
สรุ�ปวารุะการุปรุะชุมพนักงานประจำ�มพนักงานประจำเดือน ตุกงานักงานประจำเดือน ตุปรุะจำเดือน ตุลาคม 2555��p�����(�าเดือน ตุลาคม 2555��p�����(�com.s�อนักงานประจำเดือน ตุ ตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.te�ลาคม 2555
วนักงานประจำเดือน ตุพฤหัสฯ ทสฯ ที่ 25 ตุลา�  25 ตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.te�ลาคม 2555 เวลา 09.00 นักงานประจำเดือน ตุ. - 10.00 นักงานประจำเดือน ตุ.  ณ. หัสฯ ท'องว(จำเดือน ตุลาคม 2555��p�����(ย ชุมพนักงานประจำ*นักงานประจำเดือน ตุ 3 อาคารุ B

ล�าดือน ตุลาคม 2555��p�����(�com.sบ แผนักงานประจำเดือน ตุก หัสฯ ทวข้อ�'อ ผ1'รุายงานักงานประจำเดือน ตุการุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม หัสฯ ทมายเหัสฯ ทตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.te�
1 แผนักงานประจำเดือน ตุกที่ 25 ตุลารุพยากรุบ�คคล 1.1 ความค�บหัสฯ ทนักงานประจำเดือน ตุ'างานักงานประจำเดือน ตุข้อ�องแผนักงานประจำเดือน ตุกที่ 25 ตุลารุพยากรุบ�คคล

     งานักงานประจำเดือน ตุข้อ�'อสอบ 
          ตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.teามที่ 25 ตุลา� ไดือน ตุลาคม 2555��p�����(�com.s'ปรุะกาศแจำเดือน ตุลาคม 2555��p�����('งไปก6อนักงานประจำเดือน ตุหัสฯ ทนักงานประจำเดือน ตุ'านักงานประจำเดือน ตุ�*แล'วว6าป7นักงานประจำเดือน ตุ�*เรุาจำเดือน ตุลาคม 2555��p�����(ะที่ 25 ตุลา�าข้อ�'อสอบเพ� อเก8บ
คะแนักงานประจำเดือน ตุนักงานประจำเดือน ตุปรุะเม(นักงานประจำเดือน ตุผลปรุบอตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.teรุาค6าจำเดือน ตุลาคม 2555��p�����('างปรุะจำเดือน ตุลาคม 2555��p�����(�าป7 2556 ที่ 25 ตุลา*งหัสฯ ทมดือน ตุลาคม 2555��p�����(�com.s 3 ชุมพนักงานประจำ�ดือน ตุลาคม 2555��p�����(�com.sนักงานประจำเดือน ตุ*นักงานประจำเดือน ตุ
     - ข้อสอบชุ�อสอบชุดที่ 1 (ความ
ดที่ 1 (ความรู้ภาย� 1 (ความรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ��ภายในบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�ษัทฯ 12 แผนก) สอบวันอังคารที่ 6 พฤศจิกา�ที่ 1 (ความรู้ภายฯ 12 แผนก) สอบว�นอ�งคารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบที่ 1 (ความรู้ภาย� 6 
พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�กายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่ 1 (ความรู้ภาย�สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�องว�จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�ยชุดที่ 1 (ความ�3นลอย อาคารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ 
B และห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�องว�จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�ยชุดที่ 1 (ความ�3ย 3 อาคารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ B 
    -  ข้อสอบชุ�อสอบชุดที่ 1 (ความ
ดที่ 1 (ความรู้ภาย� 2 (ความจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง7ารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะยะส�3น) อย�8ในชุดที่ 1 (ความ8วงด7าเน�นการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะกาศแจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�ง
ให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�ที่ 1 (ความรู้ภายรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบาบอกครู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�3ง
     - ข้อสอบชุ�อสอบชุดที่ 1 (ความ
ดที่ 1 (ความรู้ภาย� 3 (ความรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ��ที่ 1 (ความรู้ภาย��วไป-คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัส�ตศาสตรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ=, ภาษัทฯ 12 แผนก) สอบวันอังคารที่ 6 พฤศจิกาาไที่ 1 (ความรู้ภายย, อ�งกฤษัทฯ 12 แผนก) สอบวันอังคารที่ 6 พฤศจิกา) สอบว�น
พฤห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�สฯ ที่ 1 (ความรู้ภาย� 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�กายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่ 1 (ความรู้ภาย�สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�องว�จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�ย
ชุดที่ 1 (ความ�3นลอย อาคารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ B และห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�องว�จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�ยชุดที่ 1 (ความ�3ย 3 อาคารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ B   
ส( งที่ 25 ตุลา� ตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.te'องเตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.teรุ�ยมมาในักงานประจำเดือน ตุวนักงานประจำเดือน ตุสอบ
- ด�นสอด7า ยางลบ ปากกา
1.2 แนักงานประจำเดือน ตุะนักงานประจำเดือน ตุ�าพนักงานประจำเดือน ตุกงานักงานประจำเดือน ตุใหัสฯ ทม6 
    1. นางสาวน�นที่ 1 (ความรู้ภายกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ  มศ�ลป  ตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.te�าแหัสฯ ทนักงานประจำเดือน ตุ6ง เจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�าห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน�าที่ 1 (ความรู้ภาย�ธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบแผนกพ�ฒนาธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบก�จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง 
(ปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะชุดที่ 1 (ความ
มพน�กงานรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบอบ ก.ย. 55 ย�งไม8ได�กล8าวแนะน7าต�วในที่ 1 (ความรู้ภาย�ปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะชุดที่ 1 (ความ
ม)
    2. นายบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องง  ลาดสาล ตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.te�าแหัสฯ ทนักงานประจำเดือน ตุ6ง เจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�าห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน�าที่ 1 (ความรู้ภาย�ธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ แผนกธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ 

ค
ณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสเอกชุดที่ 1 (ความ�ย  รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบอดซุง���8�������ผ
ง
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ล�าดือน ตุลาคม 2555��p�����(�com.sบ แผนักงานประจำเดือน ตุก หัสฯ ทวข้อ�'อ ผ1'รุายงานักงานประจำเดือน ตุการุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม หัสฯ ทมายเหัสฯ ทตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.te�
1.3 รุายงานักงานประจำเดือน ตุที่ 25 ตุลารุพย;ส(นักงานประจำเดือน ตุ
   - ให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�ส8งรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบายงานที่ 1 (ความรู้ภายรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�พย=ส�นบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�ษัทฯ 12 แผนก) สอบวันอังคารที่ 6 พฤศจิกา�ที่ 1 (ความรู้ภายฯ ที่ 1 (ความรู้ภาย�ตนห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบBอแผนกถBอครู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบองไม8เก�นว�นที่ 1 (ความรู้ภาย� 5 
ข้อสอบชุองที่ 1 (ความรู้ภาย
กเดBอน
 เพ( มเตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.te(ม  
ในการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะชุดที่ 1 (ความ
มพน�กงานปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง7าเดBอน อยากให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�พน�กงานออกมาแชุดที่ 1 (ความรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ= 
ปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะสบการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัส= ความรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ��ที่ 1 (ความรู้ภาย�3งเรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบB�องงาน / เรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบB�องภายนอกที่ 1 (ความรู้ภาย�คาดว8าจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะเปDนปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะโยชุดที่ 1 (ความน=
ในการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบที่ 1 (ความรู้ภาย7างานและการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบด7าเน�นชุดที่ 1 (ความว�ต ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบBอส��งที่ 1 (ความรู้ภาย�ได�เรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบยนรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�� ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบBออยากจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�ม ให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�
เก�ดข้อสอบชุF3น ให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�ก�บเพB�อนพน�กงานด�วยก�นที่ 1 (ความรู้ภายรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบาบ เพB�อความเปDนก�นเอง ลดความ
ปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchม8าในการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบพ�ดค
ยปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะสานงานภายใน 

ค
ณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสล�ดดาว�ลย=  โสณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสโชุดที่ 1 (ความต�

2 แผนักงานประจำเดือน ตุกธุรกา�รุการุ  ความค�บหัสฯ ทนักงานประจำเดือน ตุ'างานักงานประจำเดือน ตุข้อ�องแผนักงานประจำเดือน ตุกธุรกา�รุการุ
ความค�บหัสฯ ทนักงานประจำเดือน ตุ'าส6วนักงานประจำเดือน ตุงานักงานประจำเดือน ตุรุกษาความปลอดือน ตุลาคม 2555��p�����(�com.sภัย�ง����`���ƐϤ����ۍŸϤňϤڝئ搈ഏۍ�ย
     - งานักงานประจำเดือน ตุตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.teรุวจำเดือน ตุลาคม 2555��p�����(สอบการุปฏิบัติงาน รปภ. (Subcon(บตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.te(งานักงานประจำเดือน ตุ รุปภัย�ง����`���ƐϤ����ۍŸϤňϤڝئ搈ഏۍ�. (Subcontract) 
1. IAE    มการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบเปล�ยนต�วห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�วห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน�าให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchม8
2. SBI    ข้อสอบชุาด/ที่ 1 (ความรู้ภาย�3งจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง
ด   1 คน
     - งานักงานประจำเดือน ตุตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.teรุวจำเดือน ตุลาคม 2555��p�����(สอบการุข้อ�นักงานประจำเดือน ตุย'ายส( งข้อ�องภัย�ง����`���ƐϤ����ۍŸϤňϤڝئ搈ഏۍ�ายในักงานประจำเดือน ตุศ1นักงานประจำเดือน ตุย;การุค'า ตรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบวจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องสอบพบ 25 
ครู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�3ง ได�มการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบต�ดตามงานงานต8อโดยแจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�งที่ 1 (ความรู้ภายางรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�านค�าเรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบB�องรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะเบยบการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบข้อสอบชุนย�าย
แล�ว 
     - การุตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.teรุวจำเดือน ตุลาคม 2555��p�����(สอบพ�*นักงานประจำเดือน ตุที่ 25 ตุลา� ที่ 25 ตุลา วไปในักงานประจำเดือน ตุศ1นักงานประจำเดือน ตุย;การุค'า
* ความเยOน    ไม8พบความผ�ดปกต�
* ความสะอาด พบจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง
ดที่ 1 (ความรู้ภาย�ไม8สะอาดและได�แจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�งเจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�าห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน�าที่ 1 (ความรู้ภาย�ฯ เพB�อมาด7าเน�นการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
ที่ 1 (ความรู้ภาย7าความสะอาดแล�ว ส8วนให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchญ่จะเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำหวาน������������������������������������������������������������8จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะเปDนเครู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบB�องดB�มห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบBอน37าห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchวาน

ค
ณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสชุดที่ 1 (ความ�ยณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบงค=  ศรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง��น
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* ข้อสอบชุอความรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ8วมมBอพน�กงานที่ 1 (ความรู้ภาย
กที่ 1 (ความรู้ภาย8าน ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchากพบเห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchOนความผ�ดปกต�ในพB3นที่ 1 (ความรู้ภาย�ศ�นย=
การู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบค�าฯ ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบBอเรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบB�องผ�ดส�งเกต
 ให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�แจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�งธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบBอจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องตภ.เพB�อตรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบวจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องสอบและ
ด7าเน�นการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบต8อไป
      - งานซุง���8�������ผ�อมด�บเพล�ง เลB�อนเปDนว�นที่ 1 (ความรู้ภาย� 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�กายน 2555 และจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะมการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบน�ด
ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchมายปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะชุดที่ 1 (ความ
มเพB�อเตรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบยมการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบอกครู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�3ง
      - งานความสะอาดพB3นที่ 1 (ความรู้ภาย� ถ�งข้อสอบชุยะ ได�มการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะชุดที่ 1 (ความ
มแม8บ�านไปแล�ว
      - งานออแกไนซุง���8�������ผ=  + เปล�ยนพรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบม แผนกธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบและพ�ฒนาธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบก�จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง ชุดที่ 1 (ความ8วยก�น
ด7าเน�นการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ และเรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบB�องผ�าคล
ม แผนกธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบตรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบวจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องสอบและด7าเน�นการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบถ8ายรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�ป 
ส8งให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�แผนกพ�ฒนาธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบก�จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง ด7าเน�นการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
       - ปRายเสรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�ม ส8วนให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchญ่จะเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำหวาน������������������������������������������������������������8จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะมปSญ่จะเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำหวาน������������������������������������������������������������ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchาเยอะตรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบงส8วนปRายรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบาคา
       - แจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�งเรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบB�องพน�กงานธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบลาออก 1 ที่ 1 (ความรู้ภาย8าน ค
ณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสเอกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�ตน=  โชุดที่ 1 (ความคชุดที่ 1 (ความ�ล
      - แจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�งเรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบB�องพน�กงานเปล�ยนแปลงต7าแห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน8งงาน 1 ที่ 1 (ความรู้ภาย8าน ค
ณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัส�ฐวด  ไสว
ศ�กด�U เด�มต7าแห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน8งเจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�าห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน�าที่ 1 (ความรู้ภาย�ศ�นย=ปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะสานงาน เปล�ยนแปลงต7าแห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน8งเปDน เจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�า
ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน�าที่ 1 (ความรู้ภาย�ธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ

ค
ณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสอ�ที่ 1 (ความรู้ภายธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 �พล  ศรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบเดชุดที่ 1 (ความ

3 แผนักงานประจำเดือน ตุกซ่อมบ6อมบ�ารุ�ง 3.1 ความค�บหัสฯ ทนักงานประจำเดือน ตุ'าข้อ�องงานักงานประจำเดือน ตุฝ่ายวิศวกรรม ������`��Oายว(ศวกรุรุม 
     1.โครุงการุอนักงานประจำเดือน ตุ�รุกษ;พลงงานักงานประจำเดือน ตุฯ

-การู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบใชุดที่ 1 (ความ�ไฟฟRาเดBอนก�นยายน ที่ 1 (ความรู้ภาย�ผ8านมา
-กลางว�น  200,000 ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน8วย (213,000) 
-กลางคBน 137,000 ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน8วย(143,000)

-  สรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
ป     ลดลง     19,000 ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน8วย  
     2.การุใชุมพนักงานประจำ'ไฟฟSาและค6าไฟฟSา

-การู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบไฟฟRาฯ จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บค8า Ft  เพ��มข้อสอบชุF3น 48  สตางค=ต8อห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน8วย ก�นยายน – 
ธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 �นวาคม 2555

ค
ณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสศตวรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบษัทฯ 12 แผนก) สอบวันอังคารที่ 6 พฤศจิกา  จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�ตเง�น

หน้�า 3/8



     3.ปรุบปรุ�งพ�*นักงานประจำเดือน ตุที่ 25 ตุลา� ส6วนักงานประจำเดือน ตุกลาง
-บ
ษัทฯ 12 แผนก) สอบวันอังคารที่ 6 พฤศจิการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบาค�มเฟส 2

-รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะบบปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บอากาศ และรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะบบปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บอากาศเรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบยบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�อยแล�ว
            -บ
ษัทฯ 12 แผนก) สอบวันอังคารที่ 6 พฤศจิการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบาค�มเฟส 4

- อย�8รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchว8างเตรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบยมแผนงาน
- มงานรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะบบไฟฟRา ไม8มงานรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะบบปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บอากาศ

      4.ปรุบปรุ�งพ�*นักงานประจำเดือน ตุที่ 25 ตุลา� ส6วนักงานประจำเดือน ตุรุ'านักงานประจำเดือน ตุค'า
-รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�านก�นเองแฮรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ=ค�ที่ 1 (ความรู้ภาย

- ต�ดต�3งแอรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ=คอยล=น37า แบบต�ดผน�ง 1 ต�ว
      - เสรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบOจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องแล�ว อย�8รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchว8างที่ 1 (ความรู้ภายดสอบใชุดที่ 1 (ความ�งาน

                        - งานไฟฟRา ซุง���8�������ผ8อมไฟบ�วในรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�าน และเด�นสายกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบาวด=เพB�อความ
ปลอดภ�ย

-รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�านแวน�ต3
-ย�งไม8สรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
ปเรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบB�องต�ดต�3งแอรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ=

-รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�านแวกซุง���8�������ผ=ข้อสอบชุน
-ซุง���8�������ผ8อมฉนวนห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch
�มที่ 1 (ความรู้ภาย8อน37าเยOน เห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchนBอฝ้าในพื้นที่ร้าน���������x�����2RาในพB3นที่ 1 (ความรู้ภาย�รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�าน
- ผ��รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บเห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchมารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบายให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchม8เข้อสอบชุ�าส7ารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบวจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องพB3นที่ 1 (ความรู้ภาย�แล�ว รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบอเสนอรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบาคา

     5.งานักงานประจำเดือน ตุรุะบบไฟฟSาภัย�ง����`���ƐϤ����ۍŸϤňϤڝئ搈ഏۍ�ายในักงานประจำเดือน ตุหัสฯ ท'างฯ
-รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะบบเมนไฟฟRาอาคารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบข้อสอบชุ�ดข้อสอบชุ�อง 

- สรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
ปเรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบB�องงบปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะมาณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสแล�ว รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบอว�นด7าเน�นการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
-ต��ต�ดต8อไฟฟRาแรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบงส�ง ชุดที่ 1 (ความ�3น A4

- บรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�ษัทฯ 12 แผนก) สอบวันอังคารที่ 6 พฤศจิกา�ที่ 1 (ความรู้ภาย เอบบฯ เข้อสอบชุ�าเปล�ยนอ
ปกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัส=ที่ 1 (ความรู้ภาย�ชุดที่ 1 (ความ7ารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
ดเรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบยบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�อยแล�ว 
-ปRายไฟโลโก�ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�างฯ (ด�านสะพานลอย ตะว�นนา)
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- ซุง���8�������ผ8อมปRายที่ 1 (ความรู้ภาย�ชุดที่ 1 (ความ7ารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
ด และเปล�ยนอ
ปกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัส=ไฟฟRาที่ 1 (ความรู้ภาย�ชุดที่ 1 (ความ7ารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
ด 
- ต�วอ�กษัทฯ 12 แผนก) สอบวันอังคารที่ 6 พฤศจิการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ R ไม8ต�ด แก�ไข้อสอบชุเรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบยบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�อยแล�ว

            - ไฟ Sky Hall 2008
                        - ชุดที่ 1 (ความ7ารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
ดอกครู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�3ง เปmดใชุดที่ 1 (ความ�งานไม8ได�รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบอชุดที่ 1 (ความ8างเข้อสอบชุ�าซุง���8�������ผ8อม (รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบอผ��รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บเห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchมา
ที่ 1 (ความรู้ภาย�มความชุดที่ 1 (ความ7านาญ่จะเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำหวาน������������������������������������������������������������)
6 ซุง���8�������ผ8อมบ7ารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
ง รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะบบชุดที่ 1 (ความ�ลเลอรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ=

-ปSoมน37าห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchล8อเยOน
-บรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�ษัทฯ 12 แผนก) สอบวันอังคารที่ 6 พฤศจิกา�ที่ 1 (ความรู้ภายผ��รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บเห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchมา เข้อสอบชุ�าด7าเน�นการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบแล�ว

-ซุง���8�������ผ8อมเสรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบOจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องแล�ว 2 ต�ว จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องากที่ 1 (ความรู้ภาย�3งห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchมด 3 ต�ว
-ที่ 1 (ความรู้ภาย8อน37าเยOนรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ��ว A1

- ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchาผ��รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บเห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchมามาด7าเน�นการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบแล�ว รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบอการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบน7าเสนอ และสรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
ป
-โครู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบงการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบเต�มโอโซุง���8�������ผน รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะบบน37าค�ลล��งฯ

- ได�รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบอน
ม�ต�เง�นสน�บสน
น จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องากกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบมอน
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�กษัทฯ 12 แผนก) สอบวันอังคารที่ 6 พฤศจิกา=พล�งงานฯ 
แล�ว

-อย�8รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchว8างด7าเน�นการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�ดจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�าง
3.2 อ� นักงานประจำเดือน ตุๆ ที่ 25 ตุลา� เก� ยวข้อ�'อง
       - บ�นไดเลB�อน (EB2) ที่ 1 (ความรู้ภาย�ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchย
ดไป 1 ส�ปดาห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch= เปล�ยนอ
ปกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัส=ล�กล�อที่ 1 (ความรู้ภาย�ชุดที่ 1 (ความ7ารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
ด
เรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบยบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�อยแล�ว โดยเปล�ยนให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchม8 สามรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�อยกว8าล�ก  
       - บ�นไดเลB�อน (EB1) ปmดไปปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะมาณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัส 1 ส�ปดาห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch=เพB�อแก�ไข้อสอบชุซุง���8�������ผ8อมแซุง���8�������ผม
เนB�องจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องากมเสยงด�ง
       - กล�องวงจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบปmด รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะบบอนาลOอค แก�ไข้อสอบชุรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะบบส�ญ่จะเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำหวาน������������������������������������������������������������ญ่จะเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำหวาน������������������������������������������������������������าณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบบกวน และจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะม
การู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบย�ายต7าแห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน8งให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�สมด
ลและเห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchมาะสม
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4 แผนักงานประจำเดือน ตุกออกแบบ-ตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.teกแตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.te6งภัย�ง����`���ƐϤ����ۍŸϤňϤڝئ搈ഏۍ�ายในักงานประจำเดือน ตุ 4.1 ความค�บหัสฯ ทนักงานประจำเดือน ตุ'าข้อ�องงานักงานประจำเดือน ตุออกแบบ-ตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.teกแตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.te6งภัย�ง����`���ƐϤ����ۍŸϤňϤڝئ搈ഏۍ�ายในักงานประจำเดือน ตุ
    1. บ�ษรุาคม เฟส 2 
    - ด7าเน�นการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบเสรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบOจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องแล�ว
     2. บ�ษรุาคม เฟส 
    - อย�8ในข้อสอบชุ�3นตอนการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบด7าเน�นการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
   โครุงการุหัสฯ ทนักงานประจำเดือน ตุ'า
    - ปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
งโซุง���8�������ผนมBอถBอที่ 1 (ความรู้ภาย�3งห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchมด
    - ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�องน37า A1

ค
ณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 น�กรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ  พ
ที่ 1 (ความรู้ภายธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 สงกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบานต=

5 แผนักงานประจำเดือน ตุกพฒนักงานประจำเดือน ตุาธุรกา�รุก(จำเดือน ตุลาคม 2555��p�����( 5.1 รุายงานักงานประจำเดือน ตุ Update พ�*นักงานประจำเดือน ตุที่ 25 ตุลา� 
     1) รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�านค�าเปmดให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchม8 
           - B1P46 รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�าน K – Pap เครู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบปต
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบก
           - B1B42 รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�านข้อสอบชุายเสB3อผ�าแฟชุดที่ 1 (ความ��น
           - B2B52 รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�านเกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบซุง���8�������ผ ให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�บรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�การู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบด�านความงาม
     2) Renovate พB3นที่ 1 (ความรู้ภาย� กOมด�งน3
           - รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�านก�นเอง แฮรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ=ค�ที่ 1 (ความรู้ภาย เปDนรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�านเสรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�มสวยชุดที่ 1 (ความ�3น B2 เรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ��มปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
ง 8/10/55 
-19/10/55
          - รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�าน Body Wax A2R06 เรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ��มปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
ง ว�นที่ 1 (ความรู้ภาย� 15/10/55 – 14/10/55
ย�งไม8ที่ 1 (ความรู้ภายรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบาบก7าห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchนดว�นเปmดพB3นที่ 1 (ความรู้ภาย�
     Renovate เฟส 2 เรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ��มที่ 1 (ความรู้ภาย7าการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบเปmดพB3นที่ 1 (ความรู้ภาย�ว�นที่ 1 (ความรู้ภาย� 19/10/2555
      มรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�าน B1B75 และ B1B72 ที่ 1 (ความรู้ภาย�ย�งไม8สมบ�รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัส= และย�งไม8สามารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบถเปmดปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะต�
ด�านห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchล�งได�เนB�องจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องากพB3นที่ 1 (ความรู้ภาย�ย�งไม8สมบ�รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัส= ซุง���8�������ผF�งส8งผลกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะที่ 1 (ความรู้ภายบก�บรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�านใกล�เคยง
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�านในเฟส 2 มด�งน3
          1..รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�าน B1B19 ข้อสอบชุายกางเกง เสB3อผ�าแฟชุดที่ 1 (ความ��น

ค
ณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสน�นที่ 1 (ความรู้ภายกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ  มศ�ลป
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          2..รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�าน T-Shirt B1B20 ข้อสอบชุายเสB3อผ�าแฟชุดที่ 1 (ความ��น และชุดที่ 1 (ความ
ดน�กเรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบยน
          3..B1B72 ข้อสอบชุายเสB3อผ�าแฟชุดที่ 1 (ความ��น
          4..B1B73 T-Print รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�นสกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบนเสB3อ ปRาย ฯลฯ
          5..B1B74  ข้อสอบชุายกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะเป�ารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบองเที่ 1 (ความรู้ภาย�าแฟชุดที่ 1 (ความ��น
          6..B1B75 รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�านข้อสอบชุายยา ธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 นภ�ม�เภส�ชุดที่ 1 (ความ
3. การู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบตกแต8ง เฟส 4 เรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ��มด7าเน�นการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบปmดพB3นที่ 1 (ความรู้ภาย�เพB�อตกแต8งว�นที่ 1 (ความรู้ภาย� 25/10/55 ถFงว�น
ที่ 1 (ความรู้ภาย� 24/11/55 ใชุดที่ 1 (ความ�เวลา 1 เดBอน และจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะเรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ��มเปmดพB3นที่ 1 (ความรู้ภาย�ในว�นที่ 1 (ความรู้ภาย� 1 ธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 �นวาคม 55

6 แผนักงานประจำเดือน ตุกโฆษณา (เพ( มเตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.te(ม) 6.1 Update งานักงานประจำเดือน ตุแผนักงานประจำเดือน ตุกโฆษณา และส6วนักงานประจำเดือน ตุงานักงานประจำเดือน ตุก(จำเดือน ตุลาคม 2555��p�����(กรุรุม
      - ก�จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบมในป�ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน�าจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะมการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�ดปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะกวดเต�น Cover แบบสากล ส7าห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บผ��
ที่ 1 (ความรู้ภาย�มความสามารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบถที่ 1 (ความรู้ภาย�3งในการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบเต�นที่ 1 (ความรู้ภาย�3งแบบ ไที่ 1 (ความรู้ภายย เกาห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchล ญ่จะเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำหวาน�������������������������������������������������������������ป
�น ฮ�ปฮอบ เปDนต�น 
และที่ 1 (ความรู้ภาย�ส7าค�ญ่จะเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำหวาน������������������������������������������������������������จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�ดให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�มการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะชุดที่ 1 (ความ�นห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบBอ Battle ก�น
     - ก�จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบมการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบแข้อสอบชุ8งข้อสอบชุ�นกฬา กรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะชุดที่ 1 (ความ�บม�ตรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบตามที่ 1 (ความรู้ภาย�ผ��บรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบอยากให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�มข้อสอบชุF3น จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะม
การู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบเชุดที่ 1 (ความ�ญ่จะเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำหวาน������������������������������������������������������������ในส8วนข้อสอบชุองศ�นย=การู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบค�าตะว�นนาพลาซุง���8�������ผ8า, แฮปป��แลนด=, ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบBอโลต�ส 
เข้อสอบชุ�ารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ8วมด�วย ที่ 1 (ความรู้ภาย�วางแผนไว�จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะมก�จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบมการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบแข้อสอบชุ8งกฬาแชุดที่ 1 (ความรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ=บอล ชุดที่ 1 (ความ�กเย8อ ว��ง 10 ข้อสอบชุา 
และ การู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะกวดเชุดที่ 1 (ความยรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ= + เชุดที่ 1 (ความยรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ=ลดเดอรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ= โดยมรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบางว�ลให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�ด�วย

ค
ณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสอน
ว�ฒน=  ถ�กธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบม

7 ผ1'บรุ(หัสฯ ทารุ เนB�องจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องากผ��บรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบคBอค
ณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสอน�นต=  จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�ตรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบมศ�ลป� ต�ดธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะเด�นที่ 1 (ความรู้ภายางไปต8างจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�งห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchว�ดจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องFง
ไม8สามารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบถเข้อสอบชุ�ารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ8วมปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะชุดที่ 1 (ความ
มพน�กงานได� แต8ได�มการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบโฟนอ�น เข้อสอบชุ�ามาเพB�อแชุดที่ 1 (ความรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ=
ปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะสบการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัส=เลOกๆ น�อยๆ ส7าห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบอบเดBอนต
ลาคมน3 
- โดยได�เด�นที่ 1 (ความรู้ภายางไปพ�กผ8อนที่ 1 (ความรู้ภาย�ปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะเที่ 1 (ความรู้ภายศญ่จะเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำหวาน�������������������������������������������������������������ป
�น และ ได�เห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchOน วถชุดที่ 1 (ความว�ต ความเปDน
อย�8  ล�กษัทฯ 12 แผนก) สอบวันอังคารที่ 6 พฤศจิกาณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสะผ��คน ภ�ม�อากาศ ชุดที่ 1 (ความาวต8างชุดที่ 1 (ความาต�ที่ 1 (ความรู้ภาย�น�ยมเด�นที่ 1 (ความรู้ภายางมาที่ 1 (ความรู้ภาย�ปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะเที่ 1 (ความรู้ภายศญ่จะเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำหวาน�������������������������������������������������������������ป
�นจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะ
ด�วยเห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchต
ผลการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบมาที่ 1 (ความรู้ภาย7างาน ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบBอที่ 1 (ความรู้ภาย8องเที่ 1 (ความรู้ภาย�ยวกOแล�วแต8 จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะส�งเกต
เห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchOนคนผ�วด7าม

ค
ณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสอน�นต=  จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�ตรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบมศ�ลป�
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ปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�มาณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสค8อนข้อสอบชุ�างเยอะเห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchมBอนก�น และมจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง
ดที่ 1 (ความรู้ภาย�น8าสนใจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องตรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบงส8วนข้อสอบชุองความ
สะอาดข้อสอบชุองบ�านเมBอง ที่ 1 (ความรู้ภาย�น��น โดยเฉพาะ ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�องน37า ไม8ว8าจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะเปDนห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�องน37าตามห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�าง
สรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบพส�นค�า สวนสาธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 ารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสะ ว�ด ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบBอแม�กรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะที่ 1 (ความรู้ภาย��งบนรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบถไฟ กOมความสะอาด
มาก แสดงให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�เห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchOนถFงค8าน�ยม และการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบปล�กฝ้าในพื้นที่ร้าน���������x�����2Sง แม�กรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะที่ 1 (ความรู้ภาย��งการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบปล�กจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�ตส7านFกที่ 1 (ความรู้ภาย�ด
ให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�ก�บคนในปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะเที่ 1 (ความรู้ภายศ เปDนต�น

เพ( มเตุลาคม 2555��p�����(�com.sun.star.te(ม   พน�กงานในที่ 1 (ความรู้ภาย�ปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะชุดที่ 1 (ความ
มเสนอแนะเพ��มเต�ม
   -  เรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบB�องงานก�จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องกรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบม จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�ดแข้อสอบชุ8งข้อสอบชุ�นกฬา ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบBอ จิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง�ดที่ 1 (ความรู้ภาย8องเที่ 1 (ความรู้ภาย�ยวส�มมนา ควรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�
แผนกห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบBอส8วนงานที่ 1 (ความรู้ภาย�รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�บผ�ดชุดที่ 1 (ความอบ ด7าเน�นการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบและเสนองานต8อผ��บรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchารู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ
โดยตรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบง ไม8ต�องผ8านฝ้าในพื้นที่ร้าน���������x�����2�ายที่ 1 (ความรู้ภายรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ�พยากรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบบ
คคล-ธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 
รู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบBอห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchน8วยงานอB�นๆ เพB�อ
ความรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบวดเรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบOว และลดข้อสอบชุ�3นตอนงาน
  - เรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบB�องการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบเลB�อนการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะชุดที่ 1 (ความ
มพน�กงานปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง7าเดBอน ไม8ควรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องะเลB�อนออกไป
ห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchลายว�นจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องากก7าห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchนดเด�ม และให้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnch�ถBอเห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchต
ผลในการู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบเลB�อนปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบะชุดที่ 1 (ความ
มที่ 1 (ความรู้ภาย�ความส7าค�ญ่จะเป็นเครื่องดื่มหรือน้ำหวาน������������������������������������������������������������
โดยพน�กงานเปDนต�วแปรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้องวิจัยชั้ย 3 อาคาร B ����������������Š�����v�com.sun.star.text.XTextContent::getAnchล�ก

ค
ณิตศาสตร์, ภาษาไทย, อังกฤษ) สอบวันพฤหัสอ�ที่ 1 (ความรู้ภายธุรการแผนกพัฒนาธุรกิจ  (ประชุมพนักงานรอบ ก.ย. 55 �พรู้ภายในบริษัทฯ 12 แผนก) สอบ  แจิกายน 2555 เวลา 08.00-09.00 น. สถานที่สอบห้องวิจัยชั้นลอย อาคาร B และห้อง8มสอาด
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