
ATITA By Lepiti Thai Cuisine



ตั้งอยู่ 31/4 ถนน ราชพฤกษ์ แขวง บางระมาด เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170



ประวัติความเป็นมา



คุณแม่บงัอร จงรักษส์านติ ไดมี้กิจการขายแกงถุงและขนมไทย
อยูห่นา้ศาลเจา้พอ่เหง้เจียภายในซอยสวนผกั19



โดยมีคุณปิยพงษ์ จงรักษ์สานติ หรือ เชฟออย (ลูกชายคนเล็ก) เป็น
ลูกมือช่วยท าอาหารมาโดยตลอดจึงเป็นการซึมซับความรู้เรื่องอาหาร



เมื่อโตขึ้นได้เข้าเรียนในระดับปวช. และ ปวส. ก็เลือกวิชาชีพการ
โรงแรมจบแล้วท างานโรงแรมแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม



จึงมีการริเริ่มก่อตั้งร้านอาหาร เลอปิติ 
ขึ้นมาใน วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556



ออกรายการทีวีหลายรายการ
รายการแฉ - เชฟออย ปิยพงศ์ I แม่หมอนุช อุษณีย์ เปิดค าพยากรณ์ 

วันที่ 5 มกราคม 2560

ชมVDO คลิกที่รูปภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=R8xtIqsol-U

https://www.youtube.com/watch?v=R8xtIqsol-U
https://www.youtube.com/watch?v=R8xtIqsol-U


รายการ food morning
ร้านเลอปิติ 

รายการครัวคุณต๋อย
ต้มกะทิสายบัวปลาทู ร้านเลอ ปิติ

ชมVDO คลิกที่รูปภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=gWgWcO4Dyq8
https://www.youtube.com/watch?v=gWgWcO4Dyq8
https://www.youtube.com/watch?v=U8Qb4tcyAwQ
https://www.youtube.com/watch?v=U8Qb4tcyAwQ


รายการฅนไทยไม่ใส่ดัดจริต 
ช่วงคนไทยชวนเที่ยว ห้องอาหาร เลอปิติ

รายการมาดามตวง EP.1

ชมVDO คลิกที่รูปภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=s2iZ_F6EWiw
https://www.youtube.com/watch?v=s2iZ_F6EWiw
https://www.youtube.com/watch?v=zctXZpcGyxg
https://www.youtube.com/watch?v=zctXZpcGyxg


ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 สาขา



31/4 ถนน ราชพฤกษ์ แขวง บางระมาด เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170



บรรยากาศภายในร้าน



บรรยากาศภายในร้าน



บรรยากาศภายในร้าน



บรรยากาศภายในร้าน



บรรยากาศภายในร้าน



บรรยากาศภายในร้าน



บรรยากาศภายในร้าน



บรรยากาศภายในร้าน



การจัดเลี้ยงอาหารแบบบุ๊ฟเฟ่ต์ (Buffet)



การจัดเลี้ยงอาหารแบบบุ๊ฟเฟ่ต์ (Buffet)



การจัดเลี้ยงอาหารแบบบุ๊ฟเฟ่ต์ (Buffet)



การจัดเลี้ยงอาหารแบบบุ๊ฟเฟ่ต์ (Buffet)



บรรยากาศภายในงานจดัเลี้ยง



อาหารภายในงาน



อาหารภายในงาน



อาหารภายในงาน



อาหารภายในงาน



อาหารภายในงาน



อาหารภายในงาน



ตั้งอยู่ 15/15 ซอยนาคนิวาส13 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230



บรรยากาศภายในร้าน
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บรรยากาศภายในร้าน



อาหารภายในงาน



อาหารภายในงาน



อาหารภายในงาน



อาหารภายในงาน



อาหารภายในงาน



อาหารภายในงาน



ตั้งอยู่ ซอย สุคนธสวัสดิ์ 9 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230



บรรยากาศภายในร้าน



บรรยากาศภายในร้าน
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บรรยากาศภายในร้าน
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บรรยากาศภายในร้าน



บรรยากาศภายงานแฟชั่นโชว์
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บรรยากาศภายงานแฟชั่นโชว์
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บรรยากาศภายงานแฟชั่นโชว์



บรรยากาศภายงานแฟชั่นโชว์



บรรยากาศภายงานแฟชั่นโชว์



งานที่ปฏิบัติ
แผนกบริการ



การจัดเตรียมภาชนะส าหรับใส่อาหารและอุปกรณ์ส าหรับห้องอาหาร จัดห้องอาหารให้
พร้อมบริการลูกค้าโดยน าผ้ามาปูโต๊ะจัดแจกันดอกได้ และน า อุปกรณ์ส าหรับทานอาหาร
มาลงบนโต๊ะให้เป็นระเบียบ ให้สวยงามจัดเตรียมผ้าเช็ดปาก(Napkin)มาท าการรีดให้
เรียบร้อย จากนั้นก็น ามาพับเป็นรูปต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละงาน



บาร์น้ าหรือเครื่องดื่ม



บาร์น้ าหรือเครื่องดื่ม



จัดเตรียมภาชนะส าหรับใสอ่าหาร
และอุปกรณ์ส าหรับห้องอาหาร



จัดเตรียมภาชนะส าหรับใสอ่าหาร
และอุปกรณ์ส าหรับห้องอาหาร



เตรียมโต๊ะห้องอาหาร



เตรียมโต๊ะห้องอาหาร



เตรียมโต๊ะห้องอาหาร



เตรียมผ้าเช็ดปาก ( Napkin )



เตรียมผ้าเช็ดปาก ( Napkin )



เตรียมผ้าเช็ดปาก ( Napkin )



ทางร้านให้เตรียม น้ าเปล่า และ น้ าอัญชันมะนาว เป็นเครื่องดื่มที่ต้องมีไว้เสมอ 



งานที่ปฏิบัติ
แผนกสถานที่



จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม จัดโต๊ะและเก้าอี้ตามแบบแผนผังของงานตามแต่ละงาน 
ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละงานนัน้ๆ แล้วยังท าตัวอักษรตกแต่งภายใน
งาน จัดเตรียมสถานที่ท าความสะอาดสถานที่ที่จัดงาน ให้สะอาด เรียบร้อย จัดซุ้ม
ดอกไม้ส าหรับตกแต่งให้สวยงาม และบริเวณจุดถ่ายรูปเป็นที่ระลึกของงาน อีกครั้ง
ยังท าความสะอาดร้านให้พร้อมใช้งานและสะอาดเรียบร้อย เช่น ห้องครัว ห้องน้ า 
ห้องส านักงาน ( Office ) และบริเวณรอบๆร้าน





ท าความสะอาดสถานที่



ท าความสะอาดสถานที่



ท าความสะอาดสถานที่



ท าความสะอาดสถานที่



จัดดอกไม้ภายในร้านเมื่อมีงาน



จัดเตรียมจัดโต๊ะและเก้าอี้



ท าตัวอักษรตกแต่งภายในงาน



งานที่ปฏิบัติ
แผนกห้องครัว



ท าหน้าที่ตรวจสอบหรือจัดเก็บวัตถุดิบออกเป็นแต่ละเภทและ
เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ทั้งอาหารคาว และ อาหาร
หวาน จัดแยกเป็น 2 ส่วน หั่น สับ ซอย ปลอกเปลือก ล้างท าความ
สะอาด และจัดเตรียมอาหารสดจ าพวกเนื้อสัตว์ แยกแต่ละประเภท 
รวมไปถึงการจัดอาหารและตกแต่งอาหารลงจานก่อนท าการเสิร์ฟ



รายการอาหารที่ได้ท า

หมี่กะทิโบราณ กงรัญจวน แกงคั่วสัปปะรดกุ้ง/หอย แกงนพเก้า
ชุดขนมจีนน้ ายาปู ปลาร้าหลนทรงเครื่อง แสร้งว่ากุ้ง ต้มส้มปลากะพง
ปลาโบราณ ม้าฮ้อ ปอเปี้ยะไข่เค็ม ขนมจีบทอด
ถุงทอง ทอดมันกุ้งแก้ว ไก่ทอดตะไคร้ ช่อม่วง
กระทงทอง ย าผักบุ้งกรอบ ปูหลนทรงเครื่อง กุ้งทอด
ชุดน้ าพริกมะขาม ชุดน้ าพริกกะปิ ย าถั่วพู ย าไก่ทอดโบราณ
พล่ากุ้ง ย าตะไคร้ทะเล ย าโบราณทะเล ต้มจืดเยื่อไผ่
ต้มย ากุ้งแม่น้ า แกงป่าไก่ แกงเลียงกุ้งสด แกงส้มกุ้งชะอมทอด
แกงเขียวหวานปลากราย มัสมั่นบัวหลวง สไบนางกุ้งสด กุ้งผัดมณีนิล
กุ้งทอดซอสมะขาม กุ้งแก้วมณแีดง ฉู่ฉี่กุ้งแม่น้ า ปูนิ่มผัดมณนีิล
ปลากะพงทอดน้ าปลา หมึกไข่นึ่งมะนาว ทะเลผัดผงกะหรี่ ครองแครงกะทสิด
บัวลอยกะทสิด ชุดขนมมงคล ผลไม้รวม และอื่นๆ



ท าขนมไทย



การประกอบอาหาร



การจัดอาหารลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟ



การจัดอาหารลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟ
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อาหารภาชนะพร้อมเสิร์ฟ



อาหารภาชนะพร้อมเสิร์ฟ



อาหารภาชนะพร้อมเสิร์ฟ



สรุปผลการปฏิบัติงาน

ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานสหกิจกับทางร้านอาหาร เลอปิติ คือ การ
วางแผนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องรวดเร็วและให้เกิดความผิดพลาดและปัญหาให้
น้อยที่สุด ในการสื่อสารระหว่างครัวและพนักงานบริการต้องเข้าใจตรงกันและ
ถูกต้อง ตามความต้องการของลูกค้า การเตรียมวัตถุดิบ และการท าอาหารใน
ปริมาณมากๆ ทาอย่างไร ไม่ให้อาหารเปลี่ยนสภาพ สูญเสีย หรือเสียหาย



ปัญหาและข้อเสนอแนะ

•การขาดความเข้าใจในระบบงานบางระบบ ขาดทักษะในการท างาน มีความกังวลใจใน
การท างานและความผิดพลาดในการท างาน แตเ่มื่อได้พบกับปัญหาแล้ว เราควรจะรีบ
แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเพื่อใหง้านสามารถด าเนินต่อไปจนสาเร็จลุล่วง
•ข้อเสนอแนะที่มีต่อสถานประกอบการ อยากให้มีการปรับปรุงเรื่องการบริหารจัดการ

ร้าน ต าแหน่งและหน้าที่ ที่ทางร้านได้มอบหมายให้กับพนักงานให้ชัดเจน



รายชื่อนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา
ปฏิบัติงาน ณ                                                                                                     

ร้านอาหาร เลอปิติ เลขที่ 117/9-10 
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร 101701

นางสาวไอรดา วิเศษศริิลักษณ์
นางสาวคริษฐา ทรัพย์ทวี
นางสาวธนาวดี ศรีสด
นายฐิติพันธ์ บุญมา

สาขาอุตหกรรมการบริการอาหาร ปีการศึกษา 2561



ATITA By Lepiti Thai Cuisine


