
สรุ�ปวารุะการุปรุะชุมพนักงานประจำ�มพนักงานประจำเดือน มกกงานักงานประจำเดือน มกปรุะจำเดือน มกราคม 2556��p�����(�าเดือน มกราคม 2556��p�����(�com.s�อนักงานประจำเดือน มก มกรุาคม 2556
วนักงานประจำเดือน มกองคารุที่ 15 มกร�� 15 มกรุาคม 2556 เวลา 09.00 นักงานประจำเดือน มก. - 10.00 นักงานประจำเดือน มก.  ณ. ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XI%องว&จำเดือน มกราคม 2556��p�����(ย ชุมพนักงานประจำ(นักงานประจำเดือน มก 3 อาคารุ B

ล�าดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sบ แผนักงานประจำเดือน มกก ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIวข้อ�%อ ผ/%รุายงานักงานประจำเดือน มกการุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIมายเห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIตุ����(�
1 แผนักงานประจำเดือน มกกที่ 15 มกรรุพยากรุบ�คคล  1.1 ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน มก%างานักงานประจำเดือน มกข้อ�องแผนักงานประจำเดือน มกกที่ 15 มกรรุพยากรุบ�คคล

�1)  วนักงานประจำเดือน มกห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIย�ดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sพกรุ%อนักงานประจำเดือน มกปรุะจำเดือน มกราคม 2556��p�����(�าป4   ���������	
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�#��$�
%&&'(����!)��*(�!"���(+(��	���(%&&'(,-�(�!"���(.+(�!"����(%&&'(��*����	,�����������"
�$,!������
 2)  การุห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIย�ดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sงานักงานประจำเดือน มกตุ����(&ดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sตุ����(6อกนักงานประจำเดือน มกตุ����(6อเนักงานประจำเดือน มก��อง 6 วนักงานประจำเดือน มก(���(+(�	!)�(/(�$(��� "!���"��0����#�0�1"�����������
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�3) เรุ��องการุห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIกเง&นักงานประจำเดือน มกมาสาย ������ "!���",�����"��	�	
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�4)  เรุ��องการุนักงานประจำเดือน มกบชุมพนักงานประจำ�วโมงการุที่ 15 มกร�างานักงานประจำเดือน มก ( "!���"������	!:�������	"!:�!��=����"�"�*�
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5)  เรุ��องการุสมมนักงานประจำเดือน มกาปรุะจำเดือน มกราคม 2556��p�����(�าป4 (�B�!�����2*0 ����*�"�$���4*�"������J<���*�42�:	���	�������
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1.2  แนักงานประจำเดือน มกะนักงานประจำเดือน มก�าพกงานักงานประจำเดือน มกให้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIม6��
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2 แผนักงานประจำเดือน มกกธุรกา�รุการุ  ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน มก%างานักงานประจำเดือน มกข้อ�องแผนักงานประจำเดือน มกกธุรกา�รุการุ  
1. งานักงานประจำเดือน มกตุ����(รุวจำเดือน มกราคม 2556��p�����(สอบรุ%านักงานประจำเดือน มกค%าเป=ดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sสาย ป=ดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sก6อนักงานประจำเดือน มกเวลา(	��"���0�S��������#���	����	!:��=�	=��!�
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2. งานักงานประจำเดือน มกตุ����(รุวจำเดือน มกราคม 2556��p�����(สอบส&นักงานประจำเดือน มกค%าลานักงานประจำเดือน มกโปรุโมชุมพนักงานประจำ�นักงานประจำเดือน มก(�	
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3. งานักงานประจำเดือน มกตุ����(รุวจำเดือน มกราคม 2556��p�����(สอบรุ%านักงานประจำเดือน มกค%าล(�าแนักงานประจำเดือน มกวเส%นักงานประจำเดือน มก / ป?ายเสรุ&ม/เก@บปรุะวตุ����(&รุ%านักงานประจำเดือน มกค%า/อพเดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sที่ 15 มกรพ�(นักงานประจำเดือน มกที่ 15 มกร��  "�0��"���
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4. งานักงานประจำเดือน มกควบค�มการุย%ายออก และส6งม&เตุ����(อรุBนักงานประจำเดือน มก(�า-ไฟส�ดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sที่ 15 มกร%ายให้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XI%แผนักงานประจำเดือน มกกบญชุมพนักงานประจำ� ��(Z[ZYU�Z[`[a����
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5. งานักงานประจำเดือน มกที่ 15 มกร�าปรุะวตุ����(&ผ/%รุบเห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIมา ��*���J<��
6. งานักงานประจำเดือน มกตุ����(รุวจำเดือน มกราคม 2556��p�����(สอบผ/%รุบเห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIมา����_�:!������_	
0:��:?(0	��:	�����
7. งานักงานประจำเดือน มกดือน มกราคม 2556��p�����(�com.s%านักงานประจำเดือน มกความปลอดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sภัย ที่ธุรการได้เข้ย ที่ 15 มกร��ธุรกา�รุการุไดือน มกราคม 2556��p�����(�com.s%เข้อ�%าไปปฏิบัติการ / รปภ.กลางคืน ได้ดูแลในภาพรวม ผล&บตุ����(&การุ / รุปภัย ที่ธุรการได้เข้.กลางค�นักงานประจำเดือน มก(����2��"N� 	���
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8. งานักงานประจำเดือน มกก�าจำเดือน มกราคม 2556��p�����(ดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sแมลง ��!����������0�����"�!���(�
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9. งานักงานประจำเดือน มกตุ����(รุวจำเดือน มกราคม 2556��p�����(ความสะอาดือน มกราคม 2556��p�����(�com.s(���	���"��������"�*��"�)0"�����������	�!�:*���"�!"���*(�
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10. งานักงานประจำเดือน มกตุ����(%นักงานประจำเดือน มกไม% - เชุมพนักงานประจำ@ดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sกรุะจำเดือน มกราคม 2556��p�����(กพ�(นักงานประจำเดือน มกที่ 15 มกร��ส/ง – งานักงานประจำเดือน มกความสะอาดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sปรุะจำเดือน มกราคม 2556��p�����(�าเดือน มกราคม 2556��p�����(�com.s�อนักงานประจำเดือน มก 3 เดือน มกราคม 2556��p�����(�com.s�อนักงานประจำเดือน มก , 6 เดือน มกราคม 2556��p�����(�com.s�อนักงานประจำเดือน มก ล%างพ�(นักงานประจำเดือน มก
รุ%านักงานประจำเดือน มกค%าปรุะจำเดือน มกราคม 2556��p�����(�าป4 (��"��"���(��"�$�������*�*����0�*������	�"0	������	����*�0"��������!�
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11. งานักงานประจำเดือน มกลานักงานประจำเดือน มกจำเดือน มกราคม 2556��p�����(อดือน มกราคม 2556��p�����(�com.s�TY�Tf���:���*����� �)"�����*0 ��� �(���J<��=�����	��"���������"�*����
�*�"�"�*�����	,0�B�( �	,"������B�
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��"���"#�	,��������0���
12. งานักงานประจำเดือน มกความสะอาดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sบนักงานประจำเดือน มกไดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sเล��อนักงานประจำเดือน มก(����	
��"�����9�!���(����	��(cT`�������"#�0�	����
3!����#�0"�"��	�#������
������
13. ปLญห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIาข้อ�ยะที่ 15 มกร��ลานักงานประจำเดือน มกจำเดือน มกราคม 2556��p�����(อดือน มกราคม 2556��p�����(�com.s A4��4"���	��	�
�	-�>��!:�����		�(�
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�����0����������)�0 �����
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ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน มก%าส6วนักงานประจำเดือน มกงานักงานประจำเดือน มกรุกษาความปลอดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sภัย ที่ธุรการได้เข้ย
�����- งานักงานประจำเดือน มกตุ����(รุวจำเดือน มกราคม 2556��p�����(สอบการุปฏิบัติการ / รปภ.กลางคืน ได้ดูแลในภาพรวม ผล&บตุ����(&งานักงานประจำเดือน มก รุปภัย ที่ธุรการได้เข้. (Subcontract) 
[g�hTi���3��/��)����(((+(�"(0�����"(.(�"
Ug�jZh����3��/��)����(((+((�"(0�����"(%(�"
���� - การุตุ����(รุวจำเดือน มกราคม 2556��p�����(สอบพ�(นักงานประจำเดือน มกที่ 15 มกร��ที่ 15 มกร�วไปในักงานประจำเดือน มกศูนย์การค้า� ���h�����*�2. SBI   /นักงานประจำเดือน มกยBการุค%า
* ����*��(���J<������0���:�����(���42�������*�"0�����3���0 ����#�0"�"��	���3���
k(����0�B"(��*���J<��
k(��������N!�(��� :0�B"����4�������	�9��������
k(�" �)"������������"�"2(0"�������	��"���0�*�N���"������!�0��(����	����: :�B�

�#�0"�"��	�*���
k(�*�"��"����*��"�)��	,���"#�������	
��9(lm++(�!"=���	
��9(��0 ���03�����"�*�"
3��	��"�B��0��	�����"#������
k(��	�	����:��	�#�4���*�"��<*3��	��"���(�	����: :�B�
03�������(�#�����03�����
�*�
��:��	��"����������B�!��#�4��	
0:��:��2*(��*����_�:!�����(0�*":��0���B���������9
�!����!��G0 �������*���������*0�����(�
�#�����03�����!:	��"���

��9�!�9	��G((�	��!�"
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3 ฝ\ายว&ศูนย์การค้า� ���h�����*�2. SBI   วกรุรุม  ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน มก%าข้อ�องงานักงานประจำเดือน มกฝ\ายว&ศูนย์การค้า� ���h�����*�2. SBI   วกรุรุม 
1. โครุงการุอนักงานประจำเดือน มก�รุกษBพลงงานักงานประจำเดือน มกฯ
X��	����bb̂�0���" n������"(���4*�"��

X�����!"�[aopVVV��"*���qUWVpVVVr�
X������"�[\WpVVV��"*��q[UopVVVr

X�	��0 ���3-)"(.6FFF(�"*��
m��	�bb̂�?(�
�	!:0 ����*�(st���	���(u(0�>��"(�	
��9(E5FE(�����G(
2. ปรุบปรุ�งพ�(นักงานประจำเดือน มกที่ 15 มกร��ส6วนักงานประจำเดือน มกกลาง
X �)"����ZW�

X0��"�*�")#�0�B"�*���" �)"����*�"����(�!���*����#�0"�"��	
X4"�C*��:#�	���
�#�0"�"��	0��

m��"����A"�"�*�")#�0�B"����#�	���" �)"���
((((((((((((((m�!)"���(42�	!:0���03���������(0����(TW�
((((((((((((((m�*�0�"")#�0�B"3����	�""��!)�(42�	!:0���0�"�	��������
m(��"�����*�")#�0�B"�
	���b( �)"���(Z[
((((((((((((((m��"�*�")#�0�B"(��42�	!:0���03���2 �)"������
((((((((((((((m��"	���b(4"�C*��:#�	��0�	����#�	�� �)"���
3. ปรุบปรุ�งพ�(นักงานประจำเดือน มกที่ 15 มกร��ส6วนักงานประจำเดือน มกรุ%านักงานประจำเดือน มกค%า 
X	��"�"���)

X�	��0	��������!)��	G����G")#�
X�	G���4"!�(3"���WopVVV�:����2�[��!�(�
(%&6FFF(:����2(+(�!�
m�*��C*��:#�	���#�0"�"��	���(����0�B"���	��" ���

X	��"0�b0b�	G(������"����	03���" �)"����2����

��9����� 	((�*�����
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X�*�����	��"�	����:��"	
::
X	
::����!:3��(Tvw
X	
::�2���!"3�����	��"
((((((((((((m(���L2���*��bS�0��	G�!�")#��!"

4. งานักงานประจำเดือน มกรุ%านักงานประจำเดือน มกค%าให้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIม6
X���"���!"��		���C�ZW�

X��	0��"�*�")#�0�B"�*�����N���" �)"���	��"���(
(((((((((((((m4"�C*��:#�	���#�0"�"��	���
m0�"�b(	�3"�� ��!��	
������"���	��"���������	

5. งานักงานประจำเดือน มกรุะบบไฟฟ?าภัย ที่ธุรการได้เข้ายในักงานประจำเดือน มกห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XI%างฯ
((((((((((((((m=�	���	0�	�����#�0"���bb̂�(�#�	���b����	(T
(((((((((((((((((((((m(�	��0	����=�	��	���	!:")#��"!����
(((((((((((((((((((((m�	��0	����3"��0�	�����#�0"���bb̂����3"��(x&F(yz{
(((((((((((((((((((((m�	��0	���������������b���,2��������
6. ซ่อม6อมบ�ารุ�ง รุะบบชุมพนักงานประจำ&ลเลอรุB
X�*�")#�0�B"	!���T[�3����"���	��� �9���G

X	�42�	!:0����#�0"�"��	(��!��!"���(+&("�)
X=�	���	0���=�=C"(	
::")#��2�����?

X����!)��2�����	9G=�=C"���(	����3	
::(N���"0���""�)0�S�������"*"�"
7. รุะบบกล%องวงจำเดือน มกราคม 2556��p�����(รุป=ดือน มกราคม 2556��p�����(�com.s
X������������ �(4*�"(|}~}��24*�"��"0��	G0"B�(O=�	���	��*"�"�G�#�	�� �)"���P
m�	!:�	�����3	
::������� �

m����*�:	�>!�42�3��(03���	����:=�	�	�:!"�-��
�2N� ���"��!�
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8. รุะบบดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sบเพล&ง
X ���	9����	
::�*�")#��!:0 ���(�*��N���"����	

m42�	!:0���	�����*03���#�	�� �)"���
9. เพ&�มเตุ����(&ม
X เรุ��องภัย ที่ธุรการได้เข้าษาองกฤษ(��:0"�������"=�:�����42�:	���	��9�"!"�G((���	�������(��� 2����!)��*
��	�	
����"0���"������(�����������	�*�0�	����!��2�	N�>��!��n>�������	�G��0���03��
����"����!"�!���	(�
 n�!�?(0���(+x5FF(u(+l5FF("5(�����"!:�"�"��� "!���"03����
0	��"(�"�!"����*���	���
���(�	������
0 ����!�>
��	N�>��!��n>����!:�"0���������
���"d(0�*"�-�>�����"!����(
X�เรุ��องภัย ที่ธุรการได้เข้/ม&ภัย ที่ธุรการได้เข้าคเอเชุมพนักงานประจำ�ยตุ����(ะวนักงานประจำเดือน มกออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ จะกลายเป็นประ�ยงใตุ����(% 10 ปรุะเที่ 15 มกรศูนย์การค้า� ���h�����*�2. SBI    จำเดือน มกราคม 2556��p�����(ะกลายเปeนักงานประจำเดือน มกปรุะชุมพนักงานประจำาคมอาเซ่อม�ยนักงานประจำเดือน มกแล%ว ในักงานประจำเดือน มก
ป4พ.ศูนย์การค้า� ���h�����*�2. SBI   . 2558 นักงานประจำเดือน มก�((�
"#���C-������0�����"��������4��	
�:�!:�	
0��������(C-��
�	
0������B0�1"�"-���""!)"(�!���*��0�*"0	�������� ����#���"���0�	�(�������:�"�<��(0�*"�
 ��G6(�!"� ��G6("!�:!<��6(�����	6( ��:��6(�,��"��6("!��#�	��(0�1"��"(�����������"
������0"�������0�1"0	��������#��!<���0	�����"-��0�*"�!"

4 แผนักงานประจำเดือน มกกออกแบบฯ รุายงานักงานประจำเดือน มกความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน มก%างานักงานประจำเดือน มกแผนักงานประจำเดือน มกกออกแบบ-ตุ����(กแตุ����(6งภัย ที่ธุรการได้เข้ายในักงานประจำเดือน มก
+5(��"(`�����t�����::�	!:�	��=C"���,��(�!)"(TU��=C"=�:��(m(��2*�"3!)"��"��	
���::
%5(��"���::�	
�2C������03��(�	
�2(Z[�=C"0 �"�G0�B:(m(�#��!��#�0"�"��	���::
.5(��"���::�	!:�	������")#�(+%.(m(�#��!��#�0"�"��	���::
E5(��"���::�	!:�	��:!"��(m(�#��!���2*�"3!)"��"��	�*��	���
&5(��"��"(`�����t��Z[�j��������2*�"4"��"�*��	����
�*�����
'5(��"����")#�(T[�����2*�"4"��"�*�����(�
0�����!�����3N!9�G
x5��" �)"(j���v{�����(Z[� �)"�	
��(�(�HI�=�	��	���(u(��2*�"3!)"��"4"�*��	���

��9�!>@����((��<���
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�5(��"(]�z}���::��2���= ���(3�������(T[�7J��,""L��$M�"�G
l5(����")#�((ZW��
�#�0"�"��	�*��	����	
��9��"0���"(�5 5"�)
+F5(�#��!��#�0"�"��	�	���(H~~}����!�C�)�(jt���������*��(�!)"(Zf
++5(��"0��
(��}���	
���!)"(ZW��#��!��!���	
��0 ���"#�������!)�(O	��	
����2*P

5 แผนักงานประจำเดือน มกกพฒนักงานประจำเดือน มกาธุรกา�รุก&จำเดือน มกราคม 2556��p�����(  รุายงานักงานประจำเดือน มก Update พ�(นักงานประจำเดือน มกที่ 15 มกร��
รุ%านักงานประจำเดือน มกค%าเป=ดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sให้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIม6
�����������[g�Z[]V[�=C"(�*��:0�*�(C-����""�)��=�	=��!�"��"��0�"��2*�",-��!"���(.�
���N� !"�G(%&&'(�
�
��	��"��"��3*�����0�*� �)"���(����*��
���#��"���	03�����*�
N���"�!"���(E(���N� !"�G(%&&'("�)
รุ%านักงานประจำเดือน มกค%าเล&กเชุมพนักงานประจำ6า
(((((((((((+5(	��"(��~~�����z��Z[ZfYXff��������0�����!"���(l(��	���(%&&'(���4*�"��
(((((((((((%5(	��"����#��"*��0�	�����#����(T[`[W����0���0�*��"�!"���(.+(��	���(%&&'("�)�
Renovate พ�(นักงานประจำเดือน มกที่ 15 มกร���
(((((((((((+5(���"����C(ZW]Vo�03�����*��"�!"���(+x(��	���(%&&'(u(%(��"���(%&&'(�
���0���
�"��	���*�(E&(�!"
(((((((((((%5(0b�(&(Z[ZfW���Z[Zo[��#��"�03�����*�0�����!"���(+l(��	���(%&&'(u(+l�
���N� !"�G(%&&'(C-������	�#��"�����*�	2�::	��"�"�!"���(+&(��	���(%&&'((((((

��9"!"��	((������

6 แผนักงานประจำเดือน มกกโฆษณา   ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน มก%าข้อ�องงานักงานประจำเดือน มกแผนักงานประจำเดือน มกกโฆษณา และงานักงานประจำเดือน มกก&จำเดือน มกราคม 2556��p�����(กรุรุม
((((((+5(��	���*��2"�G��	���?(��"�$���*0�B:����	9G���
((((((%5(��"���*��2"�G��	���?(0������	�>��"(0	�����"0���"���N� !"�G(%&&'(�
����	�!���"
�"�!"���(l(���N� !"�G(%&&'(�*��:*��0�1"��"��(������		�0������=��������*��d(:	�0�9�2"�G
��	���?(�
�����(�����"�*��������
(((((.5(��"���*��2"�G��	���?(���"	!:0�������0�"��"G0"�"�*�0�	����	3����"���N���"

��9�"��!Q"G((,2��		�
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�2"�G��	���?
(((((E5(��"����		�	*�������"�*�0"	����	3���!:	��"���=����"=�:������*���	
���"���
3��(0�*"	*��0�*"0���G��3��	���!�("#��:0�	B�����3��,�(���0�	������(0�*"����		�
�*�0�	����	3���"�*��0������*��d
(((((&5(����		���"0��)���$���* "!���"(�����"(j�����*�0�1"��3��(�	���#��B���(���	�0�	����
���� 	���(��"0	���0���(%F5FF(u(F%5FF("5�"�	�0	����!)��*0���(%F5.F("50�1"��"��(3��	���!�
������
0��"��(�
��3��	���!� �0�>

7 แผนักงานประจำเดือน มกกจำเดือน มกราคม 2556��p�����(ดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sซ่อม�(อ เพ&�มเตุ����(&มงานักงานประจำเดือน มกเล�(ยงป4ให้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIม6พนักงานประจำเดือน มกกงานักงานประจำเดือน มก
(((+5(�$"�)���"�	�0�B���(3��	���!��!�0�B�
(((%5(��	��	���!��
���",����*��	���!�������!:,-�=�R

(((.5(����	0�1"::=�R
��"(

��9�!Q"�((C*0����

8 ผ/%บรุ&ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIารุ Update และแชุมพนักงานประจำรุBปรุะสบการุณB
ส6วนักงานประจำเดือน มกข้อ�องปรุะสบการุณBที่ 15 มกร��ไดือน มกราคม 2556��p�����(�com.s%รุ/%จำเดือน มกราคม 2556��p�����(กกบบ�คคลภัย ที่ธุรการได้เข้ายนักงานประจำเดือน มกอกองคBกรุที่ 15 มกร��ม�ความสามารุถในักงานประจำเดือน มกแตุ����(6ละส6วนักงานประจำเดือน มกงานักงานประจำเดือน มก 
อาที่ 15 มกร&เชุมพนักงานประจำ6นักงานประจำเดือน มก
+5(��9 �	(0���3�����C2:���
%5(����	�G������(0���3�������	�#�0��03B�
.5(��9 	�	��(= ������(0���3���!�����������(O0 "�������P(0�1"��"
((((((((((m(�	
���!� !"�G3*����		������3G�*��d(=���9
�"��		���	(��5�	5(	!:	������3G
�*��d(�*3��!�0�"0���*�����0�1"0	����������	
=��"G�
0�����3����!:�*�"	��(��*��*0	����
�*�"�!�(�
���	
:��!"(0���(�,�"������0���0�������!�0�"
(((((((((m(��������	:	���		��"����"�2"�G��	���?(��������"��������(0�	��:0���:�"���
�����(=������0�S�=���!�"G��������(����!"����G�!"��!�
(((((((((m(7����	7��7"�!�>
N�>��!��n>��:0"���������9����� 	(=��������� !Q"��!�>
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N�>��!��n>�����3-)"(����(w���!�0��(���d(���"0�*"(�����0����B��0	��"�!:����	�G��0���6�
0	��"N��"��6(0	��"����"!����(�	�������*��d(0�1"��"
((((((((((m(�!"���	G���(+�(��	���(%&&'("�)��"0��)���$���* "!���"3��������"�"�����0�B����
((((((((((m(�
3�3�:��9 "!���"����"����!)����#���"(�
0�1"������� 3-)"0	����d
����������

ป=ดือน มกราคม 2556��p�����(�com.sการุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม
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