
สรุ�ปวารุะการุปรุะชุมพนักงานประจำ�มพนักงานประจำเดือน มิกงานักงานประจำเดือน มิปรุะจำเดือน มิถุนายน 2556��������าเดือน มิถุนายน 2556��������������อนักงานประจำเดือน มิ ม�ถุนายน 2556��������������6�2. SBI   ขา�นักงานประจำเดือน มิายนักงานประจำเดือน มิ 2556
วนักงานประจำเดือน มิองคารุที่ 18 มิถ�� 18 ม�ถุนายน 2556��������������6�2. SBI   ขา�นักงานประจำเดือน มิายนักงานประจำเดือน มิ 2556 เวลา 09.00 นักงานประจำเดือน มิ. - 10.00 นักงานประจำเดือน มิ.  ณ. ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sun)องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sun.star.uno.+ดือน มิถุนายน 2556��������������โอ (เดือน มิถุนายน 2556��������������ม) ชุมพนักงานประจำ/นักงานประจำเดือน มิ 3 อาคารุ B

ล�าดือน มิถุนายน 2556�������������บ แผนักงานประจำเดือน มิก ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunวข้อ�)อ ผ+)รุายงานักงานประจำเดือน มิการุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunมายเห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sun.star.uno.�
1 แผนักงานประจำเดือน มิกที่ 18 มิถรุพยากรุบ�คคล  1.1 ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunนักงานประจำเดือน มิ)างานักงานประจำเดือน มิข้อ�องแผนักงานประจำเดือน มิกที่ 18 มิถรุพยากรุบ�คคล

   แนักงานประจำเดือน มิะนักงานประจำเดือน มิ�าพนักงานประจำเดือน มิกงานักงานประจำเดือน มิให้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunม8 3 ที่ 18 มิถ8านักงานประจำเดือน มิ
    1. นายเรืองชัย  หลั
องชัย  หลักหาร   (�ย  หลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�กหารืองชัย  หลั   (แจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���าแหน�ง  เจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�าหน�าที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลัวจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
!นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������
    2. นางสาวอมรืองชัย  หลัรืองชัย  หลั�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��น%  เพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ชัย  หลักหาร   (รืองชัย  หลัฤที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������ธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที()  (น*+ก) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���าแหน�ง เจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�าหน�าที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�ดซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา
!อ
    3. นางสาวก(ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(ยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา0ก  (ฝน) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���าแหน�ง พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������น�กงานเก�บเง(นหน�าห�องน!�า

ค*ณเอกชัย  หลักหาร   (�ย  รืองชัย  หลัอดซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา*ง

2 แผนักงานประจำเดือน มิกธุรกา�รุการุ ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunนักงานประจำเดือน มิ)าส8วนักงานประจำเดือน มิงานักงานประจำเดือน มิรุกษาความปลอดือน มิถุนายน 2556�������������ภัย�คคล��X�������* แสงสว่าง พบปัย
    1. ป=ายเสรุ�ม การืองชัย  หลัควบค*มปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา4ายเสรืองชัย  หลั(มจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น5งไปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาส�ารืองชัย  หลัวจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นส�วนแบ�งตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่าดพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
!นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������รืองชัย  หลัอบข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�าง ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��ะว�นนาใชัย  หลักหาร   (�
พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
!นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ส�าหรืองชัย  หลั�บโซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงานม
อถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะ
อพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
!นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������� ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะมาณ 2706 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��ารืองชัย  หลัางเมตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลัม� 120 บ?+ธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที 302 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��?� 22 ชัย  หลักหาร   (�อปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.s�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������าง
โลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���สม� 15 บ?+ธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที 50 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��?�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������างธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที*รืองชัย  หลัการืองชัย  หลัจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น5งจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะไม�ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ดปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา4ายโฆษณาที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������สามารืองชัย  หลัถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะด5งด?ดลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่?กค�าแค�จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะควบค*มให�
เปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาDนไปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��ามรืองชัย  หลัะเบ�ยบแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะให�จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�ดที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าให�สวยงาม
    2. การุบล>อคคนักงานประจำเดือน มิ  การืองชัย  หลับลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�อคคนเข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�าในศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที?นย%การืองชัย  หลัค�า ก�อนเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาFดที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าการืองชัย  หลัเน
�องจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นากที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำก�านมาไม� 
100% จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น5งวางแผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำกนงานก�นใหม�โดยข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีอความรืองชัย  หลั�วมม
อจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นากว(ศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากทีวกรืองชัย  หลัรืองชัย  หลัมอาคารืองชัย  หลั ให�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าการืองชัย  หลัเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาFดลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่(ฟที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������%
แก�ว10.00 น. ส�วนที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������างบ�นไดเลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่
�อน TOT เอาเสาก�!นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������างเด(นสแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��นเลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่สก�!นแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา4ายตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(ดบอก
เวลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่าเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาFด 10.00 น. จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะใส�ก*ญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sแจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��?กรืองชัย  หลัะจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นกที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������างรืองชัย  หลั�านกาแฟพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ������������������������������โซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา� ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา*Lมกดลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่(ฟที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������% B2 เปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาFด 10.00 น.
    3. อาห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunารุม�กล��นักงานประจำเดือน มิ ธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที*รืองชัย  หลัการืองชัย  หลัปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาฏิบัติการจะมาดูแลอาหารมีกลิ่(บ�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(การืองชัย  หลัจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะมาด?แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่อาหารืองชัย  หลัม�กลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่(�นจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าการืองชัย  หลัปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลั�บให�จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������.คอยตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลัวจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น
แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�วแจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�งมารืองชัย  หลั�วมก�บปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาฏิบัติการจะมาดูแลอาหารมีกลิ่(บ�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(การืองชัย  หลัเพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
�อภาพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�กษณ%ข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที?นย%การืองชัย  หลัค�า
    4. ถุนายน 2556��������������6�2. SBI   ขางข้อ�ยะฝาปAดือน มิถุนายน 2556������������� ถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะ�งข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมียะฝาปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาFดย�งไม�เปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่��ยน 100 % จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น5งที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าการืองชัย  หลัส�ารืองชัย  หลัวจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นรืองชัย  หลั�านไหนไม�เปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่��ยนจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะ
ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าการืองชัย  หลัปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลั�บรืองชัย  หลัวมที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������!งข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองไหว�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������อย?�บนห(!งข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมียะที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������อย?�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะ�ง
    5. ลานักงานประจำเดือน มิจำเดือน มิถุนายน 2556�������อดือน มิถุนายน 2556������������� A5 ได�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าการืองชัย  หลัว�ดพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
!นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������� จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�านวนรืองชัย  หลัถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะรืองชัย  หลัายเด
อน 9 บรืองชัย  หลั(ษ�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������ม�ก��คน ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������ะเบ�ยนย��ห�อรืองชัย  หลัถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะได�

ค*ณจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�กรืองชัย  หลักรืองชัย  หลั(ชัย  หลักหาร   (  ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������บไที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������รืองชัย  หลั
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ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าความเข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�าใจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นก�บเจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�าข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองรืองชัย  หลัถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาDนที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������เรืองชัย  หลั�ยบรืองชัย  หลั�อยเหลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่
อแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���ซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา�กซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา�อม รืองชัย  หลัปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาภ. ในการืองชัย  หลัจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�ดพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
!นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������
    6.ม�จำเดือน มิถุนายน 2556�������ฉาชุมพนักงานประจำ�พ ว�นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������� 27/05/56 รืองชัย  หลั�านโปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัโมชัย  หลักหาร   (��นชัย  หลักหาร   (�!น A2 กรืองชัย  หลัะเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาTาเง(นได�หายไปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาเน
�องจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นากเจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�าข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีอง
รืองชัย  หลั�านปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะมาที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������(!งกรืองชัย  หลัะเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาTาภายในรืองชัย  หลั�านแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�วไม�ได�อย?�รืองชัย  หลั�านจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น5งหาย จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น5งที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าการืองชัย  หลัปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะชัย  หลักหาร   (าส�มพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ�����������������������������นธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที%ก�บรืองชัย  หลั�าน
ค�าให�พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������กข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองม�ค�าตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���ว
     7. SBI เน
�องจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นากที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำก�านมาบ*คลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ากรืองชัย  หลัไม�ค�อยาปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะส(ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������ธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที(ภาพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น5งที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าการืองชัย  หลัข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีอเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่��ยนคนก�ได�
เปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่��ยนเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาDนที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������เรืองชัย  หลั�ยบรืองชัย  หลั�อยแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�ว
    8. งานักงานประจำเดือน มิบรุ�การุ ได�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าการืองชัย  หลัก�าหนดว�น เวลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่า ในการืองชัย  หลัที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าความสะอาดข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�ดพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
!นอย�างชัย  หลักหาร   (�ดเจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นน โดย
ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าความสะอาดสกายฮอลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่%ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ให�ถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะ��ข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี5!น ว�นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������� 16/6/56 ได�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าการืองชัย  หลัพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ�����������������������������นยาก�าจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�ดแมลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ง แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะม�ค(วซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา�ก
พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������รืองชัย  หลัมชัย  หลักหาร   (�!น B4 ว�นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������� 30/06/56 ในเด
อนน�!
    9. งานักงานประจำเดือน มิก�าจำเดือน มิถุนายน 2556�������ดือน มิถุนายน 2556�������������ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunนักงานประจำเดือน มิ+ ได�ข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีอจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�านวนกาวเพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������(�มจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นากศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที?นย%การืองชัย  หลัค�าที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าให�จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�บหน?ได�มากข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี5!น ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���!งแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���เด
อน
ม�นาคม ถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะ5ง พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ฤษภาคม จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�บไ 193 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���ว แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะด�าเน(นการืองชัย  หลัด�กให�มากข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี5!นพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������รืองชัย  หลั�อมควบค?�การืองชัย  หลัก�าจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�ด
แหลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�งอาหารืองชัย  หลั
     - งานักงานประจำเดือน มิตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sun.star.uno.รุวจำเดือน มิถุนายน 2556�������สอบการุปฏิบัติงาน รปภ. (Subcon�บตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sun.star.uno.�งานักงานประจำเดือน มิ รุปภัย�คคล��X�������* แสงสว่าง พบปั. (Subcontract) 
1. IAE  ข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีาด/ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������(!งจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น*ด  3  คน  เปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่��ยน  1  คน
2. SBI   ข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีาด/ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������(!งจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น*ด  2 คน  เปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่��ยน 1  คน หลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�บ 5 ครืองชัย  หลั�!ง
     - การุตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sun.star.uno.รุวจำเดือน มิถุนายน 2556�������สอบการุข้อ�นักงานประจำเดือน มิย)ายส��งข้อ�อง ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลัวจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นสอบพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������บ 21 ครืองชัย  หลั�!ง  ม�ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา0ญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sหาได�รืองชัย  หลั�บความเส�ยหาย 
10% แจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�งธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที*รืองชัย  หลัการืองชัย  หลัถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะ�ายรืองชัย  หลั?ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�ว
    - งานักงานประจำเดือน มิตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sun.star.uno.รุวจำเดือน มิถุนายน 2556�������สอบพ�/นักงานประจำเดือน มิที่ 18 มิถ��
* แสงสว�าง พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������บปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา0ญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sหาไฟกรืองชัย  หลัะพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������รืองชัย  หลั(บบ�าง
* ความเย�น ไม�ค�อยม�ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา0ญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sหา
* น!�ารืองชัย  หลั��ว น!�าซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา5มบางพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
!นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ส�วนใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.s�เปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาDนจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น*ดเด(ม ได�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าการืองชัย  หลัแจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�งให�ว(ศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากทีวกรืองชัย  หลัรืองชัย  หลัมเข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�าด�าเน(นการืองชัย  หลัแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�ว
* เฝ4ารืองชัย  หลัะว�งม(ชัย  หลักหาร   (ฉาชัย  หลักหาร   (�พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������������������� โจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นรืองชัย  หลัอ�วนผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำกอม ม�กจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะก�อเหตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��*ฉกชัย  หลักหาร   ((งว(�งรืองชัย  หลัาวที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������รืองชัย  หลั�พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ย%เชัย  หลักหาร   (�น สรืองชัย  หลั�อยคอที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������องค�า 
โที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������รืองชัย  หลัศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที�พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������%ม
อถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะ
อ เปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาDนตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���น

ค*ณชัย  หลักหาร   (�ยณรืองชัย  หลังค%  ศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากทีรืองชัย  หลั�จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น��น
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* ส�วนลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่านจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นอดลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่าดพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������รืองชัย  หลั�าว 117 ชัย  หลักหาร   (�วงน�!ฝนตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��กน!�าม�กจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������วมข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�งเน
�องจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นากม�ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�กษณะเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาDนแอ�งน!�าอย?�
ในซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาอย ให�พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������น�กงานที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������น�ารืองชัย  หลัถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นอดหรืองชัย  หลั
อส�ญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นรืองชัย  หลัไปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงามาตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(ดเส
!อก�นฝน แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะรืองชัย  หลัองเที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��ะไว�ด�วย 
*ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลัวจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นสอบพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
!นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������รืองชัย  หลั�านค�าม�กจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะน�าอาหารืองชัย  หลัที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ม�กลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่(�นแรืองชัย  หลังๆ เข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�ามาที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������านในบรืองชัย  หลั(เวณรืองชัย  หลั�าน หรืองชัย  หลั
อม�การืองชัย  หลัด
�ม
สปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาาย ส�วนใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.s�จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะมองเห�นแตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���ไกลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������อเจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�าหน�าที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������เข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�ามาใกลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�ก�จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะรืองชัย  หลั�บเรืองชัย  หลั�งเก�บข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองก�นหมดแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�ว 

3 ฝVายว�ศวกรุรุม  ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunนักงานประจำเดือน มิ)าข้อ�องงานักงานประจำเดือน มิฝVายว�ศวกรุรุม 
1 โครุงการุอนักงานประจำเดือน มิ�รุกษXพลงงานักงานประจำเดือน มิฯ การุใชุมพนักงานประจำ)ไฟเดือน มิถุนายน 2556��������������อนักงานประจำเดือน มิพฤษภัย�คคล��X�������* แสงสว่าง พบปัาคม ที่ 18 มิถ��ผ8านักงานประจำเดือน มิมา
                                -กลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่างว�น                 231,000 (230,000)              หน�วย 
                                -กลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่างค
น                 154,000 (138,000)              หน�วย
                -สรืองชัย  หลั*ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาเพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������(�มข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี5!น..............17,000......หน�วย................
                -สรืองชัย  หลั*ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาหน�วยใชัย  หลักหาร   (�ไฟฟ4ารืองชัย  หลัายเด
อน ย�อนหลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�ง 1 ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาh 
                                 ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาh   2555               ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาh   2556                     ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ดลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ง                       เพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������(�มข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี5!น 
พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ฤษภาคม              404,000             385,000                 19,000      หน�วย
2 ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลั�บปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลั*งพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
!นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ส�วนกลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่าง
                -พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
!นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������� B3 
                                -ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���!ง AHU ในพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
!นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ส�วนกลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่าง
                                                -ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������มชัย  หลักหาร   (�างฯ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���!งไปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�วจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�านวน 2 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���ว
                                                -เหลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่
ออ�ก 1 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���ว ส�งข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองว�นศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที*กรืองชัย  หลั%น�!
                                -งานรืองชัย  หลัะบบรืองชัย  หลั�านอาหารืองชัย  หลัในพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
!นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������
                                                -เมนไฟฟ4า
                                                -รืองชัย  หลัะบบด?ดคว�น ก�าจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�ดกลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่(�น
                -บ*ษรืองชัย  หลัาค�ม เฟสสาม
                                -เตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลั�ยมแผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำกนงาน
3 งานรืองชัย  หลั�านค�าใหม�

ค*ณศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากทีตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��วรืองชัย  หลัรืองชัย  หลัษ  จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น(ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��เง(น
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                -รืองชัย  หลั�านใหม� A1 (รืองชัย  หลั�านรืองชัย  หลัองเที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าเด(ม)
                                -ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���!งไฟฟ4าแสงสว�างที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������างเด(น ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา4ายไฟ
4 เครืองชัย  หลั
�องก�าเน(ดไฟฟ4า 
- ส�ารืองชัย  หลัองไฟอาคารืองชัย  หลั A ข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีนาด 750 Kva
                                -อย?�รืองชัย  หลัะหว�างตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���!งแผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำก�นซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา�บเส�ยงภายในห�องเครืองชัย  หลั
�องฯ 
                -ส�ารืองชัย  หลัองไฟอาคารืองชัย  หลั B ข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีนาด 88 Kva
                                -ซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา�อมหม�อน!�าเครืองชัย  หลั
�องยนตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��%
5 งานเซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาอรืองชัย  หลั%ว(สบ�นไดเลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่
�อน  ภายในห�างฯ ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������!งหมด 8 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���ว
                -พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������(จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นารืองชัย  หลัณาเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่��ยนบรืองชัย  หลั(ษ�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������ใหม�
                                -บรืองชัย  หลั(ษ�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ�������������� อ� ซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา� จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น� ฯ เรืองชัย  หลั(�มส�ญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sา เด
อนน�!
6 ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่(ฟตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��%โดยสารืองชัย  หลัแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่(ฟตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��%รืองชัย  หลัถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะยนตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��%
            -LA1 บ.ซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา�นย?ฯ แจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�งอ(นเวอเตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��อรืองชัย  หลั%ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������างานผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำก(ดปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงากตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(
                                -รืองชัย  หลัอตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลัวจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นสอบ รืองชัย  หลัอเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่��ยน
                -LA3 อ(นเวอเตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��อรืองชัย  หลั%เส�ย
                                -เปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่��ยนบอรืองชัย  หลั%ดส�วนการืองชัย  หลัที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������างานข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองเครืองชัย  หลั
�อง ใชัย  หลักหาร   (�งานได�ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงากตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(
                -LA4 เซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงานเซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาอรืองชัย  หลั%ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��?เส�ย
                                -เปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่��ยนใหม� ใชัย  หลักหาร   (�งานได�ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงากตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(
7 ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��?ออโตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���
                -เปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่��ยนรืองชัย  หลัะบบปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��?ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น(มห�าใหม�
                                -รืองชัย  หลั
!อถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะอนรืองชัย  หลัะบบเก�า ใชัย  หลักหาร   (�รืองชัย  หลัะบบใหม� บ.คอมพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������ไลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่น%ฯ 
8 กลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�องวงจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นรืองชัย  หลัปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาFดรืองชัย  หลัะบบไอพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ�����������������������������
                -เปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่��ยนโปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัแกรืองชัย  หลัมด?ภาพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะบ�นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������5กภาพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ใหม�
                                -ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลัวจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นสอบการืองชัย  หลัใชัย  หลักหาร   (�งานแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�วปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงากตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(ด�
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                                -ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���!งโปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัแกรืองชัย  หลัมที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������แผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำกนกธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที*รืองชัย  หลัการืองชัย  หลัแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�ว
9 โครืองชัย  หลังการืองชัย  หลัชัย  หลักหาร   ((ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่เลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่อรืองชัย  หลั%พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�งงานแสงอาที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������(ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��ย%
                -อย?�รืองชัย  หลัะหว�างการืองชัย  หลัรืองชัย  หลัวบรืองชัย  หลัวมข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�อม?ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������ดสอบ
                                - Solar Collector
                                                -พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������(จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นารืองชัย  หลัณาปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลั�บลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ดรืองชัย  หลัาคาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ง
                                                -หาแนวที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������างเพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������(�มความรืองชัย  หลั�อน

4 แผนักงานประจำเดือน มิกออกแบบฯ รุายงานักงานประจำเดือน มิความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunนักงานประจำเดือน มิ)างานักงานประจำเดือน มิออกแบบฯ
- งานออกแบบหลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�กๆ จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะแบ�งเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาDน 4 งาน ค
อ
1. งานออกแบบ
2. งานโครืองชัย  หลังการืองชัย  หลัส�วนกลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่าง
3 .งานปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลั�บปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลั*งรืองชัย  หลั�านค�า
4.งานซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา�อมบ�ารืองชัย  หลั*งที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������วไปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา
- งานปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลั�บปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลั*งรืองชัย  หลั�านค�า A1B23 – 24 แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�วเสรืองชัย  หลั�จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น
- งานปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลั�บปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลั*ง B3 เฟส 1-3 แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�วเสรืองชัย  หลั�จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น
- งานเฟส 4 ออกแบบบ?ธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�วเสรืองชัย  หลั�จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นโดยค*ณธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีน(กรืองชัย  หลั  ก�าลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�งด�าเน(นการืองชัย  หลัเรืองชัย  หลั
�องโตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��+ะ  เก�าอ�! ด?เรืองชัย  หลั
�องรืองชัย  หลัาคา 
ออกแบบลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ายพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
!นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������างเด(นเรืองชัย  หลั�ยบรืองชัย  หลั�อย 
-งานที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������*บสก�ดโครืองชัย  หลังสรืองชัย  หลั�าง เพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
�อลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ดน!�าหน�กชัย  หลักหาร   (�!น B5 รืองชัย  หลัอผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำก?�รืองชัย  หลั�บเหมาเข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�าด�าเน(นการืองชัย  หลัตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���อ
- งานซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา�อมแซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงามหลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�งคาส�งกะส�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������หมดสภาพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������������������� ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าเฉพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������าะจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น*ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���างหากโดยชัย  หลักหาร   (�างข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองบรืองชัย  หลั(ษ�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������ฯ
อย?�ในข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�!นตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��อนการืองชัย  หลัส�ารืองชัย  หลัวจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นหน�างาน + ส(�งข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีอง แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะด�าเน(นการืองชัย  หลั
-งานแบบ Sky hall ค*ณอ�ษฎาว*ธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที ก�าลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�งด�าเน(นการืองชัย  หลั
-งานออกแบบหลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�งคาสะพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������านลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่อยฝ0�งตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��ะว�นนา ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่(ฟที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������%แก�ว โดม ส�งให�ผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำก?�บรืองชัย  หลั(หารืองชัย  หลัปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะสานงานก�บ 
Hap ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���อไปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา 
-งานออก 3 D Office ผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำก?�รืองชัย  หลั�บเหมาแบบ ค*ณโบว%จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะเข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�ามา Present .ในว�นศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที*กรืองชัย  หลั%น�! 21/06/2556 เวลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่า 

ค*ณรืองชัย  หลั*จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น(มา  ก(�งวงษา
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16.00 น.
-งานย�ายที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������อน!�าฝน ชัย  หลักหาร   (�!น B4 รืองชัย  หลัอผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำก?�รืองชัย  หลั�บเหมาเสนอรืองชัย  หลัาคา
-งานที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������า Model Shop Mobile A2B02-07 โดยค*ณธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีน(กรืองชัย  หลั เสรืองชัย  หลั�จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�วอย?�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ห�องค*ณอน�นตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��%
-โยธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีาธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที(การืองชัย  หลัเข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��บางกะปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาF เข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�าตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลัวจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นสอบอาคารืองชัย  หลั หลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�กๆ 
1. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลัวจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นสอบรืองชัย  หลัะบบความแข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�งแรืองชัย  หลังข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���วอาคารืองชัย  หลั
2.อ*ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงากรืองชัย  หลัณ%ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะกอบตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���างๆ ข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองอาคารืองชัย  หลั อ*ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงากรืองชัย  หลัณ%ถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะ�งด�บเพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่(ง
3. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลัวจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นสอบสมรืองชัย  หลัรืองชัย  หลัถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะนะข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองรืองชัย  หลัะบบแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะอ*ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงากรืองชัย  หลัณ%ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���างๆ เพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
�ออพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ยพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������, รืองชัย  หลัะบบส�ญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sาณแจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�งเหตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��*เพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่(ง
ไหม�
4. การืองชัย  หลัตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลัวจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นสอบรืองชัย  หลัะบบบรืองชัย  หลั(หารืองชัย  หลัจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�ดการืองชัย  หลัเพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
�อความปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่อดภ�ยในอาคารืองชัย  หลั, แบบแปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่นอาคารืองชัย  หลั, ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������าง
หน�ไฟ, แผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำกนกซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา�อมอพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ยพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������

6 แผนักงานประจำเดือน มิกโฆษณา   ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunนักงานประจำเดือน มิ)าข้อ�องงานักงานประจำเดือน มิแผนักงานประจำเดือน มิกโฆษณา และงานักงานประจำเดือน มิก�จำเดือน มิถุนายน 2556�������กรุรุม
      1. การุปรุะกวดือน มิถุนายน 2556�������������ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunนักงานประจำเดือน มิ�8ม สาว Cool guy and Pretty girl ซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา5�งจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�ดข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี5!นในว�นอาที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������(ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��ย%ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������� 14 ก.ค.
56 ในชัย  หลักหาร   (�วงเชัย  หลักหาร   (�าจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะม�การืองชัย  หลัค�ดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���ว 30 หน*�ม  30  สาว แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะในชัย  หลักหาร   (�วงเย�นจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาDนการืองชัย  หลัปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะกวดแลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะ
ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะกาศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากทีผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำกลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ ซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา5�งในข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีณะน�!ได�ม�การืองชัย  หลัตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(ดโปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาสเตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��อรืองชัย  หลั% ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��ามมหาว(ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������ยาลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�ย แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะได�รืองชัย  หลั�บความรืองชัย  หลั�วมม
อจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นาก
ค*ณโอม แผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำกนกพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ�����������������������������ฒนาธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที*รืองชัย  หลัก(จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นในการืองชัย  หลัจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�ดที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าสปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาอที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������โฆษณา 
       2.  ก�จำเดือน มิถุนายน 2556�������กรุรุมสมมนักงานประจำเดือน มิาปรุะจำเดือน มิถุนายน 2556��������าปh 2556 ได�จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�ดให�ม�การืองชัย  หลัที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าบ*ญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sเลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�!ยงอาหารืองชัย  หลักลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่างว�นเด�กน�กเรืองชัย  หลั�ยน
แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะมอบชัย  หลักหาร   (*ดน�กเรืองชัย  หลั�ยน, อ*ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงากรืองชัย  หลัณ%การืองชัย  หลัศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที5กษา แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะม�การืองชัย  หลัลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�องแพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������องเที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ยว

ค*ณศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที(วรืองชัย  หลั�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��น%  พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������*�มไสว

7 แผนักงานประจำเดือน มิกจำเดือน มิถุนายน 2556�������ดือน มิถุนายน 2556�������������ซื้อ����/อ   ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunนักงานประจำเดือน มิ)าข้อ�องงานักงานประจำเดือน มิแผนักงานประจำเดือน มิกจำเดือน มิถุนายน 2556�������ดือน มิถุนายน 2556�������������ซื้อ����/อ
     สรุ�ปก�าห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunนักงานประจำเดือน มิดือน มิถุนายน 2556�������������การุครุ8าวๆ (ก�จำเดือน มิถุนายน 2556�������กรุรุมสมมนักงานประจำเดือน มิาปรุะจำเดือน มิถุนายน 2556��������าปh 2556 ในักงานประจำเดือน มิวนักงานประจำเดือน มิที่ 18 มิถ�� 6-7 กรุกฎาคม 2556)
วนักงานประจำเดือน มิที่ 18 มิถ�� 6 ม�ถุนายน 2556��������������6�2. SBI   ขา�นักงานประจำเดือน มิายนักงานประจำเดือน มิ 2556
 06.00 – 06.30 น.     น�ดข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี5!นรืองชัย  หลัถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะฯ ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�างศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที?นย%การืองชัย  หลัค�าฯ บรืองชัย  หลั(เวณ 123  (หากมาสายเก(น 06.30 น. 
จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะห�กเง(นนาที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะ 5 บาที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������) หมายเหตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��* : รืองชัย  หลัถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะออกไม�เก(น 07.00 น.
11.00-14.00 น.        เด(นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������างมาถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะ5งรืองชัย  หลัรืองชัย  หลั.ฯ ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�งหว�ดกาญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นนบ*รืองชัย  หลั� ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าก(จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นกรืองชัย  หลัรืองชัย  หลัมเลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�!ยงอาหารืองชัย  หลัเด�ก 

ค*ณว�ฒนา  แซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา�เตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���ยว
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น�กเรืองชัย  หลั�ยน แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะรืองชัย  หลั�วมรืองชัย  หลั�บปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������านอาหารืองชัย  หลัพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������รืองชัย  หลั�อมน�องๆ รืองชัย  หลัวมถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะ5งก(จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นกรืองชัย  หลัรืองชัย  หลัมเลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�นเกมส% ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���างๆ แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะมอบ
ข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองให�รืองชัย  หลั.รืองชัย  หลั.ฯ
15.00 น.                  เด(นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������างถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะ5งที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ�����������������������������ก ผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำก5!งหวานรืองชัย  หลั�สอรืองชัย  หลั%ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ�������������� จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�งหว�ดกาญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นนบ*รืองชัย  หลั� พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ�����������������������������กผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำก�อนตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��ามอ�ธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าทียาศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที�ย
18.00 น.                  น�ดพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������บก�น(จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น*ดน�ดพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������บจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะแจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�งอ�กครืองชัย  หลั�!ง) เพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
�อลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�องแพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������รืองชัย  หลั�บปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������านอาหารืองชัย  หลั
บ*ฟเฟLตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��%บนแพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
20.00 น.                  กลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�บมาถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะ5งที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ�����������������������������ก แยกย�ายพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ�����������������������������กผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำก�อนตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��ามอ�ธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าทียาศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที�ย
วนักงานประจำเดือน มิที่ 18 มิถ�� 7 ม�ถุนายน 2556��������������6�2. SBI   ขา�นักงานประจำเดือน มิายนักงานประจำเดือน มิ 2556
เชัย  หลักหาร   (�า – 10.00 น.        รืองชัย  หลั�บปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������านอาหารืองชัย  หลัเชัย  หลักหาร   (�าบ*ฟเฟLตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��% ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������างรืองชัย  หลั�สอรืองชัย  หลั%ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�ดเตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลั�ยมไว�
12.00 น.                 เชัย  หลักหาร   (�คเอ�าที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������% ออกจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นากที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ�����������������������������กเพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
�อเด(นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������างกลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�บกรืองชัย  หลั*งเที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ฯ รืองชัย  หลัะหว�างที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������างจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นะแวะให�
ซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา
!อข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองฝากที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������รืองชัย  หลั�านแก�ว แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะแวะส�กการืองชัย  หลัะองค%พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������รืองชัย  หลัะปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาฐมเจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นด�ย% 
19.00-20.00 น.       กลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�บถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะ5งกรืองชัย  หลั*งเที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������พื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������ฯ โดยสว�สด(ภาพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
เพ��มเตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sun.star.uno.�ม   ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������มที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������รืองชัย  หลั�บบรืองชัย  หลั(จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นาค อ*ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงากรืองชัย  หลั%การืองชัย  หลัศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที5กษาตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���างๆ โดย ค*ณรืองชัย  หลั*จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น(มา ค*ณอน*ว�ฒน% ค*ณว�ฒนา ค*ณณ�ฐ
วด� ค*ณศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที(วรืองชัย  หลั�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��น% หากพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������น�กงานที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������านใดสนใจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นรืองชัย  หลั�วมที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าบ*ญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีอเชัย  หลักหาร   ((ญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sได�เลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ย

ผ+)บรุ�ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�ERVICES/���à�����I�com.sunารุ   -   แนะน�าผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำก?�บรืองชัย  หลั(หารืองชัย  หลั ค*ณอาณ�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(  จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น(ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลัม�ศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที(ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา� (ค*ณเนย) เรืองชัย  หลั�ยนจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นบปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลั(ญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.sาโที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������มาจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นากอเมรืองชัย  หลั(กา ข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีณะ
น�!ก�าลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�งเรืองชัย  หลั�ยนรืองชัย  หลั?�งานบรืองชัย  หลั(หารืองชัย  หลัก�บค*ณอน�นตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��% อย?� 
 -  ได�เชัย  หลักหาร   (�าที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������บางใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.s�ได�ส�าเรืองชัย  หลั�จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นเพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������
�อข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมียายธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที*รืองชัย  หลัก(จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น โดยตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���องข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีอข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีอบค*ณ ค*ณลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�ดดาว�ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ย% ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะสาน
งานก�บเจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น�าข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองให� โดยที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ด(นด�งกลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�าวเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาDนที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������าเลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ด�มาก ฝ0�งตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลังข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี�ามก�าลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�งก�อสรืองชัย  หลั�างห�างเซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา�นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������รืองชัย  หลั�ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่, 
ด�านหลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่�งเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาDนบางใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไม่ลดป้ายโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้าแค่จะควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบและให้จัดทำให้สวยงาม������������������������Ȩ�����©�com.s�ซื้อ�P��� �����C�    3. นางสาวกิติยา  สมปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา(ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���! แลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ะบรืองชัย  หลั(เวณด�านหน�าเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาDนที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������างลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่งรืองชัย  หลัถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะไฟฟ4าพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������อด� ถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมี 120 บู๊ธ 302 ตู้ 22 ช็อปใหญ่ทางโลตัสมี 15 บู๊ธ 50 ตู้ทางธุรการจึงจะ
อว�าเปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาDนการืองชัย  หลัด�ที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ได�
ข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมียายธิ์  (นุ๊ก) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที*รืองชัย  หลัก(จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีองน�อมจ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น(ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��% 
-  ชัย  หลักหาร   (�วงที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������คณะผ่านมาไม่ 100% จึงวางแผนงานกันใหม่โดยขอความร่วมมือจากวิศวกรรมอาคาร ให้ทำก?�บรืองชัย  หลั(หารืองชัย  หลัเด(นที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������างไปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���างปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงารืองชัย  หลัะเที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������ศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ���องข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีอข้าง ตะวันนาใช้พื้นที่สำหรับโซนมือถือพื้นที่ ประมาณ 2706 ตารางเมตรมีอบค*ณพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������������������น�กงานที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ��������������*กที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ���������������านที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ได�ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาฏิบัติการจะมาดูแลอาหารมีกลิ่(บ�ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��(
หน�าที่ตรวจพื้นที่���� �������scꔬ౩峼ೣ����������������ได�เปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงาDนอย�างด�

ค*ณอน�นตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��%   จ็ค) ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้น(ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่���� ��รืองชัย  หลัม�ศูนย์การค้า ก่อนเปิดทำการเนื่องจากที(ลักหาร   (แจ็ค) ตำแหน่ปัก  (ฝน) ตำแหน่ง พนักงา�

ปAดือน มิถุนายน 2556�������������การุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม
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