัศึกษำจะตอ้งปรุงอำหำรท่ีไดรั้บมอบหมำยเพื่อใหบ้ริกำรแขกผูมี้
เกียรติ รับประทำน โดยแขกผูมี้เกียรติจะไดรั้บเชิญมำจำกทั้งผูบ้ริหำรของโรงแรม 
ผูท้รงคุณวฒิุต่ำง ๆ และส่ือมวลชน  
ประกำศช่ือผูโ้ชคดีเพียงท่ำนเดียวท่ีไดรั้บคดัเลือกไปศึกษำดูงำนท่ีโรงแรม โฮเทล โอ
กรุะ อมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเวลำ 9 วนั จำก โครงกำรแข่งขนัท ำอำหำร
เพื่อชิงทุนศึกษำดูงำนท่ี โรงแรม โฮเทล โอกรุะ อมัสเตอร์ดมั 
รำงวลัรวมตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – กรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์
อำหำรและท่ีพกัในประเทศเนเธอร์แลนด ์กำรจดัท ำวซ่ีำ กำรประกนักำรเดินทำง City 
tour 1 วนั และ เบ้ียเล้ียง 
ผูส้มคัรท่ีไดรั้บคดัเลือกจะตอ้งเตรียมเอกสำรตำมเอกสำรแนบเพ่ือยืน่ขอวซ่ีำภำยในเวลำ
ท่ีก ำหนด มิฉะนั้นจะถือวำ่สละสิทธ์ิ   

ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม – สิงหำคม เดินทำงไปศึกษำดูงำนท่ีโรงแรม โฮเทล โอกรุะ อมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์
เป็นเวลำ 9 วนั  

รายละเอียดเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อฝ่ายส่ือสารการตลาดท่ี pr@okurabangkok.com หรือโทร 02 687 9000 
 

ด ิโอกรุะ เพรสทจี กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) 

โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เปิดใหบ้ริกำรตั้งแต่ เดือนพฤษภำคม 2555  เป็นสมำชิกของ ลีดด้ิง โฮเทลส์ ออฟ เดอะ 
เวลิด ์(Leading Hotels of the World) โรงแรมตั้งอยูภ่ำยใน อำคำร ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ (Park Venture Ecoplex) 
ใจกลำงยำ่นธุรกิจบนถนนวทิย ุ เช่ือมตรงจำกรถไฟฟ้ำสถำนีเพลินจิต มีหอ้งพกัทั้งหมด 240 หอ้ง มีหอ้งอำหำร สปำ หอ้งออก
ก ำลงักำย และสระวำ่ยน ้ ำแบบอินฟินิต้ีท่ียืน่ออกจากตวัอาคารบนชั้น 25 เป็นต าแหน่งท่ีสามารถชมววิเมืองกรุงเทพฯได ้ 
สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.okurabangkok.com  
 

 
 

mailto:pr@okurabangkok.com
http://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 

 

สนใจสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ

วภิาสิริ นภาวงศดี์     เรณุชา เหลืองวไิลวรรณ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ือสารการตลาด   ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารการตลาด  

อีเมล:์ vipasiri.na@okurabangkok.com  อีเมล:์ raynucha.lu@okurabangkok.com  
 

ทิพยไ์พลิน บุญทวสุีขสนัต ์
ผูป้ระสานงานฝ่ายส่ือสารการตลาด  

อีเมล:์ thippailin.bo@okurabangkok.com 
 
โรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ   
อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ 
57 ถนนวทิย ุกรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์02 687 9000 แฟ็กซ์ 02 687 9001   
เวบ็ไซต:์ www.okurabangkok.com   
 


