
Call for University Students Team Application 

BEVERAGE-4-US: International students’ competition program 

    Under the theme 

Innovation in Beverage Technology:  

“Healthy Beverage from Waste Utilisation of Food” 

The South East Asia Academy of Beverage Technology (SEA-ABT) opens a call for an international 

Students competition with teams of 3 students that can be from different universities or one 

university to compete on finding the best solutions for product or ingredient development on creating 

“Healthy beverage from waste utilisation of food” on one specific product – and/or ingredient. 

 WHO: 
The project is addressed to teams made of Bachelor students in food science and technology and any other 

food-related study program. An academic teacher/lecturer could/would be involved as mentor.  

See more details in the Instructions box in the website https://www.sea-abt.eu/beverage-4-us. 

AWARD: 

South East Asia Academy for Beverage Technology  

Detail of the program and registration at  

● Each team and student will receive a certificate of participation to the ”Beverage-4-Us” 

● An award of 15,000 Baht/Team for Winner and 10,000 Baht/Team for The first runner up and 

5,000 Baht/Team for The second runner up 

 Free entrance at the 20th Food Innovation ASIA Conference, (FIAC2018) during June 14-16, 2018. 

For more info about the competition, contact:  

Website:  
https://www.sea-abt.eu/beverage-4-us 

Secretary, email:        

BeverageTechnology.Thailand@gmail.com 

Deadline Extended !!  

 15th December 2017 till 31st January 2018: registration of the teams  

                          (to secretary of the competition email: BeverageTechnology.Thailand@gmail.com) 

 15th February 2018: acceptance of the teams and approval of the projects topics 

 23rd February 2018: competition instruction and justification 

 March – April 2018: online workshop and webinar to increase skill development (4 times) 

 25th May 2018: submission of the project presentation and report 

 8th June 2018: final presentation of all the projects at the Beverage-4-Us 

 8th June 2018: virtual workshop the results of the teams in presence of industry and 

multiplayer representatives and nomination of the best 1st, 2nd, 3rd  Beverage-4-Us team 



เชิญชวนนิสิตปริญญาตรีเข้าแข่งขัน 

BEVERAGE-4-US: International students’ competition program 

    ภายใตแ้นวคิด 

Innovation in Beverage Technology:  

“Healthy Beverage from Waste Utilisation of Food” 

The South East Asia Academy of Beverage Technology (SEA-ABT) เปิดรับสมัครกลุ่มนิสิต

ระดับปริญญาตรีกลุ่มละ 3 คน จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน หรือต่างมหาวิทยาลัยในทีมเดียวกันได้  เพื่อที่จะ

แข่งขันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มที่น าเอาวัสดุเหลือทิ้งจากอาหาร หรือผลิตผลทางการเกษตรมาใช้ใน

การพัฒนาเคร่ืองดื่มสุขภาพ 1 ผลิตภัณฑ์หรือ 1 องค์ประกอบที่ใช้ในการพัฒนาเคร่ืองดื่มสุขภาพ รายละเอียด

ดูที่ website: https://www.sea-abt.eu/beverage-4-us 

ใครควรจะสมัคร   

รางวัล 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

South East Asia Academy for Beverage Technology  

ก าหนดการ 

ติดต่อสมัครและลงทะเบียนได้ที่ 

นิสิตระดับชัน้ปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางอาหาร หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร 

โดยสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาชว่ยใหค้ าปรึกษาได ้ 

• ประกาศนียบัตรการเข้ารว่ม ”Beverage-4-Us” 

• รางวัล 15,000 บาท/ทีม ส าหรับผู้ชนะเลศิ, 10,000 บาท/ทีม ส าหรับที่ 2 และ  

     5,000 บาท/ทีม ส าหรับที่ 3 

• เข้าชมงาน 20th Food Innovation ASIA Conference, (FIAC2018)  

ในช่วงวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ที่ไบเทคบางนา ฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน 

Website:  

https://www.sea-abt.eu/beverage-4-us 

เลขานุการ อีเมล:  

BeverageTechnology.Thailand@gmail.com 

-- ขยายเวลาการรับสมัคร --  

• 15  ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 ลงทะเบียน 

                                           เลขานุการ อีเมล: BeverageTechnology.Thailand@gmail.com 

• 15 กุมภาพันธ์ 2561: ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก 

• 23 กุมภาพันธ์ 2561: แจ้งกติกาและการแข่งขัน 

• มีนาคม ถึง เมษายน  2561 : อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หรือ webinar จ านวน 4 ครั้งเพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้เข้าแข่งขัน 

• 25 พฤษภาคม 2561: ส่งผลงานสุดท้าย 

• 8 มิถุนายน 2561: น าเสนอผลงานออนไลน์ ให้ คณะกรรมการ the Beverage-4-Us 

• 8 มิถุนายน 2561: ประกาศผลการแข่งขันและการน าเสนอของทีมที่ชนะเลิศ 


