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1.1 ที่ตั้งและแผนที่ของโรงแรม
ชื่อ

Narai Hotel

สถานที่ตั้ง

222 Silom Road,, Suriyawong, Bangrak Bangkok, Thailand 10500

โทรศัพท์

02 237 0100 , 02 627 2222

เว็ปไซต์

http://www.naraihotel.co.th , http://www.tripletwosilom.com

เครดิตการ์ดที่รับบริการ Master Card, Visa Card, Dinners Club, American Express,
Discover Network, JCB
ห้องอาหาร

Rabiangthong , Peperoni , Tripple Two

Narai Hotel Map
นารายณ์ โฮเท็ลมีประวัติยาวนานและเป็นที่ยอมรับมากว่า 40 ปี อยู่บนถนนสีลมซึ่งเป็นย่าน
ธุรกิจ ได้รับการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2551 เปิดให้บริการที่พักที่ทันสมัยและมีสไตล์ เนื่องด้วย
โรงแรมอยู่ใกล้กับแม่น้าเจ้าพระยา จึงเหมาะมากสาหรับผู้ที่มาพักผ่อนยามว่างหรือมาทาธุรกิจยังมี
โรงแรม Triple Two Silom ที่อยู่ติดกัน ซึ่งได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่มีระดับ

รูปที่ 1.2 แผนที่โรงแรมนารายณ์

3

1.2 ข้อมูลโรงแรม
โรงแรม นารายณ์ กรุงเทพ โรงแรมชั้นหนึ่งมาตรฐานสากล ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้า ธุรกิจบันเทิง
ภัตตาคาร ร้านอาหารนานาชาติ อาคารสานักงานและห้างสรรพสินค้าทันสมัย ห้องพักทันสมัย กว้างขวาง
สะดวกสบาย พรั่งพร้อมด้วย บริการ อาทิ ศูนย์บริการสาหรับนักธุรกิจ สถานออกกาลังกายและศูนย์
สุขภาพ สระว่ายน้ากลางแจ้ง พร้อมบริการที่อบอุ่นสร้างความประทับใจตลอดเวลา
บริการห้องพักตกแต่งอย่างทันสมัยกว่า 472 ห้องพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องพัก อาทิ
เช่น เครื่องปรับอากาศ อ่างอาบน้า เครื่องแต่งตัว ตู้เย็น โต๊ะทางาน มินิบาร์ และตู้นิรภัยภายในห้องพัก
ผ่อนคลายไปกับสิ่งอานวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้า ห้องออกกาลังกาย รถลิมูซีนบริการรับ-ส่ง
ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ธุรกิจ และบริการซักรีด
โรงแรมให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนเป็นที่รู้จักและยอมรับ อย่างกว้างขวาง
ถึงห้องพักคุณภาพ ราคาเหมาะสม และบริการแบบไทย โรงแรมตั้งอยู่บนศูนย์กลางย่านธุรกิจ ช็อปปิ้ง
และแหล่งบันเทิงถนนสีลม ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีและท่าเรือ
คติพจน์ของโรงแรมนารายณ์
“สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อความเป็นหนึ่ง ”
คาขวัญการบริการ
“ยิ้มง่าย ทักทายคล่อง สอดส่องบริการ ชื่นบานเสมอ”
ก่อนจะมาเป็นโรงแรมนารายณ์
จากก้าวแรกในปี พ.ศ. 2505 / ค.ศ. 1962 เป็นโรงแรมขนาดเล็กเปิดบริการห้องพักเพียง
ห้อง ภายใต้ชื่อโรงแรมวิคตอรี่ (Victory Hotel) ตั้งอยู่บริเวณทางลงสีลมจากทางด่วน
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จุดเริ่มต้นของโรงแรมนารายณ์
ในปี พ.ศ. 2509/ ค.ศ. 1966 ประเทศไทยได้รับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

Asian Games

ครั้งที่ 7 โรงแรมต่าง ที่มีอยู่ได้ถูกใช้เป็นที่พักนักกีฬาจากทีมต่าง ๆ จนเต็มหมด รวมถึงโรงแรม วิคตอรี่
การบริการของโรงแรมวิคตอรี่ได้รับคาชมเชยในนิตยสาร Time และยังได้มีการกล่าวในรายงานด้วยว่า
“กรุงเทพมหานคร ขาดแคลนโรงแรมและห้องพักระดับดี พร้อมทั้งให้พยากรณ์ว่าธุรกิจโรงแรมจะ
เจริญก้าวหน้าในกรุงเทพมหานคร ” เหตุการณ์ดังกล่าวและบทความของนิตยสาร Time เป็นตัวกระตุ้น
สาคัญให้กรรมการผู้ถือหุ้นโรงแรมวิคตอรี่ตัดสินใจที่จะสร้างโรงแรมระดับชั้นดี ที่ใหญ่กว่าโรงแรมเดิม
เพื่อให้บริการนักเดินทางชาวต่างประเทศ จึงได้ริเริ่มหาซื้อที่ดินและได้พบที่ดินแปลง ที่เหมาะสมห่าง
ออกไปบนถนน สีลมประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่เยื้อง ๆ กับวัดเจ้าแม่มหาอุมาเทวี หรือที่รู้จักกันทั่ว ๆ ไป
ว่า “วัดแขก”
และในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2509 เป็นวันลงเสาเอก หลังจากการแข่งขันเอเซียนเกมส์ครั้งที่ 7
จบลง ในเบื้องต้น กรรมการผู้ถือหุ้นมีแนวคิดจะตั้งชื่อโรงแรมใหม่นี้ว่า Star Hotel จากคาชมที่ได้รับ
ในช่วงการแข่งขัน Asian Games ที่ผ่านมา แต่ในการประชุมก่อนการเริ่มดาเนินกิจการ คุณมนตรี สุวัฒน์
วงศ์ไชย นาเสนอแนวคิดว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ได้รับการยอมรับ
และได้สร้างความเจริญให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากการสร้างสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก ที่
ประชุมเห็นด้วยกับแนวคิด จึงขนานนามโรงแรมใหม่นี้ว่า

“โรงแรมนารายณ์ ” การอัญเชิญพระนาม

“นารายณ์ ” มาเป็นชื่อโรงแรม จึงมีความหมายเป็น 2 นัยสาคัญ ได้แก่ 1. การรองรับและบริการ
ชาวต่างชาติด้วยมาตรฐานนานาชาติ 2. การเน้นการบริการด้วยวัฒนธรรมไทยซึ่งได้สร้างความสาเร็จ
อย่างสูงแก่โรงแรมในช่วงการแข่งขัน Asian Games ครั้งที่ 7
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2511 ทางโรงแรมนารายณ์ได้เริ่มเปิดดาเนินการ รับรองนักเดินทาง ทั้ง
จากชาวไทย และ ชาวต่างชาติ หลังจากการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นลง โรงแรมนารายณ์ ตั้งแต่แรกเปิด เป็น
โรงแรมขนาดใหญ่ที่มีห้องพัก 500 ห้อง ชื่อเสียงของโรงแรมนารายณ์ในช่วงเริ่มต้นประกอบด้วย : เป็น
โรงแรมที่มีภัตตาคารหมุนแห่งแรกของประเทศไทย , เป็นตึกสูงที่สุดบนถนนสีลม , มีห้องบอลรูมที่ใหญ่
ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ที่ไม่มีเสาภายใน โดยจุผู้เข้าร่วมได้มากถึง 1,000 คน, นารายณ์พิซซ่าเรียเป็นพิซ
ซ่าแห่งแรกในประเทศไทย โดยสูตรอาหารจากสถาบันกอร์ดอนเบลอ
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นอกจากนั้น นารายณ์ เบเกอรี่ ยังได้รับชื่อเสียงว่าอร่อย น่ารับประทาน การบริการโดยรวม
ของนารายณ์ได้รับขนานนามว่า “บริการดี โดยไม่มีคาว่าไม่ได้ ” คติพจน์ของโรงแรมนารายณ์ ที่
ครอบคลุมบรรยากาศการทางาน ตลอดสมัยทางานต่างๆ ที่ผ่านมา ได้แก่

“700 Smiles” (700 รอยยิ้ม)

ในช่วงปี 2513 – 2535 “Your Feel The Difference” (ความแตกต่างที่คุณสัมผัสได้)
การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของโรงแรมนารายณ์
ในช่วงปี 2535 – 2543 “สร้างสรรค์การบริการดังนี้”
1. La Rotonde ภัตตาคารหมุนบนชั้นสูงสุดของโรงแรมบริการอาหารกริลแบบยุโรป
2. ห้องอาหารลักษมี บริการอาหารบุฟเฟต์ นานาชาติ เวลา เช้า กลางวัน ส่วนค่า บริการอาหาร
ตามสั่งตั้งอยู่ชั้น 1 ของโรงแรม
3. ห้องอาหาร Bavaria บริการอาหารแบบเยอรมันตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินบริหารโดยคุณดิลก โปษยานนท์
4. ห้องอาหาร Coffee House ตั้งอยู่ชั้น G บริเวณหน้าโรงแรมริมถนนสีลมบริหารอาหาร
แบบอิตาเลียนอาทิ เช่น Pizza ซึ่งอานวยการโดย คุณผ่องศรี บุนนาค โดยใช้สูตรอาหารจาก
สถาบันอาหาร Gordon Bleu ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วโลก นับเป็นการให้บริการ Pizza แห่งแรกใน
ประเทศไทย โดยมีส่วนผสมสาคัญคือ Cheese เนยแข็งที่นาเข้าจากยุโรปโดยตรง
5. Carousel เป็นส่วนบริการเครื่องดื่มตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 (ปัจจุบันเป็นห้องเชียงแสน) ในยุค
แรกเริ่มนั้น นารายณ์เบเกอร์รี่ ก็เป็นที่กล่าวขวัญว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทย เช่นกัน โดย
ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องอาหารลักษมี(บริเวณห้องผลไม้กับห้องสลัดในปัจจุบัน)และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เบเกอร์รี่ที่ Coffee House
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ทีมบริหารโรงแรมนารายณ์ที่สาคัญในยุคต้นประกอบด้วย
คุณชวาล นิธิวาสิน ประธาน
คุณสุจินต์ เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการ
คุณสุจิตต์ เบญจรงคกุล รองประธาน
Mr. Peter Lee (ชาวสิงค์โปร์) เป็นผู้จัดการทั่วไป
Mr. A. Fassbind
Mr. Bruno

Resident Manager
เป็นผู้ช่วยฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ร่วมด้วยทีมบริหารและพนักงานกว่า 500 คน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2511 / ค.ศ.1968 ถือว่าเป็นวันเปิดบริการอย่างเป็นทางการของโรงแรม
นารายณ์ด้วย Grand Opening โดย พลตารวจเอก ประเสริฐ รุจิระวงศ์ อธิบดีกรมตารวจในสมัยนั้นได้ให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด แต่นับตั้งแต่วันนั้นโรงแรมนารายณ์ได้ออกวิ่งบนเส้นทางแห่งการบริการ
จนได้รับการขนานนามว่า
“เอาใจใส่ลูกค้าดี ขออะไรก็ได้เสมอ” Best care with no “NO”
การบริการของโรงแรมนารายณ์ได้รับการตอบรับด้วยดี นับตั้งแต่วาระแรกของการดาเนินการ
และได้รับความไว้วางใจจากทั้งใน และต่างประเทศ กล่าวได้ว่า 99 % ของการแต่งงานของคนไทยเชื้อ
สายอินเดีย จะต้องจัดโดยโรงแรมนารายณ์ หรือที่โรงแรมนารายณ์ ฝ่ายบริการงานจัดเลี้ยง นาทีมโดย
คุณรัตนา สุภัทรพร ให้บริการทั้งในและนอกโรงแรม กิจกรรมการจัดเลี้ยงได้ขยายงานไปจัดงานนอก
สถานที่ให้กับลูกค้าต่าง ๆ ด้วยชื่อเสียงของการบริการดี เนื่องจากห้องจัดเลี้ยงในโรงแรมมีเพียง 3 ห้อง
ได้แก่ ห้อง Ballroom, ห้องอยุธยา, ห้องนครสวรรค์ ด้านการประชุม โรงแรมนารายณ์ได้รับความวางใจ
ให้เป็นที่ประชุมของพรรคสหประชาชาติไทย
ในปี พ.ศ. 2513/ค.ศ.1970 Mr. Werner Keller ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์เนื่องจาก Mr. Peter Lee จาเป็นต้องเดินทางกลับไปทางานที่สิงคโปร์ โรงแรมนารายณ์ เริ่มมี
คาขวัญเป็น “700 Smiles” และใช้ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2535 / ค.ศ.1992
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ในปี พ.ศ. 2514 / ค.ศ. 1971 ภายใต้การนาของคุณเฉลิมศรี สิงหะพันธ์ และคุณรัตนา สุภัทรพร
โรงแรมนารายณ์ได้รับความไว้วางใจให้เข้าร่วมบริการอาหารในงานพระราชพิธีสาคัญ โดยเริ่มต้น
บริการอาหารชุด 2 จานก่อน บริการอาหารว่าง และปฏิบัติต่อมาอีกหลายปี โรงแรมนารายณ์ยังได้รับ
เกียรติและความไว้วางใจให้เป็นที่ฝึกพนักงานครัวของพระราชวังสวนจิตรลดา ทางด้านการบริการ
อาหารของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มเริ่มบริการส่งถึงบ้าน Delivery ในรัศมี 10 กิโลเมตร เป็นหน่วยแรก
ในประเทศไทย โดยพนักงานส่ง Delivery คนแรกได้แก่ คุณราเพย ทองคา ซึ่ง Pizza ของนารายณ์เป็น
บริการเจ้าแรก จึงกลายเป็นอาหารติดตลาดในเวลาอันรวดเร็ว จนมีปัญหาส่งไม่ทันตามคาสั่ง
ปี พ.ศ. 2518 /ค.ศ. 1975 สหภาพแรงงานโรงแรมนารายณ์ถือกาเนิดขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุน
ฝ่ายบริหารในกิจกรรมเกี่ยวกับบุคลากร
ปี พ.ศ. 2523 ค.ศ. 1980 คุณเมธี ตันมานะตระกูลเข้ามารับตาแหน่งผู้จัดการทั่วไป แทน
Mr.
Werner Keller ซึ่งย้ายไปบริหารโรงแรม Royal Cliff Beach พัทยา จ.ชลบุรี ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ได้
เปลี่ยนชื่อ Coffee house เป็น Pasta Shop เพื่อแสดงการเพิ่มอาหารประเภท Pasta เข้า กับรายการอาหาร
นอกจาก Pizza ที่ได้รับความนิยมมากอยู่แล้ว
ปี พ.ศ. 2526 /ค.ศ. 1983 ได้เกิดน้าท่วมใหญ่ขึ้นในกรุงเทพมหานคร ทาให้เกิดปัญหาทางการเงิน
เพื่อกู้วิกฤติน้าท่วมกับพนักงานของโรงแรม ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงได้ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
โรงแรมนารายณ์ขึ้นในเดือนสิงหาคม เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนพนักงานในด้านการออมทรัพย์และ
การมีแห่งทุนเพื่อสนับสนุนในยามเดือดร้อนฉุกเฉินนอกจากการอนุญาตให้พนักงานที่มีอุปสรรคใน การ
เดินทางกลับที่พัก สามารถพักที่โรงแรมได้
ปี พ.ศ. 2527 /ค.ศ. 1984 ห้องอาหาร Bavaria ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็น Night Club“Billboard
Disco Theque” โดย ฯพณฯ พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ และคุณหญิงบุญเรือน ชุณหะวัน ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิด “Billboard Disco Theque” เปลี่ยนรูปแบบการบริการจากอาหารเยอรมัน เป็นดิสโก้
เธค ที่เป็นสมัยนิยม แห่งยุค
ปี พ.ศ. 2529 / ค.ศ. 1986 อาคารจอดรถ ได้ถูกสร้างขึ้นบนซอยสีลม 18 เป็นอาคาร 7 ชั้น 14 ชั้น
จอด รองรับรถได้ 400 คัน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการทานอาหาร ประชุมสัมมนา หรือ
จัดงาน และมาทาธุระกับผู้เข้าพักในโรงแรมนารายณ์
ปี พ.ศ. 2530 /ค.ศ. 1987 บริเวณชั้น 1 ฝั่งติดกับถนนสีลม ได้ปรับเปลี่ยนจากสถานที่ตั้ง
ร้านค้าย่อยขายของเป็นห้องอาหาร “ระเบียงทอง ” ซึ่งเป็นชื่อที่นาเสนอโดยคุณศิริรัตน์ เผ่าทองจีน
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ตาแหน่ง ผู้ประสานงานจัดเลี้ยง โดยให้บริการอาหารตามสั่ง ในทุกมื้อ ส่วนห้องอาหารลักษมีบริการ
อาหารบุฟเฟต์ทั้ง 3 มื้อ ด้วยสูตรอาหารและฝีมือปรุงของฝ่ายครัว ทาให้อาหารของระเบียงทองเป็นที่
เลื่องลือในด้านอาหารไทย โดยอาหารที่ติดรายการสั่งระดับต้น ๆ ได้แก่ แกงเขียวหวานไก่ ก๋วยเตี๋ยว
เนื้อปอเปี๊ยะทอด ข้าวอบสับปะรด และข้าวผัดน้าพริกลงเรือ และในปีนี้เอง Narai Pizzeria ได้เริ่มเปิด
สาขาแรกนอกโรงแรม ที่อาคารฝั่งตรงข้าม ห้างเซ็นทรัลรามคาแหง ปากซอยรามคาแหง 24
ปี พ.ศ. 2531 โรงแรมนารายณ์ได้เพิ่มห้องบริการจัดเลี้ยงและจัดงานเพิ่มขึ้นได้แก่ห้องสุโขทัย
และรัตนโกสินทร์ ซึ่งสามารถเปิดถึงกันได้ซึ่งจะรับรองผู้เข้ามาร่วมงานได้ประมาณ 400 คน หรือ
เท่ากับครึ่งหนึ่งของห้อง Ballroom และในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร คุณพิเชษฐ นิธิวาสิน เข้า
มารับตาแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปชั่วคราวต่อจาก คุณเมธี ตันมานะตระกูล ก่อนจะแต่งตั้ง Mr. Hans Peter
Schwaningerขึ้นเป็นผู้จัดการทั่วไป จากตาแหน่งเดิมผู้จัดการแผนกครัว และคุณพิเชษฐ นิธิวาสินได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ
พ.ศ. 2532 โรงแรมนารายณ์ได้มีโอกาสพิเศษรับเสด็จสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานีวัฒนา
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2532 ในโอกาสเสด็จเป็นประธานเปิดงานประกวด ศิลปะการปรุงแต่ง และตกแต่ง
อาหาร ซึ่งจัดโดยสมาคมพ่อครัวแห่งประเทศไทย ด้านการบริการเครื่องดื่มได้มีการเปิด
Don Juan
Executive Lounge ที่บริเวณชั้นล่างติดถนนสีลม ฝั่งตรงข้ามกับ Pasta Shop ซึ่งแต่เดิมเป็นสานักงานสาย
การบิน ภายใต้การนาของ คุณวิชา หาญอมรรุ่งเรือง ( Resident Manager)ได้ริเริ่มโครงการส่งพนักงานที่
ปฏิบัติงานดีเด่นไปดูงานต่างประเทศโดยเริ่มต้นไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงนี้ทางโรงแรม
นารายณ์ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้ชื่อเสียง
ของโรงแรมนารายณ์ยิ่งระบือไกลตามภาพยนตร์ที่กระจายการฉายไปตามท้องที่ต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2533 / ค.ศ. 1990 โรงแรมนารายณ์ภายใต้การนาของกรรมการผู้จัดการ คุณพิเชษฐ นิธิ
วาสิน ผู้จัดการทั่วไป Mr. Hans Peter Schwaninger ได้ดาเนินการพัฒนาโรงแรมนารายณ์ต่อเนื่อง โดย
ปรับปรุงห้องโถงต้อนรับ ( Lobby) ปรับปรุงเครื่องแบบพนักงาน ในด้านการพัฒนาพนักงานในปีนี้
โรงแรมได้เริ่มมีวันกีฬา (Sports day) เป็นครั้งแรกโดยจัดขึ้นที่ สนามกีฬาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 Don Juan Executive Lounge เปลี่ยนเป็นชื่อ The Scenery Narai
Pizzeria ได้เปิดสาขาเพิ่มที่ World Trade Center ชั้น 6 ราชประสงค์ และห้าง Yaohan ชั้นใต้ดิน
รัชดาภิเษก ในด้านการขยายงานโรงแรมเสนา ซอยพหลโยธิน 11 ได้เปิดกิจการขึ้น เป็นอีกหนึ่งกิจการใน
เครือโรงแรมนารายณ์
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ปี พ.ศ.2535 / ค.ศ. 1992 ฝ่ายบริหารโรงแรมได้เปลี่ยน คติพจน์ โรงแรมจาก “700 Smiles” เป็น
“You Feel the Difference” และมีการพัฒนาพนักงานต่อเนื่องโดยมีการส่งไปดูงานที่ จังหวัด ภูเก็ต
โรงแรมนารายณ์ได้รับเกียรติให้เป็นที่พักของผู้เข้าประกวดนางงามจักรวาล ประจาปี 1992 เป็นที่พัก
นักกีฬาสนุกเกอร์ ระดับโลก ในรายการ Nescafe’ Super League’92
ปี พ.ศ. 2537 / ค.ศ. 1994 เป็นปีที่นารายณ์ปรับปรุงบริการอาหารอย่างมาก ภายใต้การนาของ
F&B Director คุณสุชีพ อัครเศรณี เริ่มต้นด้วยการเปิดห้องอาหาร Enigma โดยปรับสถานที่ของ
Don Juan เดิมให้เปิดเป็นการบริการอาหารแบบแม็กซิกัน เปิดบริการข้าวต้มรอบดึกที่ระเบียงทอง ปรับ
Pasta Shop เป็น The Pizzeria เพื่อให้เกิดความแตกต่างจาก Narai Pizzeria ซึ่งเป็นการบริการ Pizza นอก
โรงแรม
ปี พ.ศ. 2539 – 2540 / ค.ศ. 1996 – 1997 เป็นการปรับเปลี่ยน ผู้จัดการทั่วไปเป็นคุณสงบ รัตน
วิศิษฎ์ และคุณสุรัตน์ พาชู เป็น Resident Manager เพื่อการพัฒนาโรงแรมนารายณ์ให้เป็นระบบจึงได้เริ่ม
ใช้ระบบ KPI เป็นปีแรก โดย อ.นพพร จุณณะปิยะ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา
เป็นที่ปรึกษาโครงการ มีชื่อเรียกในระยะต้นว่า " Key Result Area"และได้ปรับเปลี่ยนเป็น “Key
Performance Indicators” หรือ KPI
ในปี พ.ศ. 2542 / ค.ศ. 1999 ช่วงปี พ.ศ. 2539 นี้ เป็นปีที่ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจ
วิกฤติจากปัญหาค่าเงินบาท ส่งผลให้ต้องปิดบริการ ภัตตาคารหมุน La Rotondeในปี พ.ศ. 2539 / 1998
ยุค Millennium สหัสวรรษที่ 3 ปี ค.ศ. 2000 / พ.ศ. 2543 สาหรับโรงแรมนารายณ์เริ่มต้นด้วยการ
เข้ารับตาแหน่งของผู้จัดการทั่วไปท่านใหม่คุณ สุรัตน์ พาชู และคติพจน์ของโรงแรมนารายณ์ก็
ปรับเปลี่ยนเป็น
“สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อความเป็นหนึ่ง ”
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วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะเพิ่มโรงแรมและโรงแรมแบบโฮสเทลในเครือนารายณ์อย่างละหนึ่งแห่งภายในปี
พ.ศ. 2559(To Add one hotel and one hostel to Narai Grop by 2016)
พันธกิจ (Mission)
โรงแรมนารายณ์จะให้บริการที่สม่าเสมอและสะดวกสบาย ในระดับของโรงแรมนานาชาติ
ในราคาที่เหมาะสม
กลยุทธ์ (Strategy)
1. การบริการแบบ One Stop Service
One Stop service system wherever applicable.
2. พัฒนาโครงสร้างด้านการตลาดให้แข็งแกร่ง เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
Develop strong marketing strategies to increase market share.
3. เพิ่มอัตราการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งทางด้านห้องพักและอาหาร-เครื่องดื่ม
Increase business growth on room and F&B revenue.
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับการจัดการภายใน และสร้างความพอใจให้กับลูกค้าภายนอก
Develop I.T. towards effective internal management to create content satisfaction to the
external customers.
5. พัฒนาศักยภาพพนักงานในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาโรงแรมด้วยการ
ฝึกอบรม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน
Develop staff competencies to cope up with hotel policies with training process towards
mutual benefits.
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1.3 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้บริการหลักของโรงแรม
โรงแรมนารายณ์ เป็นสถานประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อบริการผู้เดินทางในเรื่อง
ของที่พักอาศัย อาหาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและเดินทาง หรืออาคารที่มีห้องนอน
หลายห้อง ติดต่อเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลังหรือหลายหลัง ซึ่งมีบริการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้
ที่มาพัก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.3.1 ห้องพัก - โรงแรม นารายณ์
ห้องพักตกแต่งอย่างทันสมัยกว่า 474 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคานึงถึงความ
สะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ทุกห้องมี ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ, เสื้อคลุมอาบน้า, โต๊ะ
เขียนหนังสือ, เครื่องเป่าผม, อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก นอกจากนี้
โรงแรมในกรุงเทพแห่งนี้ ยังมี รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ร้านค้า, ลิฟท์, บริการซักรีด/ซักแห้ง, ห้องประชุม,
ไนท์คลับ อีกด้วย พร้อมด้วยบริการนวด, ห้องฟิตเนส, สระว่ายน้ากลางแจ้ง, สวน เพื่อการออกกาลังกาย
และพักผ่อนหย่อนใจ โรงแรมได้ผสมผสานการบริการอย่างเชี่ยวชาญกับสิ่งอานวยความสะดวกทันสมัย
เข้า ไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างความทรงจาอันน่าประทับใจ
ตารางที่ 1.1 อัตราห้องพัก
ประเภทของห้องพัก
1. Standard Rooms
2. Superior Rooms
3. Deluxe Rooms
4. Thai Suite Rooms
5. Executive Suite Rooms
6. Deluxe Suite
7. Narai Suite Rooms
8. Extra bed

Single bed
2,200
2,500
3,000
4,200
6,500
7,500
12,000
750

Double bed
2,400
2,700
3,500
4,500
7,000
8,000
13,000
1,000
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รูปที่ 1.3 Standard Room

รูปที่ 1.4 Superior Room 1
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รูปที่ 1.5 Superior Room 2

รูปที่ 1.6 Deluxe Room
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รูปที่ 1.7 Deluxe Suite Room 1

รูปที่ 1.8 Deluxe Suite Room 2

รูปที่ 1.9 Deluxe Suite Room 3
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รูปที่ 1.10 E – Suite (EXECUTIVE SUITE) 1

รูปที่ 1.11 E – Suite (EXECUTIVE SUITE) 2
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รูปที่ 1.12 E – Suite (EXECUTIVE SUITE) 3

รูปที่ 1.13 Thai Suite Room

รูปที่ 1.14 Narai Suite Room 1
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รูปที่ 1.15 Narai Suite Room 2

รูปที่ 1.16 Narai Suite Room 3
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1.3.2 สิ่งอานวยความสะดวก
โรงแรมนารายณ์ มีพื้นที่เพื่อทากิจกรรมต่างๆ หลากหลายประเภท ทั้งบริการสระว่ายน้าที่แสน
สบาย ห้องอบไอน้าเซาน่าบริการรถรับ/ส่งถึงสนามบิน และสถานที่จอดรถอันกว้างขวาง เหมาะสาหรับ
ทุกกิจกรรม รวมถึงพบปะสังสรรค์ทั่วไป งานสัมมนา หรือ แม้แต่งานเลี้ยงฉลองสมรส

รูปที่ 1.17 ห้องฟิตเนส

รูปที่ 1.18 สระว่ายน้า
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รูปที่ 1.19 ห้องสัมมนา

รูปที่ 1.20 สวนพักผ่อนใจกลางกรุง
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1.3.3 ห้องอาหารในโรงแรมนารายณ์มีทั้งหมด 3 ห้อง
 ห้องอาหารระเบียงทอง บริการอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติ เช้า-กลางวัน-เย็น 280 ที่นั่ง
ห้องอาหาร ระเบียงทอง เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์สุดหรูมีเมนูให้เลือกหลากหลายวัตถุดิบคัดสรรอย่างดี
ใส่ใจ ทุกขั้นตอนเมนูแนะนา หูฉลาม, ปลาแซลมอนรมควัน, ปูม้านึ่ง
ตารางที่ 1.2 ราคาห้องอาหารระเบียงทอง
มื้ออาหาร

เวลา

ราคา (net)

1. มื้อเช้า (Breakfast)

05.30-10.30 น.

300 บาท

2. มื้อกลางวัน (Lunch)

11.30 - 14.30 น.

490 บาท

3. มื้อเย็น (Dinner)

18.00 - 22.30 น.

790 บาท

รูปที่ 1.21 ห้องอาหารระเบียงทองของโรงแรม
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 ห้องอาหาร Peperoni บริการอาหารแบบอิตาเลียนและอิตาเลียนประยุกต์
- จุได้ 80 ที่นั่ง
- มื้อกลางวันและมื้อเย็น เปิดเวลา 10.30 – 23.00 น.
- (Last Order 22.30 น.)

รูปที่ 1.22 ห้องอาหาร Peperoni
 ห้องอาหาร Triple Two บุฟเฟต์อาหารเวียดนาม
- มื้อเช้า

06.30 – 10.00

ราคา 400 บาท

-

11.30 – 14.30

ราคา 359 บาท

มื้อกลางวัน

รูปที่1.23 ห้องอาหาร Triple Two
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1.4 รูปแบบการบริหารงานของโรงแรม
1.4.1 Organization Chart คณะกรรมการบริษัท

รูปที่ 1.24 แผนผังคณะกรรมการบริษัท
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1.5 ตาแหน่งและลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวสุพัตรา แซ่อึ่ง
รหัสนักศึกษา : 5204500096
ปฏิบัติงานแผนก : Front Office
ตาแหน่งงาน : Reservation

รูปที่ 1.25 ตาแหน่งงานนางสาวสุพัตรา

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 รับจองห้องพัก, เปลี่ยนแปลง และ ยกเลิกการจองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์
 จัดเตรียมเอกสารการสารองห้องพัก
 เตรียมรายชื่อผู้สารองการเข้าพัก
 จัดสารองที่พักให้กับกรุ๊ปทัวร์ / ต้อนรับลูกค้า
 ติดต่อประสานงานกับบริษัททัวร์ / ไกด์ทัวร์
 เก็บรายงานเกี่ยวกับการจองของลูกค้าในแต่ละวัน
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นายวชิรพล เจริญยิ่ง
รหัสนักศึกษา : 5204500097
ปฏิบัติงานแผนก : Front office
ตาแหน่งงาน : Operator

รูปที่ 1.26 ตาแหน่งงานนายวชิรพล

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 รับโทรศัพท์ สายนอกและสายใน ทั้งของลูกค้าและพนักงานโรงแรม
 โอนสายไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ต่อสายโทรศัพท์ให้ลูกค้าหรือพนักงาน
 รับฝากข้อความกรณีไม่สามารถติดต่อผู้รับสายได้เพื่อส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
 ค้นหาเบอร์โทรสถานที่ต่างๆ หรืออาจจะติดต่อให้ลูกค้าหรือพนักงาน
 ดูแลเรื่องการตั้งปลุก (wake up call)
 จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปลุกทางโทรศัพท์
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1.6 ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

คุณนะมีต้า มาฮาดูร์
ปฏิบัติงานแผนก : Front office
ตาแหน่ง : Reservation Officer

รูปที่ 1.27 ภาพพนักงานที่ปรึกษาของนางสาวสุพัตรา

คุณจิรารส แก้วลัดดา
ปฏิบัติงานแผนก : Front Office
ตาแหน่ง : Operator

รูปที่ 1.28 ภาพพนักงานที่ปรึกษาของนายวชิรพล
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1.7 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานนับ ตั้งแต่ วันที่ 4
มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556
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บทที่2
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องด้วยคณะผู้จัดทาได้เข้ารับการปฏิบัติงานที่โรงแรมนารายณ์ โดยนางสาวสุพัตรา แซ่อึ้ง ได้
ปฏิบัตหิ น้าที่ Reservation ภายใต้แผนก Front Office และ นายวชิรพล เจริญยิ่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ Operator
ภายใต้แผนก Front Office ซึ่งในแต่ละวันจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากลูกค้าเป็ นส่วนมากโดยทาง
โทรศัพท์ รวมถึงการตอบรับคาติชมและการติดตามแก้ไขข้อผิดพลาดตามที่ลูกค้าได้ติชมไว้ ในการ
ปฏิบัติงานครั้งนี้ คณะผู้จัดทาได้ทราบว่า การสื่อสารทางโทรศัพท์มีความสาคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับโรงแรมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานยังพบว่ามีคาศัพท์และคาย่อต่างๆที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานนั้นมีความหมายเฉพาะทาง ซึ่งทาให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงานแก่คณะผู้จัดทาและ
พนักงานในโรงแรม
จากเหตุผลดังกล่าว

คณะผู้จัดทาเล็งเห็นถึงผลกระทบที่กล่าวไว้ข้างต้น และเพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ คณะผู้จัดทาจึงได้ศึกษาและจัดทารูปแบบโครงสร้าง
ประโยคในการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดทาและรวบรวมคาศัพท์และตัวย่อที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในโรงแรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจให้ทราบถึงหลักการสื่อสารผ่าน
ทางโทรศัพท์และความหมายของคาศัพท์และตัวย่อได้อย่างถูกต้อง

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
2.2.1 เพื่อให้ทราบถึงการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารทางโทรศัพท์
2.2.2 เพื่อให้ทราบความหมายของคาศัพท์

และตัวย่อต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

2.2.3 เพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและนักศึกษาที่จะใช้เป็นคู่มือในการ

ปฏิบัติงาน
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2.3 ขอบเขตของโครงงาน
2.3.1 ศึกษารูปแบบประโยคและสานวนภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
2.3.2 ศึกษาคาศัพท์และตัวย่อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.4.1 เพื่อ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้นารูปแบบประโยค สานวนภาษา คาศัพท์และตัวย่อต่างๆมาใช้ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงแรม

2.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ลาดับ

หัวข้องาน

1

ศึกษาขั้นตอนการดาเนินงาน

2

ดาเนินการทาโครงงาน

3

รวบรวมข้อมูลต่างๆ

4

สรุปผล

มี.ค.

เม.ย.

ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

พ.ค.

มิ.ย.
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2.5.1 ศึกษาขั้นตอนการดาเนินงาน
คณะผู้จัดทาได้มีการศึกษาข้อมูลการดาเนินงาน ในส่วนงานของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าใน
ลักษณะต่างๆ โดยการลงมือปฏิบัติงานเองเสมือนเป็นพนักงานในโรงแรม ที่มีการรับผิดชอบในส่วนของ
การรับสายโทรศัพท์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2.5.2 ดาเนินการทาโครงงาน
คณะผู้จัดทาเริ่มดาเนินการทาโครงงานโดยนาข้อมูลและขั้นตอนการดาเนินงานจากพนักงานที่
ปรึกษา เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับแก่พนักงาน
2.5.3 รวบรวมข้อมูลต่างๆ
-ศึกษารูปแบบประโยคและรวบรวมคาศัพท์และตัวย่อต่างๆจากหนังสือและแหล่งข้อมูล
-ศึกษาจากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติงานครั้งนี้
-สอบถามและขอข้อมูลจากพนักงาน
2.5.4 สรุปผล
จัดทาเป็นรูปเล่มโครงงานที่เกี่ยวกับรูปแบบประโยคในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์รวมทั้ง
คาศัพท์และตัวย่อที่ใช้ในการปฏิบัติงานของโรงแรม

2.6 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
2.6.1 คอมพิวเตอร์
2.6.2 Microsoft word
2.6.

3 หนังสือการสนทนาภาษาอังกฤษ

2.6.

4 หนังสือหลักการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ

2.6.

5 หนังสือคาศัพท์และตัวย่อ

2.6.

6 เครื่อง Printer

2.6.

7 อุปกรณ์เครื่องเขียน
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2.7 รายละเอียดโครงงาน
โครงงานนี้คณะผู้จัดทาได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 3หัวข้อ เพื่อให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการเปิด
ค้นข้อมูลได้ง่าย เนื้อหาส่วนแรกจะเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบประโยคและสานวนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ ส่วนที่สองจะเป็นเรื่องคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ส่วนที่สามจะเป็นตัวย่อ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งหัวข้อเนื้อหาดังต่อไปนี้
2.7.1 รูปแบบและโครงสร้างประโยคในการสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานของโรงแรมพนักงานรับโทรศัพท์ (Operator)และพนักงานสารองห้องพัก
(Reservation)เป็นแผนกที่ต้องติดต่อประสานงานกับพนักงานในองค์กรรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์อยู่เสมอ ดังนั้นประโยคในการสนทนาจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความ
ชัดเจนและหลักการพูดที่ถูกต้อง และเพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้รวบรวม
โครงสร้างประโยคในการสื่อสาร โดยแบ่งหัวข้อประโยคดังต่อไปนี้
2.7.1.1 การทักทาย (Greetings) คือจุดเริ่มต้นของการสนทนา มักจะเริ่มจากการทักทายกันเป็น
อันดับแรก เพราะถือเป็นธรรมเนียมประพฤติปฏิบัติการมานาน ซึ่งคนที่เราพบอาจจะเป็นคนที่เรารู้จัก
หรือไม่รู้จักกันมาก่อน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีมารยาทและมีอัธยาศัยที่ดี
2.7.1.2 การแนะนาตัว (Introduction) คือการแนะนาตัวเองเป็นสิ่งที่จาเป็น เนื่องจากเราต้องทา
ความรู้จักกับบุคคลอื่นเมื่อพูดคุยกันเป็นครั้งแรก
2.7.1.3 การกล่าวลา (Saying goodbye) คือการกล่าวลา ถือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่พึงปฏิบัติ
เมื่อต้องลาจากคู่สนทนา ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความสนิทสนมกันระหว่างผู้
พูดและคู่สนทนา
2.7.1.4 การกล่าวขอบคุณ (Thanks) คือเมื่อมีใครทาสิ่งใดให้เราแม้ว่าจะเป็นการกระทาเล็กๆ
น้อยๆ ตลอดจนการกระทาที่ทาให้เรารู้สึกซาบซึ้งใจและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ไมตรี เราควรจะ
กล่าวแสดงความขอบคุณแก่คนผู้นั้น ซึ่งจะทาให้ผู้ฟังรู้สึกดีได้เช่นกัน ตลอดจนการกล่าวคาตอบรับคา
ขอบคุณเพื่อเป็นการแสดงถึงการมีมารยาทที่ดี
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2.7.1.5 การขอโทษ (Apologies) คือการกล่าวคาขอโทษหรือกล่าวแสดงความเสียใจ จะมีวิธีการ
พูดแตกต่างกันออกไป เช่น “Sorry” ใช้กล่าวเพื่อแสดงความเสียใจในสิ่งที่ตัวเองได้กระทาลงไป แล้วคิด
ได้ว่าไม่น่าทาไปแบบนั้นเลย หรือการกระทานั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่รู้สึกเสียใจ ส่วน “Excuse me” ใช้กล่าว
เพื่อขออภัยเมื่อต้องกระทากริยา
2.7.1.6 การเสนอให้ความช่วยเหลือ (Offering Help) คือ การกล่าวเสนอเพื่อที่จะให้ความ
ช่วยเหลือหรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดีจาเป็นต้องมีการช่วยเหลือลูกค้าได้
ทุกเมื่อ โดยแสดงออกทั้งคาพูดและการกระทา
2.7.1.7 การสอบถามข้อมูล/ถามทิศทาง (Asking for information/ Direction) คือ การถาม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น ถามชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล และการถาม
ข้อมูลนั้นอาจต้องถามทิศทางของลูกค้าหรือบอกทิศทางเพื่อความสะดวกต่อพนักงานและลูกค้า
2.7.1.8 การแสดงความคิดเห็น (Expressing an Opinion) คือ การแสดง อารมณ์ ความรู้สึก
ความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความคิดเห็นควรจะมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจของลูกค้า
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2.7.1.1ประโยคที่ใช้ในการทักทาย (Greetings)
 ประโยคทักทาย
 Good morning
สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน)
 Good afternoon สวัสดี
(หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น)
 Good evening สวัสดี
(ช่วงเย็นถึงกลางคืน)
 Good day
สวัสดี (ตลอดวัน)
 Hello! Good morning / afternoon / evening. This is Narai Hotel. May I help you?
สวัสดีครับ (ตอนเช้า / ตอนบ่าย / ตอนเย็น ) โรงแรมนาราย์ ผมช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ ?
 Hello! Wachirapon speaking. What can I do for you?
สวัสดีครับ วชิรพลกาลังพูดครับ ผมช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ ?
 Hello, this is Wachirapon speaking.
สวัสดีครับ นี่วชิรพล กาลังพูดครับ
 Hello, this is Narai Hotel. May I help you?
สวัสดีครับ นี้ โรงแรมนาราย์ ผมช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ
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 การสอบถามทุกข์-สุข
 How are you?
คุณสบายดีไหม (เน้นเรื่องสุขภาพ)
 How are you going? (อังกฤษ) How are you doing? (อเมริกัน)
เป็นยังไงบ้าง
 How’s it going?
เป็นยังไงบ้าง(เน้นความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวัน)
 How have you been?
เป็นยังไงบ้าง(ในกรณีนาน ๆ เจอกันที)
 How’s your life?
ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้าง
 How’s everything?
ทุกอย่างเป็นยังไงบ้าง
 How are things (with you)?
เป็นไงบ้าง
 การตอบ ทุกข์-สุข
 (I'm) fine, thanks. And you?
สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ
 Good.
สบายดี
 Very well
สบายดีมาก
 I'm O.K.
ก็ดี
 Not (too) bad
ก็ไม่เลว
 Great!
เยี่ยม, วิเศษ
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2.7.1.2 ประโยคที่ใช้ในการแนะนาตัว (Introduction)
 ประโยคแนะนาตัว
 Hello.
สวัสดีครับ
 Hello. This is Frank's house.
สวัสดีครับ นี่บ้านแฟรงค์ครับ
 Hello. Who do you want to speak to?
สวัสดีครับ คุณต้องการพูดกับใครครับ
 Hello, this is Narai Hotel.
สวัสดีครับ นี่โรงแรมนารายณ์ครับ
 Hello, Narai Hotel. May I help you?
สวัสดีครับ โรงแรมนารายณ์ มีอะไรให้ช่วยครับ
 Hello, Narai Hotel. What can I do for you?
สวัสดีครับ โรงแรมนารายณ์ มีอะไรให้ช่วยครับ
 Narai Hotel, good morning. Could I help you?
โรงแรมนารายณ์ สวัสดีตอนเช้าครับ มีอะไรให้ช่วยครับ
 Good afternoon, I am operator. May I help you?
สวัสดีตอนบ่ายครับ ผมเป็นโอเปอเรเตอร์ มีอะไรให้ช่วยครับ
 Let me introduce myself. My name is……….
ขอแนะนาตัวเอง ผม/ดิฉันชื่อ.......................................ครับ/ค่ะ
 -May I introduce myself. My name is……….
ขอแนะนาตัวเอง ผม/ดิฉันชื่อ.......................................ครับ/ค่ะ
 -Can / Could I introduce myself? My name is…………….
ขอแนะนาตัวเอง ผม/ดิฉันชื่อ.......................................ครับ/ค่ะ
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2.7.1.3 ประโยคที่ใช้ในการกล่าวลา (Saying goodbye)
 ประโยคในการกล่าวลา
 See you again
พบกันใหม่ (มักใช้ลาแบบทางการ)
 See you soon
(ลาแบบไม่เป็นทางการ)
 See you then
(ใช้ลาเมื่อมีการนัดหมาย)
 Have a nice day
(โชคดีนะวันนี้ขอให้มีความสุข)
 Have a nice holiday.
(วันหยุดขอให้มีความสุขนะ)
 Have a nice weekend
(เสาร์- อาทิตย์ ขอให้มีความสุข)
 Have a good trip. Have a nice trip.
(ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ)
 Have a good time.
(ขอให้มีความสุข)
 -Good luck
(โชคดี)
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2.7.1.4 ประโยคที่ใช้ในการกล่าวขอบคุณ (Thanks)
 การกล่าวคาขอบคุณ
 Thanks.
ขอบใจ
 Thanks a lot.
ขอบใจมาก
 Thank you.
ขอบคุณ
 Thank you very much.
ขอบคุณมาก
 Thank you for your help.
ขอบคุณสาหรับความช่วยเหลือของคุณ
 Thank you for your kindness.
ขอบคุณสาหรับความกรุณาของคุณ
 Thank you for everything.
ขอบคุณสาหรับทุกอย่าง
 การตอบรับคาขอบคุณ
 You’re welcome.
ไม่เป็นไร
 No problem.
ไมเป็นปัญหา
 Don’t mention it.
อย่ากล่าวถึงมันเลย
 Not at all.
ไม่เป็นไร
 That’s O.K.
โอเค ไม่เปนไร
 That’s all right.
ไม่เป็นไร
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2.7.1.5 ประโยคที่ใช้ในการขอโทษ (Apologies)
 การกล่าวขอโทษ
 I’m sorry.
ผมขอโทษ
 I’m sorry. I’m late.
ขอโทษที่มาช้า
 I’m sorry I troubled you.
ขอโทษที่ทาให้ต้องลาบาก
 Excuse me, please.
ขอโทษครับ/ค่ะ
 Excuse me for interrupting.
ขอโทษที่รบกวน
 Excuse me for a moment.
ขอโทษขอเวลาสักครู่
 การตอบรับคาขอโทษ
 That’s all right.
ไม่เป็นไร (ตอบรับคาขอโทษ)
 Don’t worry (about it).
อย่ากังวลไปเลย
 No problem.
ไม่มีปัญหา
 That's O.K. หรือ I'm O.K.
ไม่เป็นไร หรือ ผมไม่เป็นไร
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2.7.1.6 การเสนอให้ความช่วยเหลือ (Offering Help)
 การเสนอให้ความช่วยเหลือ
 Can I help you?
มีอะไรให้ผมช่วยไหม
 Would you like me to help you?
คุณอยากให้ฉันช่วยไหม
 Let me help you with this.
ขอให้ผมช่วยคุณเรื่องนี้เถอะ
 Can I give you a hand?
ฉันขอช่วยคุณได้ไหม
 การตอบรับความช่วยเหลือ
 Thank you very much. You’re so kind.
ขอบคุณมาก คุณกรุณามากเลย
 Thanks. It’s very kind/nice of you.
ขอบคุณ คุณดีมากเลย
 การปฏิเสธความช่วยเหลือ
 Thanks a lot. But I think I should do that myself.
ขอบคุณมาก แต่ผมคิดว่าผมควรทาเอง
 Thank you very much. But I should be responsible for that.
ขอบคุณมาก แต่ผมควรรับผิดชอบมันเอง
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2.7.1.7 การสอบถามข้อมูล/ถามทิศทาง (Asking for information/ Direction)
 การถามข้อมูลทั่วไป
 Where are you from?
คุณมาจากไหน
 Where do you come from?
คุณมาจากไหน
 Where do you live?
คุณอยู่ที่ไหน
 Where are you staying now?
ตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหน
 What is your village?
คุณอยู่หมู่บ้านอะไร
 What’s your address?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
 Could I/May I have your address?
ขอทราบที่อยู่ของคุณได้ไหม
 Could you tell/give me your address?
กรุณาบอกที่อยู่ของคุณได้ไหม
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 การถามทิศทาง
 Do you know where …… is?
คุณรู้ไหมว่า ……. อยู่ที่ไหน
 Do you know where Michael is?
คุณรู้ไหมว่า ไมเคิลอยู่ที่ไหน
 Do you know where the toilet is?
คุณรู้ไหมว่าห้องน้าอยู่ที่ไหน
 Do you know the way to….?
คุณรู้จักทางที่จะไป .. ไหม
 Where is the nearest public telephone?
โทรศัพท์สาธารณะใกล้ทีสุดอยู่ที่ไหน
 How can I get to…..?
ไม่ทราบว่าผมจะไป …. ได้อย่างไร
 การบอกทิศทาง
 Turn left. / Turn right.
เลี้ยวซ้าย / เลี้ยวขวา
 On the left. / On the right.
ทางซ้าย / ทางขวา
 Go straight.
ตรงไปข้างหน้า
 Go straight on./Go ahead.
ตรงไปข้างหน้า
 Go past. / Walk past.
เดินผ่านไป
 Keep going until you get to….
เดินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึง…..
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2.7.1.8 การแสดงความคิดเห็น (Expressing an Opinion)
 การแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วย
 I agree.
ผมเห็นด้วย
 So do I.
ฉันก็เช่นกัน
 That’s a good idea.
เป็นความคิดที่ดี
 You’re right.
ถูกของคุณ
ใช้อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างเพื่อนฝูง เช่น
 Good idea!
ความคิดเยี่ยม!
 That sounds great!
ฟังดูเยี่ยมเลย!
 Wonderful
วิเศษ
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 การแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่เห็นด้วย
 I don’t agree.
ผมไม่เห็นด้วย
 I think you’re wrong.
ผมคิดว่าไม่ใช่
 I don't think so.
ผมไม่คิดเช่นนั้น
 I'm not sure.
ฉันไม่แน่ใจ
 I wouldn't do that.
ผมจะไม่ทาเช่นนั้น (ไม่เห็นด้วย
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ตัวอย่างที1่ บทสนทนาในการโทรจองโรงแรม (Calling to Get a Reservation )
Reservation :
Caller :
Reservation :
Caller :
Reservation :
Caller :
Reservation :
Caller :
Reservation :
Caller :
Reservation :

Caller :
Reservation :

Good morning, Narai hotel Supattra speaking, May I help you?
สวัสดีค่ะ …โรงแรมนารายณ์ สุพัตรา พูดสายค่ะ ดิฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างค่ะ
I want to reserve a hotel room.
ผมอยากจองห้องพักของโรงแรมครับ
No problem at all. Could I have your full name, please?
ไม่มีปัญหาค่ะ ขอทราบชื่อของคุณได้ไหมคะ
Sure, John Sandals.
ครับ จอน ซันดาลครับ
When do you need the room?
คุณต้องการห้องเมื่อไหร่คะ
My plans are to be there April 14th to the 17th.
แผนของผมคือวันที่14 เมษายน ถึง 17 เมษายน
What do you need the room type?
คุณต้องการจองห้องแบบไหนค่ะ
Standard room , Twin bed for 2 persons.
ห้องสแตนดาร์ดครับ เตียงคู่สาหรับพัก 2 คน
Ok sir , It's 1500 per night.
ได้ค่ะ ราคาห้องพัก หนึ่งพันห้าร้อยบาท ต่อคืนค่ะ
No problem.
ไม่มีปัญหาครับ
Your reservation is confirmed. Now all I need is your phone number.
การจองของคุณคอมเฟิร์มเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้อยากทราบเบอร์โทรศัพท์ของคุ ณ
ค่ะ
Of course! 081-555-1739.
ได้ครับ 081-555-1739 ครับ
Thank you so much, Mr. Sandals. We look forward to seeing you!
ขอบคุณมากค่ะ คุณซันดาล เรารอคุณอยู่ค่ะ
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ตัวอย่างที2่ บทสนทนาการรับฝากข้อความทางโทรศัพท์ (Calling to leave a message)
Operator :

Good morning, Narai hotel Wachirapon speaking, May I help you?
สวัสดีครับ…โรงแรมนาราย์ วชิรพลพูดสายครับ ผมช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ

Caller :

Yes, hello. This is Frank Browns speaking. I call from M.W.M. New York
company. I would like to speak to Mr. Roy, please.
ฮัลโหล ผมแฟรงค์บราวน์พูด ผมโทรมาจาก M.W.M. บริษัท นิวยอร์ก ผมต้องการจะ
พูดคุยกับคุณรอย

Operator :

I’m sorry. Mr.Roy is in The Waste Management Exhibition in Bangkok now.
He will be back to the office on Monday. Would you like to leave a message?
ขอโทษด้วยครับ คุณรอยอยู่ในนิทรรศการการจัดการของเสียในกรุงเทพฯขณะนี้ เขา
จะกลับไปทางานในวันจันทร์ คุณต้องการที่จะฝากข้อความไว้ไหมครับ

Caller :

Yes. I will go to see Mr.Paul on Wednesday for discussing about the new project in
China. So, I would like Mr. Roy to call me up before I see Mr. Paul.
ใช่.. ผมจะไปพบคุณพอล เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการใหม่ในประเทศจีน ดังนั้นผมฝาก
ให้คุณรอยช่วยติดต่อกลับ

Operator :

All right, Mr. Browns. I’ve made note of it, already. I will give this message to Mr.
Roy as soon as he arrives.
ได้ครับคุณบราวน์ ผมจะบอกคุณรอยทันทีเมื่อเขากลับมา

Caller :

Thank you for your help. Goodbye.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือครับ

Operator : Your welcome. Goodbye.
ไม่เป็นไรครับ ยินดีเสมอ
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ตัวอย่างที3่ บทสนทนาขอใช้บริการโทรเรียกปลุก (Requesting a Wake-Up Call)
Operator : Good morning, Narai hotel Wachirapon speaking, May I help you?
สวัสดีครับ…โรงแรมนาราย์ วชิรพลพูดสายครับ ผมช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ
Caller :

I need to request a wake-up call for tomorrow morning.
ผมอยากใช้บริการโทรเรียกปลุกสาหรับวันพรุ่งนี้ตอนเช้า

Operator : What time do you want the call?
คุณต้องการให้โทรปลุกเวลาไหนครับ
Caller :

I need two calls, one at 7 and another at 7:15.
ผมต้องการให้โทรสองครั้ง เจ็ดโมงเช้า และ เจ็ดโมง สิบห้า

Operator : We can certainly do that. Expect a call from us at 7:00, and then again at 7:15.
เราทาให้ได้ครับ รับการโทรจากเรา ตอนเจ็ดนาฬิกา และอีกครั้งเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาที
Caller :

Can I change the latter wake-up call to 7:30 am?
ผมจะสามารถเปลี่ยนเวลาสุดท้ายเป็น เจ็ดนาฬิกา สามสิบ นาทีได้ไหมครับ

Operator : I can certainly do that. Is there anything else?
ได้เลยครับ มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
Caller :

I can't think of anything. If I do think of something, I'll be sure to call again.
ผมคิดไม่ออกว่ามีอะไรอีก ถ้าหากมีอะไร ผมจะโทรหาอีกครั้ง

Operator : Thank you , I would like to be further service to you.
ขอบคุณครับ เรามีความยินดีที่จะให้บริการแก่ท่านอีก
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ตัวอย่างที4่ บทสนทนาในการสอบถามเส้นทาง (Asking for Direction)
Operator :

Good morning, Narai hotel Wachirapon speaking, May I help you
สวัสดีครับ…โรงแรมนาราย์ วชิรพลพูดสายครับ ผมช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ

Caller :

I would like to go to Jatujak Weekend market, how can I get there?
ผมจะไปจตุจักรได้อย่างไรครับ

Operator :

Ok, when you leave the hotel, take the left walk way for 5 minutes,
then turn right and cross the street to get the Chong Non See BTS station.
จากโรงเเรมเดินไปทางซ้ายประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นให้ข้ามถนนไป
ทางขวา เเล้วจะเจอ สถานีBTSช่องนนทรี

Caller :

Ok, what next?
ครับ ยังไงต่อ

Operator :

Your destination station will be Jatujak station and the place around
there is your destination. Is anything I can help you out with?
สถานีที่ไปเป็นสถานีจตุจักรค่ะ มีอะไรให้ช่วยเพิ่มเติมไหมครับ

Caller :

Thank you very much. That is it!
ขอบคุณมากครับ มีเเค่นั้นครับ

Operator :

That’s all right. Have a nice trip.
ไม่เป็นไรครับ ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะครับ
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2.7.2 คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานโรงแรม
ในส่วนนี้จะรวบรวมคาศัพท์ที่พบบ่อยในแผนกรับโทรศัพท์(Operator)และแผนกสารองห้องพัก
(Reservation) เนื่องจากคาศัพท์ของโรงแรมมีความหมายเฉพาะ จึงทาการรวบรวมพร้อมแปลความหมาย
โดยแบ่งหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้
2.7.2.1 คาศัพท์ประเภทห้องพักและเตียงนอน โรงแรม (Type of room) คือ คาศัพท์ที่ใช้ในการ
เรียกชื่อของห้องพักและเตียงนอนโรงแรมในแต่ละประเภทเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเรื่องการจอง
ห้องพัก

VOCABULARY
Type of room

คาศัพท์

คาแปล

Standard

ห้องระดับเริ่มต้นของโรงแรม

Superior

ห้องที่มีขนาดกว้างและใหญ่กว่าห้องสแตนดาร์ด
ในระดับปานกลาง

Deluxe

ห้องที่หรูหรา เฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งห้องดีกว่า
สุพีเรีย ในระดับดีทีเดียว

Deluxe Suite

ห้องหรูหรา มีชุดรับแขกภายในห้อง

Executive sweet

ห้องที่หรูหรา เฟอร์นิเจอร์ครบ เหมาะสาหรับคู่
ฮันนีมูน

Narai Suite

ห้องที่หรูหรา มีคอมพิวเตอร์ในห้อง

Family Suite

ห้องที่มีขนาดกว้าง มี3เตียง เหมาะสาหรับลูกค้าที่มี
เด็กมาพักด้วย

Thai Suite

ห้องระดับสูงสุดของโรงแรม อุปกรณ์ครบครัน

Connecting Room

ห้องพักที่มีประตูเชื่อมกันระหว่างห้อง2ห้อง
เหมาะสาหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
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คาศัพท์

คาแปล

Smoking Room

ห้องที่สูบบุหรี่ภายในห้องพักได้

Non- smoking Room

ห้องที่ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก

Single Bed

เตียงเดี่ยว ขนาด 3.5หรือ4.0 ฟุต นอนได้ 1ท่าน

Twin Bed

เตียงคู่ (2 เตียงแยกกัน) ขนาดที่นอน 3.5 ฟุต

Double Bed

เตียงเดี่ยว ขนาด 5.0-6.0 ฟุต นอนได้ 2ท่าน

Queen Size Bed

เตียงเดี่ยว ขนาด 5.0 ฟุต นอนได้ 2ท่าน

King Size Bed

เตียงเดี่ยวขนาดใหญ่ 6.5-7.0 ฟุต นอนได้2-3 ท่าน

Triple Bed

เตียงเดี่ยว 3 เตียงแยกกัน ขนาด 3.5 ฟุต 3เตียง หรือ
4.0+3.5+3.5 ฟุต

Extra Bed

เตรียงเสริมสาหรับท่านที่ 3 ซึ่งในห้องพักได้ไม่เกิน
3ท่าน

Extra Mattress

ที่นอนเสริม มี ฟูก หมอน ผ้าห่ม

Extra Pillows

หมอนเสริม
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2.7.2.2 คาศัพท์เกี่ยวกับบริการต่างๆในโรงแรม (Services) คือ คาศัพท์และความหมายเกี่ยวกับ
บริการต่างๆของโรงแรม

VOCABULARY
Services
คาศัพท์

คาแปล

Business center

ศูนย์บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ ,ถ่ายเอกสาร

Buffet service

การบริการอาหารแบบบริการตนเอง

Bar

บาร์

Beauty salon

ร้านเสริมสวย

Coffee shop

ร้านกาแฟ

Car park

ที่จอดรถ

Hotel limousine

รถรับส่งผู้โดยสารระหว่างโรงแรม-สนามบิน

Laundry

ซักรีด

Restaurant

ภัตตาคาร

Registration

การลงทะเบียน

Sauna

อบไอน้า

Swimming Pool

สระว่ายน้า

Welcome Drinks

เครื่องดื่มในการต้อนรับ
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2.7.2.3 คาศัพท์เกี่ยวกับการจองห้องพัก (Room Reservation) คือ คาศัพท์เกี่ยวข้องกับการจอง
ห้องพัก ซึ่งคาศัพท์ต่างๆจะพบได้ส่วนมากในเอกสารการจองห้องพักหรือใบลงทะเบียนต่างๆ ดัง
ตัวอย่างในภาพต่อไปนี้
- Guest Registration Card คือ บัตรจดทะเบียนผู้พักโรงแรม

รูปที่ 2.1 Guest Registration Card
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VOCABULARY
Room Reservation
คาศัพท์

คาแปล

Accommodation

การอานวยความสะดวก

Arrival date

วันเข้าพัก

Complimentary

อภินันทนาการฟรี ไม่คิดค่าบริการ

Cancelled
Day use
Cash On Arrival
Cash On Departure
Check in
Check out
Departure Date
Downgrade
Facility

ยกเลิก
อัตราค่าบริการครึ่งหนึ่งของราคาปกติ
จ่ายสดเวลามาถึงที่พัก
จ่ายสดตอนออกจากที่พัก
เข้าพัก
ออกจากที่พัก
วันที่ออกไป
การย้ายห้องลูกค้าไปยังห้องที่มีระดับต่ากว่า
สิ่งอานวยความสะดวก
อัตราค่าห้องแบบขายเป็นกรุ๊ป ที่ทาการตกลงกัน

Flat rate
Free Of Charge

ล่วงหน้า
ไม่คิดเงินเพิ่ม
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คาศัพท์
Hospitality

คาแปล
ห้องจัดเลี้ยง หรือ ห้องรับรองลูกค้า
ห้องนองที่มีห้องรับแขกอยู่เชื่อมต่อกันใช้เป็น

Hospitality Suite

ห้องรับรองลูกค้า

Joiner

บุคคลที่เข้าพักเพิ่มร่วมกับลูกค้า

Nationality

สัญชาติ

Occupation

อาชีพ

Passport

หนังสือเดินทาง

Pax

จานวนผู้เข้าพัก
ห้องพักที่อยู่ชั้นบนสุดของอาคารและต้อง

Penthouse

หรูหรา

Rack rate

อัตราค่าห้องพักเต็ม ราคาเต็ม ที่ไม่มีส่วนลด

Recreation

สถานที่หรือกิจกรรมสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ

Reservation

การจองห้องพัก การสารองห้องพัก

Request

เสนนอสิ่งที่ต้องการ

Rate

ราคาแต่ละการจอง

Room Only

จองแต่ห้องพัก ไม่รวมค่าอาการ
ลูกค้าที่ออกจากโรงแรมโดยไม่ได้เช็คเอ้าท์ หรือ

Skipper

ออกไปโดยไม่ได้ชาระค่าห้อง
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คาศัพท์

คาแปล

Sleeper

ห้องพักว่างที่เข้าใจผิดคิดว่ามีลูกค้าพักอยู่

Special Offer

ราคาพิเศษ ส่วนลดพิเศษ

Surname

นามสกุล

Stay Over

ลูกค้าที่เข้าพักต่ออีก 1 คืน หรือมากกว่าจองไว้

Service Charge

คิดค่าบริการเพิ่ม
ข้อตกลงและเงื่อนไข ที่ลูกค้าต้องทราบก่อนเข้า

Term and Conditions
To Be Advised

พัก
เพื่อให้คาแนะนา
ลูกค้าได้พักห้องที่มีระดับสูงหรือหรูหรากว่า

Upgrade

ห้องที่จองไว้ โดยไม่ต้องชาระค่าบริการเพิ่ม

Walk in

ลูกค้าที่เข้าพักโดยไม่ได้จองล่วงหน้า
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2.7.2.4 คาศัพท์เกี่ยวกับตาแหน่งต่างๆโรงแรม (Department) คือ คาศัพท์เกี่ยวกับแผนกหรือ
ตาแหน่งหน้าที่ของพนักงานในโรงแรม โดยในการปฏิบัติงานตาแหน่งรับโทรศัพท์ (Operator) ใบรายชื่อ
แผนกต่างๆและเบอร์โทรที่ลูกค้าต้องการต่อสายไปยังแผนกนั้นๆได้มีคาศัพท์ที่หลากหลายเกี่ยวกับ
แผนกหรือตาแหน่งงานในโรงแรมที่เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่างในรูปภาพ
- Internal Contact คือ ข้อมูลที่ใช้ติดต่อภายในองค์กร

รูปที่ 2.2 Internal Contact

55

VOCABULARY
Department
คาศัพท์

คาแปล

Account Manager

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Accounting Department

แผนกบัญชี

Account Payable Department

แผนกเจ้าหนี้

Assistant General Management

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

Apprentice

กุ๊กฝึกหัด

Board of Directors

คณะกรรมการผู้บริหาร

Bartender

พนักงานประจาบาร์ขายเหล้า

Cost Controller

แผนกต้นทุน

Credit Department

แผนกเครดิต

Commia Chef

ผู้ช่วยกุ๊ก

Cleaner Cook

พนักงานล้างหม้อกระทะ

Concierge

เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก

Cashier

พนักงานแคชเชียร์

Chief Accountant

สมุห์บัญชี

Central Secretary

เลขานุการส่วนกลาง

Central Clerk

เสมียนส่วนกลาง
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คาศัพท์

คาแปล

Doorman

พนักงานเปิดประตู

Director of Food & Beverage

ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

Directors

กรรมการ

Executive Secretary

เลขาผู้บริหาร

Executive Housekeeper

พ่อบ้าน/แม่บ้าน

Front Office Manager

ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า

Floor Housekeeper

แม่บ้านประจาฟลอร์

Front Office

แผนกต้อนรับส่วนหน้า

General Manager

ผู้จัดการทั่วไป

House-Keeping

แผนกแม่บ้าน

Hall Porter

พนักงานสัมภาระ

Head Chef

หัวหน้าแผนกครัว

Information Technology

แผนกไอที

Kitchen Cleaner

พนักงานทาความสะอาด

Kitchen Porter

พนักงานทาความสะอาดในครัว

Linen Room Supervisor

หัวหน้าห้องผ้า

Management

ฝ่ายจัดการ

Marketing Department

แผนกการตลาด

Purchasing Department

แผนกจัดซื้อ
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คาศัพท์

คาแปล

Personnel and Training

แผนกการฝึกอบรม

Quest Relations Officer

เจ้าหน้าที่ดูแลแขกพิเศษ

Receptions

พนักงานต้อนรับ

Reservation Clerk

พนักงานสารองห้องพัก

Restaurant Manager

ผู้จัดการห้องอาหาร

Room Attendant

พนักงานดูแลห้องพัก

Security

พนักงานรักษาความปลอดภัย

Second Chef

รองกุ๊กใหญ่

Section Chef

หัวหน้าครัว

Store

แผนกสโตร์

Sale Office

แผนกฝ่ายขาย

Steward

พนักงานล้างถ้วย/จาน

Time Keeper

เจ้าหน้าที่รักษาเวลา

Telephone Operator

พนักงานรับโทรศัพท์
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2.7.2.5 คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกของโรงแรม (Facilities of Hotel) ในส่วนนี้จะ
เป็นการรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกภายในโรงแรม

VOCABULARY
Facilities of Hotel
คาศัพท์

คาแปล

Alarm clock

นาฬิกาปลุก

Air-conditioner

เครื่องปรับอากาศ

Ashtray

ที่เขี่ยบุหรี่

Apron

ผ้ากันเปื้อน

Air purifier

เครื่องฟอกอากาศ

Antenna

สายอากาศ

Bowl

ชาม

Bed

เตียงนอน

Bedroom lamp

ไฟกิ่งในห้องนอน

Bedspread

ผ้าคลุมเตียง

Blanket

ผ้าห่ม

Bolster

หมอนข้าง

Bath

อ่างอาบน้า

Closet

ตู้ฝาผนัง

Card TV

ใบรายการทีวี
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คาศัพท์

คาแปล

Cushion

หมอนอิง

Cupboard

ตู้เก็บของ

Comb

หวี

Cotton Buds

สาลีก้าน

Curtain

ผ้าม่าน

Carpet

พรม

Couch

เก้าอี้โซฟา

Chain

โซ่คล้องประตู

Can opener

ที่เปิดกระป๋อง

Drawer

ลิ้นชัก

Duvet

ผ้านวม

Dresser

โต๊ะเครื่องแป้ง

Dish

จานก้นลึก

Dish washer

เครื่องล้างจาน

Dishcloth

ผ้าเช็ดชาม

Fork

ส้อม

Freezer

ช่องแช่แข็งในตู้เย็น

Frying pan

กระทะ

Fridge

ตู้เย็น
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คาศัพท์

คาแปล

Glass

แก้วน้า

Garbage

ถังขยะ

Grill

ตะแกรง

Hanger

ไม้แขวนเสื้อ

Headbord

หัวเตียง

Handkerchief

ผ้าเช็ดหน้า

Jug

เหยือกน้า

Kettle

กาต้มน้า

Knife

มีด

Litter bin

ถังขยะ

Lamp

โคมไฟ

Ladle

ทัพพี

Mug

เหยือก

Mattress

ฟูก,ที่นอน

Mirror

กระจกส่องหน้า

Microwave oven

เตาอบไมโครเวฟ

Mineral Water

น้าแร่

Minibar

ขนมและเครื่องดื่มที่โรงแรมมีขายในห้องพัก

Night table

โต๊ะหัวเตียง
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คาศัพท์

คาแปล

Newspaper

หนังสือพิมพ์

Oven Cloth

ตู้อบผ้า

Pillow

หมอน

Plate

จาน

Pot

หม้อ

Pot holder

ผ้าจับหม้อ

Quilt

ผ้านวม

Rice cooker

หม้อหุงข้าว

Remote Control

รีโมทคอนโทร

Refrigerator

ตู้เย็น

Radio

วิทยุ

Rug

พรมเช็ดเท้า

Stove

เตา

Soap

สบู่

Sponge

ฟองน้า

Sheet

ผ้าปูที่นอน

Soft Drinks

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

Snack

ขนมขบเคี้ยว

Saucer

จานรองถ้วยกาแฟ
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คาศัพท์

คาแปล

Sink

อ่างล้างจาน

Spoon

ช้อน

Stove

เตาหุงต้ม

Shower

ฝักบัว

Trashcan

ถังขยะ

Television

โทรทัศน์

Teapot

กาน้าชา

Toaster

เตาปิ้งขนมปัง

Tray

ถาด

Telephone Directory

สมุดโทรศัพท์

Toilet paper

กระดาษชาระ

Toothbrush

แปรงสีฟัน

Tap

ก๊อกน้า

Toothpaste

ยาสีฟัน

Table cloth

ผ้าปูโต๊ะ

Toothpick

ไม้จิ้มฟัน

Tin opener

ที่เปิดกระป๋อง

Towel

ผ้าขนหนู

Vase

แจกัน
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คาศัพท์

คาแปล

Wardrobe

ตู้เสื้อผ้า

Washbasin

อ่างล้างหน้า

Wine

เครื่องดื่มประเภทไวน์

Wine glass

แก้วไวน์

Washing machine

เครื่องซักผ้า
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2.7.3 ตัวย่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานโรงแรม
ในส่วนนี้ได้ทาการรวบรวมตัวย่อภาษาอังกฤษทั้งหมดเอาไว้โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานดังนี้ ตัวย่อตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสะกดคา ตัวย่อห้องพัก ตัว
ย่อโปรแกรมอิพิโตเม่และตัวย่อทั่วไป
2.7.3.1 ตัวย่อภาษาอังกฤษที่ใช้สาหรับการสะกดคาในโรงแรม (Alphabet Code) คือการ
ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้สาหรับสะกดคาในโรงแรม โดยจะยกคาศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้เป็น
คาเรียกพยัญชนะภาษาอังกฤษแทน เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารทางวาจาหรือทางโทรศัพท์

Alphabet for Hotel

Alphabet for Hotel

A = Able

N = Nan

B = Baker

O = Oboe

C = Charlie

P = Peter

D = Dog

Q = Queen

E = Easy

R = Roger

F = Fox

S = Sugar

G = George

T = Tare

H = How

U = Uncle

I = Item

V = Victor

J = Jimmy

W = William

K = King

X = X-ray

L = Love

Y = York

M = Mike

Z = Zebra
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2.7.3.2 ตัวย่อเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรม (Type of room) คือตัวย่อที่ใช้เรียกแทนรูปแบบ
ห้องพักโดยตัวย่อแต่ละคาจะมีความหมายเฉพาะที่แตกต่างกันไป โดยการปฏิบัติงานสารองห้องพัก
(Reservation) จึงจาเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายตัวย่อของห้องพักอย่างถูกต้องดังตัวอย่าง รูปภาพ
ต่อไปนี้
- Room Type คือ ใบแสดงประเภทห้องพัก

รูปที่ 2.3 Room type
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TYPE OF ROOM
ตัวย่อ

คาแปล

ความหมาย

SD

Standard double Room

ห้องสแตนดาร์ด เตียงเดี่ยว

ST

Standard twin Room

ห้องสแตนดาร์ด เตียงคู่

PD

Superior double Room

ห้องสุพรีเรีย เตียงเดี่ยว

PT

Superior twin Room

ห้องสุพรีเรีย เตียงคู่

ES

Executive suite Room

ห้องเอ๊กเซ็คคูทีฟ หรือ ห้องสวีต

FD

Family double Room

ห้องแฟมิลี่ เตียงใหญ่

FT

Family twin Room

ห้องแฟมิลี่ เตียงคู่

NRS

Narai suite Room

ห้องนาราย์สูท

SGL

Single Room

พัก 1ท่าน เตียงเดี่ยว

DBL

Double Room

พัก 1-2ท่าน เตียงเดี่ยว

TWN

Twin Room

พัก 2ท่าน เตียงคู่

TRP

Triple Room

พัก 3ท่าน เตียงเสริม

SM

Smoking Room

ห้องสูบบุหรี่

NS

Non Smoking Room

ห้องที่ไม่สูบบุหรี่

KB

King Size Bed

เตียงใหญ่พิเศษ

EXB

Extra Bed

เตียงเสริม

EXP

Extra Pillows

หมอนเสริม

CNR

Connecting Room

ห้องที่มีประตูเชื่อมต่อระหว่างกัน
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2.7.3.3 ตัวย่อที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมอิพิโตเม่ของโรงแรม (Epitome Program) ในส่วนนี้จะ
เป็นการรวบรวมตัวย่อที่อยู่ในโปรแกรมอิพิโตเม่ ซึ่งตัวย่อทุกตัวที่อยู่ในโปรแกรมนี้จะมีความหมาย
เฉพาะและจาเป็นต่อการสารองห้องพัก เพราะต้องจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติลูกค้า ,การเข้าพัก ดังนั้นจึง
เห็นได้ว่าโปรแกรมอิพิโตเม่จะมีทั้งคาศัพท์และคาย่อรวมกัน ดังตัวอย่างในภาพต่อไปนี้
-Epitome Program (Guest Profile) คือโปรแกรมที่โรงแรมใช้ในการลงประวัติและการเข้าพัก

รูปที่ 2.4 Epitome Program (Guest Profile)
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EPITOME PROGRAM
ตัวย่อ

คาแปล

ความหมาย

ARR

Arrive , Arrival

เวลามาถึง

ATTN

Attention

ถึง

ADV

Advise

แนะนา

ABF.

American Breakfast

อาหารเช้าแบบอเมริกัน

B

Bangkok Post

หนังสือพิมพ์บางกอกโพส

BEF

Before

ก่อน

BKG

Booking

การจอง

C

Chinese News

หนังสือพิมพ์จีน

CXL

Cancelled

ยกเลิก

COA

Cash On Arrival

จ่ายสดเวลามาถึง

COD

Cash On Departure

จ่ายสดเวลาออก

C/I

Check in

เข้าพัก

C/O

Check Out

ออกจากที่พัก

COMP

Complimentary

ฟรี

CFM

Confirm

ตกลง,ยอมรับ

DN

Dinner

อาหารมื้อค่า

DEP

Departure

เวลาออก

DEPT

Department

แผนก

69

ตัวย่อ

คาแปล

ความหมาย

EA

Early arrival

เช็คอินก่อนเวลา

FOC

Free Of Charge

ไม่คิดเงินเพิ่ม

FL

Flower

ดอกไม้

FR

Fruit

ผลไม้

GTD

Guarantee

รับรอง

HD

Handicap

สาหรับคนพิการ

HSIA

High Speed Internet Access

อินเตอร์เน็ต

HR

Hour

ชั่วโมง

HN

Honeymooner

คู่แต่งงาน

LC

Late checkout

ออกจากที่พักช้ากว่าเวลาปกติ

LD

Laundry

ซักรัด

LM

Limousine

รถรีมูซีน

LU

Lunch

อาหารกลางวัน

NR

No rate

ไม่มีราคา

NS

Newspaper

หนังสือพิมพ์

PAX

Guest/ Client / Customer

จานวนลูกค้า/คน

RB

Rose on bed

ดอกกุหลาบบนเตียง

RG

Regular guest

แขกประจา

RQ

Request

เสนอสิ่งที่ต้องการ
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ตัวย่อ

คาแปล

ความหมาย

SRV

Service Charge

ค่าบริการ

TBA

To Be Advised

เพื่อให้คาแนะนา

TH

Thailand

คนไทย

VP

VIP

ระดับพิเศษ

WD

Welcome drinks

เครื่องดื่มในการต้อนรับ

WP

Welcome punch drinks

น้าพั๊นซ์ในการต้อนรับ
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2.7.3.4 ตัวย่อทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม (Hotel abbreviation) ในส่วนนี้จะรวบรวมตัวย่อ
ทั่วไปทั้งหมดที่เกี่ยวกับโรงแรม

HOTEL ABBREVIATION
ตัวย่อ

คาแปล

ความหมาย

DIFF

Difference

แตกต่าง

DNR

Dinner

อาหารมือเย็น

DIR

Director

ผู้จัดการ /หัวหน้าฝ่าย

DOC

Document

เอกสาร

DOM

Domestic

ภายในประเทศ

DR

Doctor

ด็อกเตอร์

DB

Double

(ห้อง) คู่

ENG

Engineering

แผนกช่างซ่อมบารุง

ETA

Estimate Time Arrival

เวลาที่คาดว่าจะเข้าพัก

ETD

Estimate Time Departure

เวลาที่คาดว่าจะออก

EX

Example

ตัวอย่าง

EXCH

Exchange

แลกเปลี่ยน

EXEC

Executive

ฝ่ายบริหาร

EXT

Extension

ติดต่อ

EX-PAX

Extra Person

บุคคลที่เพิ่มเข้ามา

FM

Family

(แขก) ครอบครัว
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ตัวย่อ

คาแปล

ความหมาย

FL

Floor

ชั้น

FIT

Free Independent Traveler

แขกต่างชาติ

FUNC

Function

หน้าที่

GOV

Government

(แขก) รัฐบาล

GRO

Guest Relation Officer

พนักงานอาคันตุกะสัมพันธ์

GSA

Guest Service Agent

พนักงานบริการส่วนหน้า

HTL

Hotel

โรงแรม

HM

Honeymoon

(แขก) ฉลองการแต่งงาน

Hr(s)

Hour (s)

ชั่วโมง

(-)

Hyphen

เชื่อมต่อ

ID

Identification

บัตรประจาตัวประชาชน

INCL

Include

ประกอบด้วย

INFO

Information

ข้อมูล

INT

Internal

ภายใน

Int’l

International

ระหว่างประเทศ

JR

Junior

(ห้อง) ขนาดเล็ก

LUN

Lunch

(อาหาร) มื้อกลางวัน

MGS

Manager

ผู้จัดการ

MEMO

Memorandum

บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

73

ตัวย่อ

คาแปล

ความหมาย

MISC

Miscellaneous

อื่นๆ

MTH

Month

เดือน

MULTI

Multiple

หลากหลาย

NY

New Year

ปีใหม่

NGT(s)

Night (s)

(จานวน) คืนที่พัก

OCC

Occupancy

ระหว่าการเข้าพัก

O/W

One Way

(การเดินทาง)

ORIG

Original

ดั้งเดิม

OTH

Other

(รายละเอียด) อื่นๆ

PCKG

Package

(โปรแกรม) เหมาจ่าย

PAX

Person

(จานวน) คน

PO BOX

Post Office Box

ตู้ไปรษณีย์

PROF

Professor

ศาสตราจารย์

PROG

Program

โปรแกรม/รายการ

PO

Purchase Order

ใบสั่งซื้อ

RSVN

Reservation

การสารองห้องพัก

SCHED

Schedule

ตาราง

SR

Senior

หัวหน้า

SVC

Service

บริการ
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ตัวย่อ

คาแปล

ความหมาย

SING

Single

(ห้องพัก) เดี่ยว

SOP

Standard Operating Procedure

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

SUP

Superior

(ห้องพัก) ระดับพิเศษ

SYS

System

ระบบ

PHONE

Telephone

โทรศัพท์

TV

Television

โทรทัศน์

TEMP

Temperature

อุณหภูมิ

TRSF

Transfer

ย้าย

TKS

Thanks

ขอบคุณ

TA

Travel Agent

บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว

TRP

Triple

(ห้อง) แขกสามคน

TWN

Twin

(ห้อง) แฝด

VIP

Very Important Person

(แขก) บุคคลสาคัญ

VVIP

Very Very Important Person

(แขก) บุคคลสาคัญมาก

VP

Vice President

รองประธาน

WI-FI

Wireless Fidelity

สัญญาณอินเตอร์เน็ตฟรี

YR

YEAR

ปี
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บทที3่
สรุปผลการปฏิบัติงาน
3.1. สรุปผลการปฏิบัติงาน
จากการที่คณะผู้จัดทาได้เข้ารับการปฏิบัติงานที่โรงแรมนารายณ์ ตาแหน่งพนักงานสารอง
ห้องพัก(Reservation) และพนักงานรับโทรศัพท์ (Operator) ทาให้ได้รับประสบการณ์ในการทางานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากพนักงานทุกท่าน รวมทั้งได้รับ
คาปรึกษาในส่วนของการจัดทาโครงงานรูปแบบประโยคสานวน คาศัพท์และตัวย่อที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในโรงแรมและสามารถนาไปใช้งานได้จริง ซึ่งโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน
โรงแรมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
โครงงานดังกล่าว ผู้จัดทาได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
 รูปแบบประโยคสานวนต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
 ตัวย่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.2 ปัญหาที่พบในการทาโครงงาน
 ปัญหาในการจัดเรียงหมวดหมู่เนื้อหาในโครงงานที่มีความซับซ้อน
 ปัญหาในการรวบรวมข้อมูลต้องใช้เวลา เพราะเอกสารมีหลายอย่างจึงทาให้ระยะเวลาในการ
รวบรวมและศึกษาไม่เพียงพอ
 ปัญหาที่เกี่ยวกับคาศัพท์และตัวย่อ ซึ่งข้อมูลบางอย่างคณะผู้จัดทาขาดความชานาญเพราะ
คาศัพท์และตัวย่อแต่ละคาอาจมีหลายความหมาย จึงต้องขอข้อมูลที่ถูกต้องกับพนักงานที่ปรึกษา
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3.3 ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากระยะเวลาในการจัดเตรียมโครงงานน้อยเกินไป เพราะรูปแบบประโยคมีรูปแบบและ
ตัวอย่างที่หลากหลาย จึงอาจทาให้เกิดความซับซ้อนในการจัดทาและในส่วนของคาศัพท์และตัวย่อนั้นก็
เป็นคาเฉพาะทาให้ต้องคอยสอบถามข้อมูลจากพนักงานที่ปรึกษาให้มากกว่านี้ จากปัญหาดังกล่าวคณะ
ผู้จัดทาเสนอควรที่จะต้องมีเวลาในการรวบรวมข้อมูลและสอบถามจากพนักงานที่ปรึกษาให้มากกว่านี้
เพื่อให้มีระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอและได้รายละเอียดรูปแบบของโครงงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
 ได้รับประสบการณ์จากการใช้ชีวิตในการทางานจริงได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับผู้อื่ นและการ
ทางานร่วมกันเป็นทีม
 ได้ฝึกความรับผิดชอบการมีความอดทนการตรงต่อเวลา รวมทั้งได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษา
เนื่องจากแขกในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
 ได้พัฒนาด้านความคิดด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทาให้มีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น
 ได้พัฒนาทักษะการฟัง,การพูด,การอ่าน,และการเขียนภาษาอังกฤษ
 ได้เรียนรู้การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความภาคภูมิใจ
เมื่อได้ช่วยเหลือลูกค้าและทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการ

77

บรรณานุกรม
โรงแรมนารายณ์ (2556) ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม.
สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2556, แหล่งที่มา http://www.naraihotel.co.th/index.html
คาศัพท์ที่ใช้ในการทางานโรงแรม (2556).
สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2556,
แหล่งที่มา http://mirohotel.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
แผนที่โรงแรมนารายณ์ , (2556). แผนที่ของโรงแรม
สืบค้นเมื่อ

20 พฤษภาคม 2556, แหล่งที่มา http://www.naraihotel.co.th/location.html

ประวัติโรงแรมนารายณ์ . (2556) ประวัติโรงแรม.
สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556, แหล่งที่มา
http://www.e-hotel-thailand.com/th/bangkok/silom-sathorn/narai-hotel/
รูปแบบประโยคที่ใช้ในการทางานโรงแรม (2556). ประโยคโรงแรม
สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2556, แหล่งที่มา
http://www.engjang.com/article/category-80295.html

78

ภาคผนวก ก
ภาพส่วนต่างๆ ภายใน โรงแรมนารายณ์
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ภาพด้านหน้าโรงแรม

ห้องสุพรีเรีย

ห้องดีลักซ์

ห้องแฟมิลี่
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ห้องนารายณ์ สูท

ห้อง Business Center

ห้องอาหารระเบียงทอง

ห้องสแตนดาร์ด

ฟิตเนสคลับ(Fitness Club)

ห้องอาหารเปปเปอโรนี
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ห้องบอลลูน

ห้องรัตนโกสินทร์ -สุโขทัย

ล๊อบบี้(Lobby)

สวนพักผ่อน
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ภาคผนวก ข
ภาพการปฏิบัติงาน
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