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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมประเภทอุปกรณ์ประปาในประเทศได้มีการแข่งขันทางด้านการตลาดและ
การผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า เนื่ องจากปั จจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ ผลกาไรตอบแทน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าและการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
สิ นค้า บริ ษทั บางกอกวัสดุภณ
ั ฑ์ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจทางด้านการผลิตและจาหน่าย
อุปกรณ์ประปาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ ซันว่า ” ดังนั้น ฝ่ าย
ประสานงานขายต่างประเทศ ต้องทาความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ จากการศึกษาใน
ด้านการประสานงานขายต่างประเทศ ได้ศึกษาถึงขั้นตอนการดาเนิ นงาน ทาให้เข้าใจในขั้นตอนการ
ดาเนินงาน วิธีการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า การวางแผนการผลิตสิ นค้า การส่ งออกสิ นค้าและเอกสารที่
เกี่ยวข้องการส่ งออกสิ นค้าเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

คำสำคัญ : การประสานงานขายต่างประเทศ / เอกสารการส่ งออกสิ นค้า
ผูต้ รวจ
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…
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บทที่ 1
บทนำ
1.1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมประเภทอุปกรณ์ประปาในประเทศได้มีการแข่งขันทางด้านการตลาดและ
การผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า เนื่ องจากปั จจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ ผลกาไรตอบแทน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสิ นค้า การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตสิ นค้า
และคุณภาพของสิ นค้า
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้ามาปฏิบตั ิงานในแผนกการขายและการตลาด ฝ่ ายขายต่างประเทศ
ณ บริ ษทั บางกอกวัสดุภณั ฑ์ จากัด ซึ่ งมีหน้าที่ในการติดต่อสื่ อสารรับคาสั่งซื้ อจากลูกค้าและรับผิดชอบ
การประสานงานให้กบั ทุกๆฝ่ ายรับทราบในขั้นตอนการวางแผนการผลิตสิ นค้า การส่ งออกสิ นค้าและ
ติดตามยอดค้างการชาระเงินเพื่อให้การปฏิบตั ิงานต่อไปมีความถูกต้องและประสิ ทธิ ภาพ ถ้ามีการ
ประสานงานผิดพลาดจะทาให้การผลิตสิ นค้าไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเกิดผลกระทบต่อ
การส่ งออกสิ นค้าได้
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง “ การประสานงานขายต่างประเทศ ” เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่ งออกให้มีความถูกต้องและตรง
ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
1.2. วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1. เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการประสานงานขายต่างประเทศ
1.2.2. เพื่อทราบถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในการส่ งออกสิ นค้า
1.3. ขอบเขตของโครงงำนกำรประสำนงำนขำยต่ ำงประเทศ
1.3.1. ขั้นตอนการดาเนิ นงานการประสานงานขายต่างประเทศ
1.3.2. การจัดทาเอกสารใบเสนอราคา (Proforma Invoice)
1.3.3. คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

1

1.4. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ
1.4.1. ทาให้ทราบถึงขั้นตอนในการประสานงานขายต่างประเทศ
1.4.2. ทาให้ทราบถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในการส่ งออกสิ นค้า

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาการประสานงานขายต่างประเทศ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการ
ประสานงานขายต่างประเทศ การส่ งออกสิ นค้าต่าง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการ
จัดทาข้อมูลรายงานโดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1. หน้ าที่การประสานงานขายต่ างประเทศ
(สัมภาษณ์จากพนักงานที่ปรึ กษา)
การประสานงานขายต่างประเทศมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
2.1.1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าตั้งแต่การรับรายการการสั่งซื้ อสิ นค้าทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อผูแ้ ทนขาย รวมถึงการแจ้งซ่อมสิ นค้าที่เกิดชารุ ด
2.1.2. ประสานงานกับฝ่ ายวางแผนการผลิตสิ นค้า ฝ่ ายคลังสิ นค้าเพื่อให้ผลิตสิ นค้าตาม
ความต้องการของลูกค้าและประสานงานกับฝ่ ายบัญชี ในการจัดการเอกสารทางการเงินต่างๆ
2.1.3. บันทึกข้อมูลยอดขายสิ นค้าและแจ้งกาหนดระยะเวลาการเก็บเงินและติดตามผล
2.1.4. ประสานงานกับลูกค้า ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้ อ การชาระเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ ษทั
2.1.5. จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า – ส่ งออกสิ นค้า
2.2. ธุรกิจระหว่ างประเทศ
(สื บค้นได้จาก กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. รศ. การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ.)
ธุ รกิจระหว่างประเทศ หมายถึง ธุ รกิจต่าง ๆ ในภาคเอกชนและภาครัฐบาล ซึ่ งดาเนินการ
เกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังกาไรและไม่มุ่งหวัง
กาไรจากการดาเนินการ
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2.3. การส่ งออก
(สื บค้นได้จาก สุ เมษ เลิศจริ ยพร. การเรียนรู้ วธิ ีดาเนินธุรกิจนาเข้ า – ส่ งออกครบวงจร.)
การส่ งออก หมายถึง การจัดส่ งสิ นค้าและบริ การจากต้นทางสู่ ปลายทางในทางบก ทางน้ าหรื อ
ทางอากาศ โดยผูส้ ่ งสิ นค้าหรื อบริ การออกเรี ยกว่า "ผูส้ ่ งออก" ส่ วนในทางการค้าระหว่างประเทศ การ
ส่ งออกหมายถึง การขายสิ นค้าและบริ การในประเทศไปสู่ ตลาดอื่น (ตลาดสากล)
ในการส่ งออกและนาเข้าซึ่ งสิ นค้าจะต้องมีหน่วยงานที่ตอ้ งเกี่ยวข้องด้วยคือ กรมศุลกากร แม้วา่
จะเป็ นการนาเข้าหรื อส่ งออกผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ตเองก็จาเป็ นต้องเกี่ยวข้องกับกรมศุลการกรด้วย
และที่สาคัญต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายการนาเข้าและส่ งออกของประเทศนั้นๆ
2.4. ประเภทและเอกสารทีใ่ ช้ ในการส่ งออกโดยทางเรือ
(สื บค้นได้จาก สุ เมษ เลิศจริ ยพร. การเรียนรู้ วธิ ีดาเนินธุรกิจนาเข้ า – ส่ งออกครบวงจร.)
เอกสารที่จะต้องใช้ยนื่ ต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เพื่อประกอบการตรวจสอบและรับรองก่อน
นาไปตรวจปล่อยสิ นค้าส่ งออก โดยปกติประกอบด้วย
2.4.1. ต้นฉบับใบขนสิ นค้าขาออก 1 ฉบับ
2.4.2. คู่ฉบับใบขนสิ นค้าขาออก 2 ฉบับ
2.4.3. บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice) 3 ฉบับ
2.4.4. บัญชีรายละเอียดของที่บรรจุในหี บห่ อสิ นค้า (Packing List)
2.4.5. ใบอนุญาตส่ งออกหรื อเอกสารอื่นใด ในกรณี ที่ของส่ งออกนั้นเป็ นของต้องจากัดตามเงื่อนไขของ
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3

2.5. รู ปแบบและประเภทของตู้คอนเทนเนอร์
(สื บค้นได้จาก สุ เมษ เลิศจริ ยพร. การเรียนรู้ วธิ ีดาเนินธุรกิจนาเข้ า – ส่ งออกครบวงจร.)
ตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ใช้ในการบรรจุสินค้ามีหลายรู ปแบบทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณ ประเภทของ
สิ นค้า และวัตถุประสงค์ในการขนส่ งและการเก็บรักษาระหว่างขนส่ ง ซึ่ งสามารถระบุประเภทของตู ้
คอนเทนเนอร์ ที่กาหนดโดยองค์กรการมาตราฐานระหว่างประเทศ (ISO) ได้พอสังเขปดังนี้
2.5.1. ตูแ้ ห้งทัว่ ไป (General purpose dry cargo container) มีขนาดของตูท้ ี่ใช้โดยสากลซึ่งจะมีความ
กว้างและความสู งมาตรฐานอยูท่ ี่ 8 ฟุต ได้แก่
2.5.1.1. ขนาดกว้าง 8 ฟุต สู ง 8 ฟุต ยาว 40 ฟุต หรื อในประเทศไทยนิยมเรี ยกว่าตูย้ าว40’ มี
ปริ มาตรความจุประมาณ 45 – 66 คิวบิกเมตร ขึ้นอยูก่ บั ขนาดและความหลากหลายชองลังบรรจุสินค้าที่
พอดีกบั มิติของตูแ้ ละรับน้ าหนักสิ นค้าได้ประมาณ 30 ตัน
2.5.1.2. ขนาดกว้าง 8 ฟุต สู ง 8 ฟุต ยาว 30 ฟุต ซึ่ งในประเทศไทยไม่นิยมใช้
2.5.1.3. ขนาดกว้าง 8 ฟุต สู ง 8 ฟุต ยาว 20 ฟุต หรื อในประเทศไทยนิยมเรี ยกว่าตูส้ ้ ัน20’ มี
ปริ มาตรความจุประมาณ 25 – 32 คิวบิกเมตรและรับน้ าหนักสิ นค้าได้ประมาณ 20 – 22 ตัน
2.5.1.4. ขนาดกว้าง 8 ฟุต สู ง 8 ฟุต ยาว 10 ฟุต ซึ่ งในประเทศไทยไม่นิยมใช้
2.5.1.5. ขนาดกว้าง 8 ฟุต สู ง 8 ฟุต ยาว 5 ฟุต ซึ่ งในประเทศไทยไม่นิยมใช้
2.5.1.6. ตูข้ นาดพิเศษมี 2 ขนาดคือ
2.5.1.6.1. ตู้ 40 ฟุตสู งพิเศษ คือ สู ง 9 ฟุต 6 นิ้ว
2.5.1.6.2. ตูย้ าวพิเศษ (High cube container) คือ ตูส้ ู ง 9 ฟุต 6 นิ้ว ยาว 45 ฟุต
2.5.1.7. ตูร้ ะบายอากาศ (20’ ventilated container) คือ ตู้ 20 ฟุตธรรมดาที่ติดพัดลมดูดอากาศ
เพื่อใช้สาหรับบรรทุกสิ นค้าที่ตอ้ งการระบายอากาศ เช่น บรรทุกเม็ดกาแฟ เม็ดโกโก้
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2.5.1.8. ตูเ้ ปิ ดหลังคา (Open top container) หรื อตูเ้ ปิ ดด้านข้าง (Sided open container) มีท้ งั
ขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต แต่หลังคาจะมีผา้ ใบปกคลุมสามารถถอดและติดตั้งได้สะดวกใช้สาหรับ
บรรทุกสิ นค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก เช่น เครื่ องจักร ซึ่ งต้องบรรทุกโดยใช้ป้ ั นจัน่ ยกเข้าด้านบน
2.5.1.9. ตูพ้ ้นื เรี ยบ (Platform flat) เป็ นลักษณะพื้นเรี ยบมีท้ งั ขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต ใช้
สาหรับบรรทุกสิ นค้าที่มีขนาดความกว้าง ความสู งเกินกว่าความสู งของตูท้ วั่ ไป ตูป้ ระเภทนี้อาจมีแขน
กั้นด้านหน้าและหลังด้วย
2.5.2. ตูร้ ักษาอุณหภูมิ ได้แก่
2.5.2.1. ตูห้ อ้ งเย็น (Refrigerated container) หรื อตู้ Reefer ตัวตูท้ าจากวัสดุกนั ความร้อนและบุ
ด้วยฉนวนกันความร้อน รวมถึงติดตั้งเครื่ องทาความเย็น ซึ่ งสามารถรักษาความเย็นในระดับ 30 ถึง -30
องศาเซลเซี ยส เพื่อใช้แช่เย็นอาหารสดต่าง ๆ
2.5.2.2. ตูฉ้ นวนกันความร้อน (Insulated container) เป็ นตูท้ ี่มีโครงสร้างเหมือนตูห้ ้องเย็นแต่มี
เครื่ องระบายอากาศแทนเครื่ องทาความเย็น ใช้บรรทุกสิ นค้าประเภทอาหาร ผัก ผลไม้
2.5.3. ตูบ้ รรจุสินค้าที่เป็ นของเหลว (Fluid tank container) เป็ นตูท้ ี่มีเสายึดทั้ง 4 มุม และมีการติดตั้งถัง
เหล็กกลมยาวเอาไว้เพื่อใช้บรรจุสินค้าที่เป็ นของเหลว เช่น สารเคมี
2.5.4. ตูช้ นิดพิเศษ ได้แก่ ตูส้ าหรับบรรทุกสัตว์เป็ นตูส้ าหรับบรรทุกสิ นค้าเกษตร (Bulk container)
2.6. การตลาดระหว่างประเทศ
(สื บค้นได้จาก สุ ดาพร กุณฑลบุตร. ผศ. การตลาดระหว่างประเทศ.)
การตลาดระหว่างประเทศ หมายถึง กระบวนการในการวางแผนและดาเนิ นการเพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนและรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศต่าง ๆ ก่อให้เกิดความพอใจตามวัตถุประสงค์
ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
2.7. วัตถุประสงค์ ของการตลาดระหว่ างประเทศ
(สื บค้นได้จาก สุ ดาพร กุณฑลบุตร. ผศ. การตลาดระหว่างประเทศ.)
การที่กิจการซึ่ งจาหน่ายสิ นค้าที่ผลิตเฉพาะในประเทศของตน เปลี่ยนมาเป็ นจาหน่ายสิ นค้าใน
ต่างประเทศด้วยนั้น เนื่องมาจากวัตถุประสงค์หลายประการดังต่อไปนี้
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2.7.1. เป็ นการระบายสิ นค้าส่ วนเกินที่ผลิตได้ในประเทศและสามารถเพิ่มรายได้ให้กิจการ
2.7.2. เป็ นการลดต้นทุนสิ นค้าลง
2.7.3. การขยายตลาดไปในหลาย ๆ ประเทศ เพื่อช่วยลดความเสี่ ยงในการดาเนินธุ รกิจ
2.7.4. เป็ นการเรี ยนรู้เทคโนโลยีจากแหล่งต่าง ๆ ทัว่ โลก
2.7.5. ได้เรี ยนรู้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1. ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั บางกอกวัสดุภณั ฑ์ จากัด ตั้งอยู่ เลขที่ 99 ถนนมหาจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้ อม
ปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพฯ 10100 ดังรู ปที่ 3.1

รู ปที่ 3.1 แผนทีบ่ ริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จากัด
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3.2. ลักษณะการประกอบการและการให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั บางกอกวัสดุภณั ฑ์ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิจ เกี่ยวกับอุปกรณ์ประปา ทั้งผลิตและ
จัดจาหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้า SANWA RAMBO ASAHI เป็ นต้น จาหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3.3. รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 แผนผังองค์ กร
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3.4. ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1. นางสาววิชชุดา คุมสุ ข
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ (แถบภูมิภาคอาเซียน)
3.4.2. นางสาวศิริวรรณ ชัดเชื้ อ
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ (แถบตะวันออกกลาง)
ทาหน้าที่ในการจัดทาเอกสารใบเสนอราคา (Proforma Invoice) และการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า
3.5. ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1. คุณศศิชญา โรจน์หล่อสกุล
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศอาวุโส
3.5.2. คุณสิ ริกาญจน์ อาไพวงษ์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
3.5.3. คุณธนกร สุ นทรพฤกษ์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
3.6. ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มวันที่ 8 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561
3.7. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1. กาหนดหัวข้อโครงงานโดยการค้นหาปั ญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานหรื อความสาคัญ
ในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา โดยปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนา
เพิ่มเติม
3.7.2. รวบรวมข้อมูล
3.7.3. จัดทาเอกสารประกอบโครงงาน

9

3.7.4. ตรวจสอบและสรุ ปผลโครงงานให้ถูกต้องครบถ้วน
3.7.5. จัดทาโครงงาน

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

กาหนดหัวข้อโครงงาน
รวบรวมข้อมูล
จัดทาเอกสารประกอบโครงงาน
ตรวจสอบและสรุ ปผลโครงงาน
จัดทาโครงงาน

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.8. อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ซอฟต์ แวร์
3.8.1. โปรแกรม Microsoft Word 2010
3.8.2. โปรแกรม Microsoft Excel 2010
3.8.3. Zimbra Webmail

มิ.ย. 61

ก.ค. 61
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บทที่ 4
ผลกำรปฎิบัติงำนตำมโครงงำน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงาน ณ บริ ษทั บางกอกวัสดุภณั ฑ์ จากัด ตาแหน่ง ผูช้ ่วย
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ โดยดูแลลูกค้าในแถบภูมิภาคอาเซี ยนและตะวันออกกลาง ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการประสานงานขายต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
4.1. ขั้นตอนการดาเนิ นงานในส่ วนงานประสานงานขายต่างประเทศ
4.2. คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
4.1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ในส่ วนงำนประสำนงำนขำยต่ ำงประเทศ
1. รับคำสั่งซื้อรำยกำร
สินค้ ำทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์

2. ส่ งรำยละเอียดกำร
สั่งซื้อให้ ฝ่ำยวำงแผน เพือ่
วำงแผนกำรผลิตสินค้ ำ

3. รับใบแจ้ งกำรวำงแผน
จำกฝ่ ำยวำงแผนกำรผลิต
สินค้ ำ

6. แจ้ งกำรขนย้ ำยสินค้ ำ
ตำมเลขทีใ่ บเสนอรำคำ
(Proforma
Invoice)

5. ส่ ง ใบเสนอรำคำ
(Proforma
Invoice) ให้ ลูกค้ ำยืนยัน
กำรสั่งซื้อสินค้ ำทำง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์

4. จัดทำใบเสนอรำคำ
(Proforma
Invoice)

8. แจ้ งกำหนดกำรส่ งออก
สินค้ ำให้ กบั ลูกค้ ำทำง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์

9. แจ้ งยอดกำรชำระเงิน
จำกลูกค้ ำให้ ฝ่ำยส่ งออก
ฝ่ ำยบริกำรลูกค้ ำ ฝ่ ำย
สินเชื่อ ฝ่ ำยบัญชีและ
ผู้แทนขำย

7. ทำกำรจองเรือกับบริษทั
สำยเรือเพือ่ ทำกำรจองตู้
คอนเทนเนอร์ ในกำร
ส่ งออกสินค้ ำ

รู ปที่ 4.1 ภำพขั้นตอนกำรดำเนินงำน
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จากรู ปที่ 4.1 ภาพขั้นตอนการดาเนินงาน สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
4.1.1. รับรายการสั่งซื้ อสิ นค้าจากลูกค้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ลูกค้าส่ งรายละเอียดการสั่งซื้ อสิ นค้ามาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทาการสั่งสิ นค้า โดยแจ้ง
ชื่อลูกค้า ชนิดของสิ นค้า จานวนสิ นค้าและวันที่ตอ้ งการส่ งสิ นค้า ดังรู ปที่ 4.2

1
2
3

รู ปที่ 4.2 ภำพกำรสั่ งซื้อสิ นค้ ำจำกลูกค้ ำทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
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จากรู ปที่ 4.2 ภาพการสั่งซื้ อสิ นค้าจากลูกค้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
หมายเลข 1. ชื่อลูกค้า
หมายเลข 2. รายละเอียดสิ นค้าที่ลูกค้าสั่งซื้ อ ได้แก่
ก๊อกบอลสนาม ขนาด ½ นิ้ว จานวน 49,500 ชิ้น
ก๊อกบอลสนาม ขนาด ¾ นิ้ว จานวน 6,000 ชิ้น
ก๊อกบอลสนาม ขนาด 1 นิ้ว จานวน 400 ชิ้น
หมายเลข 3. วันที่ลูกค้าต้องการให้ส่งสิ นค้า
4.1.2. ส่ งรายละเอียดการสั่งซื้ อสิ นค้าจากลูกค้าให้ฝ่ายวางแผนเพื่อวางแผนการผลิตสิ นค้า ระบุจานวน
และวันที่สามารถส่ งสิ นค้าได้
4.1.3. รับใบแจ้งการวางแผนสิ นค้าจากฝ่ ายวางแผน แล้วจึงนามาทาใบเสนอราคา (Proforma Invoice)
ดังรู ปที่ 4.3
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1

2

3

4

รู ปที่ 4.3 ใบวำงแผนกำรผลิตสิ นค้ ำ
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จากรู ปที่ 4.3 ใบวางแผนการผลิตสิ นค้า สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
หมายเลข 1. เลขที่ใบเสนอราคา (Proforma Invoice) ชื่ อลูกค้าและวันที่ส่งสิ นค้า
หมายเลข 2. รหัสและชื่อสิ นค้า
หมายเลข 3. จานวนสิ นค้า
หมายเลข 4. จานวนรวมรายการสิ นค้าและจานวนรวมสิ นค้า
4.1.4. จัดทาใบเสนอราคา (Proforma Invoice) โดยใส่ รายละเอียดตามรู ปที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 ใบเสนอรำคำ (Proforma Invoice)
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จากรู ปที่ 4.4 ใบเสนอราคา (Proforma Invoice) สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
หมายเลข 1. เลขที่ใบเสนอราคา (Proforma Invoice)
หมายเลข 2. วันที่จดั ทาใบเสนอราคา
หมายเลข 3. ชื่อและที่อยูข่ องลูกค้า
หมายเลข 4. รายละเอียดของสิ นค้า ได้แก่ รหัสสิ นค้า ชื่อสิ นค้าและจานวนสิ นค้า
หมายเลข 5. ช่องทางการชาระเงินและวันที่กาหนดส่ งสิ นค้า
4.1.5. ส่ งใบเสนอราคา (Proforma Invoice) ให้ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้ อสิ นค้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ว่าถูกต้องครบถ้วน หลังจากนั้นลูกค้าจะส่ งการยืนยันการสั่งซื้ อสิ นค้ากลับมาทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ดังรู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 ใบเสนอรำคำ (Proforma Invoice) ทีล่ ูกค้ ำยืนยัน
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4.1.6. ขั้นตอนการแจ้งการขนย้ายสิ นค้า
ทาการตรวจสอบเลขที่ใบเสนอราคา (Proforma Invoice) ตามวันที่ส่งออกสิ นค้าและแจ้งให้ฝ่าย
ส่ งออกปฏิบตั ิงานขั้นตอนต่อไป
4.1.7. ขั้นตอนการรับใบจองเรื อจากบริ ษทั สายเรื อ
ทาการจองเรื อกับบริ ษทั สายเรื อเพื่อทาการจองตูค้ อนเทนเนอร์ ในการส่ งออกสิ นค้า จากนั้นทาง
บริ ษทั สายเรื อจะทาการส่ งใบการจองเรื อมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังรู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.6 ใบจองเรือ
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4.1.8. ขั้นตอนแจ้งกาหนดการส่ งออกสิ นค้าให้ลูกค้า
หลังจากเมื่อได้รับใบจองเรื อจากบริ ษทั สายเรื อ ทาการแจ้งกาหนดการส่ งออกสิ นค้าให้ลูกค้า
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียด ดังนี้
4.1.8.1. เลขที่ใบเสนอราคา (Proforma Invoice)
4.1.8.2. ชื่อลูกค้า
4.1.8.3. Shipping advice : ขนาดตูค้ อนเทนเนอร์ ชื่อของท่าเรื อปลายทางและประเทศที่ส่ง
สิ นค้าไปให้ลูกค้า
4.1.8.4. Feeder Name : ชื่อของเรื อตูส้ ิ นค้าขนาดกลางหรื อขนาดเล็กที่ขนส่ งตูส้ ิ นค้าจากเรื อ
สิ นค้าขนาดใหญ่ไปยังท่าเรื อ
4.1.8.5. Mother Vessel Name : ชื่อเรื อขนาดใหญ่
4.1.8.6. ETD : วันที่เรื อออกจากท่าเรื อประเทศต้นทาง
4.1.8.7. ETA : วันที่เรื อถึงท่าเรื อประเทศปลายทาง
4.1.8.8. LOAD ON : วันที่ขนย้ายสิ นค้า
4.1.9. ขั้นตอนการแจ้งยอดการชาระเงินจากลูกค้า
4.1.9.1. ลูกค้าส่ งหลักฐานการชาระเงินมาให้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.1.9.2. ตรวจสอบว่าเป็ นยอดโอนของลูกค้ารายใดและเลขที่รายการการสัง่ ซื้ อ
4.1.9.3. ส่ งหลักฐานการชาระเงินของลูกค้าและแจ้งรายละเอียดว่าเป็ นของลูกค้ารายใดและ
เลขที่รายการการสั่งซื้ อให้กบั ฝ่ ายส่ งออก ฝ่ ายบริ การลูกค้า ฝ่ ายสิ นเชื่อ ฝ่ ายบัญชีและผูแ้ ทนขาย
เมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วถือเป็ นการสิ้ นสุ ดภาระของฝ่ ายประสานงานขายต่างประเทศ
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4.2. คำศัพท์ ที่เกีย่ วข้ อง
4.2.1. Water Meter

มาตรวัดน้ า

4.2.2. Gate Valve

ประตูน้ า

4.2.3. Ball Valve

บอลวาล์ว(รู เต็ม)

4.2.4. Swing Check Valve

สวิงเช็ควาล์ว

4.2.5. Spring Check Valve

สปริ งเช็ควาล์ว(รู เต็ม)

4.2.6. Spring Foot Valve

สปริ งฟุตวาล์ว

4.2.7. Mini Ball Valve

มินิบอลวาล์ว

4.2.8. Ball Tap

ก๊อกบอล

4.2.9. Ball Tap With Hose

ก๊อกบอลสนาม

4.2.10. Mini Ball Tap

มินิก๊อกบอล

4.2.11. Lockable Ball Tap With Hose

ก๊อกบอลสนามล็อคกุญแจ

4.2.12. Float Valve

วาล์วลูกลอย

4.2.13. Fancy Ball Tap

ก๊อกบอลแฟนซี
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1. สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั บางกอกวัสดุภณั ฑ์ จากัด ระหว่างวันที่ 8 มกราคม
2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561ได้ศึกษาเรื่ องการประสานงานขายต่างประเทศ ทาให้คณะผูจ้ ดั ทา
ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ได้รับประสบการณ์การสั่งซื้ อจากลูกค้า และการจัดทาเอกสาร
เพื่อเตรี ยมการส่ งออกสิ นค้าไปให้ลูกค้า ทาให้เกิดประโยชน์ในการทางานเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5.1.1. ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
เนื่องจากข้อมูลและเอกสารบางส่ วน ไม่สามารถนามาเปิ ดเผยได้ อาจทาให้ขอ้ มูลบางส่ วนขาด
หายไป
5.1.2. ข้อเสนอแนะ
ควรทาการจัดเก็บข้อมูลยอดขายและจานวนการสัง่ ซื้ อสิ นค้าหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะนามา
ค้นหาหรื อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ง่ายและสะดวกต่อการทางาน
5.2. สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1. ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ได้รับประสบการณ์การทางานจริ ง เพื่อใช้ในการทางานในอนาคตได้
2. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับเอกสารการส่ งออกและภาษาที่ใช้ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า
3. ได้เรี ยนรู ้การทางานกับคนอื่น การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการทางานและ
มารยาททางสังคม การวางตัวที่เหมาะสม การพูดจาที่สุภาพและน่าเชื่อถือ
5.2.2. ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. การใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า

18

2. ความละเอียดรอบคอบในการจัดทาเอกสาร
5.2.3. ข้อเสนอแนะ
เรี ยนรู ้การใช้ภาษาให้มากขึ้นและต้องมีความรอบคอบในการทางาน
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บทคัดย่ อ

Abstract

ปั จจุบนั อุตสาหกรรมประเภทอุปกรณ์
ประปาในประเทศได้มีการแข่งขันทางด้านการตลาด
และการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนอง
กับความต้องการของลูกค้า เนื่องจากปั จจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ ผลกาไรตอบแทน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
สิ นค้าและการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
สิ นค้า บริ ษทั บางกอกวัสดุภณั ฑ์ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่
ประกอบธุรกิจทางด้านการผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์
ประปาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ ซันว่า ” ดังนั้น ฝ่ าย
ประสานงานขายต่างประเทศ ต้องทาความเข้าใจใน
ขั้นตอนการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ จากการศึกษาใน
ด้านการประสานงานขายต่างประเทศ ได้ศึกษาถึง
ขั้นตอนการดาเนินงาน ทาให้เข้าใจในขั้นตอนการ
ดาเนินงาน วิธีการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า การวางแผน
การผลิตสิ นค้า การส่งออกสิ นค้าและเอกสารที่
เกี่ยวข้องการส่งออกสิ นค้าเพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

At present, the domestic tap water industry
has become more competitive in terms of marketing
and production of high quality products to meet the
needs of customers. Due to economic factors,
profitability, raw materials, and use of technology in
the production process. Bangkok Metals Plc. is a
company engaged in the production and distribution
of plumbing equipment, both domestically and
internationally, selling products under the brand
"SANWA." The author was assigned to the export
coordination department, where knowledge of sales
coordination and operational procedures were
important. By studying the operational procedures,
communicating with customers, production planning,
exports, and all of the related documents became
easier and efficient. All of these steps allowed the
author to meet the needs of every customer.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการประสานงานขาย
ต่างประเทศ
2. เพื่อทราบถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในการส่งออกสิ นค้า
ขอบเขตของโครงงาน
1. ขั้นตอนการดาเนินงานการประสานงานขาย
ต่างประเทศ
2. การจัดทาเอกสารใบเสนอราคา (Proforma Invoice)
3. คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงขั้นตอนในการประสานงานขาย
ต่างประเทศ
2. ทาให้ทราบถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในการส่งออก
สิ นค้า
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. รับรายการสัง่ ซื้อสิ นค้าจากลูกค้าทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ลูกค้าส่งรายละเอียดการสัง่ ซื้อสิ นค้ามาทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทาการสัง่ ซื้อ
สิ นค้าโดยแจ้งชื่อลูกค้า ชนิดของสิ นค้า
จานวนสิ นค้าและวันที่ตอ้ งการส่งสิ นค้า
2. ส่งรายละเอียดการสัง่ ซื้อสิ นค้าจากลูกค้าให้
ฝ่ ายวางแผน เพื่อวางแผนการผลิตสิ นค้า
ระบุจานวนและวันที่สามารถส่งสิ นค้าได้
3. รับใบแจ้งการวางแผนสิ นค้าจากฝ่ าย
วางแผน แล้วจึงนามาทา ใบเสนอราคา
(Proforma Invoice)
4. จัดทาใบเสนอราคา (Proforma Invoice)

5. ส่งใบเสนอราคา (Proforma Invoice) ให้
ลูกค้ายืนยันการสัง่ ซื้อสิ นค้าทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์วา่ ถูกต้องครบถ้วน หลังจาก
นั้นลูกค้าจะส่งการยืนยันการสัง่ ซื้อสิ นค้ากับ
มาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6. ขั้นตอนการแจ้งการขนย้ายสิ นค้า
ทาการตรวจสอบเลขที่ใบเสนอราคา (
Proforma Invoice) ตามวันที่ส่งออกสิ นค้า
และแจ้งให้ฝ่ายส่งออกปฏิบตั ิงานขั้นตอน
ต่อไป
7. ขั้นตอนการรับใบจองเรื อจากบริ ษทั สายเรื อ
ทาการจองเรื อกับบริ ษทั สายเรื อเพื่อทาการ
จองตูค้ อนเทนเนอร์ในการส่งออกสิ นค้า
จากนั้นบริ ษทั สายเรื อจะทาการส่งใบการ
จองเรื อมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
8. ขั้นตอนแจ้งตารางกาหนดการส่งออกสิ นค้า
ให้ลูกค้า
หลังจากเมื่อได้รับใบจองเรื อจากบริ ษทั สาย
เรื อ ทาการแจ้งกาหนดการส่งออกสิ นค้าให้
ลูกค้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตาม
รายละเอียดดังนี้
8.1 เลขที่ใบเสนอราคา (Proforma Invoice)
8.2 ชื่อลูกค้า
8.3 Shipping advice : ขนาดตูค้ อนเทน
เนอร์ ชื่อของท่าเรื อปลายทางและ
ประเทศที่ส่งสิ นค้าไปให้ลูกค้า
8.4 FEEDER : ชื่อของเรื อตูส้ ิ นค้าขนาด
กลางหรื อขนาดเล็กที่ขนส่งตูส้ ิ นค้าจาก
เรื อสิ นค้าขนาดใหญ่ไปยังท่าเรื อ
8.5 Mother Vessel : ชื่อเรื อขนาดใหญ่
8.6 ETD : วันที่เรื อออกจากท่าเรื อประเทศ
ต้นทาง
8.7 ETA : วันที่เรื อถึงท่าเรื อประเทศ
ปลายทาง

8.8 LOAD ON : วันที่ขนย้ายสิ นค้า
9. ขั้นตอนการแจ้งยอดการชาระเงินจากลูกค้า
9.1 ลูกค้าส่งหลักฐานการชาระเงินทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
9.2 ตรวจสอบว่าเป็ นยอดโอนของลูกค้า
รายใดและเลขที่รายการการสัง่ ซื้อ
9.3 ส่งหลักฐานการชาระเงินของลูกค้าและ
แจ้งรายละเอียดว่าเป็ นของลูกค้ารายใด
และเลขที่รายการการสัง่ ซื้อให้กบั ฝ่ าย
ส่งออก ฝ่ ายบริ การลูกค้า ฝ่ ายสิ นเชื่อ
ฝ่ ายบัญชีและผูแ้ ทนขาย
เมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วถือเป็ นการสิ้นสุด
ภาระของฝ่ ายประสานงานขาย
ต่างประเทศ
สรุปผลโครงงาน
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั
บางกอกวัสดุภณั ฑ์ จากัด ระหว่างวันที่ 8 มกราคม
2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561ได้ศึกษาเรื่ องการ
ประสานงานขายต่างประเทศ ทาให้คณะผูจ้ ดั ทา
ได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ ได้รับ
ประสบการณ์การสัง่ ซื้อจากลูกค้า และการจัดทา
เอกสาร เพื่อเตรี ยมการส่งออกสิ นค้าไปให้ลูกค้า ทา
ให้เกิดประโยชน์ในการทางานเพื่อเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่งคณะผูจ้ ดั ทาสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้

ข้ อเสนอแนะ
ควรทาการจัดเก็บข้อมูลยอดขายและจานวน
การสัง่ ซื้อสิ นค้าหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะนามา
ค้นหาหรื อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ง่ายและ
สะดวกต่อการทางาน
สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1. ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.1. ได้รับประสบการณ์การทางานจริ ง เพื่อใช้ในการ
ทางานในอนาคตได้
1.2. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับเอกสารการส่งออกและภาษา
ที่ใช้ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า
1.3. ได้เรี ยนรู ้การทางานกับคนอื่น การปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมของการทางานและมารยาททาง
สังคม การวางตัวที่เหมาะสม การพูดจาที่สุภาพและ
น่าเชื่อถือ
2. ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
2.1. การใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า
2.2. ความละเอียดรอบคอบในการจัดทาเอกสาร
ข้ อเสนอแนะ
เรี ยนรู ้การใช้ภาษาให้มากขึ้นและต้องมีความรอบคอบ
ในการทางาน

ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน

กิตติกรรมประกาศ

เนื่องจากข้อมูลและเอกสารบางส่วน ไม่
สามารถนามาเปิ ดเผยได้ อาจทาให้ขอ้ มูลบางส่วนขาด
หายไป

การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานใน
โครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั บางกอกวัสดุภณ
ั ฑ์
จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2561 ส่งผลให้คณะผูจ้ ดั ทา ได้รับความรู ้
และประการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมาย สาหรับรายงานสห

กิจศึกษาฉบับนี้สาเร็จลงได้ดว้ ยดี จากความร่ วมมือ
และสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. คุณ ศศิชญา โรจน์หล่อสกุล
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
อาวุโส
2. คุณ สิ ริกาญจน์ อาไพวงษ์
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
3. คุณ ธนกร สุนทรพฤกษ์
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
4. อาจารย์ อรนุช อินทวงศ์
อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้
คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงานคณะผูจ้ ดั ทา
ขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วน
ร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ปรึ กษาในการทา

รายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแล
และให้ความเข้าใจกับชีวติ ของการทางานจริ งซึ่งคณะ
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
บรรณานุกรม
กตัญญู หิ รัญญสมบูรณ์ , รศ. การจัดการธุรกิจระหว่ าง
ประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 10 กรุ งเทพฯ :
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2554.
สุดาพร กุณฑลบุตร , ผศ. การตลาดระหว่ างประเทศ.
(ฉบับปรุ งปรุ งใหม่) กรุ งเทพฯ :
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2557.
สุเมษ เลิศจริ ยพร. การเรียนรู้ วธิ ีดาเนินธุรกิจนาเข้ าส่ งออกครบวงจร. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุ งเทพฯ :
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2557.

ภาคผนวก ค.
โปสเตอร์

ประวัติผ้ จู ัดทำ

รหัสนักศึกษา :

5704300110

ชื่อ-นามสกุล

:

นางสาววิชชุดา คุมสุ ข

คณะ

:

บริ หารธุ รกิจ

สาขาวิชา

:

การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ

ที่อยู่

:

บ้านเลขที่ 1003/46 หมู่ 7 เพชรเกษม 106
ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร 10160

ประวัติผ้ จู ัดทำ

รหัสนักศึกษา :

5704300147

ชื่อ-นามสกุล

:

นางสาวศิริวรรณ ชัดเชื้ อ

คณะ

:

บริ หารธุ รกิจ

สาขาวิชา

:

การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ

ที่อยู่

:

บ้านเลขที่ 389/18 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 62/1 ถนน
เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร 10160

