
สรุ�ปวารุะการุปรุะชุมพนักงานประจำ�มพนักงานประจำเดือน กุกงานักงานประจำเดือน กุปรุะจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����าเดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����x�����อนักงานประจำเดือน กุ ก�มภาพนักงานประจำเดือน กุธ์ 2556�s����x�����2�[]com.sun.star.linguist� 2556
วนักงานประจำเดือน กุองคารุที่ 19 กุม�� 19 ก�มภาพนักงานประจำเดือน กุธ์ 2556�s����x�����2�[]com.sun.star.linguist� 2556 เวลา 09.00 นักงานประจำเดือน กุ. - 10.00 นักงานประจำเดือน กุ.  ณ. ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���¸�������譔ಂ��篘ξ█ಂ宠ಂ��诌ಂ��篘ξ■ಂ勐ಂ��뱈ಂ�(องว)จำเดือน กุมภาพันธ์ 2556�s���ย ชุมพนักงานประจำ+นักงานประจำเดือน กุ 3 อาคารุ B

ล�าดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����x����บ แผนักงานประจำเดือน กุก ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���¸�������譔ಂ��篘ξ█ಂ宠ಂ��诌ಂ��篘ξ■ಂ勐ಂ��뱈ಂ�วข้อ�(อ ผ2(รุายงานักงานประจำเดือน กุการุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���¸�������譔ಂ��篘ξ█ಂ宠ಂ��诌ಂ��篘ξ■ಂ勐ಂ��뱈ಂ�มายเห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���¸�������譔ಂ��篘ξ█ಂ宠ಂ��诌ಂ��篘ξ■ಂ勐ಂ��뱈ಂ�ตุ����(�
1 แผนักงานประจำเดือน กุกที่ 19 กุมรุพยากรุบ�คคล  1.1 ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���¸�������譔ಂ��篘ξ█ಂ宠ಂ��诌ಂ��篘ξ■ಂ勐ಂ��뱈ಂ�นักงานประจำเดือน กุ(างานักงานประจำเดือน กุข้อ�องแผนักงานประจำเดือน กุกที่ 19 กุมรุพยากรุบ�คคล

�1)  ปรุะเม)นักงานประจำเดือน กุผลปรุะจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����าป7 2555  
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 2)  การุลาห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���¸�������譔ಂ��篘ξ█ಂ宠ಂ��诌ಂ��篘ξ■ಂ勐ಂ��뱈ಂ�ย�ดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����x����งานักงานประจำเดือน กุ�+����������9�$������	)��0��	�����'!(���	����:�����,�!+,(�#��+�
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1.2  แนักงานประจำเดือน กุะนักงานประจำเดือน กุ�าพกงานักงานประจำเดือน กุให้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���¸�������譔ಂ��篘ξ█ಂ宠ಂ��诌ಂ��篘ξ■ಂ勐ಂ��뱈ಂ�ม:��
����.D����)��*���"�����H��	"�����������5�!-*�7������������#,�������(�,�(��	����)�����!�����
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2 แผนักงานประจำเดือน กุกธ์ 2556�s����x�����2�[]com.sun.star.linguist�รุการุ  ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���¸�������譔ಂ��篘ξ█ಂ宠ಂ��诌ಂ��篘ξ■ಂ勐ಂ��뱈ಂ�นักงานประจำเดือน กุ(างานักงานประจำเดือน กุข้อ�องแผนักงานประจำเดือน กุกธ์ 2556�s����x�����2�[]com.sun.star.linguist�รุการุ  
1.งานักงานประจำเดือน กุตุ����(รุงส:วนักงานประจำเดือน กุบรุ)ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���¸�������譔ಂ��篘ξ█ಂ宠ಂ��诌ಂ��篘ξ■ಂ勐ಂ��뱈ಂ�ารุจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556�s���ดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����x����การุภายในักงานประจำเดือน กุแผนักงานประจำเดือน กุก '!(	����������	�"��$�����+���-�*�3*��JKL�
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2.งานักงานประจำเดือน กุ NAP ���&��)�*�!'!(��A�*"���!	&�*�3(����-�*WX�&��)���+����!	
3.งานักงานประจำเดือน กุที่ 19 กุม�าความสะอาดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����x����เพ)�มเตุ����()มภายในักงานประจำเดือน กุส�านักงานประจำเดือน กุกงานักงานประจำเดือน กุ���(�,�(��	����3(�������=��$�+����*����"1�	��
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4. รุะเบ�ยบป?ายเสรุ)ม '!(����#�(��(��&(�+,(����8�")�"��'�+,(+�(�8�"�3	"�!(�"�����#�(��
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5. งานักงานประจำเดือน กุความปลอดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����x����ภย�+,(�?8������#�̂�&1��_��	$�,�*��(�%I�� !"�_$��)%/�$)��	����)%!
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7.งานักงานประจำเดือน กุจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����ากดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����x����แมลง�+��*��!-*��	
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8. การุย(ายข้อ�องเข้อ�(า-ออก��	���A�*%���E1#���W*�1����*�1+��(��&(�&��&%'!(��A�*"���!	'��
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9. งานักงานประจำเดือน กุลานักงานประจำเดือน กุจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556�s���อดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����x�����`a��)���;�*!'!(��>�	��bc�&�����A��;���:�����&���B��;�(��&(��d��&��
ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���¸�������譔ಂ��篘ξ█ಂ宠ಂ��诌ಂ��篘ξ■ಂ勐ಂ��뱈ಂ�นักงานประจำเดือน กุ(าส:วนักงานประจำเดือน กุงานักงานประจำเดือน กุรุกษาความปลอดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����x����ภย
�����- งานักงานประจำเดือน กุตุ����(รุวจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556�s���สอบการุปฏิบัติงาน รปภ. (Subcon)บตุ����()งานักงานประจำเดือน กุ รุปภ. (Subcontract) 
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���� - การุตุ����(รุวจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556�s���สอบพ�+นักงานประจำเดือน กุที่ 19 กุม��ที่ 19 กุม�วไปในักงานประจำเดือน กุศูนย์การค้า� ���h���C:\DOCUME~1\H2นักงานประจำเดือน กุย�การุค(า
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3 ฝTายว)ศูนย์การค้า� ���h���C:\DOCUME~1\Hวกรุรุม  ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���¸�������譔ಂ��篘ξ█ಂ宠ಂ��诌ಂ��篘ξ■ಂ勐ಂ��뱈ಂ�นักงานประจำเดือน กุ(าข้อ�องงานักงานประจำเดือน กุฝTายว)ศูนย์การค้า� ���h���C:\DOCUME~1\Hวกรุรุม 
1 โครุงการุอนักงานประจำเดือน กุ�รุกษ�พลงงานักงานประจำเดือน กุฯ
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4 แผนักงานประจำเดือน กุกออกแบบฯ รุายงานักงานประจำเดือน กุความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���¸�������譔ಂ��篘ξ█ಂ宠ಂ��诌ಂ��篘ξ■ಂ勐ಂ��뱈ಂ�นักงานประจำเดือน กุ(างานักงานประจำเดือน กุแผนักงานประจำเดือน กุกออกแบบ-ตุ����(กแตุ����(:งภายในักงานประจำเดือน กุ
1. งานักงานประจำเดือน กุ Project บนักงานประจำเดือน กุไดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����x���� B1 โซนักงานประจำเดือน กุเพ[นักงานประจำเดือน กุที่ 19 กุม�เล[บ ข้อ�\+นักงานประจำเดือน กุชุมพนักงานประจำ+นักงานประจำเดือน กุลอย�
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5 แผนักงานประจำเดือน กุกพฒนักงานประจำเดือน กุาธ์ 2556�s����x�����2�[]com.sun.star.linguist�รุก)จำเดือน กุมภาพันธ์ 2556�s���  รุายงานักงานประจำเดือน กุ Update พ�+นักงานประจำเดือน กุที่ 19 กุม��
รุ(านักงานประจำเดือน กุค(าเปbดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����x����ให้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���¸�������譔ಂ��篘ξ█ಂ宠ಂ��诌ಂ��篘ξ■ಂ勐ಂ��뱈ಂ�ม:
�����������ef�le�ue�3�"���'3�%���3(��-�*�.c��D$D����2
�����������jf�le\jv�3�"&*�#�&�����3(��-�*�2��D$D���2
�����������zf�lelaj�#�����&%E����*���3(��-�*�2��D$D����2
 Renovate พ�+นักงานประจำเดือน กุที่ 19 กุม���
�����������.D��W)���lela}���}z�����������%��.p��D$D����2���.p�	D&D����2�
������������D����������=��*)�%�����3(���#�������4(����,�
�����������zf�le\e}��(��)%�'$��������$���
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6 แผนักงานประจำเดือน กุกโฆษณา   ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���¸�������譔ಂ��篘ξ█ಂ宠ಂ��诌ಂ��篘ξ■ಂ勐ಂ��뱈ಂ�นักงานประจำเดือน กุ(าข้อ�องงานักงานประจำเดือน กุแผนักงานประจำเดือน กุกโฆษณา และงานักงานประจำเดือน กุก)จำเดือน กุมภาพันธ์ 2556�s���กรุรุม
������1. สรุ�ปก)จำเดือน กุมภาพันธ์ 2556�s���กรุรุมวนักงานประจำเดือน กุตุ����(รุ�ษจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����นักงานประจำเดือน กุ� !"#��� �:E�#��#���$����0%�����'!(��!��
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������2. ก)จำเดือน กุมภาพันธ์ 2556�s���กรุรุมวนักงานประจำเดือน กุวาเลนักงานประจำเดือน กุไที่ 19 กุมนักงานประจำเดือน กุ��'!(��������#���=%()�"���#����!��*�(��&(�/�"�*��$-�*�
��!�403�"!*�'(+���������'��1������EH4�"1���&(��������4**�'� ���)�B�,�(�
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ปbดือน กุมภาพันธ์ 2556�s����x����การุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม
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