
สรุ�ปวารุะการุปรุะชุมพนักงานประจำ�มพนักงานประจำเดือน เมกงานักงานประจำเดือน เมปรุะจำเดือน เมษายน 2556��p�����(�าเดือน เมษายน 2556��p�����(�com.s�อนักงานประจำเดือน เม เมษายนักงานประจำเดือน เม 2556
วนักงานประจำเดือน เมพฤหัสฯทีสฯที่ 18 เมษ�  18 เมษายนักงานประจำเดือน เม 2556 เวลา 09.00 นักงานประจำเดือน เม. - 10.00 นักงานประจำเดือน เม.  ณ. หัสฯที)องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.+ดือน เมษายน 2556��p�����(�com.s,โอ (เดือน เมษายน 2556��p�����(�com.s,ม) ชุมพนักงานประจำ0นักงานประจำเดือน เม 3 อาคารุ B

ล�าดือน เมษายน 2556��p�����(�com.sบ แผนักงานประจำเดือน เมก หัสฯทีวข้อ�)อ ผ+)รุายงานักงานประจำเดือน เมการุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม หัสฯทีมายเหัสฯทีตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.�
1 แผนักงานประจำเดือน เมกที่ 18 เมษรุพยากรุบ�คคล  1.1 ความค�บหัสฯทีนักงานประจำเดือน เม)างานักงานประจำเดือน เมข้อ�องแผนักงานประจำเดือน เมกที่ 18 เมษรุพยากรุบ�คคล

 1)  ขอขอบคุณพนักงานท�ณพนักงานที่เข้าปร�กงานักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��เข�าประชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �มตามแผนักงานที่เข้าปรฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี �างพร�อมเพร�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี งก�นักงานที่เข้าปร ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรา!อเป"นักงานที่เข้าปรคุณพนักงานทวามร�วมม!อที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��
ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ� ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรา%งจะม�ว�นักงานที่เข้าปรหย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี �ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุต(ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุต�อก�นักงานที่เข้าปรในักงานที่เข้าปรชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�งสงกรานักงานที่เข้าปรต,หลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ว�นักงานที่เข้าปร
 2) ขอคุณพนักงานทวามร�วมม!อพนักงานที่เข้าปร�กงานักงานที่เข้าปรร�วมก�นักงานที่เข้าปรผลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�กดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ�นักงานที่เข้าปรเป/าหมาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ให�ที่เข้าประชุมตามแผนฯ 0างานักงานที่เข้าปรหร!อสนักงานที่เข้าปร�บสนักงานที่เข้าปร�นักงานที่เข้าปรนักงานที่เข้าปรโย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี บาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี 
บร(ษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าห�ที่เข้าประชุมตามแผนฯ ฯ ให�บรรลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�เป/าหมาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี  ไม�ว�าจะเป"นักงานที่เข้าปร KPI ของแผนักงานที่เข้าปรกใดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุก7ตามให�มองที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ภาพรวมคุณพนักงานท!อเป/า
หมาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี แลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะผลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเส0าเร7จของงานักงานที่เข้าปรบร(ษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าห�ที่เข้าประชุมตามแผนฯ ฯ เป"นักงานที่เข้าปรหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ก
1.2  แนักงานประจำเดือน เมะนักงานประจำเดือน เม�าพนักงานประจำเดือน เมกงานักงานประจำเดือน เมใหัสฯทีม:  
    1. นักงานที่เข้าปรางสาวส�นักงานที่เข้าปร(สา  วงษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าห,เคุณพนักงานทร!อ  (ใหม�)         ต0าแหนักงานที่เข้าปร�ง  แคุณพนักงานทชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน เชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ร,

คุณพนักงานท�ณลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุาว�ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ,  โสณโชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ต(

คุณพนักงานท�ณเอกชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี   รอดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุซุง���8����耀��s�ง

2 แผนักงานประจำเดือน เมกธุรกา�รุการุ ความค�บหัสฯทีนักงานประจำเดือน เม)าส:วนักงานประจำเดือน เมงานักงานประจำเดือน เมรุกษาความปลอดือน เมษายน 2556��p�����(�com.sภัย������`���ƐϺ�����ŸϺňϺꨌ݄鐈ழ�ۡᅨย
     - งานักงานประจำเดือน เมตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.รุวจำเดือน เมษายน 2556��p�����(สอบการุปฏิบัติงาน รปภ. (Subcon,บตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.,งานักงานประจำเดือน เม รุปภัย������`���ƐϺ�����ŸϺňϺꨌ݄鐈ழ�ۡᅨ. (Subcontract) 
1. IAE   ขาดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ/ที่เข้าประชุมตามแผนฯ (Aงจ�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ   3  คุณพนักงานทนักงานที่เข้าปร  เปลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ��ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี นักงานที่เข้าปร 2 คุณพนักงานทนักงานที่เข้าปร
2. SBI    ขาดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ/ที่เข้าประชุมตามแผนฯ (Aงจ�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ  -  คุณพนักงานทนักงานที่เข้าปร เปลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ��ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี นักงานที่เข้าปร 1  คุณพนักงานทนักงานที่เข้าปร 
     - การุตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.รุวจำเดือน เมษายน 2556��p�����(สอบการุข้อ�นักงานประจำเดือน เมย)ายส, งข้อ�อง ตรวจสอบพบ 2 ชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุใหญ่ คือร้านลูกโป่ง และบริเวณหน้าลิฟต์ขนของ������������ คุณพนักงานท!อร�านักงานที่เข้าปรลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเHกโปIง แลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะบร(เวณ
หนักงานที่เข้าปร�าลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ(ฟต,ขนักงานที่เข้าปรของ
    - งานักงานประจำเดือน เมตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.รุวจำเดือน เมษายน 2556��p�����(สอบพ�0นักงานประจำเดือน เมที่ 18 เมษ� 
* แสงสว�าง พบปLญ่ คือร้านลูกโป่ง และบริเวณหน้าลิฟต์ขนของ�����������หา 3 คุณพนักงานทร�Aง เนักงานที่เข้าปร!�องจากเสาไฟฟ/าแถือเป็นความร่วมมือที่ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกราวนักงานที่เข้าปรวม(นักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ ร,โคุณพนักงานท�นักงานที่เข้าปรลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ม
* คุณพนักงานทวามเย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี 7นักงานที่เข้าปร ผ(ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปกต( 2 ชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �วง แต�ไดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ�แจ�งว(ศวกรรมเข�าดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ0าเนักงานที่เข้าปร(นักงานที่เข้าปรการแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ว
* คุณพนักงานทวามปลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเอดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุภ�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี  ปกต(
* นักงานที่เข้าปรA0าร��ว นักงานที่เข้าปรA0าซุง���8����耀��s%มบางพ!Aนักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ส�วนักงานที่เข้าปรใหญ่ คือร้านลูกโป่ง และบริเวณหน้าลิฟต์ขนของ������������เป"นักงานที่เข้าปรจ�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ(ม ไดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ�ที่เข้าประชุมตามแผนฯ 0าการแจ�งให�ว(ศวกรรมเข�าดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ0าเนักงานที่เข้าปร(นักงานที่เข้าปรการแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ว
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* ส�วนักงานที่เข้าปรลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเานักงานที่เข้าปรจอดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเาดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุพร�าว 117 ม�รถือเป็นความร่วมมือที่ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกราจอดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุประมาณ 7 คุณพนักงานท�นักงานที่เข้าปร จตพ.คุณพนักงานท!อคุณพนักงานท�ณชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน าญ่ คือร้านลูกโป่ง และบริเวณหน้าลิฟต์ขนของ�����������นักงานที่เข้าปรรา ไดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ�ราย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี งานักงานที่เข้าปรแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะ
ภาพที่เข้าประชุมตามแผนฯ างไลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเนักงานที่เข้าปร,เป"นักงานที่เข้าปรระย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ะ
ความค�บหัสฯทีนักงานประจำเดือน เม)างานักงานประจำเดือน เมข้อ�องแผนักงานประจำเดือน เมกธุรกา�รุการุ  
1.งานักงานประจำเดือน เมก�าจำเดือน เมษายน 2556��p�����(ดือน เมษายน 2556��p�����(�com.sแมลง การประเม(นักงานที่เข้าปรการก0าจ�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุแมลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเงในักงานที่เข้าปรห�วข�อการลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเงของหนักงานที่เข้าปรHแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะแมลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเงสาบ
ส�:มตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.วอย:างเดือน เมษายน 2556��p�����(�com.s�อนักงานประจำเดือน เมก�มภัย������`���ƐϺ�����ŸϺňϺꨌ݄鐈ழ�ۡᅨาพนักงานประจำเดือน เมธุรกาK 56 ที่ 18 เมษ�าการุสอบถามรุ)านักงานประจำเดือน เมค)า  225 รุ)านักงานประจำเดือน เม  จำเดือน เมษายน 2556��p�����(ากจำเดือน เมษายน 2556��p�����(�านักงานประจำเดือน เมวนักงานประจำเดือน เม  328 รุ)านักงานประจำเดือน เม ดือน เมษายน 2556��p�����(�com.sงนักงานประจำเดือน เม�0
     จ0านักงานที่เข้าปรวนักงานที่เข้าปรแมลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเงสาบ         ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเง      68.99 %
                                         ไม�ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเง  31.01 %
       จ0านักงานที่เข้าปรวนักงานที่เข้าปรหนักงานที่เข้าปรH                  ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเง     48.44 %
                                         ไม�ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเง  51.55 %
ส�:มตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.วอย:างเดือน เมษายน 2556��p�����(�com.s�อนักงานประจำเดือน เมม�นักงานประจำเดือน เมาคม 56 ที่ 18 เมษ�าการุสอบถามรุ)านักงานประจำเดือน เมค)า  164 รุ)านักงานประจำเดือน เม   ดือน เมษายน 2556��p�����(�com.sงนักงานประจำเดือน เม�0
     จ0านักงานที่เข้าปรวนักงานที่เข้าปรแมลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเงสาบ         ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเง      48.17 %
                                         ไม�ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเง  51.82 %
       จ0านักงานที่เข้าปรวนักงานที่เข้าปรหนักงานที่เข้าปรH                  ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเง     40.24 %
                                         ไม�ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเง  59.75 %
2. สรุ�ปจำเดือน เมษายน 2556��p�����(�านักงานประจำเดือน เมวนักงานประจำเดือน เมรุ)านักงานประจำเดือน เมค)าที่ 18 เมษ�าผ,ดือน เมษายน 2556��p�����(�com.sรุะเบ�ยบ จากจ0านักงานที่เข้าปรวนักงานที่เข้าปร  328  ร�านักงานที่เข้าปรคุณพนักงานท�า  มาตรฐานักงานที่เข้าปรไม�เก(นักงานที่เข้าปร  5% 
มกราคุณพนักงานทม 56        ร�านักงานที่เข้าปรคุณพนักงานท�า  2  คุณพนักงานทร�Aง         0.61 %
                           ผH�ร�บเหมา  0 คุณพนักงานทร�Aง  
ก�มภาพ�นักงานที่เข้าปรธ์ 56    , 56     ร�านักงานที่เข้าปรคุณพนักงานท�า  2  คุณพนักงานทร�Aง         0.61 %
                           ผH�ร�บเหมา 2  คุณพนักงานทร�Aง      0.61%
ม�นักงานที่เข้าปราคุณพนักงานทม 56          ร�านักงานที่เข้าปรคุณพนักงานท�าปร�บ  7  คุณพนักงานทร�Aง  เต!อนักงานที่เข้าปร  2  คุณพนักงานทร�Aง  รวม  9  คุณพนักงานทร�Aง     2.74 %
                           ผH�ร�บเหมา 0 คุณพนักงานทร�Aง      
3. สรุ�ปการุที่ 18 เมษ�าผ,ดือน เมษายน 2556��p�����(�com.sรุะเบ�ยบตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.:างๆ ข้อ�อง  SBI 
ว,ธุรกา�การุค�านักงานประจำเดือน เมวณจำเดือน เมษายน 2556��p�����(ากจำเดือน เมษายน 2556��p�����(�ดือน เมษายน 2556��p�����(�com.sปฏิบัติงาน รปภ. (Subcon,บตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.,การุที่ 18 เมษ0งหัสฯทีมดือน เมษายน 2556��p�����(�com.s  183 / เดือน เมษายน 2556��p�����(�com.s�อนักงานประจำเดือน เม  (มาตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.รุฐานักงานประจำเดือน เมไม:เก,นักงานประจำเดือน เม 5% )

คุณพนักงานท�ณอ(ที่เข้าประชุมตามแผนฯ ธ์ 56    (พลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ  ศร�เดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน 
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สรุ�ปเดือน เมษายน 2556��p�����(�com.s�อนักงานประจำเดือน เมม�นักงานประจำเดือน เมาคม 56 กระที่เข้าประชุมตามแผนฯ 0าผ(ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุจ0านักงานที่เข้าปรวนักงานที่เข้าปร  9  คุณพนักงานทร�Aง
   รปภ.  หลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�บ       จ0านักงานที่เข้าปรวนักงานที่เข้าปร   7  คุณพนักงานทร�Aง  =  3.76%
   รปภ.  ขาดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุจ�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ    จ0านักงานที่เข้าปรวนักงานที่เข้าปร   1  คุณพนักงานทร�Aง  =  0.54%
   รปภ.  ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ!�มส�รา    จ0านักงานที่เข้าปรวนักงานที่เข้าปร   1  คุณพนักงานทร�Aง  =  0.54% (นักงานที่เข้าปราย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ประมวลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ  วงษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าห,มณ�)
รวมที่เข้าประชุมตามแผนฯ �Aงส(Aนักงานที่เข้าปร  9  คุณพนักงานทร�Aง  =  4.84%
เร!�องฝาก ใคุณพนักงานทรที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��พบเห7นักงานที่เข้าปรการกระที่เข้าประชุมตามแผนฯ 0าคุณพนักงานทวามผ(ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุต�างๆ รบกวนักงานที่เข้าปรแจ�งที่เข้าประชุมตามแผนฯ �มธ์ 56    �รการ ไม�ว�าจะเป"นักงานที่เข้าปร จตพ. / 
ปฏิบัติการ ทางแผนกธุรการจะรีบดำเนินการในทันที และหากสามารถบันทึกภาพมาได้ก็จะขอบคุณมาก(บ�ต(การ ที่เข้าประชุมตามแผนฯ างแผนักงานที่เข้าปรกธ์ 56    �รการจะร�บดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ0าเนักงานที่เข้าปร(นักงานที่เข้าปรการในักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �นักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ � แลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะหากสามารถือเป็นความร่วมมือที่ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกราบ�นักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ %กภาพมาไดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ�ก7จะ
ขอบคุณพนักงานท�ณมาก
4.สรุ�ปยอดือน เมษายน 2556��p�����(�com.sการุใชุมพนักงานประจำ)นักงานประจำเดือน เม0�าชุมพนักงานประจำ�วภัย������`���ƐϺ�����ŸϺňϺꨌ݄鐈ழ�ۡᅨาพข้อ�อง NAP คุณพนักงานท(ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุจากจ0านักงานที่เข้าปรวนักงานที่เข้าปรการใชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �นักงานที่เข้าปรA0าโดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ประมาณการคุณพนักงานท�านักงานที่เข้าปรA0าเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ!อนักงานที่เข้าปร
ก�มภาพ�นักงานที่เข้าปรธ์ 56    , 56 อาคุณพนักงานทาร A   2488  /  อาคุณพนักงานทาร B  706
 0ธ์ 56    .คุณพนักงานท. 55     1,050 ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ(ตร  A = 0.07 %
                                    B = 0.02 %
                รวม  A/B        = 0.03 %
ม.คุณพนักงานท. 56     3,440 ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ(ตร  A = 0.23 %
                                    B = 0.07 %
                รวม  A/B        = 0.11 %
ก.พ. 56     2,720 ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ(ตร  A = 0.19 %
                                    B = 0.06 %
                รวม  A/B        = 0.09 %
ม�.คุณพนักงานท. 56     2,960 ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ(ตร  A = 0.21 %
                                    B = 0.06 %
                รวม  A/B        = 0.09 %
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-* สร�ปย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี อดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุการใชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �นักงานที่เข้าปรA0าชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �วภาพ
ต�Aงแต�  ธ์ 56    .คุณพนักงานท. 55  -  ม�.คุณพนักงานท. 56    รวม 10,170  ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ(ตร  คุณพนักงานท(ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุเป"นักงานที่เข้าปร  %  เที่เข้าประชุมตามแผนฯ �าก�บ  0.32%
สร�ปแย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี กเป"นักงานที่เข้าปร    อาคุณพนักงานทาร  A  =  0.69 %
                         อาคุณพนักงานทาร  B  =  0.21 %
- ปLญ่ คือร้านลูกโป่ง และบริเวณหน้าลิฟต์ขนของ�����������หาที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��เก(ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุข%Aนักงานที่เข้าปรคุณพนักงานท!อ คุณพนักงานท�ณอ�ศว(นักงานที่เข้าปรไม�สามารถือเป็นความร่วมมือที่ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรามาเต(มนักงานที่เข้าปรA0าชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �วภาพให�ไดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ� 
- เป/าหมาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี การใชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �นักงานที่เข้าปรA0าชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �วภาพคุณพนักงานท!อ  1 % ของการใชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �นักงานที่เข้าปรA0าที่เข้าประชุมตามแผนฯ �Aงปhของปh 56

3 ฝYายว,ศวกรุรุม  ความค�บหัสฯทีนักงานประจำเดือน เม)าข้อ�องงานักงานประจำเดือน เมฝYายว,ศวกรุรุม 
1 โคุณพนักงานทรงการอนักงานที่เข้าปร�ร�กษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าห,พลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�งงานักงานที่เข้าปรฯ การใชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �ไฟเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ!อนักงานที่เข้าปรม�นักงานที่เข้าปราคุณพนักงานทม ที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ผ�านักงานที่เข้าปรมา
                                -กลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเางว�นักงานที่เข้าปร  225,000 หนักงานที่เข้าปร�วย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี      (198,000) 
                                -กลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเางคุณพนักงานท!นักงานที่เข้าปร  151,000 หนักงานที่เข้าปร�วย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี      (129,000) 
                -สร�ปเพ(�มข%Aนักงานที่เข้าปร 49,000 หนักงานที่เข้าปร�วย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี 
                -สร�ปหนักงานที่เข้าปร�วย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ใชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �ไฟฟ/า  3 เดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ!อนักงานที่เข้าปรย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี �อนักงานที่เข้าปรหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ง
                                                                ปh   2555                                     ปh   2556   
 มกราคุณพนักงานทม                 369,000                                  348,000                หนักงานที่เข้าปร�วย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี  
 ก�มภาพ�นักงานที่เข้าปรธ์ 56    ,              366,000                                 328,000                 หนักงานที่เข้าปร�วย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี 
 ม�นักงานที่เข้าปราคุณพนักงานทม                   388,000                                 376,000                 หนักงานที่เข้าปร�วย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี 
      - ขอคุณพนักงานทวามร�วมม!อพนักงานที่เข้าปร�กงานักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �กที่เข้าประชุมตามแผนฯ �านักงานที่เข้าปรชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �วย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ก�นักงานที่เข้าปรประหย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี �ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุไฟ เชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �นักงานที่เข้าปรการปmดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุไฟ หร!อปmดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุแอร,เม!�อไม�
อย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี H�แผนักงานที่เข้าปรก หร!ออ!�นักงานที่เข้าปรๆ เป"นักงานที่เข้าปรต�นักงานที่เข้าปร
2 ปร�บปร�งพ!Aนักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ส�วนักงานที่เข้าปรกลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเาง
                -พ!Aนักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �� B3 
                                -ก0าหนักงานที่เข้าปรดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุจ�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ(นักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �อนักงานที่เข้าปรA0าเย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี 7นักงานที่เข้าปรจ�าย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ในักงานที่เข้าปรพ!Aนักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ส�วนักงานที่เข้าปรกลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเาง
                                                -จ�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุเตร�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี มอ�ปกรณ, แลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะต�วเคุณพนักงานทร!�อง AHU
                -ห�องนักงานที่เข้าปรA0า B3

คุณพนักงานท�ณอ(ที่เข้าประชุมตามแผนฯ ธ์ 56    (พร  แจ�มสอาดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ
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                                -ต(ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุต�Aงแอร,เคุณพนักงานทลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ!�อนักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ขนักงานที่เข้าปราดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ 24,000 บ�ที่เข้าประชุมตามแผนฯ �ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี H จ0านักงานที่เข้าปรวนักงานที่เข้าปร 1 ต�ว
                                -ไฟฟ/าแสงสว�าง
                -งานักงานที่เข้าปรห��มฉนักงานที่เข้าปรวนักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �อนักงานที่เข้าปรA0าเย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี 7นักงานที่เข้าปรหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�กของอาคุณพนักงานทารในักงานที่เข้าปรแนักงานที่เข้าปรวต�Aง

- งานักงานที่เข้าปรเสร7จส(Aนักงานที่เข้าปรแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ว 
-ร�บมอบงานักงานที่เข้าปรแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ว

                -งานักงานที่เข้าปรย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี �าย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ที่เข้าประชุมตามแผนฯ �อนักงานที่เข้าปรA0าเย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี 7นักงานที่เข้าปรแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะรางไฟ พ!Aนักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �� B1
                                -งานักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �อนักงานที่เข้าปรA0าเย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี 7นักงานที่เข้าปร ม�ผH�ร�บเหมาเสนักงานที่เข้าปรอราคุณพนักงานทาแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ว  2 ราย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี 
                                -รอการนักงานที่เข้าปร0าเสนักงานที่เข้าปรอผH�บร(หาร 
                -บ�ษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าหราคุณพนักงานท�ม เฟสห�า
                                -ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ0าเนักงานที่เข้าปร(นักงานที่เข้าปรการเสร7จแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ว
                -บ�ษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าหราคุณพนักงานท�ม เฟสสาม
                                -เตร�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี มแผนักงานที่เข้าปรงานักงานที่เข้าปร
                -โมบาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี โซุง���8����耀��sนักงานที่เข้าปร เฟสหนักงานที่เข้าปร%�ง
                                -เตร�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี มแผนักงานที่เข้าปรงานักงานที่เข้าปร
3 งานักงานที่เข้าปรร�านักงานที่เข้าปรคุณพนักงานท�าใหม�
                -คุณพนักงานทลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ(นักงานที่เข้าปร(กที่เข้าประชุมตามแผนฯ �นักงานที่เข้าปรตกรรมว(ซุง���8����耀��s B3
                                -ตรวจประเม(นักงานที่เข้าปรร�านักงานที่เข้าปรแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ว
                -คุณพนักงานทลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ(นักงานที่เข้าปร(กที่เข้าประชุมตามแผนฯ �นักงานที่เข้าปรตกรรมแฮปปhrฯ
                                -ต(ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุต�Aงแอร,เก�าขนักงานที่เข้าปราดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ 38,000 บ�ที่เข้าประชุมตามแผนฯ �ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี H
                -ร�านักงานที่เข้าปรนักงานที่เข้าปรวดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุร�กษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าห,ธ์ 56    ารา  
                                -ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี �าย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี แอร,ตามต0าแหนักงานที่เข้าปร�งของร�านักงานที่เข้าปรคุณพนักงานท�า 3 ต�ว
                                -ต(ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุต�Aงแอร,เก�า(เพ(�ม) 1 ต�ว
                -ร�านักงานที่เข้าปรใหม� A1 (ร�านักงานที่เข้าปรรองเที่เข้าประชุมตามแผนฯ �าเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ(ม)
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                                -เคุณพนักงานทลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ร,พ!Aนักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ใต�ฝ/า ในักงานที่เข้าปรเขตแนักงานที่เข้าปรวร�านักงานที่เข้าปรคุณพนักงานท�า
                                                -ระบบที่เข้าประชุมตามแผนฯ �อนักงานที่เข้าปรA0าเย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี 7นักงานที่เข้าปรเก�า
                                                -ระบบสาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ไฟ สาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ส�ญ่ คือร้านลูกโป่ง และบริเวณหน้าลิฟต์ขนของ�����������ญ่ คือร้านลูกโป่ง และบริเวณหน้าลิฟต์ขนของ�����������าณ
4 โคุณพนักงานทรงการเคุณพนักงานทร!�องก0าเนักงานที่เข้าปร(ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุไฟฟ/า ส0ารองไฟอาคุณพนักงานทาร A ขนักงานที่เข้าปราดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ 750 KVA
                                -ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ0าเนักงานที่เข้าปร(นักงานที่เข้าปรการตามแผนักงานที่เข้าปร  เสร7จส(Aนักงานที่เข้าปรแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ว
                                                -ที่เข้าประชุมตามแผนฯ ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุสอบการใชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �งานักงานที่เข้าปรจร(งแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ว
                                                -ร�บมอบงานักงานที่เข้าปร พร�อมงานักงานที่เข้าปรแก�ไขภาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี หลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ง
5 โคุณพนักงานทรงการชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน (ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเเลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเอร,พลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�งงานักงานที่เข้าปรแสงอาที่เข้าประชุมตามแผนฯ (ตย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ,
                -อย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี H�ระหว�างการรวบรวมข�อมHลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะที่เข้าประชุมตามแผนฯ ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุสอบ
                                - Absorption Chiller 
                                - Solar Collector
6 เพ(�มเต(ม

     -  กระจกลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ(ฟต,แก�วที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��แตก เข�าตรวจสอบแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ว แลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะอย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี H�ในักงานที่เข้าปรข�Aนักงานที่เข้าปรตอนักงานที่เข้าปรของการดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ0าเนักงานที่เข้าปร(นักงานที่เข้าปรการของ
แผนักงานที่เข้าปรกซุง���8����耀��s�อมบ0าร�ง

     - บ�นักงานที่เข้าปรไดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุเลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ!�อนักงานที่เข้าปรฝL�งแผนักงานที่เข้าปรกนักงานที่เข้าปร�กเร�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี นักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ใชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �งานักงานที่เข้าปรไม�ไดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ�ในักงานที่เข้าปรขณะนักงานที่เข้าปร�A ว(ศวกรรมไดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ�ตรวจสอบแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�วพบว�า
ม�ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเHกเลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ!�อนักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ต�องเปลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ��ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี นักงานที่เข้าปรอย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี H�หลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเHกขณะนักงานที่เข้าปร�Aอย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี H�ในักงานที่เข้าปรข�Aนักงานที่เข้าปรตอนักงานที่เข้าปรการดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ0าเนักงานที่เข้าปร(นักงานที่เข้าปรการตรวจสอบแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะรอสร�ป

4 แผนักงานประจำเดือน เมกออกแบบฯ รุายงานักงานประจำเดือน เมความค�บหัสฯทีนักงานประจำเดือน เม)างานักงานประจำเดือน เมออกแบบฯ
งานักงานประจำเดือน เมที่ 18 เมษ� เสรุ\จำเดือน เมษายน 2556��p�����(ส,0นักงานประจำเดือน เม
- B2 งานักงานที่เข้าปร CD  งานักงานที่เข้าปรก�Aนักงานที่เข้าปรผนักงานที่เข้าปร�งกระจก, งานักงานที่เข้าปรปHพ!Aนักงานที่เข้าปร เสร7จเร�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี บร�อย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี  ร�านักงานที่เข้าปรย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี �าย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี เข�าแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ว
- B1 โคุณพนักงานทรงการ เฟส 5 เร�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี บร�อย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ�
- B3 งานักงานที่เข้าปรร�านักงานที่เข้าปรหมอฟLนักงานที่เข้าปร ก�Aนักงานที่เข้าปรผนักงานที่เข้าปร�งกระจกคุณพนักงานทลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ(นักงานที่เข้าปร(กสไมลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ, งานักงานที่เข้าปรก�Aนักงานที่เข้าปรผนักงานที่เข้าปร�งกระจกร�านักงานที่เข้าปรนักงานที่เข้าปรวดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุร�กษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าห,ธ์ 56    ารา 
งานักงานที่เข้าปรย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี �าย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ประตHบานักงานที่เข้าปรสว(งคุณพนักงานทH�, งานักงานที่เข้าปรสร�างห�องนักงานที่เข้าปรA0า B3 เหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ!อพ!Aนักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ที่เข้าประชุมตามแผนฯ างเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ(นักงานที่เข้าปร – การที่เข้าประชุมตามแผนฯ 0าคุณพนักงานทวามสะอาดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุห�าม

คุณพนักงานท�ณร�จ(มา  ก(�งวงษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าหา
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ราดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุนักงานที่เข้าปรA0า 
- B1 งานักงานที่เข้าปรบ�นักงานที่เข้าปรไดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุเพ�นักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ ,เลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ7บ  B1 /งานักงานที่เข้าปรร�านักงานที่เข้าปรหมฟLนักงานที่เข้าปร ซุง���8����耀��s�นักงานที่เข้าปรกระจก, งานักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �บก�นักงานที่เข้าปรสาดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุอ�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุร 2 เพ!�อต(ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ
ประตHม�วนักงานที่เข้าปร 8 ม.
งานักงานประจำเดือน เมโครุงการุอนักงานประจำเดือน เมาคตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.
- งานักงานที่เข้าปรรองเที่เข้าประชุมตามแผนฯ �าร�านักงานที่เข้าปรธ์ 56    นักงานที่เข้าปรา  28 เม.ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี . 56 -17 พ.คุณพนักงานท. 56
- งานักงานที่เข้าปรเปmดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุผนักงานที่เข้าปร�งข�างลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ(ฟต,แก�ว รอเปร�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี บเที่เข้าประชุมตามแผนฯ �ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี บราคุณพนักงานทา
- งานักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �บคุณพนักงานทานักงานที่เข้าปร  B5  รอเปร�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี บเที่เข้าประชุมตามแผนฯ �ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี บราคุณพนักงานทา ชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �างต(ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุสงกรานักงานที่เข้าปรต,
- งานักงานที่เข้าปรบ�ษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าหราคุณพนักงานท�ม เฟส 3 เร(�ม 1 ม(ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรา�นักงานที่เข้าปราย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี นักงานที่เข้าปร 56
- งานักงานที่เข้าปร B2 Shop เร(�มเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ!อนักงานที่เข้าปร ม(ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรา�นักงานที่เข้าปราย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี นักงานที่เข้าปร 56
- งานักงานที่เข้าปรประตH  Slide & Stock แผนักงานที่เข้าปรกนักงานที่เข้าปร�กเร�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี นักงานที่เข้าปร ที่เข้าประชุมตามแผนฯ 0าหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�งหนักงานที่เข้าปร�านักงานที่เข้าปร�กเร�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี นักงานที่เข้าปร
- งานักงานที่เข้าปร Mobile   A2B01 – A2B07  เคุณพนักงานทลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ร,แบบราย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะเอ�ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ

5 แผนักงานประจำเดือน เมกพฒนักงานประจำเดือน เมาธุรกา�รุก,จำเดือน เมษายน 2556��p�����(  รุายงานักงานประจำเดือน เม Update พ�0นักงานประจำเดือน เมที่ 18 เมษ� 
 Renovate พ�0นักงานประจำเดือน เมที่ 18 เมษ�  
           1.  B3R03-04 ร�านักงานที่เข้าปรนักงานที่เข้าปรวดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุร�กษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าห,ธ์ 56    ารา 9 เม.ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี . 56 – 8 พ.คุณพนักงานท. 56 
           2.  B3S01 ร�านักงานที่เข้าปรนักงานที่เข้าปรวดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุที่เข้าประชุมตามแผนฯ (พย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี , 5 พ.คุณพนักงานท. 56 – 5 ม(.ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี . 56
           3.  Telewiz A2R02 เลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ!�อนักงานที่เข้าปรเปmดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุจาก 27 เม.ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี . 56 เป"นักงานที่เข้าปร 30 เม.ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี .56 
รุ)านักงานประจำเดือน เมค)าเชุมพนักงานประจำ:าใหัสฯทีม:
           1. B1B42 ร�านักงานที่เข้าปรเส!Aอผ�าแฟชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ��นักงานที่เข้าปร
           2. B1B66 ร�านักงานที่เข้าปรส�กคุณพนักงานท(Aวถือเป็นความร่วมมือที่ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกราาวร
           3. A1B16-17 ร�านักงานที่เข้าปรเส!Aอผ�าเกาหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ม!อ 2
รุ)านักงานประจำเดือน เมค)าย)ายออก
           1. B1B23-24  ไม�ต�อส�ญ่ คือร้านลูกโป่ง และบริเวณหน้าลิฟต์ขนของ�����������ญ่ คือร้านลูกโป่ง และบริเวณหน้าลิฟต์ขนของ�����������าต�Aงแต�ว�นักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �� 11 เม.ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี . 56
           2. B3B07   ร�านักงานที่เข้าปรคุณพนักงานท�าเลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ(กเชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �า ว�นักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �� 20 เม.ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี . 56

คุณพนักงานท�ณนักงานที่เข้าปร�นักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ กร  ม�ศ(ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเป
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6 แผนักงานประจำเดือน เมกโฆษณา   ความค�บหัสฯทีนักงานประจำเดือน เม)าข้อ�องงานักงานประจำเดือน เมแผนักงานประจำเดือน เมกโฆษณา และงานักงานประจำเดือน เมก,จำเดือน เมษายน 2556��p�����(กรุรุม
      1. สรุ�ปก,จำเดือน เมษายน 2556��p�����(กรุรุมปรุะกวดือน เมษายน 2556��p�����(�com.sเตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.)นักงานประจำเดือน เม (Cover Dance) ที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ศHนักงานที่เข้าปรย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ,การคุณพนักงานท�าที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��จ�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุข%Aนักงานที่เข้าปรในักงานที่เข้าปรว�นักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �� 28 -29 
ม�นักงานที่เข้าปราคุณพนักงานทม 2556 ที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ผ�านักงานที่เข้าปรมา ไดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ�ร�บผลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเตอบร�บเป"นักงานที่เข้าปรอย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี �างดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ� โดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ม�ผH�ที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��สนักงานที่เข้าปรใจส�งคุณพนักงานทลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ(ปเข�ามาถือเป็นความร่วมมือที่ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรา%ง 70 ที่เข้าประชุมตามแผนฯ �ม 
แลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะบร(ษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าห�ที่เข้าประชุมตามแผนฯ ฯ ไดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ�คุณพนักงานท�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุเลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ!อกไว�เพ!�อออดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ(ชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ��นักงานที่เข้าปร 20-30 ที่เข้าประชุมตามแผนฯ �ม ส�วนักงานที่เข้าปรว�าในักงานที่เข้าปรปhต�อๆ ไปจะม�การจ�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุประกวดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ
หร!อไม�อย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี �างไร ที่เข้าประชุมตามแผนฯ างแผนักงานที่เข้าปรกจะนักงานที่เข้าปร0าเสนักงานที่เข้าปรอก�บผH�บร(หารต�อไป
      2. สรุ�ปก,จำเดือน เมษายน 2556��p�����(กรุรุมปรุะกวดือน เมษายน 2556��p�����(�com.sเพ)นักงานประจำเดือน เมที่ 18 เมษKเล\บ ที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ศHนักงานที่เข้าปรย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ,การคุณพนักงานท�า N Mark Plaza ร�วมก�บคุณพนักงานท�ณเอ� เจ�าของ
นักงานที่เข้าปร(ตย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี สาร Nail จ�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุข%Aนักงานที่เข้าปรในักงานที่เข้าปรว�นักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �� 8-9 เมษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าหาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี นักงานที่เข้าปร 2556 ม�ผH�สนักงานที่เข้าปรใจเข�าประกวดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุจ0านักงานที่เข้าปรวนักงานที่เข้าปรมากแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะผลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเตอบ
ร�บออกมาดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ�มาก
      3. ก,จำเดือน เมษายน 2556��p�����(กรุรุมตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.กแตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B��SERVICES/���à�����I�com.sun.star.:ง Back to school ในักงานที่เข้าปรชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �วงนักงานที่เข้าปร�Aไดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ�ม�การดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ0าเนักงานที่เข้าปร(นักงานที่เข้าปรการไปบ�างแลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ว 

คุณพนักงานท�ณศ(วร�ตนักงานที่เข้าปร,  พ��มไสว

7 ผ+)บรุ,หัสฯทีารุ ผH�บร(หารไดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ� Update แลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะแชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ร,ประสบการณ, 
- เร!�องไปเที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี วพ�กผ�อนักงานที่เข้าปรชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �วงสงกรานักงานที่เข้าปรต,ที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��พ�ที่เข้าประชุมตามแผนฯ ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี า จ.ชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเบ�ร� 
- จ0านักงานที่เข้าปรวนักงานที่เข้าปรลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเHกคุณพนักงานท�าลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเง ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี อดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุขาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเง อาจม�สาเหต�มาจาก คุณพนักงานทนักงานที่เข้าปรกลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�บต�างจ�งหว�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ, ผ�อนักงานที่เข้าปรรถือเป็นความร่วมมือที่ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกราคุณพนักงานท�นักงานที่เข้าปรแรก 
ก7เป"นักงานที่เข้าปรไดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ�
- ว�นักงานที่เข้าปรนักงานที่เข้าปร�AผH�บร(หาร True จะเข�ามาเย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ��ย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี มชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน มร�านักงานที่เข้าปรคุณพนักงานท�าต�วแที่เข้าประชุมตามแผนฯ นักงานที่เข้าปรจ0าหนักงานที่เข้าปร�าย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี  Sim แลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะบ�ตรเต(มเง(นักงานที่เข้าปร True 
เพ!�อเป"นักงานที่เข้าปรการส�งเสร(มการขาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี 
- อย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ากให�พนักงานที่เข้าปร�กงานักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �กที่เข้าประชุมตามแผนฯ �านักงานที่เข้าปรให�คุณพนักงานทวามส0าคุณพนักงานท�ญ่ คือร้านลูกโป่ง และบริเวณหน้าลิฟต์ขนของ�����������ก�บร�านักงานที่เข้าปรคุณพนักงานท�าที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ%งคุณพนักงานทนักงานที่เข้าปรเข�ามาเย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี อะๆ เป"นักงานที่เข้าปรการส�งเสร(ม
การตลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเาดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ เชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �นักงานที่เข้าปรร�านักงานที่เข้าปรแว�นักงานที่เข้าปรตาลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�งโปร�ง, ร�านักงานที่เข้าปรเจ� B3 เป"นักงานที่เข้าปรต�นักงานที่เข้าปร
- ม�โปรแกรมที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��จะที่เข้าประชุมตามแผนฯ �บพ!Aนักงานที่เข้าปร B3 ออกเพ!�อให�เพดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุานักงานที่เข้าปร B2 สHงข%Aนักงานที่เข้าปรจะที่เข้าประชุมตามแผนฯ 0าให�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุHโปร�ง แลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะส�งเสร(มย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี อดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ
ขาย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ร�านักงานที่เข้าปรคุณพนักงานท�า
- The mall ปร�บคุณพนักงานท�าเชุมตามแผนฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน �าข%Aนักงานที่เข้าปร 25% เนักงานที่เข้าปร!�องจากประสบปLญ่ คือร้านลูกโป่ง และบริเวณหน้าลิฟต์ขนของ�����������หา คุณพนักงานท�าจ�าง แลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะคุณพนักงานท�าพลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�งงานักงานที่เข้าปร 
- บร(ษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าห�ที่เข้าประชุมตามแผนฯ  ก0าลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�งขย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี าย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี งานักงานที่เข้าปรเพ!�อรองร�บปLญ่ คือร้านลูกโป่ง และบริเวณหน้าลิฟต์ขนของ�����������หาธ์ 56    �รก(จย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี �านักงานที่เข้าปรบางกะปmซุง���8����耀��sบเซุง���8����耀��sาในักงานที่เข้าปรอนักงานที่เข้าปราคุณพนักงานทต โดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุHที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��
บางใหญ่ คือร้านลูกโป่ง และบริเวณหน้าลิฟต์ขนของ������������ไว� บร(เวณใกลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ� Big C
- ในักงานที่เข้าปรเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ!อนักงานที่เข้าปรพฤษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น KPI ของแผนกใดก็ตามให้มองที่ภาพรวมคือเป้าหภาคุณพนักงานทม 56 ผH�บร(หารที่เข้าประชุมตามแผนฯ �Aง 3 ที่เข้าประชุมตามแผนฯ �านักงานที่เข้าปร แลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะคุณพนักงานท�ณลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเ�ดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุาว�ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นความร่วมมือที่ดี , จะเดี ถึงจะมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงหลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุ(นักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ างไปประเที่เข้าประชุมตามแผนฯ ศอเมร(กา 

คุณพนักงานท�ณอนักงานที่เข้าปร�นักงานที่เข้าปรต,  จ(ตรม�ศ(ลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเป�
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(ว�นักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �� 8 – 30 พ.คุณพนักงานท. 56)
- แลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะขอขอบคุณพนักงานท�ณพนักงานที่เข้าปร�กงานักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �กคุณพนักงานทนักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ ��ต�Aงใจที่เข้าประชุมตามแผนฯ 0างานักงานที่เข้าปร แลังสงกรานต์หลายวัน�������������������Ĉ�����x�4.สรุปยอดการใช้น้ำชีวภาพของ NAP คิดจากจำนวนการใช้น้ำโดยประมาณการค่าน้ำเะให�คุณพนักงานทวามร�วมม!อก�นักงานที่เข้าปรปฏิบัติการ ทางแผนกธุรการจะรีบดำเนินการในทันที และหากสามารถบันทึกภาพมาได้ก็จะขอบคุณมาก(บ�ต(งานักงานที่เข้าปรที่เข้าประชุมตามแผนฯ �กๆ ส�วนักงานที่เข้าปร
งานักงานที่เข้าปร 
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