
ก ำหนดกำรโครงกำร กำรแข่งขันทักษะกำรผสมเครื่องดื่มบำร์เทนเดอร์ 
Phra-Nakhon Flair Bartender Competition 2016 

 
วันพฤหัสบดีที่   17  มนีำคม  2559 

ณ โถงอาคาร พร้อมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลพระนคร 
 

08.00-09.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วิทยาพณิชยการพระนคร  

09.00  น. พิธีเปิดการแข่งขัน โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร :  
(รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์) 

10.30-12.00 น. เริ่มการแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประกอบการแสดง 
12.00-13.00 น. พักรับประทาอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. ด าเนินการแข่งขันต่อ 
15.00-15.20 น. การแสดงลีลา จากคุณธาดา แสงก าพลี จาก Thailand Got Talent  2014 
15.30-16.30 น. ประกาศผลรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน 
 
คุณสมบัติผู้แข่งขัน และเกณฑ์ในกำรแข่งขัน 

1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมาเป็นทีม โดยส่งไม่เกินสถาบันละ 2 ทีม (อย่ำงน้อยทีมละ 2 คน ต่อ 1 ทีม) 
2. ต้องไม่เป็นพนักงานในสังกัดธุรกิจโรงแรม 
3. ผู้เข้าแข่งขนัต้องท าการผสมเครื่องดื่ม จ านวน 1 สูตร  

3.1 สูตรคิดเอง 1 สูตร (โดยมีเหล้ำ Bar angel Vodka) เป็นส่วนผสมหลัก ทีมงำนจะ 
เตรียมไว้ให้  

4. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ท่ีจะตกแต่งปากแก้ว และภาชนะท่ีใส่เครื่องดื่มมาเอง 
 
ระเบียบและกติกำ 

1. Theme งาน Super Hero  
2. สูตรคิดเอง 1 สูตร (โดยมีเหล้า VODKA   (Barangel Vodka) เป็นส่วนผสมหลัก) 
3. ผู้เข้าการแข่งขันจะต้องท าการผสมเครื่องดื่มให้เสร็จพร้อมการตกแต่งภายใน ระยะเวลำ 6 นำที 
4. เครื่องดื่มท่ีผสมเสร็จแล้วส่วนที่ 1 พร้อมตกแต่งเรียบร้อยแล้ว น าไปวางโต๊ะหน้าคณะกรรมการ เพ่ือ 

พิจารณาตัดสิน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 oz. 
5. เครื่องดื่มท่ีผสมเสร็จ ส่วนที 2 ใส่แก้วลิเคียว จ านวน 3 แก้ว (ไมต่้องตกแต่ง) มีจ านวนไม่น้อยกว่า  

½  oz. ให้คณะกรรมการชิม เพ่ือพิจารณาตัดสิน 
6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องน าส่วนผสมเครื่องดื่ม และอุปกรณ์ส าหรับการตกแต่งแก้วโชว์น ามาเอง (ผู้ 

เข้าการแข่งขันจะต้องลงมือประดิษฐ์จริง และสามารถเตรียมไว้ได้ นอกจากนี้แล้ว อุปกรณ์ตกแต่งปากแก้ว
ต้องเก่ียวข้องกับส่วนผสมของCocktail) 

7. ผู้แข่งขันต้องเตรียม CD เพลงมาเองในการแสดงประกอบลีลา และต้องตรวจเช็คคุณภาพของ 
เสียงให้เรียบร้อย แล้วจึงน าส่งขณะลงทะเบียน พร้อมเขียนชื่อมหาวิทยาลัยและหมายเลขผู้เข้าแข่งขัน 
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8. ผู้แข่งขันสามารถเตรียมเหล้าที่เป็นส่วนผสมและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นมาเองได้ 
9. ขวดที่ใช้ในการแสดงใช้ขวดเหล้าจริง ห้ามใช้ขวดซ้อม (Practice Bottle) 
10. ห้ามผู้เข้าแข่งขันดื่มของมึนเมาก่อนขึ้นและระหว่างการแข่งขันยังไม่สิ้นสุด  
11. ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นสิ้นสุด 
12.  กรรมการมีทั้งหมด 4 ท่าน 
13.  ต้องมีการเล่น Working Flair 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

1. คุณภูมิพัฒน์  ชินพงษ์พานิช  ประธานกรรมการผู้จัดการ      บริษัท Bar Angel Thailand 
2. คุณธาดา แสงก าพลี              Brand Ambassador          บริษัท Bar Angel Thailand 
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ 

 
หลักฐำนกำรสมัคร 

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
3. ส าเนาบัตรนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่/ บัตรประจ าตัวประชาชน 

 
 
 

 

เกณฑ์ในกำรให้คะแนน  
1. รสชาติ และความคิดสร้างสรรค์   30 คะแนน 
2. การตกแต่งปากแก้ว                    10 คะแนน 
3. ความเป็น Team Work                           30 คะแนน 
4. ลีลาการแสดง ความยากง่ายของท่า                        20 คะแนน 

5. ความเป็นมืออาชีพ      10 คะแนน 

                                            รวม       100 คะแนน 

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรตัดคะแนน  

1. อุปกรณ์เครื่องมือหรือขวดตกสัมผัสกับพื้น ระหว่างการท าการแข่งขัน หัก 2  คะแนน /ต่อครั้ง /ต่อชิ้น 

2. อุปกรณ์ชิ้นใดก็ตามเกิดแตกหักเสียหาย                                         หัก 10 คะแนน /ชิ้น 
3. ระหว่างที่ท าการ Flair บนเวที เกิดความผิดพลาด ท าเหล้าในขวดไหล  

กระเด็น   
หัก 2 คะแนน /ครั้ง 
 

4. ผสมเครื่องดื่มที่ใช้ในการแข่งขันผิด หรือ ไม่ตรงกับท่ีได้แจ้ง หัก 20 คะแนน 
5. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ แบบผิดประเภท ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน หัก 10 คะแนน /ครั้ง 
6. ใช้เวลาเกินกว่าที่ก าหนดไว้ 6 นาที หัก 2 คะแนน /ทุกๆ วินำที 
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รูปภาพ 
ขนาด 1 นิ้ว 

 
 

 
 

 

 
 
ลงช่ือ................................................ผู้สมัคร                   ลงช่ือ..............................................ผู้สมัคร 
 
(…………………………………………………….)                     (…………………………………………………….) 
 
 
 
 

1. ช่ือ()นำย  ()นำง   ()นำงสำว ……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

()Mr.   ()Mrs.  ()Miss ……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

2.สถำบันกำรศึกษำ ……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

3.ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก ……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 

4.เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 

5.อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 

6.เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 

7.E-Mail ……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ชื่อ Cocktail  
……………………………………………………….............................................................................................................
..............................................................................………………………………………………………………………………….. 
ส่วนผสม
......................................................................................................................................................... ..................
................................................................................................................. ..........................................................
................................................................................................. .......................................................................... 
วิธีผสม
................................................................................................................................................ ...........................
................................................................................. ..........................................................................................
.............................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ....................................................................  
วัตถุดิบที่ใชต้กแต่งปำกแก้ว
........................................................................................................................................................................... 
แก้วที่ใช.้.............................................................................................................................................. .............. 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบกำรสมัคร 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่  15  มีนาคม  2559 
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. คณะศิลปะศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร   
 
รับสมัครทำงไปรษณีย์ สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10300  
 
รับสมัครทำง E-mail : Rambo.bfm@gmail.com / Poompat.t1988@gmail.com 
รายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ  
อำจำรยพ์ัลลพ หำมะลิ   :    089-442-2716 
อำจำรย์ภูมิพัฒน์ ทองค ำ :    087-009-8988 
คุณณัฐภรณ์ ประกอบกิจ :    080-966-8235 
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