
สรุ�ปวารุะการุปรุะชุมพนักงานประจำ�มพนักงานประจำเดือน กรกงานักงานประจำเดือน กรปรุะจำเดือน กรกฎาคม 2556���������าเดือน กรกฎาคม 2556���������x�����อนักงานประจำเดือน กร กรุกฎาคม 2556
วนักงานประจำเดือน กรองคารุที่ 16 กรก�� 16 กรุกฎาคม 2556 เวลา 09.00 นักงานประจำเดือน กร. - 10.00 นักงานประจำเดือน กร.  ณ. ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.s&องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.un(ดือน กรกฎาคม 2556���������x����)โอ (เดือน กรกฎาคม 2556���������x����)ม) ชุมพนักงานประจำ-นักงานประจำเดือน กร 3 อาคารุ B

ล�าดือน กรกฎาคม 2556���������x����บ แผนักงานประจำเดือน กรก ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sวข้อ�&อ ผ(&รุายงานักงานประจำเดือน กรการุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sมายเห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.un�
1 แผนักงานประจำเดือน กรกที่ 16 กรกรุพยากรุบ�คคล  1.1 ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sนักงานประจำเดือน กร&างานักงานประจำเดือน กรข้อ�องแผนักงานประจำเดือน กรกที่ 16 กรกรุพยากรุบ�คคล

- แจ้งน�งนโยบายและแนวทางการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี�จ้งนารณาปร�บอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา�ตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�าจ้งน�างป� 2557 โดยว�ธีการสอบ ตามที่ได้ประกาศแจ้งไปแล้วลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 คื!การสอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบ ตามท!$ได�
ประกาศแจ้งน�งไปแล�วลงว�นท!$ 15 กรกฎาค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประม 2556 ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา
พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีน�กงานจ้งนะต�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางท+าข้อสอบ จำนวน 3 ช�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาสอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบ จ้งน+านวน 3 ชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ/ด
ชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ/ดท!$ 1 ข้อสอบ จำนวน 3 ช�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาสอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามจ้งน+าระยะยาว (ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามร1�แผนกต�างๆ ภายในบร�ษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  �ท ท�7งหมด 12 แผนก รวม 
100 ข้อสอบ จำนวน 3 ช�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา
ชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ/ดท!$ 2 ข้อสอบ จำนวน 3 ช�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาสอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามจ้งน+าระยะส�7น รวม 50 ข้อสอบ จำนวน 3 ช�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา
ชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ/ดท!$ 3 ข้อสอบ จำนวน 3 ช�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาสอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามสามารถทางสต�ป<ญญา รวม 120 ข้อสอบ จำนวน 3 ช�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา ประกอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบด�วย
            -  ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามร1�ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามสามารถท�$วไป ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประณ�ตศาสตร> และภาษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  าไทย
            - ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามร1�เก!$ยวก�บธีการสอบ ตามที่ได้ประกาศแจ้งไปแล้วลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 คื/รก�จ้งนพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีลาซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เป�า
            - ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามร1�ภาษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  าอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา�งกฤษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  
          โดยแต�ละแผนกเข้อสอบ จำนวน 3 ช!ยนผลงานท!$ประสบค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามส+าเรBจ้งนท!$ผ�านมา และงานท!$ก+าล�งด+าเน�นการ
ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามร1�ใหม� เหต/การณ>ใหม�ๆ ท!$เก!$ยวข้อสอบ จำนวน 3 ช�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางและเปCนประโยชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเน>ก�บงานในแผนกและบร�ษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  �ทส�ง
ไฟล>ให�ทางแผนกทร�พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปียากรบ/ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประล ภายในว�นท!$ก+าหนด ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาว�นจ้งน�นทร>ท!$ 29 กรกฎาค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประม 2556
เพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาจ้งน�ดท+าเปCนข้อสอบ จำนวน 3 ช�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาสอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบต�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาไป
- ชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ!7แจ้งนงเร*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางการจ้งน�ายโบน�ส กลางป� 2556 ท!$ต�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางน+าเข้อสอบ จำนวน 3 ช�า – อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาก ในเง�นเด*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานม�ถ/นายน 2556 
เน*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางจ้งนากเก!$ยวเน*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางก�บงบประมาณ และการน+าส�งภาษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  ! ข้อสอบ จำนวน 3 ชอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางบร�ษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  �ท โดยอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาย1�ในรอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประรG$งป�แรก
ข้อสอบ จำนวน 3 ชอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางภาษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  !จ้งนGงต�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางน+าเข้อสอบ จำนวน 3 ช�าในส�7นเด*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานม�ถ/นายน และทางแผนกทร�พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปียากรบ/ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประลได�ส�งเชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเBค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประโบน�ส
ให�ก�บผ1�บร�หารเพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาจ้งน�ายให�พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีน�กงานต�7งแต�ส�7นเด*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานม�ถ/นายนแล�ว แต�ส�วนท!$ผ1�บร�หารย�งไม�ได�

ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณล�ดดาว�ลย>  โสณโชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเต�
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จ้งน�ายเชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเBค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประโบน�สให�พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีน�กงานบางท�านน�7น จ้งนะน+าเร*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางน!7ปรGกษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  าและสร/ปก�บผ1�บร�หารภายในว�นน!7
   แนักงานประจำเดือน กระนักงานประจำเดือน กร�าพนักงานประจำเดือน กรกงานักงานประจำเดือน กรให้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sม7 1 ที่ 16 กรก7านักงานประจำเดือน กร

1. นางสาวอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาภ�รด!  ล+าด�บ   (ส�ม)  ต+าแหน�ง  เจ้งน�าหน�าท!$ธีการสอบ ตามที่ได้ประกาศแจ้งไปแล้วลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 คื/รการแผนกพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี�ฒนาธีการสอบ ตามที่ได้ประกาศแจ้งไปแล้วลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 คื/รก�จ้งน
ตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.un�าแห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sนักงานประจำเดือน กร7งงานักงานประจำเดือน กรว7าง 
       1. เจำเดือน กรกฎาคม 2556��������&าห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sนักงานประจำเดือน กร&าที่ 16 กรก��ธุรการแผนกซ่อมบำรุง หา�รุการุแผนักงานประจำเดือน กรกซ่อมบำรุง หากพนักงานท่านใดมีคนรู7อมบ�ารุ�ง หากพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีน�กงานท�านใดม!ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประนร1�จ้งน�ก หร*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาเพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานท!$ว�างงาน
อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาย1�และม!ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณสมบ�ต�ตามต+าแหน�งงาน กBสามารถแนะน+ามาสม�ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประรได�

ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณเอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตากชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�ย  รอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาดซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เป/ง

2 แผนักงานประจำเดือน กรกธุรการแผนกซ่อมบำรุง หา�รุการุ ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sนักงานประจำเดือน กร&างานักงานประจำเดือน กรธุรการแผนกซ่อมบำรุง หา�รุการุ
    1. งานักงานประจำเดือน กรลานักงานประจำเดือน กรจำเดือน กรกฎาคม 2556��������อดือน กรกฎาคม 2556���������x���� A5 ได�บ�ตรแล�วอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาย1�ในข้อสอบ จำนวน 3 ช�7นตอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานการต�ดและเค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประล*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบบ�ตร และจ้งนะน+าแจ้งนกท�นท!
    2. การุก�าจำเดือน กรกฎาคม 2556��������ดือน กรกฎาคม 2556���������x����ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sนักงานประจำเดือน กร( ได�ส+ารวจ้งนภายในศ1นย>การค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�าฯ และอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา/ดร1ไปแล�ว และในเด*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานท!$ผ�านมาม!การ
ด�กจ้งน�บได� ประมาณ 100 ต�ว 
ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sนักงานประจำเดือน กร&าส7วนักงานประจำเดือน กรงานักงานประจำเดือน กรรุกษาความปลอดือน กรกฎาคม 2556���������x����ภัย������`���Ɛ϶����뽀ۡŸ϶ň϶જ݃레ள�ۡ瞐ย
    1. ตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.unรุวจำเดือน กรกฎาคม 2556��������สอบรุปภัย������`���Ɛ϶����뽀ۡŸ϶ň϶જ݃레ள�ۡ瞐. Sub
     IAE. ข้อสอบ จำนวน 3 ชาดจ้งน/ด  1  เปล!$ยนต�ว   3   นาย
     SBI.  ข้อสอบ จำนวน 3 ชาดจ้งน/ด  -  เปล!$ยนต�ว   1  นาย
    2. ตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.unรุวจำเดือน กรกฎาคม 2556��������สอบการุข้อ�นักงานประจำเดือน กรย&ายส)�งข้อ�อง ท!$ตรวจ้งนพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีบ 1 ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประร�7ง ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามเส!ยหายไม�พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีบ  
    3. การุตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.unรุวจำเดือน กรกฎาคม 2556��������สอบพ�-นักงานประจำเดือน กรที่ 16 กรก�� 
     แสงสว�าง  90  ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประร�7ง   พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีบ  7  ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประร�7ง  * ได�ด+าเน�นการเปCนท!$เร!ยบร�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตายแล�ว
     ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามเยBน   90  ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประร�7ง   พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีบ  1  ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประร�7ง
     ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามสะอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาาด  90  ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประร�7ง  พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีบ 18 ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประร�7ง แจ้งน�งให�จ้งนนท.ด+าเน�นการแล�ว
     ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามปลอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาดภ�ย  90  ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประร�7ง ไม�พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีบเหต/ในพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*7นท!$
     น7+าร�$ว  90  ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประร�7ง  พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีบ 21 ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประร�7ง แจ้งน�งจ้งนนท.ด+าเน�นการแล�ว
     ลานจ้งนอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาด ซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เปอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตายลาดพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีร�าว 117 ร�7วตะแกรงเหลBกต�ดประต1ทางเข้อสอบ จำนวน 3 ช�าลานจ้งนอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาดหล/ดบางส�วน ได�
ท+าการแจ้งน�งให�เจ้งน�าหน�าท!$เข้อสอบ จำนวน 3 ช�าด+าเน�นการต�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาไป

ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณจ้งน�กรกร�ชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ  ท�บไทร

ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�ยณรงค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ>  ศร!จ้งน�$น
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     4. รุถที่ 16 กรก��จำเดือน กรกฎาคม 2556��������อดือน กรกฎาคม 2556���������x����ปรุะตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.un(อ�ดือน กรกฎาคม 2556���������x����รุ 2, 3   ส�วนใหญ�เปCนรถส�งข้อสอบ จำนวน 3 ชอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางและรถส�งน7+าแข้อสอบ จำนวน 3 ชBง
     5. ตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.unรุวจำเดือน กรกฎาคม 2556��������สอบรุ&านักงานประจำเดือน กรค&าที่ 16 กรก�าผ)ดือน กรกฎาคม 2556���������x����รุะเบ�ยบ  ส�วนใหญ�เปCนอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาาหารกล�$นแรง
     6. เฝ้าระวังกลHารุะวงกล�7มวยรุ�7นักงานประจำเดือน กรตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.un�กนักงานประจำเดือน กร 
 และฝ้าระวังกลากเตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.un�อนักงานประจำเดือน กรถ&าพบเห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sIนักงานประจำเดือน กรเดือน กรกฎาคม 2556���������x����Iกย�นักงานประจำเดือน กรรุ&องไห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.s&ดือน กรกฎาคม 2556���������x����(แล&วนักงานประจำเดือน กร7าสงสารุให้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.s&รุะวงดือน กรกฎาคม 2556���������x����งตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.un7อไปนักงานประจำเดือน กร�-
- ถ1กกล�าวหาว�าท+าอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาะไรเดBกหร*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาล1กเข้อสอบ จำนวน 3 ชาแล�วเร!ยกร�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�าเส!ยหาย
- ม!ยาปTายท!$ต�วเดBก เส*7อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาผ�า รวมถGงกระดาษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  ท!$เข้อสอบ จำนวน 3 ช!ยนบอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตากทางกล�บบ�านหร*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาเบอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาร>โทรศ�พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีท> ท+าให�
มGนห�ว เบลอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา แล�วปลดทร�พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีย>ส�นไป
- บอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตากให�พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีาไปส�งบ�านหร*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาท!$ใดท!$หนG$ง แล�วท+าม�ด!ม�ร�าย รวมถGงล�วงระเม�ดทางเพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีศ เปCนต�น
ข้อสอบ จำนวน 3 ช�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาม1ลข้อสอบ จำนวน 3 ช�างต�นเค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประยเก�ดข้อสอบ จำนวน 3 ชG7นในพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*7นท!$เข้อสอบ จำนวน 3 ชตบางกะปUแล�ว และทางเจ้งน�าหน�าท!$ต+ารวจ้งนฝากให�เฝTาระว�ง
ตนเอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาง เพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาปTอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางก�นเหต/การณ>จ้งนะเก�ดข้อสอบ จำนวน 3 ชG7นอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา!ก

3 ฝ้าระวังกลKายว)ศวกรุรุม ฝWายว�ศวกรรม     กรกฎาค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประม      2556  

1 โค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประรงการอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาน/ร�กษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  >พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีล�งงานฯ การใชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�ไฟเด*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีฤษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  ภาค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประม ท!$ผ�านมา
                                -กลางว�น                 206,000 (231,000)              หน�วย 
                                -กลางค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ*น                 145,000 (154,000)              หน�วย
                -สร/ปลดลง  34,000 หน�วย
                -สร/ปหน�วยใชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�ไฟฟTารายเด*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาน ย�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานหล�ง 1 ป� 
                             ป�   2555                     ป�   2556                     ลดลง                       เพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี�$มข้อสอบ จำนวน 3 ชG7น
 ม�ถ/นายน            379,000                351,000                     28,000   หน�วย
                -กรมพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี�ฒนาพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีล�งงานฯ (พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี.) แจ้งน�งย*$นเอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตากสารว�น�จ้งนฉัย เป็นอาคารควบคุมด้านการใช้พลังงาน���������Ð�����]�       �ย เปCนอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาาค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประารค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวบค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/มด�านการใชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�
พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีล�งงาน
               -เน*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางจ้งนากม!หม�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาแปลงไฟฟTาข้อสอบ จำนวน 3 ชนาดรวมก�นแล�วมากกว�า 1,175 Kva
2 ปร�บปร/งพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*7นท!$ส�วนกลาง
                -พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*7นท!$ B3 

ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณศตวรรษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง    จ้งน�ตเง�น
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                                -ต�ดต�7ง AHU ในพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*7นท!$ส�วนกลาง
                                                -ท!มชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�างฯ ต�ดต�7งเสรBจ้งนแล�วจ้งน+านวน 3 ต�ว
                                -งานระบบร�านอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาาหารในพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*7นท!$ เตร!ยมแผนงาน
                                                -เมนไฟฟTา
                                                -ระบบด1ดค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประว�น ก+าจ้งน�ดกล�$น
                -บ/ษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  ราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�ม เฟสสาม
                                -เตร!ยมแผนงาน ระบบไฟฟTา ปTายไฟ 
                -ย�ายค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตายล>ร�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาน พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*7นท!$ B5
                                -เตร!ยมพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*7นท!$งานวอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตายด>กระจ้งนก B3 เฟสสอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาง
                                                -ท!มชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�างฯ ด+าเน�นการเสรBจ้งนแล�ว
3 งานบ�นไดเล*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาน  
                -บร�ษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  �ท อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา! ซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เป! จ้งน! ฯ เร�$มงานเซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เปอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาร>ว�สแล�ว
                                -แก�ไข้อสอบ จำนวน 3 ชป<ญหา EB1,2
            -พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี�จ้งนารณาปร�บการท+างานข้อสอบ จำนวน 3 ชอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางบ�นไดเล*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาน EA3,EA4
                        -ให�ท+างานชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�าลง หร*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา หย/ดท+างานเปCนชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�วงเม*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาไม�ม!ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประนใชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�งาน
4  ล�ฟต>โดยสารและล�ฟต>รถยนต>
            -LA1 บ.ซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เป�นย1ฯ แจ้งน�งอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา�นเวอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาเตอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาร>ท+างานผ�ดปกต�
                                -เข้อสอบ จำนวน 3 ช�าเปล!$ยนแล�ว ต�ดตามผล
                -LA4 เปล!$ยนบานประต1ชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�7น A4
                                -บ.ซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เป�นย1ฯ เข้อสอบ จำนวน 3 ช�าเปล!$ยนใหม�แล�ว ม!งานแก�ไข้อสอบ จำนวน 3 ช
5 ประต1อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาโต�
                -ม!บางประต1ท!$ท+างานไม�สมบ1รณ>
6 กล�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางวงจ้งนรปUดระบบไอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี!
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                -เตร!ยมน+ากล�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางเก�า ต�ดต�7งกล�บในพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*7นท!$
7 โค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประรงการชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�ลเลอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาร>พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีล�งงานแสงอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาาท�ตย>
                -อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาย1�ระหว�างการรวบรวมข้อสอบ จำนวน 3 ช�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาม1ลและทดสอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบ
                                - Solar Collector เพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี�$มค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามร�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานด�วยการใชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�กระจ้งนกเงา

4 แผนักงานประจำเดือน กรกออกแบบฯ รุายงานักงานประจำเดือน กรความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sนักงานประจำเดือน กร&างานักงานประจำเดือน กรออกแบบฯ
- งานแก�ไข้อสอบ จำนวน 3 ช Shop Mobile
- แก�ไข้อสอบ จำนวน 3 ช B3 Food
งานด+าเน�นการ
- งานส!อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาาค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประาร B เหล*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาต�ดวงกบ
- งานปร�บปร/งเฟส 3 ท+าพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*7นเร!ยบร�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตายแล�ว
- งานต�ดฟUล>ม Voil CD
- งานต�ดค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประาน B5 และท/บพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*7น B6
ฝากท/กแผนก ส�งงบประมาณค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�าใชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�จ้งน�ายประจ้งน+าเด*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานท/กเด*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาน ให�ท/กแผนกเชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเBค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประจ้งนากเวBปบอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาร>ด 
ท+าสร/ปใบส�$งงานท!$ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�างส�งด�วยค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�ะ

ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณร/จ้งน�มา  ก�$งวงษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  า

5 แผนักงานประจำเดือน กรกพฒนักงานประจำเดือน กราธุรการแผนกซ่อมบำรุง หา�รุก)จำเดือน กรกฎาคม 2556��������  รุายงานักงานประจำเดือน กร Update พ�-นักงานประจำเดือน กรที่ 16 กรก��
 รุ&านักงานประจำเดือน กรค&าเปVดือน กรกฎาคม 2556���������x����ให้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sม7
           1.  B1C01 ร�านเพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี�นท>เลBบ ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณว�ภาย/ร�ชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเญ> เปUดให�บร�การ 11/07/56
           2. ABP12  ร�าน Coffee One ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณหฤท�ย เปUดบร�การ 11/07/56
           3. B2B48 ร�านซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เป�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามนาฬิกา คุณสมร เปิดบริการ 9/07/56 �กา ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณสมร เปUดบร�การ 9/07/56 
           4. A1B04 ร�านไรย>เบเกอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาร!$ ส�งมอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*7นท!$เม*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาว�นท!$ 7/07/56 ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวดว�าร�านจ้งนะเปUดข้อสอบ จำนวน 3 ชาย 
ประมาณ 7/08/56 อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาย1�ในชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�วงประสานงานเร*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางตกแต�งร�าน
รุ&านักงานประจำเดือน กรค&าที่ 16 กรก��รุอเปVดือน กรกฎาคม 2556���������x����ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sลง Renovate พ�-นักงานประจำเดือน กรที่ 16 กรก�� เฟส 3 เสรุIจำเดือน กรกฎาคม 2556��������
           1. A1B23 ร�านเส*7อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาผ�า ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณภ1ท�ป

ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณรฎ�ฏญ>  ลาประโค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประน
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           2. B1R16 ร�านเค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประร*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางส+าอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาางค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณณฐมน
           3. B1B70 ร�านเส*7อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาผ�า ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณศร!นค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประร
รุ&านักงานประจำเดือน กรค&าเฟส 3 พ�-นักงานประจำเดือน กรที่ 16 กรก��ว7างม� 2 ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.s&อง
           1. B1B66 ราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประา 16,000 บาท/เด*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาน
           2. B1B63 ราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประา 18,000 บาท/เด*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาน
พ�-นักงานประจำเดือน กรที่ 16 กรก��โปรุโมชุมพนักงานประจำ�นักงานประจำเดือน กรว7าง
           A1B16 , A1B27 ราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประาอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาย1�ท!$ 40,000 บาท/เด*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาน ตอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานน!7ลงเปCนเส*7อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาผ�าม*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา 2 อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาย1�ก+าล�งหา
ร�านประจ้งน+ามาลง
รุ&านักงานประจำเดือน กรที่ 16 กรก��ปรุบปรุ�งแล&วเสรุIจำเดือน กรกฎาคม 2556��������ในักงานประจำเดือน กรเดือน กรกฎาคม 2556���������x�����อนักงานประจำเดือน กรที่ 16 กรก��ผ7านักงานประจำเดือน กรมา
            B2P20 ร�านนามบ�ตรมาดา และโซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เปนเพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี�นท>เลBบ

6 แผนักงานประจำเดือน กรกโฆษณา   ความค�บห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sนักงานประจำเดือน กร&าข้อ�องงานักงานประจำเดือน กรแผนักงานประจำเดือน กรกโฆษณา และงานักงานประจำเดือน กรก)จำเดือน กรกฎาคม 2556��������กรุรุม
      1. การุปรุะกวดือน กรกฎาคม 2556���������x����ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sนักงานประจำเดือน กร�7ม สาว Cool guy and Pretty girl ซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เปG$งได�จ้งน�ดงานข้อสอบ จำนวน 3 ชG7นในว�นอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาาท�ตย>ท!$ 14 
ก.ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ.56 ท!$ผ�านมา ผ1�เข้อสอบ จำนวน 3 ช�าประกวด 170 ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประน ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�ดเหล*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา 79 ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประน งานอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตากมาด! เน*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางจ้งนากได�ร�บค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวาม
ร�วมม*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาจ้งนากท/กแผนกเปCนอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาย�างด! 
       2.  ก)จำเดือน กรกฎาคม 2556��������กรุรุมตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.un7อไปที่ 16 กรก��ก�าลงเตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.unรุ�ยมการุค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางานว�นแม�แห�งชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเาต� 12 ส�งหาค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประมน!7 และงานท+าบ/ญ
ประจ้งน+าป�ข้อสอบ จำนวน 3 ชอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางบร�ษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  �ท ซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เปG$งจ้งนะแจ้งน�งว�นอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา!กค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประร�7งนGง
       3 งานักงานประจำเดือน กรสมมนักงานประจำเดือน กราปรุะจำเดือน กรกฎาคม 2556���������าปe ข้อ�องบรุ)ษที่ 16 กรก ในป�น!7นอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตากจ้งนากก�จ้งนกรรมท�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางเท!$ยว พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี�กผ�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานแล�วเราย�ง
ได�ไปบร�จ้งนาค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประท/นการศGกษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  า อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา/ปกรณ> การศGกษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  า ชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ/ดน�กเร!ยน และอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา*$นๆซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เปG$งยอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาดรวมบร�จ้งนากได�
เยอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาะมากเก�นค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประาดหมาย รวมถGงการร�วมท+าก�จ้งนกรรมเล�นเกมส> ก!ฬิกา คุณสมร เปิดบริการ 9/07/56 าก�บน�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางๆ โรงเร!ยนบ�านท/�ง
นค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประราชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา!กด�วย

ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณศ�วร�ตน>  พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี/�มไสว

เพ)�มเตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.un)ม  การุอนักงานประจำเดือน กร�รุกษfพลงงานักงานประจำเดือน กร
จ้งนากการท!$ได�ร�บเชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�ญเพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบรมส�มมนา พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี.ได�ร�บข้อสอบ จำนวน 3 ช�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาม1ลโดยการไฟฟTานค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประรหลวง ซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เปG$งม!การส�ง
ข้อสอบ จำนวน 3 ช�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาม1ลการใชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�ไฟฟTาข้อสอบ จำนวน 3 ชอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางศ1นย>การค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�าฯ จ้งนGงสร/ปได�ว�าอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาาค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประารอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาย1�ในการค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวบค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/มการใชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีล�งงาน

ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา�ทธีการสอบ ตามที่ได้ประกาศแจ้งไปแล้วลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 คื�พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีร  แจ้งน�มสอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาาด
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ไฟฟTา โดยทางบร�ษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  �ทเราต�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางจ้งน�ดส�งเอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตากสารรายการใชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�ไฟฟTาให�ท/กป� โดยต�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางเตร!ยมการว�าใค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประร
จ้งนะต�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�วยเหล*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาในส�วนไหนบ�าง เชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�นจ้งน�ดซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เป*7อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา บ�ญชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ! ธีการสอบ ตามที่ได้ประกาศแจ้งไปแล้วลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 คื/รการ เปCนต�น โดยเบ*7อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางต�นพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีน�กงานต�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาง
ใชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีล�งงานให�ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/�มค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�า ชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�วยก�นประหย�ดพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีล�งงาน

ผ(&บรุ)ห้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sารุ   -   สร/ปเร*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางการจ้งน�ดงานการประกวดหน/�ม สาว Cool guy and Pretty girl ท!$ผ�านมา ได�ร�บผล
ตอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบร�บด! ส�งเกต/จ้งนากร�านค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�าเชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�น โซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เปนม*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาถ*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาข้อสอบ จำนวน 3 ชายด!มาก
  -  สร/ปสถ�ต�ศ1นย>การค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�ากล/�มล1กค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�า หญ�งประมาณ 70 % ชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเายประมาณ  30%
  -  ประต1ท!$ล1กค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�า เข้อสอบ จำนวน 3 ช�า – อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตากมากท!$ส/ด ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา ประต1ท�กษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  �ณ
  - ล1กค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�าในห�างอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาย1�ในห�างเฉัย เป็นอาคารควบคุมด้านการใช้พลังงาน���������Ð�����]�       ล!$ย 15 นาท! / ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประน
  - ร�านค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�าม! 2 ประเภท ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา ร�านแรงดGง (แม�เหลBก)   และร�านไม�ม!แรงดGง
ในเด*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีฤษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  ภาค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประม ท!$ผ�านมาแผนกน�กเร!ยนม!แรงดGงล1กค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�ามากท!$ส/ด
  - ไฟฟTาเฉัย เป็นอาคารควบคุมด้านการใช้พลังงาน���������Ð�����]�       ล!$ย ท!$เราใชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�เฉัย เป็นอาคารควบคุมด้านการใช้พลังงาน���������Ð�����]�       ล!$ย 150 บาท / ตารางเมตร/เด*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาน
  บางให้องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sญ่ ขั้นต7 ข้อสอบ จำนวน 3 ช�7นตอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานแรกจ้งนะท+าเปCนตลาดน�กก�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานเพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาให�เก�ดค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามเค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประล*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตานไหว หล�งจ้งนากรถไฟฟTา
เร�$มเปUดใชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�ต�นป� 59 เซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เปBนทร�ลจ้งนะเปUดประมาณป� 58 – 59 ย�งไม�แน�ใจ้งน
     ร1ปแบบข้อสอบ จำนวน 3 ชอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางศ1นย>การค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ�าจ้งนะม!ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามล7+าหน�าส1งค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาม!ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประวามร1�สGกเด!ยวก�นก�บเด�นเซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เปBนทร�ล
   - เม*$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาประมาณ 10 ป�ท!$ผ�านมาเค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประยร1�จ้งน�กค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาย หน�งส*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี�มพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี>ฐานเศรษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  ฐก�จ้งน แล�วลาอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตากมาอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาย1�
อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบต.เสาธีการสอบ ตามที่ได้ประกาศแจ้งไปแล้วลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 คืงห�นแล�วมาเจ้งนอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาก�นอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา!กท!ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา�อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตายได�พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีาไปร1�จ้งน�กก�บปล�ด และว�ศวกร และค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประนอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา*$นๆ ซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เปG$ง
ธีการสอบ ตามที่ได้ประกาศแจ้งไปแล้วลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 คื/รก�จ้งนพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีลาซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เป�าข้อสอบ จำนวน 3 ชอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตางเรามาเปUดท!$พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปี*7นท!$อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาบต.เสาธีการสอบ ตามที่ได้ประกาศแจ้งไปแล้วลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 คืงห�นพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างปีอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาด! ซ่า������h�����)�     IAE. ขาดจุด  1  เปG$งถ*อัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาเปCนผลประโยชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเน>ท!$ได�ร1�จ้งน�กค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประน
โค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประรงการท!$บางใหญ�จ้งนะเปUดอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา!กประมาณ 4 ป� ใชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�เง�นท/นประมาณ 400 กว�าล�านบาท ใชุด�������X�����"�7 โครงการชิลเ�ท/นข้อสอบ จำนวน 3 ชอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาง
บร�ษัท ทั้งหมด 12 แผนก รวม 100 ข้อ��¨�����J�     แสงสว่าง  �ทประมาณ 100 ล�าน และธีการสอบ ตามที่ได้ประกาศแจ้งไปแล้วลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 คืนาค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประารอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตา!กประมาณ 300 กว�าล�าน 

ค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตามที่ได้ประ/ณอัตราค่าจ้างปี 2557 โดยวิธีการสอบ ตาน�นต>   จ้งน�ตรม!ศ�ลป�

ปVดือน กรกฎาคม 2556���������x����การุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม
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