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บทคัดย่อ
(Abstract)
โรงแรมนารายณ์ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจข องกรุงเทพมหานคร และ
แหล่งสถานบันเทิงบนถนนสีลม โรงแรมนารายณ์เป็นองค์กรที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า
ด้านห้องพัก รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องพักที่ทันสมัยและมีสไตล์ ห้องอาหาร ศูนย์
สุขภาพและสถานออกกาลังกาย สระว่ายน้ากลางแจ้ง เป็นต้น ซึ่งในการปฏิบัติงานครั้งนี้คณะผู้จัดทา
ได้ รับมอบหมาย หน้าที่ในตาแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า โดย มีหน้าที่ จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าใน
ระบบพิมพ์รายชื่อลูกค้าและเลขทะเบียนผ่านแดนรับโทรศัพท์และต่อสายไปยังแผนกต่างๆเปิดการจอง
ห้องพักกรณีที่ลูกค้าไม่ได้จองผ่านแผนก Resavation อานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ Internet
ภายในห้อง Business Center ทา Bill ส่งเข้า Receptionist ส่งจดหมาย โปสการ์ด และเอกสารต่างๆ
ให้แก่ลูกค้า ทารายงานOccupancy Forecast ส่ง E-Mail ให้กับทุกแผนก และดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องของ
แผนก Front Office ทั้งหมดซึ่งการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ต้องใช้โปรแกรม EPITOME เป็นหลัก
ดังนั้นคณะผู้จัดทาจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม EPITOME และสานวน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานต้อนรับส่วนหน้า ซึ่งจะสามารถช่วยให้พนักงานใช้งานโปรแกรม
EPITOMEได้สะดวก และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : โปรแกรม EPITOME / สิ่งอานวยความสะดวก / สานวน

Abstract
The Narai Hotel is a four –star hotel which located in the heart of Bangkok’s most prominent
business and entertainment on Silom road. We are an organization that providing accommodation
service for potential customers, facilities such as modern – stylish room, restaurants, health-care,
fitness center, outdoor swimming pool etc. are included. As for the commitment, our team work has
been assigned in charge of receptionist. Our main job and responsibilities are collecting information of
the customers into the system , key in guest name and passport numbers , answering and connecting
telephone to all departments , making arrangements for customer booking in case they have not
booked through reservation yet , facilitate customers using internet service at business center ,
receiving and sending mail, post cards, documents for hotel’s guest , making occupancy forecast,
sending E-mail to other departments and book keeping and taking care of documents involving front
office.
Most of performances are mainly used “Epitome Program” therefore,we are gathering
information about “Epitome” and how to use it. Phrases and idioms have been added also they are very
helpful to program users and perform task more efficiently and more comfortably.
Key words : Epitome Program / Facility / Expressions
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