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บทคัดย่ อ
บริ ษทั ไฮ – เทค แอพพาเรล จากัด ดาเนินกิจการประเภท การตัดเย็บเสื้ อผ้าเพื่อการส่ งออก
ในนามของเครื่ องหมายการค้าต่าง ๆ หลากหลายยีห่ อ้ เช่น Target, Nigo, Next และมีลูกค้ารายใหญ่
คือ Nike จะทาเฉพาะชุดกีฬา โดยแบ่งออกเป็ น ชุดบาส nike และ ชุดบอล nike โดยมีตลาดที่สาคัญ
ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา, ยุโรป, ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง ดังนั้นจึงต้องติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ ทา
ให้เกิดปั ญหาเรื่ องคาศัพท์กบั นักศึกษาที่เข้ามาปฏิบตั ิงานทาให้เกิดความล่าช้าในการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง
ภาษาที่ใช้ในการทางาน
เนื่องจากเอกสารในการนาเข้าส่ งออกทุกอย่างเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าไปฝึ กงาน
อาจไม่มีความรู ้เรื่ องคาศัพท์ทางการค้าที่มากพอ ทาให้การจัดทาเอกสารต่างๆเกิดปั ญหาในการแปล
ความหมายของคาศัพท์ในการค้าต่างๆ ทาให้ตอ้ งถามพนักงานที่ปรึ กษาและพี่เลี้ยงอยู่เสมอ การ
ทางานจึงเกิดล่าช้ามาก
ดังนั้นจึงเห็นว่าการทาสมุดคาศัพท์ข้ ึนมา เพื่อได้เรี ยนรู ้และลดภาระการสอนของพี่เลี่ยงได้
เป็ นอย่างมาก ซึ่ งสมุดคาศัพท์น้ ีจะเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาสหกิจและบริ ษทั ไฮเทคได้เป็ นอย่างดี
จึงรวบรวมเป็ นคาศัพท์ในการทางานของฝ่ ายโลจิสติกส์ ทั้งหมด 123 คา ยกตัวอย่างเช่น Cargo, Bill
of lading, Cargo Redy Date , Freight Collect , Internation trading , Invoice, Purchase Order ,
Division , Air Freight , Container และ คาศัพท์ของฝ่ าย Merchandisor ทั้งหมด 185 คา ยกตัวอย่าง
เช่น Base fabric , Bill of materials , Customs Value , Degrees , Garment , Hip Width , Packaging ,
Sample size , Sewing, Waist Band ทั้งนี้เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่คน้ คว้าและฝึ กงานต่อไป
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Abstract
Hi - Tech Apparel Co., Ltd. made garment exports to the trademark on behalf of a variety
of brands such as Target, Uniqlo, Next and main customers are Nike only made sportswear was
divided into a series of nike basketball and football with major markets: US, Europe, Japan and
the Middle East. Therefore, they must connect with international customers. But the main
problem is that students who work do not know much about English for communicated.
The import - export documents are into English. The student’s internship do not know
about the terminology commercial enough so it will be have a problem about interpretation. So
need to always ask the staff advisors and making works delay
This word book will benefit students in cooperative and high-tech companies as well.
This book will provide many vocabularies about Logistic around 123 words such as Cargo, Bill
of lading, Cargo Redy Date , Freight Collect , Intonation trading , Invoice, Purchase Order ,
Division , Air Freight Etc. Although including about Merchandiser around 185 words such as
Base fabric , Bill of materials , Customs Value , Degrees , Garment , Hip Width , Packaging ,
Sample size , Sewing, Waist Band Etc. This is to benefit the research and the next internship.

