
 
 สถานที่ต้ัง 

    B liston Suwan Park View 

ผู้เข้าพักต้องมีความสะดวกสบาย

และผ่อนคลายเสมือนอยู่ท่ีบ้าน 

9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330   

เบอร์ติดต่อ 02 - 6587979 ต่อ 7718 หรือ 090 - 0988859 
       E-mail : bantita@blistonresidence.com  

 

สิง่ที่ได้จากการฝึกสหกจิ 

 ฝึกให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

 ฝึกการวางแผนการท างานให้เป็น
ขั้นตอน 

 รู้จักปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 ฝึกให้มีความอดทน 

 ได้รับรู้สิ่งใหม่ๆและน าความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

 ได้รู้จุดอ่อน และจุดเด่นของตัวเองใน
การท างาน 

 ฝึกไหวพริบ การสังเกต และความ
รอบคอบในการท างาน 

 รู้จักการบริหารจัดการเวลา และใช้
เวลาให้คุ้มค่าที่สุด 



หัวเรือ่งรอง 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan.  

Duis utem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te 

feugat nulla facilisi.  

หัว

W elcome to  

             B liston Suwan Park View 

 
 
    “ Welcome to Bliston Suwan Park View ” 
 
Bliston Suwan Park View เป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลาง
ด้านธุรกิจของกรุงเทพมหานครฯ 
 
เม่ือคุณก าลังมองหาสถานที่พักผ่อนและความ
สะดวกสบาย โรงแรมแห่งน้ีจึงตอบโจทย์ เพราะใกล้กับ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงพยาบาล , 
สวนสาธารณะ และ ห้างสรรพสินค้า  
 
Bliston Suwan Park View  อยู่ในซอยต้นสน ห่าง
จากรถไฟฟ้า BTSชิดลมเพียง 200 เมตร และเพียง 30 
นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิด้วยการขับรถ 
 

หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

F&B เสิร์ฟ 

หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

F&B ครัว 

 การกล่าวต้อนรับลูกค้าทีเ่ดินเข้ามาในร้าน 
และรบัคูปองรบัประทานอาหารเช้า  

 จัดอุปกรณ์ ช้อน ส้อม มีด ไว้บนโต๊ะ  

 เช็ดอุปกรณ์และภาชนะ  

 กวาดพื้น ถูพื้น ภายในร้าน 

 จัด Coffee Break 

 หาป้ายช่ืออาหาร  

 พับผ้า Napkin เตรียมไว้ใช้งาน  

 ส่งอาหารและเครื่องดืม่ Room service  

 ท าหน้าทีบ่าร์ (เฉพาะมีงานแตง่งาน ,  

        งานเลี้ยงต่างๆ) 

 ท าอาหาร ABF(American break fast) 

         และ Canteen  

 เตรียมอาหาร ABF(American breakfast) 

         ใส่อ่างอุ่นอาหาร (Hot dish) 

 น าอาหารของพนักงานไปที่Canteen  

 ดูแลไลน์บุฟเฟ่ตบ์ริการแขก  

 ท าความสะอาดครัว  

 เตรียมวัตถุดิบส าหรับงานวันถัดไปตาม 

         ใบฟังช่ัน  

 ท าอาหาร A la carte  

 


