
สรุ�ปวารุะการุปรุะชุมพนักงานประจำ�มพนักงานประจำเดือน สิกงานักงานประจำเดือน สิปรุะจำเดือน สิงหาคม 2556���������าเดือน สิงหาคม 2556���������x�����อนักงานประจำเดือน สิ ส�งหาคม 2556
วนักงานประจำเดือน สิองคารุที่ 20 สิง�� 20 ส�งหาคม 2556 เวลา 09.00 นักงานประจำเดือน สิ. - 10.00 นักงานประจำเดือน สิ.  ณ. ห&องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/��㍷à�ㄯ㤹��I�com.sun.star.un(ดือน สิงหาคม 2556���������x�����โอ (เดือน สิงหาคม 2556���������x�����ม) ชุมพนักงานประจำ,นักงานประจำเดือน สิ 3 อาคารุ B

ล�าดือน สิงหาคม 2556���������x����บ แผนักงานประจำเดือน สิก หวข้อ�&อ ผ(&รุายงานักงานประจำเดือน สิการุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม หมายเหตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/��㍷à�ㄯ㤹��I�com.sun.star.un�
1 แผนักงานประจำเดือน สิกที่ 20 สิงรุพยากรุบ�คคล  1.1 ความค�บหนักงานประจำเดือน สิ&างานักงานประจำเดือน สิข้อ�องแผนักงานประจำเดือน สิกที่ 20 สิงรุพยากรุบ�คคล

- เรื่อ��องการื่อลางาน ต้องปฏิบัติให้ถูกร�องปฏิบัติให้ถูกระเบียบโดยก�บัติให้ถูกระเบียบโดยการเข�ต้องปฏิบัติให้ถูกร�ให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานล่วง�กรื่อะเบัติให้ถูกระเบียบโดยการเข�ยบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขโดยการื่อเขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�ยนใบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขลางานล�วงห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานน�า ในกรื่อณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะ�ป!วยห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานรื่อ�อ
มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ก�จธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาพนักงานให้%รื่อะฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาพนักงานให้ความร่วม%กเฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาพนักงานให้ความร่วม�น ให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�โทรื่อแจ�งห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�วห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานน�างานก�อนเวลาเรื่อ��มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมางานต้องปฏิบัติให้ถูกรามีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาต้องปฏิบัติให้ถูกรารื่อางกะท��จ�ดให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�  ท��ผ่านมาพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และต้องขอชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�านมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาา
พน�กงานให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�ความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมารื่อ�วมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมามีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�อเป,นอย�างด� และต้องปฏิบัติให้ถูกร�องขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิอชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su��นชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.suมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาพ�เศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil1าห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานรื่อ�บัติให้ถูกระเบียบโดยการเขพน�กงานแผ่านมาพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และต้องขอชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²นกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker:@0,2:com.sun.star.ui.dialo�อมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา
บัติให้ถูกระเบียบโดยการเข1ารื่อ%งท��นอกจากแจ�งห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�วห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานน�างานแล�วย�งโทรื่อแจ�ง HR ให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�ทรื่อาบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขด�วย 
   แนักงานประจำเดือน สิะนักงานประจำเดือน สิ�าพนักงานประจำเดือน สิกงานักงานประจำเดือน สิใหม6 4 ที่ 20 สิง6านักงานประจำเดือน สิ
 1. นางสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilาวพ�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาลพรื่อรื่อณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะ  สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilรื่อะทองเท�ยน (ปอ) ต้องปฏิบัติให้ถูกร1าแห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานน�ง เจ�าห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานน�าท��บัติให้ถูกระเบียบโดยการเข�ญชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su�
 2. นางสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilาวพ�ก%ล ปรื่อาณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะ�สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil%วรื่อรื่อณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะก%ล (น�อง) ต้องปฏิบัติให้ถูกร1าแห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานน�ง  เจ�าห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานน�าท��ธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาพนักงานให้%รื่อการื่อแผ่านมาพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และต้องขอชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²นกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker:@0,2:com.sun.star.ui.dialo�อมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาบัติให้ถูกระเบียบโดยการเข1ารื่อ%ง
 3. นายธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาพนักงานให้รื่อรื่อมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาพนักงานให้รื่อ  พ�น�จอ�กษรื่อ (ว�าน) ต้องปฏิบัติให้ถูกร1าแห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานน�ง ชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su�างท��วไป
 4. นายพงศ?ว�ทย?  ป@กา  (บัติให้ถูกระเบียบโดยการเข�ต้องปฏิบัติให้ถูกร) ต้องปฏิบัติให้ถูกร1าแห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานน�ง ชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su�างศ�ลปA
- เพ��มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาเต้องปฏิบัติให้ถูกร�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาแจ�งนโยบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขายและแนวทางการื่อพ�จารื่อณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะาปรื่อ�บัติให้ถูกระเบียบโดยการเขอ�ต้องปฏิบัติให้ถูกรรื่อาค�าจ�างป@ 2557 โดยว�ธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาพนักงานให้�การื่อสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเข 
ต้องปฏิบัติให้ถูกรามีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาท��ได�ปรื่อะกาศแจ�งไปแล�ว ค�อ
พน�กงานจะต้องปฏิบัติให้ถูกร�องท1าขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�อสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเข จ1านวน 3 ชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su%ด
ชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su%ดท�� 1 ขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�อสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาจ1ารื่อะยะยาว (ความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมารื่อ��แผ่านมาพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และต้องขอชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²นกต้องปฏิบัติให้ถูกร�างๆ ภายในบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขรื่อ�ษ�ท ท�Fงห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาด 12 แผ่านมาพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และต้องขอชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²นก รื่อวมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา 
100 ขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�อ
ชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su%ดท�� 2 ขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�อสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาจ1ารื่อะยะสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�Fน รื่อวมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา 50 ขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�อ
ชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su%ดท�� 3 ขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�อสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilามีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาารื่อถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานล่วงทางสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilต้องปฏิบัติให้ถูกร�ปHญญา รื่อวมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา 120 ขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�อ ปรื่อะกอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขด�วย
            -  ความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมารื่อ��ความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilามีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาารื่อถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานล่วงท��วไป คณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะ�ต้องปฏิบัติให้ถูกรศาสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilต้องปฏิบัติให้ถูกรรื่อ? และภาษาไทย
            - ความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมารื่อ��เก��ยวก�บัติให้ถูกระเบียบโดยการเขธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาพนักงานให้%รื่อก�จพลาซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker:@0,2:com.sun.star.ui.dialo�า

ค%ณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะล�ดดาว�ลย?  โสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะโชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.suต้องปฏิบัติให้ถูกร�
ค%ณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะเอกชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su�ย  รื่ออดซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker:@0,2:com.sun.star.ui.dialo%ง

ค%ณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะวณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะ�ชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.suยา  น�นต้องปฏิบัติให้ถูกระว�น
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            - ความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมารื่อ��ภาษาอ�งกฤษ
สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil1าห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานรื่อ�บัติให้ถูกระเบียบโดยการเขความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมารื่อ��ภาษาอ�งกฤษจะมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�อสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขเป,น 2 ชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su%ด ค�อ 
1)  ขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�อสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขปรื่อน�ย มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su�อยสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil?ให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�เล�อก
2)  การื่อสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาภาษณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะ?เป,นภาษาอ�งกฤษ สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil1าห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานรื่อ�บัติให้ถูกระเบียบโดยการเขพน�กงานท��ต้องปฏิบัติให้ถูกร�องปรื่อะสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilานงานห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานรื่อ�อพบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขปะก�บัติให้ถูกระเบียบโดยการเข
ล�กค�าโดยต้องปฏิบัติให้ถูกรรื่อง เป,นต้องปฏิบัติให้ถูกร�น 
สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�วนรื่อายชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su��อจะปรื่อะกาศแจ�งให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�ทรื่อาบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขอ�กครื่อ�Fงว�าใครื่อท��ต้องปฏิบัติให้ถูกร�องท1าขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�อสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเข ห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานรื่อ�อใครื่อท��ต้องปฏิบัติให้ถูกร�องสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเข
สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาภาษณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะ? สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil1าห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานรื่อ�บัติให้ถูกระเบียบโดยการเขขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�อสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขท%กชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su%ดขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะะน�Fอย��ในขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�Fนต้องปฏิบัติให้ถูกรอนการื่อด1าเน�นการื่อ

2 แผนักงานประจำเดือน สิกธุรกา�รุการุ ความค�บหนักงานประจำเดือน สิ&างานักงานประจำเดือน สิธุรกา�รุการุ
    1. การุตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/��㍷à�ㄯ㤹��I�com.sun.star.unรุวจำเดือน สิงหาคม 2556��������สอบอาคารุ ก1าล�งปรื่อMกษาก�บัติให้ถูกระเบียบโดยการเขค%ณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะอ1านาจ ในเรื่อ��องการื่อต้องปฏิบัติให้ถูกรรื่อวจสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขอาคารื่อครื่อ�Fงน�Fซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker:@0,2:com.sun.star.ui.dialoM�ง
เป,นการื่อต้องปฏิบัติให้ถูกรรื่อวจสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานญ�
    2. งานักงานประจำเดือน สิลานักงานประจำเดือน สิจำเดือน สิงหาคม 2556��������อดือน สิงหาคม 2556���������x���� มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ปHญห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานาบัติให้ถูกระเบียบโดยการเข�างเลNกน�อยค�อรื่อถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานล่วงท��จอดชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su�Fน G มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�การื่อจอดค�าง 4-5 ว�น ท1าให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilภาพ
คล�องไมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ด� สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�งผ่านมาพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และต้องขอชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²ลให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�รื่อายได�ขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิาดไป
    3. การุก�าจำเดือน สิงหาคม 2556��������ดือน สิงหาคม 2556���������x����หนักงานประจำเดือน สิ( ได�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�การื่อท1าแผ่านมาพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และต้องขอชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²นรื่อณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะรื่องค?เรื่อ��องการื่อรื่อ�บัติให้ถูกระเบียบโดยการเขปรื่อะทานอาห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานารื่อ และสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil1ารื่อวจภายในศ�นย?
การื่อค�าฯ และอ%ดรื่อ�เพ��มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาเต้องปฏิบัติให้ถูกร�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา
    4.งานักงานประจำเดือน สิที่ 20 สิง�าความสะอาดือน สิงหาคม 2556���������x���� ได�ให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�เจ�าห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานน�าท�� NAP ท1าความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilะอาดพ�Fนท��สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�งก�อนก1าห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานนดปรื่อะมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาาณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะ 
ห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานนM�งเด�อนครื่อM�ง เรื่อ�ยบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขรื่อ�อยแล�ว และขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะะน�Fอย��ในขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�Fนต้องปฏิบัติให้ถูกรอนการื่อสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�งมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาอบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขงาน และได�พบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขปHญห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานา
กรื่อะจกบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขรื่อ�เวณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะล�ฟต้องปฏิบัติให้ถูกร?แก�ว ไมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilน�ทก�นท1าให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ฝุ่นเข้าไปและสะสม มีปัญหาทำความสะอาดไม่ถึง จะนำเข้าปรึกษากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป �B8%B0%E0%B8%88%E��㘴㸿댄ⷹğ�ğ�������膤�档牡㉴爯獥愯敲獡畦汬㕟砲〶瀮杮䭐ȁ̔���㘴㸿ȿ芸Ǥ�Ǥ�!�����膤�档牡㉴爯獥愯敲獡楰敬㍤彤㈵㙸⸰湰偧ŋᐂᐃ��㐀㼶ㄾ%!นเขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�าไปและสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilะสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ปHญห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานาท1าความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilะอาดไมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�
ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานล่วงMง จะน1าเขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�าปรื่อMกษาก�บัติให้ถูกระเบียบโดยการเขสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�วนงานท��เก��ยวขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�องในท��ปรื่อะชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su%มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาต้องปฏิบัติให้ถูกร�อไป 
ความค�บหนักงานประจำเดือน สิ&าส6วนักงานประจำเดือน สิงานักงานประจำเดือน สิรุกษาความปลอดือน สิงหาคม 2556���������x����ภัย�ง  ��X�����D�楤瑣愭ｦ楤瑣愭ｦ灡汰捩瑡潩⽮湶ย
    1. ตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/��㍷à�ㄯ㤹��I�com.sun.star.unรุวจำเดือน สิงหาคม 2556��������สอบรุปภัย�ง  ��X�����D�楤瑣愭ｦ楤瑣愭ｦ灡汰捩瑡潩⽮湶. Sub
     IAE. ขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิาดจ%ด  2  เปล��ยนต้องปฏิบัติให้ถูกร�ว   8   นาย
     SBI.  ขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิาดจ%ด  6  เปล��ยนต้องปฏิบัติให้ถูกร�ว   11  นาย
    2. ตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/��㍷à�ㄯ㤹��I�com.sun.star.unรุวจำเดือน สิงหาคม 2556��������สอบการุข้อ�นักงานประจำเดือน สิย&ายส��งข้อ�อง ท��ต้องปฏิบัติให้ถูกรรื่อวจพบัติให้ถูกระเบียบโดยการเข 16 ครื่อ�Fง มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ท�Fงท��ควบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขค%มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาได� และควบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขค%มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาไมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ได� 

ค%ณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะอ�ทธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาพนักงานให้�พล  ศรื่อ�เดชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su

ค%ณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su�ยณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะรื่องค?  ศรื่อ�จ��น
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เน�นแจ�งให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�ต้องปฏิบัติให้ถูกร�ดต้องปฏิบัติให้ถูกร�อท��ศ�นย?ปรื่อะสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilานงาน 123 ก�อน
    3. การุตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/��㍷à�ㄯ㤹��I�com.sun.star.unรุวจำเดือน สิงหาคม 2556��������สอบพ�,นักงานประจำเดือน สิที่ 20 สิง�� 
     แสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilงสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilว�าง มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�บัติให้ถูกระเบียบโดยการเขางพ�Fนท��มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ดครื่อMFมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาบัติให้ถูกระเบียบโดยการเข�างได�แจ�งสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�วนงานท��เก��ยวขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�องเพ��อด1าเน�นการื่อเป,นท��เรื่อ�ยบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขรื่อ�อย
แล�ว
     ความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาเยNน ไมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ปHญห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานา
     ความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilะอาดในพ�Fนท��ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานล่วง�าพบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขจะแจ�งท�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมางานก�อนถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานล่วง�าไมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ใครื่อกNแจ�งให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�เจ�าห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานน�าท�� NAP ด1าเน�น
การื่อ
     ความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาปลอดภ�ย  มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�บัติให้ถูกระเบียบโดยการเข�างสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�วนให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานญ�จะเป,นการื่อจ�Fชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su�งทรื่อ�พย? และล�กค�าและพน�กงานล�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาทรื่อ�พย?สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�น
มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ค�าเชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su�น โทรื่อศ�พท?มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�อถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานล่วง�อ กรื่อะเป]าสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilต้องปฏิบัติให้ถูกรางค? ไว� ฝุ่นเข้าไปและสะสม มีปัญหาทำความสะอาดไม่ถึง จะนำเข้าปรึกษากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป �B8%B0%E0%B8%88%E��㘴㸿댄ⷹğ�ğ�������膤�档牡㉴爯獥愯敲獡畦汬㕟砲〶瀮杮䭐ȁ̔���㘴㸿ȿ芸Ǥ�Ǥ�!�����膤�档牡㉴爯獥愯敲獡楰敬㍤彤㈵㙸⸰湰偧ŋᐂᐃ��㐀㼶ㄾากให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�เพ��มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาความีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมารื่อะมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ดรื่อะว�งเป,นการื่อสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�วนต้องปฏิบัติให้ถูกร�วด�วย
    เห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานต้องปฏิบัติให้ถูกร%เฝุ่นเข้าไปและสะสม มีปัญหาทำความสะอาดไม่ถึง จะนำเข้าปรึกษากับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป �B8%B0%E0%B8%88%E��㘴㸿댄ⷹğ�ğ�������膤�档牡㉴爯獥愯敲獡畦汬㕟砲〶瀮杮䭐ȁ̔���㘴㸿ȿ芸Ǥ�Ǥ�!�����膤�档牡㉴爯獥愯敲獡楰敬㍤彤㈵㙸⸰湰偧ŋᐂᐃ��㐀㼶ㄾา̂รื่อะว�งกล%�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาว�ยรื่อ%�นก�อเห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานต้องปฏิบัติให้ถูกร%ชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su�วงน�Fจะมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�โรื่องเรื่อ�ยนพ��น�อง ค�อรื่อ.รื่อ.บัติให้ถูกระเบียบโดยการเข�านบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขางกะป_ ก�บัติให้ถูกระเบียบโดยการเขรื่อ.รื่อ.มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาพนักงานให้ยมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา
บัติให้ถูกระเบียบโดยการเขางกะป_
     ลานจอด ซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker:@0,2:com.sun.star.ui.dialoอยลาดพรื่อ�าว 117 มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�รื่อถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานล่วงมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาาจอดมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาากสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil%ด 14 ค�นต้องปฏิบัติให้ถูกร�อว�น น�อยสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil%ด 6 ค�นต้องปฏิบัติให้ถูกร�อว�น (สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�วน
ให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานญ�เป,นเสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilารื่อ?-อาท�ต้องปฏิบัติให้ถูกรย?) ต้องปฏิบัติให้ถูกร�ดปHญห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานากลอนปรื่อะต้องปฏิบัติให้ถูกร�เสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�ย แจ�งสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�วนงานท��เก��ยวขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�องเพ��อด1าเน�นการื่อ
     4. รุถที่ 20 สิง��จำเดือน สิงหาคม 2556��������อดือน สิงหาคม 2556���������x����ปรุะตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/��㍷à�ㄯ㤹��I�com.sun.star.un(อ�ดือน สิงหาคม 2556���������x����รุ 2, 3   สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�วนให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานญ�เป,นรื่อถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานล่วงสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�งขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิองและรื่อถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานล่วงสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�งนF1าแขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิNง รื่อถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานล่วงอ��นๆ ห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานรื่อ�อขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิาจรื่อ
ไมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�อน%ญาต้องปฏิบัติให้ถูกรให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาาจอด
     5. ตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/��㍷à�ㄯ㤹��I�com.sun.star.unรุวจำเดือน สิงหาคม 2556��������สอบรุ&านักงานประจำเดือน สิค&าที่ 20 สิง�าผ�ดือน สิงหาคม 2556���������x����รุะเบ�ยบ  อาห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานารื่อกล��นแรื่องต้องปฏิบัติให้ถูกรอนน�Fแทบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขไมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�แล�ว
     6. เฝ้าระวังมิDารุะวงม�จำเดือน สิงหาคม 2556��������ฉาชุมพนักงานประจำ�พรุ(ปแบบใหม6 เป,นการื่อใชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su�เลเซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker:@0,2:com.sun.star.ui.dialoอรื่อ?ท1าให้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางาน�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาMนงง แล�วลวงปลดทรื่อ�พย? รื่อ�ป
แบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขบัติให้ถูกระเบียบโดยการเขน�F มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�จฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาพนักงานให้ความร่วมาชื่นชมพิเศษสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.su�พจะเป,นคนค�อนขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�างห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานน�าต้องปฏิบัติให้ถูกราด�เพ��อต้องปฏิบัติให้ถูกร�สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilน�ทเย��อ สำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFil�วนรื่อายละเอ�ยดเพ��มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาเต้องปฏิบัติให้ถูกร�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาจะห้ถูกระเบียบโดยการเขียนใบลางานา
ขียนใบลางานล่วงหน้า ในกรณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิ�อมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ลมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาาเพ��อน1าเสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilนออ�กครื่อ�Fง

3 ฝ้าระวังมิGายว�ศวกรุรุม ฝ�ายวิศวก�ศวิศวกกรรม     สิงหาคม  2556��งหาคม      2556  
1 โครงการอน้�ร�กษ์พลังงานฯ การใช�พลังงานฯ การใช้ไฟเดื�งงาน้ฯ การใช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��(อน้กรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰क़큼9o셤.าน้มา
                                -กลังงานฯ การใช้ไฟเดืางวิศวก�น้                 215,000 (206,000)              หน้.วิศวกย 
                                -กลังงานฯ การใช้ไฟเดืางค(น้                 139,000 (145,000)              หน้.วิศวกย

ค%ณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะศต้องปฏิบัติให้ถูกรวรื่อรื่อษ  จ�ต้องปฏิบัติให้ถูกรเง�น
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                -สิงหาคม  2556�ร�ปเพ�,มขึ้น  3,000 หน่วย�����h����9:น้  3,000 หน้.วิศวกย
                -สิงหาคม  2556�ร�ปหน้.วิศวกยใช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������ไฟฟ>ารายเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��(อน้ ย�อน้หลังงานฯ การใช้ไฟเดื�ง 1 ป? 
                        ป?   2555                 ป?   2556                     ลังงานฯ การใช้ไฟเดืดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ลังงานฯ การใช้ไฟเดืง                  เพ�,มขึ้น  3,000 หน่วย�����h����9:น้
   กรกฎาคม     367,000             354,000                  13,000  หน้.วิศวกย
2 ปร�บปร�งพ(:น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,สิงหาคม  2556�.วิศวกน้กลังงานฯ การใช้ไฟเดืาง
                -พ(:น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+, B3 
                                -งาน้ระบบร�าน้อาหารใน้พ(:น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+, เตร+ยมแผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰क़큼9o셤น้งาน้
                                                -เมน้ไฟฟ>า
                                                -เตร+ยมจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰GารHปแบบ ระบบดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��Hดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ควิศวก�น้ กGาจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��กลังงานฯ การใช้ไฟเดื�,น้
                -บ�ษ์พลังงานฯ การใชราค�ม เฟสิงหาคม  2556�สิงหาคม  2556�าม
                                -งาน้ไฟดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��Gาเน้�น้การเสิงหาคม  2556�รIจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?แลังงานฯ การใช้ไฟเดื�วิศวก
                -โมบายโซน้ เฟสิงหาคม  2556� 1 ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,กGาลังงานฯ การใช้ไฟเดื�งเก�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ขึ้น  3,000 หน่วย�����h����9:น้
                                -ต�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ต�:งแลังงานฯ การใช้ไฟเดืะร(:อถอน้ AHU
                                -จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��เกIบแลังงานฯ การใช้ไฟเดืะต�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ต�:งสิงหาคม  2556�ายไฟฟ>า สิงหาคม  2556�ายสิงหาคม  2556��ญญาณอ(,น้ๆ 
                -ร�าน้ค�า B2 ปร�บรHปแบบใหม. (บางสิงหาคม  2556�.วิศวกน้)
                                -สิงหาคม  2556�Gารวิศวกจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?งาน้แอร�แลังงานฯ การใช้ไฟเดืะไฟฟ>า กGาลังงานฯ การใช้ไฟเดื�งเตร+ยมงาน้
3 งาน้บ�น้ไดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��เลังงานฯ การใช้ไฟเดื(,อน้  
                -บร�ษ์พลังงานฯ การใช�ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰ อ+ ซ+ จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?+ ฯ เร�,มงาน้เซอร�วิศวก�สิงหาคม  2556�แลังงานฯ การใช้ไฟเดื�วิศวก
                                -แก�ไขึ้น  3,000 หน่วย�����h����ปTญหาตามรายงาน้การตรวิศวกจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?สิงหาคม  2556�อบ
4 ลังงานฯ การใช้ไฟเดื�ฟต�โดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ยสิงหาคม  2556�ารแลังงานฯ การใช้ไฟเดืะลังงานฯ การใช้ไฟเดื�ฟต�รถยน้ต�
            -ตรวิศวกจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?สิงหาคม  2556�อบการที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰Gางาน้ลังงานฯ การใช้ไฟเดื�ฟต�แก�วิศวก (LA5)
                        -ระบบควิศวกามปลังงานฯ การใช้ไฟเดือดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ภัย��fini��h���C:\DOCUME~1\HR01\LOCALS�ย
            -รอเสิงหาคม  2556�น้อราคาเปลังงานฯ การใช้ไฟเดื+,ยน้อ�ปกรณ�ลังงานฯ การใช้ไฟเดื�ฟต�ขึ้น  3,000 หน่วย�����h����น้ขึ้น  3,000 หน่วย�����h����อง (LB3)
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                        -ระบบขึ้น  3,000 หน่วย�����h�����บเคลังงานฯ การใช้ไฟเดื(,อน้ 
 5 ประตHออโต� 17 ต�วิศวก
                -จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��หาบร�ษ์พลังงานฯ การใช�ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰ เซอร�วิศวก�สิงหาคม  2556�แบบรายป? ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰�กประตH
6 กลังงานฯ การใช้ไฟเดื�องวิศวกงจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?รปZดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��
                -ต�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ต�:งเพ�,มเต�มตามใบงาน้
                -แน้ะน้Gาการดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��Hภัย��fini��h���C:\DOCUME~1\HR01\LOCALSาพผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰क़큼9o셤.าน้  App สิงหาคม  2556�Gาหร�บเคร(,อง ipad
7 โครงการช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������ลังงานฯ การใช้ไฟเดืเลังงานฯ การใช้ไฟเดือร�พลังงานฯ การใช้ไฟเดื�งงาน้แสิงหาคม  2556�งอาที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰�ตย�
                - Solar Collector ต�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ต�:งปTgมน้:Gาร�อน้
                                -หม�น้เวิศวก+ยน้น้:Gาเหม(อน้ระบบจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ร�ง เกIบค.าอ�ณหภัย��fini��h���C:\DOCUME~1\HR01\LOCALSHม�น้:Gาร�อน้

4 แผนักงานประจำเดือน สิกออกแบบฯ รายงานความค	บหน�างานออกแบบฯ
- สิงหาคม  2556��ปดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��าห�ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰क़큼9o셤.าน้มาไดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���ไปดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��Hงาน้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,ประเที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰ศสิงหาคม  2556��งคโปร� ใน้เร(,องขึ้น  3,000 หน่วย�����h����องลังงานฯ การใช้ไฟเดืาน้สิงหาคม  2556�กายฮอลังงานฯ การใช้ไฟเดืลังงานฯ การใช้ไฟเดื�ขึ้น  3,000 หน่วย�����h����น้าดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��พ(:น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,
เหมาะสิงหาคม  2556�มควิศวกามกวิศวก�าง – ยาวิศวกขึ้น  3,000 หน่วย�����h����องพ(:น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+, เพ(,อวิศวกางแผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰क़큼9o셤น้สิงหาคม  2556�Gาหร�บศHน้ย�การค�าที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,บางใหญ.รวิศวกมไปถ9งดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��H
อ�ปกรณ�ประตHสิงหาคม  2556�ไลังงานฯ การใช้ไฟเดืดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��� ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะมาใช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������งาน้ใน้ศHน้ย�การค�าเอIน้มาร�คฯ รวิศวกมถ(ออ�ปกรณ� Support อ(,น้ๆ 
เก+,ยวิศวกก�บงาน้ออกแบบวิศวก�ศวิศวกกรรม ซ9,งม+ซ(:อมาแลังงานฯ การใช้ไฟเดื�วิศวกบางสิงหาคม  2556�.วิศวกน้ 
- ใน้สิงหาคม  2556�.วิศวกน้งาน้ออกแบบ กIม+การเตร+ยมงาน้เพ(,อเร�,มร+โน้เวิศวกที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰พ(:น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,โซน้ม(อถ(อก.อน้ โดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ย
กGาหน้ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��การ วิศวก�น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+, 1/09/56  -  15/10/56

ค%ณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะรื่อ%จ�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาา  ก��งวงษา

5 แผนักงานประจำเดือน สิกพฒนักงานประจำเดือน สิาธุรกา�รุก�จำเดือน สิงหาคม 2556��������  รายงาน Update พื้นที่��@����耀�	�นที่��@����耀��sw/imgl��
 ร�านค�าเปิดใหม่��� ดใหม#
           1.  ABP04  ร�าน้ไอศคร+มเน้สิงหาคม  2556�เลังงานฯ การใช้ไฟเดื.ย�
           2. A1B23   ร�าน้เสิงหาคม  2556�(:อผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰क़큼9o셤�าสิงหาคม  2556��ภัย��fini��h���C:\DOCUME~1\HR01\LOCALSาพบ�ร�ษ์พลังงานฯ การใช
           3. เฟสิงหาคม  2556� 3 เปZดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��แลังงานฯ การใช้ไฟเดื�วิศวก ร�าน้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰Gาผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰क़큼9o셤ม 2 ร�าน้ เสิงหาคม  2556�(:อผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰क़큼9o셤�า 1 ร�าน้
           4. ม+ร�าน้ซHช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������มาเปZดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������,วิศวกคราวิศวก 1 เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��(อน้แที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,เครบต�รก+ B1P46
 Renovate พื้นที่��@����耀�	�นที่��@����耀��sw/imgl�� 

ค%ณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะรื่อฎิฏญ์�ฏิบัติให้ถูกระเบียบโดยกญ?  ลาปรื่อะโคน
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           1. A2B02 -07 เขึ้น  3,000 หน่วย�����h�����า Renovate 1/09/56 – 15/10/56
           2. โซน้ CD (B2) เขึ้น  3,000 หน่วย�����h�����า Renovate 9/09/56 – 8/10/56
***เก�าอ+:น้วิศวกดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��สิงหาคม  2556��ขึ้น  3,000 หน่วย�����h����ภัย��fini��h���C:\DOCUME~1\HR01\LOCALSาพ ย�ายไปที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,บร�เวิศวกณร�าน้น้วิศวกดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ร�กษ์พลังงานฯ การใช�ธาราเก.า***

6 แผนักงานประจำเดือน สิกโฆษณา   ความค	บหน�าของงานแผนกโฆษณา และงานก0จกรรม
      1. สร5ปิดใหม่���ก0จกรรมว6นแม#แห#งชาติ ที่ผ่านมาได้เชิญคุณลัดดาวัลย์ 0 ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰क़큼9o셤.าน้มาไดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���เช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������ญค�ณลังงานฯ การใช้ไฟเดื�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��าวิศวก�ลังงานฯ การใช้ไฟเดืย� มาเป{น้แม.งาน้ใน้วิศวก�น้
น้�:น้ 
       2.  ก0จกรรมติ ที่ผ่านมาได้เชิญคุณลัดดาวัลย์ #อไปิดใหม่���ที่��@����耀��sw/imgl��ก;าล6งเติ ที่ผ่านมาได้เชิญคุณลัดดาวัลย์ ร�ยมการค(อที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰Gาบ�ญห�าง ซ9,งกGาหน้ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ขึ้น  3,000 หน่วย�����h����9:น้ใน้วิศวก�น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+, 10 
ก�น้ยายน้ 2556 น้+: ไดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���น้ม�สิงหาคม  2556�การหลังงานฯ การใช้ไฟเดืวิศวกงพ.อเพ+:ยน้ (จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?.ลังงานฯ การใช้ไฟเดืพบ�ร+)แลังงานฯ การใช้ไฟเดืะหลังงานฯ การใช้ไฟเดืวิศวกงพ.อวิศวกรรณ 
(จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?.พระน้ครศร+อย�ธยา) มาที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰Gาพ�ธ+บวิศวกงสิงหาคม  2556�รวิศวกง แลังงานฯ การใช้ไฟเดืะปะพรมน้:Gามน้ต�ให�ศ�ษ์พลังงานฯ การใชยาน้�ศ�ษ์พลังงานฯ การใชย� พร�อมแจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ก
วิศวก�ตถ�มงคลังงานฯ การใช้ไฟเดื 
       3. ก0จกรรมส#งเสร0มการขาย (โปิดใหม่���รโมช6�นร�านค�า)ไดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���ร�บควิศวกามร.วิศวกมม(อจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ากแผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰क़큼9o셤น้กพ�ฒน้า
ธ�รก�จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���? ใน้การสิงหาคม  2556�อบถามขึ้น  3,000 หน่วย�����h�����อมHลังงานฯ การใช้ไฟเดืร�าน้ค�าเพ(,อจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ก�จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?กรรมสิงหาคม  2556�.งเสิงหาคม  2556�ร�มการตลังงานฯ การใช้ไฟเดืาดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor�� ใน้เรIวิศวกๆน้+: จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะม+การที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰Gา
ก�จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?กรรมร.วิศวกมก�บ First Choice โดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ยลังงานฯ การใช้ไฟเดืHกค�าซ(:อสิงหาคม  2556��น้ค�าก�บร�าน้ค�าที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,ร.วิศวกมรายการภัย��fini��h���C:\DOCUME~1\HR01\LOCALSายใน้ศHน้ย�การ
ค�าฯ แลังงานฯ การใช้ไฟเดื�วิศวกน้Gาไปเสิงหาคม  2556�รIจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ไปร�บขึ้น  3,000 หน่วย�����h����องพร+เม+,ยมก�บ First Choice เป{น้ต�น้

ค%ณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะศ�วรื่อ�ต้องปฏิบัติให้ถูกรน?  พ%�มีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมาไสำหรับพนักงานแผนกซ่อมบำรุงที่นอกจากแจ้งหัวหน้างานแล้วยังโทรแจ้ง HR ให้ทราบด้วย �0%E0%B8%88%E��Ƞ�ꝸ۫��²�com.sun.star.uno.XInterface::release:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XExecutableDialog:@0,2:com.sun.star.ui.dialogs.XFilว

ผ(&บรุ�หารุ    ข�อสอบความร?�ศูนย์การค้า ����P?นยAการค�า 
- จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะเน้�น้พฤต�กรรมใน้การซ(:อสิงหาคม  2556��น้ค�า การมองเหIน้ การไดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���ย�น้ การสิงหาคม  2556��มผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰क़큼9o셤�สิงหาคม  2556� ระยะเวิศวกลังงานฯ การใช้ไฟเดืาให�ไดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���ค�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor�� 
กลังงานฯ การใช้ไฟเดื�,น้ หร(อแม�กระที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰�,งการเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���น้ ลังงานฯ การใช้ไฟเดื�วิศวกน้แลังงานฯ การใช้ไฟเดื�วิศวกแต.ม+อ�ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰ธ�พลังงานฯ การใช้ไฟเดืต.อการซ(:อสิงหาคม  2556��น้ค�าที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰�:งสิงหาคม  2556��:น้ ต�วิศวกอย.างเช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา�����.น้ การ
เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���น้หน้�าประตHลังงานฯ การใช้ไฟเดืHกค�าจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���น้ไดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���เรIวิศวกที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,สิงหาคม  2556��ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor�� เน้(,องจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ากพ(:น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,แคบ 
- สิงหาคม  2556��น้ค�าประเภัย��fini��h���C:\DOCUME~1\HR01\LOCALSที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰อาหารที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰Gาให�ลังงานฯ การใช้ไฟเดืHกค�าต�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��สิงหาคม  2556��น้ใจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ซ(:อเรIวิศวกที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,สิงหาคม  2556��ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor�� โดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ยไม.ต�องค�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��น้าน้ๆ เหม(อน้เสิงหาคม  2556�(:อผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰क़큼9o셤�า 
หร(อรองเที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰�า ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���งน้�:น้การวิศวกางแปลังงานฯ การใช้ไฟเดืน้ร�าน้ค�า สิงหาคม  2556��น้ค�าประเภัย��fini��h���C:\DOCUME~1\HR01\LOCALSที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰อาหารฟาสิงหาคม  2556�ฟH>ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor�� แลังงานฯ การใช้ไฟเดืะเคร(,องดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��(,มแบบ
ซ(:อใสิงหาคม  2556�.ถ�งกลังงานฯ การใช้ไฟเดื�บบ�าน้ จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะกGาหน้ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?Gาหน้.ายใกลังงานฯ การใช้ไฟเดื�ประตH เน้(,องจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ากใช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������เวิศวกลังงานฯ การใช้ไฟเดืาใน้การต�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��สิงหาคม  2556��น้ใจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?น้�อยสิงหาคม  2556��ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor�� 
เรIวิศวกสิงหาคม  2556��ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor�� 

ค%ณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะอน�นต้องปฏิบัติให้ถูกร?   จ�ต้องปฏิบัติให้ถูกรรื่อมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ศ�ลปA
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- ร�าน้ม(อถ(อ เม(,อลังงานฯ การใช้ไฟเดืHกค�าเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���น้ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰क़큼9o셤.าน้สิงหาคม  2556�.วิศวกน้ใหญ.ร�าน้ค�าจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะเร+ยกลังงานฯ การใช้ไฟเดืHกค�า เน้(,องจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ากลังงานฯ การใช้ไฟเดื�กษ์พลังงานฯ การใชณะการจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ร�าน้
จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะคลังงานฯ การใช้ไฟเดื�ายคลังงานฯ การใช้ไฟเดื9งก�น้แลังงานฯ การใช้ไฟเดืะที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰างเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���น้แคบ จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?น้บางคร�:งลังงานฯ การใช้ไฟเดืHกค�าที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,ม�ไดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���เจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?าะจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?งที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะมาใช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������บร�การร�าน้ม(อถ(อ 
อาจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?เก�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ควิศวกามลังงานฯ การใช้ไฟเดืGาคาญ จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?น้ไม.อยากเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���น้ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰क़큼9o셤.าน้ กIเป{น้ไดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���
- แรงดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��9ง ร�าน้ค�าจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะม+แรงดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��9ง ลังงานฯ การใช้ไฟเดืHกค�าเพ(,อให�มาใช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������บร�การ เช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา�����.น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+, TOT ซ9,งม+ลังงานฯ การใช้ไฟเดืHกค�ามาใช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������บร�การ
ประมาณ 300 คน้ / วิศวก�น้ กIจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะรH�วิศวก.า TOT ม+แรงดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��9ง 300 คน้ / วิศวก�น้
-ช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��น้�กเร+ยน้น้�อมจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?�ตต� กIม+แรงดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��9ง แต.จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะเป{น้ช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา�����.วิศวกง Season ใน้ระหวิศวก.างเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��(อน้ เม.ย. - ม�.ย. ระยะ
เวิศวกลังงานฯ การใช้ไฟเดืา 3 เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��(อน้ประมาณ 15,000 คน้ ม+สิงหาคม  2556�Hงสิงหาคม  2556��ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor�� ประมาณ 3,000 คน้
- คน้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,มาใช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������บร�การใน้ศHน้ย�การค�าโดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ยเฉลังงานฯ การใช้ไฟเดื+,ยแลังงานฯ การใช้ไฟเดื�วิศวกอยH.น้าน้สิงหาคม  2556��ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ประมาณ 15-20 น้าที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+ เราจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?9งม+
กลังงานฯ การใช้ไฟเดืย�ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰ธ� ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��9งให�ลังงานฯ การใช้ไฟเดืHกค�าอยH.น้าน้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,สิงหาคม  2556��ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor�� โดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ยการเพ�,มที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,น้�,ง โต�ะ เก�าอ+: 
- อ�ตราการหม�น้เวิศวก+ยน้ ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?อดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��รถช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������:น้ใต�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���น้จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?อดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��รถไดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���ประมาณ 45 ค�น้ แต.รถที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?อดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ประมาณ 
300 ค�น้ / วิศวก�น้ ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���งน้�:งรอบใน้การหม�น้กIจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะอยH.ประมาณ 5-6 รอบ สิงหาคม  2556�.วิศวกน้ช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา������:น้ A5 สิงหาคม  2556�ามารถจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?อดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ไดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��� 
80 ค�น้ เป{น้ต�น้
โครงการศูนย์การค้า ����P?นยAการค�าที่��@����耀��sw/imgl��บางใหญ่����H�������CharRotationI#
     สิงหาคม  2556�Gาหร�บโครงการที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,บางใหญ.น้�:น้เราที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰Gาสิงหาคม  2556��ญญา 30 ป? ม+พ(:น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+, 10 ไร. โดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ยแรงดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��9งหลังงานฯ การใช้ไฟเดื�กที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰Gาให�
เราไปที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰Gาธ�รก�จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,บางใหญ.เน้(,องจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ากพ(:น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,เย(:องก�น้จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะม+เซIน้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰ร�ลังงานฯ การใช้ไฟเดื เวิศวกสิงหาคม  2556�ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰�เกต ซ9,งเป{น้แหลังงานฯ การใช้ไฟเดื.ง 
Shoping, Office แลังงานฯ การใช้ไฟเดืะ Condominium ขึ้น  3,000 หน่วย�����h����น้าดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ใหญ.บน้พ(:น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+, 100 ไร. ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,กGาลังงานฯ การใช้ไฟเดื�งจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะเปZดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ประมาณ
ป? 58 – 59 น้+:ซ9,งจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��9งลังงานฯ การใช้ไฟเดืHกค�าไดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���มาก 
     แลังงานฯ การใช้ไฟเดืะพ(:น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,ศHน้ย�การค�าที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,บางใหญ.ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,เราที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰Gาธ�รก�จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���? น้�:น้ก�อจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะม+แรงดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��9งจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ากหลังงานฯ การใช้ไฟเดืายๆ ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���าน้ 
ต�วิศวกอย.างเช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา�����.น้ 
- ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰Gาให�ลังงานฯ การใช้ไฟเดืHกค�าหม�น้เวิศวก+ยน้โดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ยจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰Gาเป{น้ศHน้ย�รถตH�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���าน้หลังงานฯ การใช้ไฟเดื�ง
- ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰Gาลังงานฯ การใช้ไฟเดืาน้จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?อดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��รถให�สิงหาคม  2556�ะดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��วิศวกกสิงหาคม  2556�บายสิงหาคม  2556�Gาหร�บลังงานฯ การใช้ไฟเดืHกค�าจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰Gาให�ลังงานฯ การใช้ไฟเดืHกค�าเขึ้น  3,000 หน่วย�����h�����าศHน้ย�การค�าง.ายแลังงานฯ การใช้ไฟเดืะเยอะขึ้น  3,000 หน่วย�����h����9:น้
- ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,มองไวิศวก�ค(ออยากให�เที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰สิงหาคม  2556�โก�โลังงานฯ การใช้ไฟเดืต�สิงหาคม  2556� เขึ้น  3,000 หน่วย�����h�����ามาเปZดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,ศHน้ย�การค�าขึ้น  3,000 หน่วย�����h����องเรา แลังงานฯ การใช้ไฟเดืะต�องม+อ�ปกรณ�ครบ
- เป{น้ศHน้ย�ฟZตเน้ตเซIน้เตอร�

ค%ณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะอาณีป่วยหรือมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะ�ต้องปฏิบัติให้ถูกร�  จ�ต้องปฏิบัติให้ถูกรรื่อมีกิจธุระฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งหัวหน้างานก่อนเวลาเริ่มงานตามตารางกะที่จัดให้  ที่ผ่านมา�ศ�ลปA
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- โมบาย เซIน้เตอร� จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะออกแบบให�ช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา�����.วิศวกยลังงานฯ การใช้ไฟเดืดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ควิศวกามเคร+ยดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ใน้การเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���น้โดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ยการจัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ระเบ+ยบที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰างเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���น้
ให�กวิศวก�างขึ้น  3,000 หน่วย�����h����9:น้เป{น้ต�น้
- ไอที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+ เซIน้เตอร�
- Fast food & Restaurant ร�าน้อาหารฟาสิงหาคม  2556�ฟH>ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor�� แลังงานฯ การใช้ไฟเดืะร�าน้อาหารแบบน้�,งที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰าน้เก�น้ 30 น้าที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+ 
- ศHน้ย�กวิศวกดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��วิศวก�ช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา�����า
- ธน้าคาร รวิศวกมถ9งบร�ษ์พลังงานฯ การใช�ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰สิงหาคม  2556��น้เช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา�����(,ออ(,น้ๆ เช้ไฟเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา�����.น้ อ�ออน้ ยHเมะพลังงานฯ การใช้ไฟเดื�สิงหาคม  2556� จัดทำรูปแบบ ระบบดูดควัน กำจัดกลิ่น�ปี 2556 �����IØ�n���?ะพยายามต�ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��ต.อมาลังงานฯ การใช้ไฟเดืงพ(:น้ที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,ให�
ไดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor���มากที่ผ่านมา���������oNor�������ⱔक़����n:ⰼक़Ⱔक़Ⰼक़⯸क़⯌क़⮰+,สิงหาคม  2556��ดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��เพ(,อดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา���������oNor��9งลังงานฯ การใช้ไฟเดืHกค�า

ปOดือน สิงหาคม 2556���������x����การุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม
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