
สรุ�ปวารุะการุปรุะชุมพนักงานประจำ�มพนักงานประจำเดือน พฤกงานักงานประจำเดือน พฤปรุะจำเดือน พฤษภาคม 2556���������าเดือน พฤษภาคม 2556���������x�����อนักงานประจำเดือน พฤ พฤษภาคม 2556
วนักงานประจำเดือน พฤองคารุที่ 21 พฤษ�� 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 นักงานประจำเดือน พฤ. - 10.00 นักงานประจำเดือน พฤ.  ณ. ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�(องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�����������*ดือน พฤษภาคม 2556���������x����+โอ (เดือน พฤษภาคม 2556���������x����+ม) ชุมพนักงานประจำ/นักงานประจำเดือน พฤ 3 อาคารุ B

ล�าดือน พฤษภาคม 2556���������x����บ แผนักงานประจำเดือน พฤก ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�วข้อ�(อ ผ*(รุายงานักงานประจำเดือน พฤการุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�มายเห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�ตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ������������
1 แผนักงานประจำเดือน พฤกที่ 21 พฤษรุพยากรุบ�คคล  1.1 ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�นักงานประจำเดือน พฤ(างานักงานประจำเดือน พฤข้อ�องแผนักงานประจำเดือน พฤกที่ 21 พฤษรุพยากรุบ�คคล

 1)  แนักงานประจำเดือน พฤะนักงานประจำเดือน พฤ�าพนักงานประจำเดือน พฤกงานักงานประจำเดือน พฤให้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�ม9 5 ที่ 21 พฤษ9านักงานประจำเดือน พฤ
    1. นายสุริยัน  อิ	ริยัน  อินเอี�ย�น  อินเอี่ยม   (ยา) ตำแ�นเอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ��ยม   (ยา) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �าแหน�ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�าหน�าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ริยัน  อินเอีวจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��
    2. นายปริยัน  อินเอี�ชา  เกตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� 	วงษา  (ซอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �าแหน�ง ช�างที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��วไป
    3. นายริยัน  อินเอีฎิฏญ์  ลาประ�ฏญ์  ลาประโคน  (,  ลาปริยัน  อินเอีะโคน  (โอินเอี่ยม   (ยา) ตำแม) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �าแหน�ง เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�าหน�าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl�ฒนาธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊	ริยัน  อินเอีก�จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI
    4. นางสุริยัน  อิาวกชพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translริยัน  อินเอี  สุริยัน  อิก	ลปาริยัน  อินเอี�ญ์  ลาประโคน  (ากริยัน  อินเอี  (ป	4ก) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �าแหน�ง เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�าหน�าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�ญ์  ลาประโคน  (ช�
    5. นางสุริยัน  อิาวศิริขวัญ  แก้ว�ริยัน  อินเอี�ขว�ญ์  ลาประโคน  (  แก�วใน (เนม) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �าแหน�งเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�าหน�าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊	ริยัน  อินเอีการิยัน  อินเอีแผนกซ�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแมบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�าริยัน  อินเอี	ง
 2) แจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�งให�พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translน�กงานที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st	กที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�านตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ริยัน  อินเอี หริยัน  อินเอี�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแแขวนบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ริยัน  อินเอีพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translน�กงานด�วย
 3) พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translน�กงานที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงอินเอี่ยม   (ยา) ตำแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกไปปฏ�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �งานภายนอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� ให�ลงช��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแเข�า - อินเอี่ยม   (ยา) ตำแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกในสุริยัน  อิม	ดที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� ศิริขวัญ  แก้ว>นย,
ปริยัน  อินเอีะสุริยัน  อิานงานด�วยที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st	กคริยัน  อินเอี� ง เพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแให�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ริยัน  อินเอีวจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIสุริยัน  อิอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranได�
 4) เริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงการิยัน  อินเอีสุริยัน  อิแกนน� วเข�า – อินเอี่ยม   (ยา) ตำแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกงาน หากพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translน�กงานที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�านใดม�ป@ญ์  ลาประโคน  (หาสุริยัน  อิแกนน� วไม�ได� หริยัน  อินเอี�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแสุริยัน  อิแกน
ไม�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแยๆ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �อินเอี่ยม   (ยา) ตำแง

ค	ณเอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกช�ย  ริยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแดซ	ง

2 แผนักงานประจำเดือน พฤกธุรกา�รุการุ ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�นักงานประจำเดือน พฤ(าส9วนักงานประจำเดือน พฤงานักงานประจำเดือน พฤรุกษาความปลอดือน พฤษภาคม 2556���������x����ภย
     - งานักงานประจำเดือน พฤอบรุมเพ+�มเสรุ+มสรุ(างที่ 21 พฤษกษะและความรุ*( โดยค	ณอินเอี่ยม   (ยา) ตำแน�นตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� , กริยัน  อินเอีริยัน  อินเอีมการิยัน  อินเอีบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�ษ�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st ได�สุริยัน  อิ�งตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ว
แที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stน ค	ณช�ยณริยัน  อินเอีงค,  ศิริขวัญ  แก้วริยัน  อินเอี�จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI��น เพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแเข�าอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอีมด�งน� 
    1. งานอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอีมเสุริยัน  อิมาริยัน  อินเอี�กษ,
    2. เหย��ยวอินเอี่ยม   (ยา) ตำแาษา
    3. อินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอีมอินเอี่ยม   (ยา) ตำแาษาจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIริยัน  อินเอีาจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIริยัน  อินเอี
     - งานักงานประจำเดือน พฤตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�����������รุวจำเดือน พฤษภาคม 2556��������สอบการุปฏิบัติงาน รปภ. (Subcon+บตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�����������+งานักงานประจำเดือน พฤ รุปภ. (Subcontract) 

ค	ณช�ยณริยัน  อินเอีงค,  ศิริขวัญ  แก้วริยัน  อินเอี�จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI��น
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1. IAE  ขาด/ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st� งจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI	ด  1  คน  เปล��ยน  2  คน
2. SBI   ขาด/ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st� งจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI	ด  1 คน  เปล��ยน 3  คน เน��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIากด��มสุริยัน  อิ	ริยัน  อินเอีา ม�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแาการิยัน  อินเอีมLนเมาและตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดภาริยัน  อินเอีะสุริยัน  อิ�วน
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ว
     - การุตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�����������รุวจำเดือน พฤษภาคม 2556��������สอบการุข้อ�นักงานประจำเดือน พฤย(ายส+�งข้อ�อง ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ริยัน  อินเอีวจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIสุริยัน  อิอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran 18 คริยัน  อินเอี� ง  ไม�ม�ป@ญ์  ลาประโคน  (หา
    - งานักงานประจำเดือน พฤตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�����������รุวจำเดือน พฤษภาคม 2556��������สอบพ�/นักงานประจำเดือน พฤที่ 21 พฤษ��
* แสุริยัน  อิงสุริยัน  อิว�าง พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranป@ญ์  ลาประโคน  (หาไฟกริยัน  อินเอีะพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�าง
* ความเยQน ผ�ดปกตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � ค�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแ โซนม�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเ�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแหน�า A2B23  และ A2B41 ความเยQนไม�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��วถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเLงแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ได�แจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�ง
ว�ศิริขวัญ  แก้ววกริยัน  อินเอีริยัน  อินเอีมเข�าด�าเน�นการิยัน  อินเอีแล�ว
* น �าริยัน  อินเอี��ว น �าซLมบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranางพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��สุริยัน  อิ�วนใหญ์  ลาประโคน  (�เปUนจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI	ดเด�ม ได�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าการิยัน  อินเอีแจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�งให�ว�ศิริขวัญ  แก้ววกริยัน  อินเอีริยัน  อินเอีมเข�าด�าเน�นการิยัน  อินเอีแล�ว
* สุริยัน  อิ�วนลานจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIอินเอี่ยม   (ยา) ตำแดลาดพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translริยัน  อินเอี�าว 117 ม�ริยัน  อินเอีถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIอินเอี่ยม   (ยา) ตำแดสุริยัน  อิ>งสุริยัน  อิ	ดปริยัน  อินเอีะมาณ 15 ค�น 
*แจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�งเตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนสุริยัน  อิ	น�ขนอินเอี่ยม   (ยา) ตำแนขวางปริยัน  อินเอีะตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� >อินเอี่ยม   (ยา) ตำแ	ดริยัน  อินเอี 1 ให�ริยัน  อินเอีะม�ดริยัน  อินเอีะว�งด�วยอินเอี่ยม   (ยา) ตำแาจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเ>กก�ดได� หากสุริยัน  อิ	น�ขเข�ามานอินเอี่ยม   (ยา) ตำแน
ภายในศิริขวัญ  แก้ว>นย,การิยัน  อินเอีค�าฯ ริยัน  อินเอีบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranกวนแจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�ง จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl. หริยัน  อินเอี�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊	ริยัน  อินเอีการิยัน  อินเอี เพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแด�าเน�นการิยัน  อินเอีด�วย
ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�นักงานประจำเดือน พฤ(างานักงานประจำเดือน พฤข้อ�องแผนักงานประจำเดือน พฤกธุรกา�รุการุ  
1. งานักงานประจำเดือน พฤตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�����������รุวจำเดือน พฤษภาคม 2556��������รุ(านักงานประจำเดือน พฤค(าเปIดือน พฤษภาคม 2556���������x����สายปIดือน พฤษภาคม 2556���������x����ก9อนักงานประจำเดือน พฤ ริยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranเด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ผ�านมาม�การิยัน  อินเอีปริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�านค�าปXดก�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนเวลา 1 ริยัน  อินเอี�าน
ค�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแ B2B13 แจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�งเตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนริยัน  อินเอี�านค�าเปXดไฟที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st� งไว� A1R05
2. งานโปริยัน  อินเอีโมช��น ธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊	ริยัน  อินเอีการิยัน  อินเอีควบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranค	มด>แลการิยัน  อินเอีเข�ามาจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�ดบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran>\ธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊ขอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงอินเอี่ยม   (ยา) ตำแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแแกไนซ,ผลเปUนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��เริยัน  อินเอี�ยบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแยไม�ม�
พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��เสุริยัน  อิ�ยหาย
3. งานตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ริยัน  อินเอีวจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIล �าแนวเสุริยัน  อิ�น ได�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดแนวเสุริยัน  อิ�นใหม�แล�วที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��โซนม�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเ�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแ โซนบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran	ษริยัน  อินเอีาค�มได�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าการิยัน  อินเอียกเล�ก
- ป]ายเสุริยัน  อิริยัน  อินเอี�ม ไดเริยัน  อินเอี��มที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าการิยัน  อินเอีแจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�งริยัน  อินเอี�านค�าให�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าป]ายสุริยัน  อิวยงามไม�ให�ใข�ป]ายเข�ยนด�วยปากกาแล�ว
- การิยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ�พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translเดที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� ได�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแ�พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translเดที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stให�เปUนป@จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI	บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�นในการิยัน  อินเอีย�ายอินเอี่ยม   (ยา) ตำแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกย�ายเข�าขอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran>\ธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊โดยเกQบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranในริยัน  อินเอี>ป
แปลนอินเอี่ยม   (ยา) ตำแาคาริยัน  อินเอี และเปUนเลขบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran>\ธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ย�งเช�าอินเอี่ยม   (ยา) ตำแย>� หริยัน  อินเอี�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran>\ธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊ว�าง
4. งานม�เตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแริยัน  อินเอี,ไฟปริยัน  อินเอีะจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�าเด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st� งศิริขวัญ  แก้ว>นย,การิยัน  อินเอีค�ากQเปUนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��เริยัน  อินเอี�ยบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแยในเด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ผ�านมา
5. การิยัน  อินเอีย�ายขอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงเข�าอินเอี่ยม   (ยา) ตำแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกเปUนอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ	ปกริยัน  อินเอีณ, และเฟอินเอี่ยม   (ยา) ตำแริยัน  อินเอี,น�เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIอินเอี่ยม   (ยา) ตำแริยัน  อินเอี,ในริยัน  อินเอี�านค�าควบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranค	มได�เปUนอินเอี่ยม   (ยา) ตำแย�างด�ไม�ม�การิยัน  อินเอี 

ค	ณอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊�พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translล  ศิริขวัญ  แก้วริยัน  อินเอี�เดช
ค	ณจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�กริยัน  อินเอีกริยัน  อินเอี�ช  ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranไที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stริยัน  อินเอี

หน้�า 2/8



กริยัน  อินเอีะที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าผ�ดริยัน  อินเอีะเบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�ยบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranเน��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIากที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ผ�านมาธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊	ริยัน  อินเอีการิยัน  อินเอีเน�นอินเอี่ยม   (ยา) ตำแธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranายกฎิฏญ์  ลาประริยัน  อินเอีะเบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�ยบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าความเข�าใจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIก�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�านค�า
6. ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าปริยัน  อินเอีะว�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ผ>�ริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranเหมา ด>ได�ค�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนข�างด� ม�เศิริขวัญ  แก้วษขยะในไซด,งานกQแจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�งให�ผ>�ริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.TranเหมาเกQบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranอินเอี่ยม   (ยา) ตำแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกเปUนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��
เริยัน  อินเอี�ยบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแย
7. ความปลอินเอี่ยม   (ยา) ตำแดภ�ยขอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงผ>�ริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranเหมา ได�ม�การิยัน  อินเอีตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ริยัน  อินเอีวจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIสุริยัน  อิอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ	ปกริยัน  อินเอีณ,ความปลอินเอี่ยม   (ยา) ตำแดภ�ยเปUนอินเอี่ยม   (ยา) ตำแย�างด�เพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแ
ป]อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงก�นเหตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� 	อินเอี่ยม   (ยา) ตำแ�นไม�พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.TranslLงปริยัน  อินเอีะสุริยัน  อิงค, จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI	ดผ�านเข�าขอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงผ>�ริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranเหมาให�เข�าหน�าศิริขวัญ  แก้ว>นย,เพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl�ยงช�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stางเด�ยวเพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแ
ง�ายตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �อินเอี่ยม   (ยา) ตำแการิยัน  อินเอีควบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranค	มหากม�ขอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงช� นใหญ์  ลาประโคน  (�จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIะพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl�จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIาริยัน  อินเอีณาความสุริยัน  อิะดวกตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ามแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �กริยัน  อินเอีณ�ไป
8. การิยัน  อินเอีสุริยัน  อิ�งเอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกสุริยัน  อิาริยัน  อินเอี ธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊	ริยัน  อินเอีการิยัน  อินเอีได�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าการิยัน  อินเอีแจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIกเอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกสุริยัน  อิาริยัน  อินเอีค�าเช�าใบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranเสุริยัน  อิริยัน  อินเอีQจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIเปUนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��เริยัน  อินเอี�ยบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแยในเด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ผ�านมา
9. การิยัน  อินเอีเกQบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranเง�นลานจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIอินเอี่ยม   (ยา) ตำแด / ห�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงน �า N1, N2 เปUนงานปริยัน  อินเอีะจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�าว�นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊	ริยัน  อินเอีการิยัน  อินเอีได�ด�าเน�นการิยัน  อินเอีเริยัน  อินเอี�ยบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแย
ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st	กว�น
10. งานตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ริยัน  อินเอีวจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIสุริยัน  อิอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranสุริยัน  อิ�งมอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranและตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ริยัน  อินเอีวจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIสุริยัน  อิอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran ห�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงว�จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�ย ธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊	ริยัน  อินเอีการิยัน  อินเอีด�าเน�นการิยัน  อินเอีเปUนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��เริยัน  อินเอี�ยบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแยพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran
ป@ญ์  ลาประโคน  (หาม�ขยะมากในห�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแง แตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stาง NAP เข�าจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�ดการิยัน  อินเอีเปUนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��เริยัน  อินเอี�ยบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแยที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st	กคริยัน  อินเอี� ง
11. การิยัน  อินเอีก�าจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�ดแมลง ในริยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranเด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแน แมลงสุริยัน  อิาบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranน�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแยลง เริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงหน>ได�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าการิยัน  อินเอีวางยาช� น 5 หน>ซาลง
แตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �กQย�งม�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแย>�
12. งานกล�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงวงจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIริยัน  อินเอีปXด ริยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranเด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ผ�านมาได�ใช�กล�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงวงจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIริยัน  อินเอีปXดด>ภาพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranล>กค�าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�ากริยัน  อินเอีะเปdาตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ก
หน�าธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊นาคาริยัน  อินเอีไที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stยพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translาณ�ชย, และพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranว�าม�คนขโมยโที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stริยัน  อินเอีศิริขวัญ  แก้ว�พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st,ม�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเ�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแ ริยัน  อินเอี�าน A2C02 
13. งานความปลอินเอี่ยม   (ยา) ตำแดภ�ย เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIอินเอี่ยม   (ยา) ตำแแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translวงมาล�ยในริยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranเด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนน�  เช�ญ์  ลาประโคน  (ให�ลงจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIากสุริยัน  อิะพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translานลอินเอี่ยม   (ยา) ตำแยที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st	กคริยัน  อินเอี� งที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��
เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ
14. งานความสุริยัน  อิะอินเอี่ยม   (ยา) ตำแาด NAP ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าความสุริยัน  อิะอินเอี่ยม   (ยา) ตำแาดได�เปUนอินเอี่ยม   (ยา) ตำแย�างด�ค�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนข�างที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIะเช��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแฟ@งค�าสุริยัน  อิ��งในเริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแง
งานด� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแ�กอินเอี่ยม   (ยา) ตำแย�างงานค�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนข�างเยอินเอี่ยม   (ยา) ตำแะ พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translริยัน  อินเอี�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแมที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st� งตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ามงานในใบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranงานขอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงผ>�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�หาริยัน  อินเอี ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดป@ญ์  ลาประโคน  (หาตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �อินเอี่ยม   (ยา) ตำแง
น��งแที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stนหน�าห�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงน �าไปหนL�งคน
15. งานด>แลตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �นไม� ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนน� ป	dยหมดริยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแการิยัน  อินเอีสุริยัน  อิ��งซ� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแ การิยัน  อินเอีริยัน  อินเอีดน �าพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translลว�า บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranางจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI	ดย�งไม�ได�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าการิยัน  อินเอีริยัน  อินเอีด
อินเอี่ยม   (ยา) ตำแย�างตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �อินเอี่ยม   (ยา) ตำแเน��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATILงได�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ามแก�ไขอินเอี่ยม   (ยา) ตำแย�างใกล�ช�ด
16. ปริยัน  อินเอีะสุริยัน  อิานงานก�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranแผนกตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �างๆ กริยัน  อินเอีณ�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��เก��ยวข�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงก�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranแผนกอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ��นไม�สุริยัน  อิามาริยัน  อินเอีถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเแก�ไขได�
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17. การิยัน  อินเอีบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�การิยัน  อินเอี ม�การิยัน  อินเอีที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าความสุริยัน  อิะอินเอี่ยม   (ยา) ตำแาดกริยัน  อินเอีะจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIกในพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��สุริยัน  อิ>ง งานริยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran 6 เด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแน อินเอี่ยม   (ยา) ตำแย>�ริยัน  อินเอีะหว�างปริยัน  อินเอีะเม�น
ผล
18. เริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงริยัน  อินเอีะเบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�ยบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเ�งขยะ สุริยัน  อิ�าหริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเ�งขยะฝาปXดได�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าการิยัน  อินเอีแจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIกริยัน  อินเอีะเบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�ยบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranโซนม�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเ�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st� งหมดแล�ว 
ก�าล�งริยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ามผล
ป@ญ์  ลาประโคน  (หาในช�วงกลางค�น การิยัน  อินเอีด>แล Sup คอินเอี่ยม   (ยา) ตำแนแที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stริยัน  อินเอีค SBI ป@ญ์  ลาประโคน  (หาการิยัน  อินเอีหล�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranลดลงช�ดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIน ม�ความเช��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแ
ฟ@งมากขL น แตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �เริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงเน� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงานย�งที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าก�นได�ไม�ค�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแยด� ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl�ฒนาก�นตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �อินเอี่ยม   (ยา) ตำแไป

3 ฝLายว+ศวกรุรุม  ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�นักงานประจำเดือน พฤ(าข้อ�องงานักงานประจำเดือน พฤฝLายว+ศวกรุรุม 
1 โคริยัน  อินเอีงการิยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแน	ริยัน  อินเอี�กษ,พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translล�งงานฯ การิยัน  อินเอีใช�ไฟเด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนเมษายน ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ผ�านมา

                                -กลางว�น                 230,000 หน�วย (225,000) 
                                -กลางค�น                 138,000 หน�วย (151,000)
                -สุริยัน  อิริยัน  อินเอี	ปลดลง 8,000 หน�วย
                -การิยัน  อินเอีไฟฟ]าฯ ปริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranค�า Ft ลดลง (พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translค.-สุริยัน  อิค.)
                                -หน�วยละ  46.92   สุริยัน  อิตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� างค, 
                -สุริยัน  อิริยัน  อินเอี	ปหน�วยใช�ไฟฟ]าริยัน  อินเอีายเด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแน ย�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนหล�ง 1 ปq 
                                   ปq   2555                     ปq   2556                     ลดลง                       เพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl��มขL น
     เมษายน                  391,000                 368,000                 23,000    หน�วย
2 ปริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranปริยัน  อินเอี	งพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��สุริยัน  อิ�วนกลาง
                -พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� B3 
                                -เด�นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแน �าเยQนจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�ายในพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��สุริยัน  อิ�วนกลาง
                                                -ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�มช�างฯ เด�นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแน �าเยQนถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเLงจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI	ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � งเคริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงแล�ว

-ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �วเคริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแง AHU ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � งพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� น 5 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �น
สุริยัน  อิ�งขอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงว�นศิริขวัญ  แก้ว	กริยัน  อินเอี,ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� 24 น� 

                -ห�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงน �า B3

ค	ณศิริขวัญ  แก้วตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� วริยัน  อินเอีริยัน  อินเอีษ  จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� เง�น
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                                -ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � งแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแริยัน  อินเอี,เคล��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� และไฟฟ]าแสุริยัน  อิงสุริยัน  อิว�างแล�ว
                -งานย�ายที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแน �าเยQนและริยัน  อินเอีางไฟ พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� B1
                                -งานที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแน �าเยQน ม�ผ>�ริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranเหมาเสุริยัน  อินอินเอี่ยม   (ยา) ตำแริยัน  อินเอีาคาแล�ว  2 ริยัน  อินเอีาย
                                -ริยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแการิยัน  อินเอีน�าเสุริยัน  อินอินเอี่ยม   (ยา) ตำแผ>�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�หาริยัน  อินเอี 
                -บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran	ษริยัน  อินเอีาค�ม เฟสุริยัน  อิสุริยัน  อิาม
                                -เตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ริยัน  อินเอี�ยมงาน
3 งานริยัน  อินเอี�านค�าใหม�
                -คล�น�กที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�นตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� กริยัน  อินเอีริยัน  อินเอีมแฮปปquฯ B3
                                -ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � งแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแริยัน  อินเอี,เก�าขนาด 38,000 บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�ย> 

ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�มช�างฯ ด�าเน�นการิยัน  อินเอีแล�ว
                -ริยัน  อินเอี�านนวดริยัน  อินเอี�กษ,ธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊าริยัน  อินเอีา  B3
                                -ย�ายแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแริยัน  อินเอี,ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ามตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �าแหน�งขอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงริยัน  อินเอี�านค�า 3 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ว
                                -ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � งแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแริยัน  อินเอี,เก�า(เพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl��ม) 1 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ว
                                                ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�มช�างด�าเน�นการิยัน  อินเอีแล�ว
                -ริยัน  อินเอี�านนวดก�นเอินเอี่ยม   (ยา) ตำแง B3
                                -ย�ายแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแริยัน  อินเอี,ชน�ดแขวน 1 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ว
                                -ยกเล�กแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแริยัน  อินเอี,ชน�ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดผน�ง
                -ริยัน  อินเอี�านใหม� A1 (ริยัน  อินเอี�านริยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงเที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าเด�ม)
                                -เคล�ยริยัน  อินเอี,พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ใตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ฝ]า ในเขตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� แนวริยัน  อินเอี�านค�า
                                                -ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�มช�างฯด�าเน�นการิยัน  อินเอีแล�ว
                                -งานไฟฟ]าแสุริยัน  อิงสุริยัน  อิว�าง เตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �าริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranไฟฟ]า และป]ายไฟ
4 โคริยัน  อินเอีงการิยัน  อินเอีเคริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงก�าเน�ดไฟฟ]า สุริยัน  อิ�าริยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงไฟอินเอี่ยม   (ยา) ตำแาคาริยัน  อินเอี A
                -อินเอี่ยม   (ยา) ตำแย>�ริยัน  อินเอีะหว�างตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � งแผ�นซ�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranเสุริยัน  อิ�ยงภายในห�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงเคริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงฯ 
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5 งานเซอินเอี่ยม   (ยา) ตำแริยัน  อินเอี,ว�สุริยัน  อิบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�นไดเล��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแน  ภายในห�างฯ ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st� งหมด 8 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ว
                -พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl�จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIาริยัน  อินเอีณาเปล��ยนบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�ษ�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stใหม�
                                -ม�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�ษ�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stเสุริยัน  อินอินเอี่ยม   (ยา) ตำแริยัน  อินเอีาคาแล�วจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�านวน 2 ริยัน  อินเอีาย
6 กล�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงวงจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIริยัน  อินเอีปXดริยัน  อินเอีะบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranไอินเอี่ยม   (ยา) ตำแพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl�
                -เปล��ยนโปริยัน  อินเอีแกริยัน  อินเอีมด>ภาพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translและบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stLกภาพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translใหม�
                                -อินเอี่ยม   (ยา) ตำแย>�ริยัน  อินเอีะหว�างตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ริยัน  อินเอีวจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIสุริยัน  อิอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranการิยัน  อินเอีใช�งาน
7 โคริยัน  อินเอีงการิยัน  อินเอีช�ลเลอินเอี่ยม   (ยา) ตำแริยัน  อินเอี,พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translล�งงานแสุริยัน  อิงอินเอี่ยม   (ยา) ตำแาที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ย,
                -อินเอี่ยม   (ยา) ตำแย>�ริยัน  อินเอีะหว�างการิยัน  อินเอีริยัน  อินเอีวบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอีวมข�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแม>ลและที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stดสุริยัน  อิอินเอี่ยม   (ยา) ตำแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran
                                - Absorption Chiller ม�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�ษ�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ผล�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� เคริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงภายในปริยัน  อินเอีะเที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stศิริขวัญ  แก้วได�แล�ว
                                                -ด>งานตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �วเคริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงขนาด 80 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �น ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran.ไที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stยอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ�สุริยัน  อิเที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�ริยัน  อินเอี,นฯ 
                                - Solar Collector
                                                -พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl�จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIาริยัน  อินเอีณาปริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranลดริยัน  อินเอีาคาลง

4 แผนักงานประจำเดือน พฤกออกแบบฯ รุายงานักงานประจำเดือน พฤความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�นักงานประจำเดือน พฤ(างานักงานประจำเดือน พฤออกแบบฯ
- งานที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ก�าล�งด�าเน�นการิยัน  อินเอี. งานตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดคาน B5.  ด�าเน�นการิยัน  อินเอีไปแล�วริยัน  อินเอีวม 9 คาน 
- งานตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �อินเอี่ยม   (ยา) ตำแเน��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแง ค�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงานที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st	บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นช� นลอินเอี่ยม   (ยา) ตำแย แถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranห�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงนอินเอี่ยม   (ยา) ตำแนพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl��สุริยัน  อิาล��
- และงานก�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแสุริยัน  อิริยัน  อินเอี�างห�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงสุริยัน  อิตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� \อินเอี่ยม   (ยา) ตำแกศิริขวัญ  แก้ว�ลป�โฆษณา
-งานสุริยัน  อิริยัน  อินเอี�าง shop B3.  แล�วเสุริยัน  อิริยัน  อินเอี,จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI 3 เฟสุริยัน  อิ เริยัน  อินเอี��มจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIาก ริยัน  อินเอี�านแฮปปquสุริยัน  อิไมล, เดนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�ลคล�น�ค. ริยัน  อินเอี�านริยัน  อินเอี�กษ,ธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊าริยัน  อินเอีา
นวดแผนไที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stย ริยัน  อินเอี�านริยัน  อินเอี�กษ,ธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊าริยัน  อินเอีาสุริยัน  อิปา ริยัน  อินเอี�านสุริยัน  อิามาริยัน  อินเอีถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเนวดแผนไที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stย ซL�งเปล��ยนช��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIากริยัน  อินเอี�านก�นเอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงแผน
ไที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stย เสุริยัน  อิริยัน  อินเอีQจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIเริยัน  อินเอี�ยบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแย
- งานที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ก�าล�งด�าเน�นการิยัน  อินเอีงานเกQบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอีายละเอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ�ยดผน�งว�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stย	ช	มชน 
- แนวพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stางเด�นเข�าห�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงน �า B3
-  ฝากด>เริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงไฟแสุริยัน  อิงสุริยัน  อิว�างช� นน� ด�วย
- งานริยัน  อินเอี�าน A1B23-24 ก�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแสุริยัน  อิริยัน  อินเอี�างแล�วเสุริยัน  อิริยัน  อินเอี,จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI เปXด site ว�นน� 
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- งานอินเอี่ยม   (ยา) ตำแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran 
-  อินเอี่ยม   (ยา) ตำแย>�ริยัน  อินเอีะหว�างการิยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranหล�งคาสุริยัน  อิะพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translานลอินเอี่ยม   (ยา) ตำแยฝ@�งที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stางอินเอี่ยม   (ยา) ตำแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกล�ฟที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st,แก�ว
- งานที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�า model. shop mobile A2.    
- งานอินเอี่ยม   (ยา) ตำแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran office B4. อินเอี่ยม   (ยา) ตำแย>�ริยัน  อินเอีะหว�างการิยัน  อินเอีที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าภาพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl 3 D. ผ>�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranสุริยัน  อิ�งแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran Lobby มาให�ด>
ก�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแน ห�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ��นจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIะที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stยอินเอี่ยม   (ยา) ตำแยมาเริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแยๆ งานที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIะที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �อินเอี่ยม   (ยา) ตำแค�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแการิยัน  อินเอีริยัน  อินเอี� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแแนวห�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�ดซ� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแเด�ม 
-งานโคริยัน  อินเอีงการิยัน  อินเอีตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �อินเอี่ยม   (ยา) ตำแไป ม�แผนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran	ษริยัน  อินเอีาค�ม เฟสุริยัน  อิ 3 เริยัน  อินเอี��มเด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนหน�า งาน shop B2. ริยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl�ฒนาธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊	ริยัน  อินเอีก�จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI
ปริยัน  อินเอีะสุริยัน  อิานงานริยัน  อินเอี�านค�าก�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแน 
- งานซ�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแมบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�าริยัน  อินเอี	งที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��วไปตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ามริยัน  อินเอีายละเอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ�ยดในใบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranงานที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ม�

5 แผนักงานประจำเดือน พฤกพฒนักงานประจำเดือน พฤาธุรกา�รุก+จำเดือน พฤษภาคม 2556��������  รุายงานักงานประจำเดือน พฤ Update พ�/นักงานประจำเดือน พฤที่ 21 พฤษ��
 รุ(านักงานประจำเดือน พฤค(าเปIดือน พฤษภาคม 2556���������x����ให้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�ม9
           1.  A1B24 ริยัน  อินเอี�านริยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงเที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�า เปXดบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�การิยัน  อินเอีภายในว�นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� 28 พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl.ค.56 
           2. B1B43 ริยัน  อินเอี�านขายเคริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงสุริยัน  อิ�าอินเอี่ยม   (ยา) ตำแางเปXดบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�การิยัน  อินเอีตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � งแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ว�นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� 9 พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translฤษภาคม 56
           3. B1B8A โปริยัน  อินเอีโมช��น 3 เด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแน เปXดบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�การิยัน  อินเอี 13 พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl.ค 56 – 12 สุริยัน  อิ.ค.56 เปUนริยัน  อินเอี�านขายเสุริยัน  อิ� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแผ�า 
และกริยัน  อินเอีะเปdาแฟช��น 
Renovate
           1. B3S01  ริยัน  อินเอี�านนวดก�นเอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงเปล��ยนช��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแเปUนสุริยัน  อิามาริยัน  อินเอีถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเนวดแผนไที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stยเปXดบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�การิยัน  อินเอีตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � งแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ว�นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� 
18 พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl.ค.56 เปUนตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �นไป
           2. B3R02  ริยัน  อินเอี�านแฮปปquสุริยัน  อิไมล,เดนที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stอินเอี่ยม   (ยา) ตำแล เปXดบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�การิยัน  อินเอีตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � งแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ว�นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� 19 เม.ย.56
           3. B3R03-04 ปริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranปริยัน  อินเอี	งพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��น�าจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIะแล�วแสุริยัน  อิริยัน  อินเอีQจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIภายในว�นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� 23 พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl.ค.56 แตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stางบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�ษ�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stฯ 
ค�ดค�าเช�าไปตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � งแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ว�นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� 13 พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl.ค.56
           4. A1P16  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ��วริยัน  อินเอีถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�วริยัน  อินเอี, เริยัน  อินเอี��มที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าการิยัน  อินเอีปริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranปริยัน  อินเอี	งพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � งแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ว�นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� 10 พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl.ค.56
เรุ��องที่ 21 พฤษ��ฝาก
            ช�วงน� ม�พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��เช�าภายในศิริขวัญ  แก้ว>นย,การิยัน  อินเอีค�าฯ ว�างหลายพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� หากพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translน�กงานที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�านใดริยัน  อินเอี>�จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�กก�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอี�าน

ค	ณริยัน  อินเอีฎิฏญ์  ลาประ�ฏญ์  ลาประโคน  (,  ลาปริยัน  อินเอีะโคน

หน้�า 7/8



ค�าด�ๆ ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ก�าล�งหาพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��เช�า กQเช�ญ์  ลาประโคน  (แนะน�าให�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �อินเอี่ยม   (ยา) ตำแขอินเอี่ยม   (ยา) ตำแเช�าพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl� นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ได�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��แผนกพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl�ฒนาธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊	ริยัน  อินเอีก�จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI

6 แผนักงานประจำเดือน พฤกโฆษณา   ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�นักงานประจำเดือน พฤ(าข้อ�องงานักงานประจำเดือน พฤแผนักงานประจำเดือน พฤกโฆษณา และงานักงานประจำเดือน พฤก+จำเดือน พฤษภาคม 2556��������กรุรุม
      1. สรุ�ปการุตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�����������กแตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�����������9ง รุายการุส9งเสรุ+มการุข้อ�าย Back to school โดยที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stางแผนกโฆษณาได�
ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าการิยัน  อินเอีตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � งแบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranริยัน  อินเอีนด,เนอินเอี่ยม   (ยา) ตำแริยัน  อินเอี,ขนาดใหญ์  ลาประโคน  (� และป]ายโฆษณาในแผนกน�กเริยัน  อินเอี�ยน
      2. การุปรุะกวดือน พฤษภาคม 2556���������x����ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�นักงานประจำเดือน พฤ�9ม สาว Sexy boy and girl ซL�งจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIะจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�ดขL นในว�นที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�� 29 – 30 ม�.ย. 56 ขณะน� 
อินเอี่ยม   (ยา) ตำแย>�ในข� นตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนการิยัน  อินเอีด�าเน�นการิยัน  อินเอี

ค	ณอินเอี่ยม   (ยา) ตำแน	ว�ฒน,  ถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเ>กธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊ริยัน  อินเอีริยัน  อินเอีม

7 แผนักงานประจำเดือน พฤกจำเดือน พฤษภาคม 2556��������ดือน พฤษภาคม 2556���������x����ซื้อ�����/อ   ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�นักงานประจำเดือน พฤ(าข้อ�องงานักงานประจำเดือน พฤแผนักงานประจำเดือน พฤกจำเดือน พฤษภาคม 2556��������ดือน พฤษภาคม 2556���������x����ซื้อ�����/อ
      1. เริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�าหน�าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�ดซ� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ลาอินเอี่ยม   (ยา) ตำแอินเอี่ยม   (ยา) ตำแกไป ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนน� สุริยัน  อิ�มภาษณ,แล�วและได�เล�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแกพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translน�กงานที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIะเข�ามา
ริยัน  อินเอี�วมงานแล�วแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ดป@ญ์  ลาประโคน  (หาที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ผอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ. ย�งไม�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแน	ญ์  ลาประโคน  (าตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่�����  อินเอี่ยม   (ยา) ตำแย>�ในข� นตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนขอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงแผนกที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stริยัน  อินเอี�พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translยากริยัน  อินเอีบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran	คคล ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIะ
ด�าเน�นการิยัน  อินเอีริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translน�กงานและน�ดหมายเริยัน  อินเอี��มงาน สุริยัน  อิ�วนเริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงการิยัน  อินเอีสุริยัน  อิ��งซ� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแขอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงหริยัน  อินเอี�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแ เบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�กจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�ายขอินเอี่ยม   (ยา) ตำแงที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�ด
ซ� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแกQจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIะม�ค	ณว�ฒนา (ห�วหน�าแผนก) และพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translน�กงานพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translาริยัน  อินเอี,ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stไที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stม, ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ช�วยงานที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��แผนกจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�ดซ� อินเอี่ยม   (ยา) ตำแจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIนถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเLง
สุริยัน  อิ� นเด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนน� 
      2. เริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงสุริยัน  อิ�มมนาปริยัน  อินเอีะจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�าปq 2556 ในปqน� เริยัน  อินเอีาจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIะไปที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�งหว�ดกาญ์  ลาประโคน  (จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIนบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran	ริยัน  อินเอี� สุริยัน  อิ�วนริยัน  อินเอีายละเอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ�ยดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �างๆ 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงริยัน  อินเอีอินเอี่ยม   (ยา) ตำแสุริยัน  อิริยัน  อินเอี	ปก�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนแล�วจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIะแจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�งให�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stริยัน  อินเอีาบัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ�กคริยัน  อินเอี� ง

ค	ณว�ฒนา  แซ�เตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ยว

เพ+�มเตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/�����忨೩ಘ��怀ಙ濤ಙ�����������+ม - สุริยัน  อิ�าหริยัน  อินเอี�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translน�กงานที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��เข�าปริยัน  อินเอีะช	มปริยัน  อินเอีะจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�าเด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนสุริยัน  อิายเก�น 15 นาที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st� ค�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแเข�าริยัน  อินเอี�วมปริยัน  อินเอีะช	มตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � งแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � 09.16 
น. เปUนตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �นไป จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIะไม�น�บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tranสุริยัน  อิถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเ�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �ในการิยัน  อินเอีปริยัน  อินเอีะเม�นผลปริยัน  อินเอีะจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�าปqให� ม�ผลตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� � งแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �การิยัน  อินเอีปริยัน  อินเอีะช	มปริยัน  อินเอีะจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�า
เด�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแนม�.ย. 56 เปUนตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �นไป
- ฝากเริยัน  อินเอี��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงซอินเอี่ยม   (ยา) ตำแยลาดพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translริยัน  อินเอี�าว 117 ช�วงที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st��ม�ฝนตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� กจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIะที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าให�น �าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�วมข�งถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเนน ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าให�เวลาสุริยัน  อิ�ญ์  ลาประโคน  (จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIริยัน  อินเอีไป
มา(น�าริยัน  อินเอีถือหน้า A2B23  และ A2B41 ความเไปจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIอินเอี่ยม   (ยา) ตำแด) ไม�สุริยัน  อิะดวก และซอินเอี่ยม   (ยา) ตำแย ลาดพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translริยัน  อินเอี�าว 117 ม�ข�าวการิยัน  อินเอีจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI� ช�งที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stริยัน  อินเอี�พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translย,บัญชี�a_JP��� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Tran�อินเอี่ยม   (ยา) ตำแยคริยัน  อินเอี� งที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.st�าให�ริยัน  อินเอี>�สุริยัน  อิLก
ไม�ปลอินเอี่ยม   (ยา) ตำแดภ�ยในการิยัน  อินเอีสุริยัน  อิ�ญ์  ลาประโคน  (จ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIริยัน  อินเอีไปมา ฝากปริยัน  อินเอีะสุริยัน  อิานงานเพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Transl��อินเอี่ยม   (ยา) ตำแหาแนวที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stางป]อินเอี่ยม   (ยา) ตำแงก�นแก�ไข 

ค	ณวณ�ชยา  น�นตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� ะว�น

ค	ณอินเอี่ยม   (ยา) ตำแ�ที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.stธุรกิจ�a_JP���������@�    4. นางสาวกชพร  สกุลปาริญากร  (ปุ๊�พื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.sun.star.i18n.Translริยัน  อินเอี  แจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่����� �����C�/IMPLEMENTATI�มสุริยัน  อิอินเอี่ยม   (ยา) ตำแาด

ปIดือน พฤษภาคม 2556���������x����การุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม
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