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ผูจ้ ดั ท าได้ไ ปปฏิ บ ตั ิ ส หกิ จศึ ก ษาที่ โรงแรมข้าวสารพาเลซซึ่ ง ตั้ง อยู่ใ จกลางถนน
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โรงแรมระดับ 3 ดาว มี สิ่ง อานวยความสะดวกมากมาย เช่ น ด้า นล่ างจะมี ห้องอาหารที่
เชื่ อมต่อกับร้านกาแฟ Kappu Kappu ด้านบนจะมีสระว่ายน้ าและบาร์ ซึ่ งผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิ
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Abstract
I am as a trainee in the cooperative student affair applied to train at Khaosan
Palace Hotel which is located on Khaosan road. I offers rooms with 24-hour booking
with a vintage style.This is 3-star hotel with many amenities such as restaurants
connecting to Kappu Kappu coffee shop at downstairs. On the top, there is a swimming
pool and bar. My duties are in the food and beverage zone. I was assigned to welcome the
customers coming to have breakfast at the restaurant, and in the afternoon, I have to get
order at the kappu kappu coffee shop.
From my working which involved useing English with the foreign customers make
me use English in speaking and listening quite fluent. Therefore, I realize that English is
very important to communicate in hotel service. Patterns of sentence and vocabulary is
important to implement in my work.
For this reason my project " Language used conversation for suitability in work
at hotel " The objective of this project is to increase my knowledge of using language for
conversation properly and correctly to my work. Also, I hope it enhances my techniques
to continue further a conversation with customer when they aren’t satisfied with my
service. I hope that this project will be beneficial to the interns and could create good
image for the hotel.
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