
สรุ�ปวารุะการุปรุะชุมพนักงานประจำ�มพนักงานประจำเดือน กักงานักงานประจำเดือน กัปรุะจำเดือน กันยายน 2556���������าเดือน กันยายน 2556���������x�����อนักงานประจำเดือน กั กนักงานประจำเดือน กัยายนักงานประจำเดือน กั 2556
วนักงานประจำเดือน กัองคารุที่ 17 สิง�� 17 ส งหาคม 2556 เวลา 09.00 นักงานประจำเดือน กั. - 10.00 นักงานประจำเดือน กั.  ณ. ห(องสตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.un*ดือน กันยายน 2556���������x���� โอ (เดือน กันยายน 2556���������x���� ม) ชุมพนักงานประจำ.นักงานประจำเดือน กั 3 อาคารุ B

ล�าดือน กันยายน 2556���������x����บ แผนักงานประจำเดือน กัก หวข้อ�(อ ผ*(รุายงานักงานประจำเดือน กัการุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม หมายเหตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.un�
1 แผนักงานประจำเดือน กักที่ 17 สิงรุพยากรุบ�คคล  1.1 ความค�บหนักงานประจำเดือน กั(างานักงานประจำเดือน กัข้อ�องแผนักงานประจำเดือน กักที่ 17 สิงรุพยากรุบ�คคล

- แจ้งเ�งเรื่องการ	
องการื่องการสอบชุดที่ 1 ความจำระยะ�ดที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
 1 ความจ้งเ�ารื่องการะยะยาว ขอให้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเว�พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก"กงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ม�ส#ที่ 1 ความจำระยะยาว ขอธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กำหนด ในวันพฤหัสฯ ที่ 19 กันย#สอบ ให้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเว�เข�าห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเว�องสอบ
ตามว"นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กเวลาที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ก�าห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กด ในักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กว"นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กพฤห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเว"สฯ ที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
 19 ก"นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กยายนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก 2556 เวลา 8.00 – 9.30 นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก. โดยให้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเว�
พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก"กงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กเตรื่องการ�ยมปากกา ด#นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กสอด�า และยางลบมาเอง
   แนักงานประจำเดือน กัะนักงานประจำเดือน กั�าพนักงานประจำเดือน กักงานักงานประจำเดือน กัใหม7  1 ที่ 17 สิง7านักงานประจำเดือน กั
 1. นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กางสาววรื่องการารื่องการ"ตนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก4  จ้งเ#ตต4ปรื่องการะสงค4 (ค�ณฝนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก) เจ้งเ�าห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก�าที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กำหนด ในวันพฤหัสฯ ที่ 19 กันย�รื่องการการื่องการแผนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กกออกแบบ-ตกแต;งภายในักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก

ค�ณวณ#ชุดที่ 1 ความจำระยะยา  นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก"นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กตะว"นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก

2 แผนักงานประจำเดือน กักธุรกา�รุการุ ความค�บหนักงานประจำเดือน กั(างานักงานประจำเดือน กัธุรกา�รุการุ
    1. งานักงานประจำเดือน กัที่ 17 สิง�าบ�ญห(าง ขอขอบค�ณที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�กส;วนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ม�ส;วนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กรื่องการ;วมในักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กการื่องการปรื่องการะสานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก เตรื่องการ�ยมการื่องการ และ
รื่องการ;วมปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี����ð���C:\Documents and Settings\HR01\Application Da#บ"ต#งานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กให้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเว�ส�าเรื่องการ>จ้งเล�ล;วงไปด�วยด�
    2. งานักงานประจำเดือน กัที่ 17 สิง�าความสะอาดือน กันยายน 2556���������x���� ข"ดพ	@นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กบ�ษรื่องการาค"ม พลอยไพรื่องการ#นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก
    3. เรุ��องการุก�าจำเดือน กันยายน 2556��������ดือน กันยายน 2556���������x����หนักงานประจำเดือน กั* ได�ม�การื่องการส�ารื่องการวจ้งเและอ�ดรื่องการBห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กBเพ#
มเต#ม และม�การื่องการแจ้งเกเอกสารื่องการนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กโยบาย
เรื่องการ	
องการื่องการจ้งเ"ดการื่องการปCญห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวาห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กBในักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirectorBนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กย4การื่องการค�าฯ
    4.งานักงานประจำเดือน กัถังขยะ ประงข้อ�ยะ ปรื่องการะสานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก A4 เรื่องการ�ยบรื่องการ�อยแล�ว
ความค�บหนักงานประจำเดือน กั(าส7วนักงานประจำเดือน กังานักงานประจำเดือน กัรุกษาความปลอดือน กันยายน 2556���������x����ภัย��)���`�����&�com.sun.star.scย
เจำเดือน กันยายน 2556��������(าหนักงานประจำเดือน กั(าที่ 17 สิง�� รุปภัย��)���`�����&�com.sun.star.sc. ผลดือน กันยายน 2556���������x����กลางค�นักงานประจำเดือน กั จำเดือน กันยายน 2556��������าก 6 คนักงานประจำเดือน กั ลดือน กันยายน 2556���������x����อตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.unรุาก�าลงลงเหล�อ 5 คนักงานประจำเดือน กั
    1. ตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.unรุวจำเดือน กันยายน 2556��������สอบรุปภัย��)���`�����&�com.sun.star.sc. Sub
     IAE. ขาดจ้งเ�ด  2  เปล�
ยนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กต"ว   -   นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กาย
     SBI.  ปรื่องการ"บเห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวล	อ 5
    2. ตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.unรุวจำเดือน กันยายน 2556��������สอบการุข้อ�นักงานประจำเดือน กัย(ายส �งข้อ�อง  เม	
อพบแจ้งเ�งให้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเว�ต#ดต;อที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirectorBนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กย4ปรื่องการะสานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก 123 เพ	
อด�าเนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก#นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก

ค�ณอ#ที่ 1 ความจำระยะยาว ขอธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กำหนด ในวันพฤหัสฯ ที่ 19 กันย#พล  ศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirectorรื่องการ�เดชุดที่ 1 ความจำระยะ

ค�ณชุดที่ 1 ความจำระยะ"ยณรื่องการงค4  ศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirectorรื่องการ�จ้งเ"
นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก
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การื่องการต;อ
    3. การุตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.unรุวจำเดือน กันยายน 2556��������สอบพ�.นักงานประจำเดือน กัที่ 17 สิง�� 
     แสงสว;าง พบปCญห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวาแจ้งเ�งที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirectorBนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กย4ปรื่องการะสานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก 123  + ชุดที่ 1 ความจำระยะ;างซ่อมบำรุง�ࣆ�ೢ�ೢ澀������0�com.sun.star.document.XDocume;อมบ�ารื่องการ�ง
     ความสะอาดในักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กพ	@นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ถ้าพบจะแจ้งทีมงานก่อนถ้า�าพบจ้งเะแจ้งเ�งที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�มงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กก;อนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กถ้าพบจะแจ้งทีมงานก่อนถ้า�าไม;ม�ใครื่องการก>แจ้งเ�งให้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเว�เจ้งเ�าห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก�าที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
 NAP ด�าเนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก#นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก
การื่องการ
     ความปลอดภ"ย  พบเห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวต�รื่องการ�านักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กค�าวางโที่ 1 ความจำระยะยาว ขอรื่องการศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirector"พที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ4แล�วม�ลBกค�าห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวย#บไป และม�การื่องการที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�าแผนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก 3 ครื่องการ"@ง 
เรื่องการ	
องขโมยโที่ 1 ความจำระยะยาว ขอรื่องการศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirector"พที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ4ม	อถ้าพบจะแจ้งทีมงานก่อนถ้า	อมาขายให้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเว�รื่องการ�านักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กค�าในักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirectorBนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กย4การื่องการค�าฯ ห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวากม�การื่องการพบเห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวต�อ�กจ้งเะแจ้งเ�งเปRนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก
รื่องการะยะ
     ลานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กจ้งเอด ซ่อมบำรุง�ࣆ�ೢ�ೢ澀������0�com.sun.star.document.XDocumeอยลาดพรื่องการ�าว 117 ส�านักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก"กงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กเขตได�เข�าตรื่องการวจ้งเสอบและด�าเนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก#นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กการื่องการลอกที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ;อรื่องการะบาย
นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก@�าเรื่องการ�ยบรื่องการ�อยแล�ว แต;เนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก	
องจ้งเากชุดที่ 1 ความจำระยะ;วงนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก�@ม�ฝนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กตกชุดที่ 1 ความจำระยะ�ก จ้งเTงที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�าให้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเว�ย"งม�นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก@�าข"งอยB;
     4. ตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.unรุวจำเดือน กันยายน 2556��������สอบรุ(านักงานประจำเดือน กัค(า เข�มงวดมากขT@นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กเรื่องการ	
องอาห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวารื่องการกล#
นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กแรื่องการง รื่องการ�านักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กค�าก>จ้งเะเปล�
ยนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กพฤต#กรื่องการรื่องการมการื่องการ
รื่องการ"บปรื่องการะที่ 1 ความจำระยะยาว ขอานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กอาห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวารื่องการ เชุดที่ 1 ความจำระยะ;นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก เคยที่ 1 ความจำระยะยาว ขอานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กส�มต�าปลารื่องการ�า ที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ม�กล#
นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กแรื่องการง ก>เปล�
ยนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กมาเปRนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กส�มต�าไที่ 1 ความจำระยะยาว ขอยแที่ 1 ความจำระยะยาว ขอนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก
      5. เหตูดิโอ (เดิม) ชั้น 3 อาคาร B�SERVICES/���à�����I�com.sun.star.un�เฝ้าระวัง กลุ่มวDารุะวง กล�;มว"ยรื่องการ�;นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก เที่ 1 ความจำระยะยาว ขอคโนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กบางกะปU อาจ้งเม�การื่องการก;อเห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวต�ในักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กพ	@นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
 ล;าส�ด ได�เพ>นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ4
ส"ญล"กษณ4กล�;มด�วยส�แดงบรื่องการ#เวณผนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก"งห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเว�างแฮปปWXแลนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กด4เพ	
อแสดงอาณาเขต 

3 ฝ้าระวัง กลุ่มวFายว ศวกรุรุม ฝYายว#ศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirectorวกรื่องการรื่องการม ส#งห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวาคม  2556
1 โครื่องการงการื่องการอนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก�รื่องการ"กษ4พล"งงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กฯ การื่องการใชุดที่ 1 ความจำระยะ�ไฟเด	อนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กส#งห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวาคม ที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ผ;านักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กมา
                                -กลางว"นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก                 215,000 (215,000)              ห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก;วย 
                                -กลางค	นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก                 139,000 (139,000)              ห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก;วย
                -สรื่องการ�ปเที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ;าก"นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กก"บเด	อนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
แล�ว
                -สรื่องการ�ปห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก;วยใชุดที่ 1 ความจำระยะ�ไฟฟdารื่องการายเด	อนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก ย�อนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวล"ง 1 ปW 
                                           ปW   2555                ปW   2556                ลดลง                เพ#
มขT@นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก
           ส#งห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวาคม                  356,000             354,000            2,000      ห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก;วย
2 ปรื่องการ"บปรื่องการ�งพ	@นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ส;วนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กกลาง

ค�ณศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirectorตวรื่องการรื่องการษ  จ้งเ#ตเง#นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก

หน้�า 2/6



                -พ	@นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
 B3 
                                -งานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กรื่องการะบบรื่องการ�านักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กอาห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวารื่องการในักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กพ	@นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
 เตรื่องการ�ยมแผนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก
                                                -รื่องการอการื่องการรื่องการ	@อถ้าพบจะแจ้งทีมงานก่อนถ้าอนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กกรื่องการะจ้งเก
                                                -ได�รื่องการ"บรื่องการBปแบบรื่องการ�านักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กค�าบางส;วนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กแล�ว
                -โมบายโซ่อมบำรุง�ࣆ�ೢ�ೢ澀������0�com.sun.star.document.XDocumeนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก เฟส 1
                                -ต#ดต"@งและรื่องการ	@อถ้าพบจะแจ้งทีมงานก่อนถ้าอนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก AHU
                                                -ม�ผB�รื่องการ"บเห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวมาดBงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก 2 รื่องการาย
                                                -เสนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กอรื่องการาคามาแล�ว 1 รื่องการาย
                                -จ้งเ"ดเก>บและต#ดต"@งสายไฟฟdา สายส"ญญาณอ	
นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กๆ
                                                -ส"
งอ�ปกรื่องการณ4 และจ้งเ"ดห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวาผB�รื่องการ"บเห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวมา 
                -รื่องการ�านักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กค�า B2 ปรื่องการ"บรื่องการBปแบบให้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวม; (บางส;วนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก)
                                -จ้งเ"ดเก>บสายไฟสายส"ญญาณต;างๆ
                -รื่องการะบบปรื่องการ"บอากาศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirectorโซ่อมบำรุง�ࣆ�ೢ�ೢ澀������0�com.sun.star.document.XDocumeนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กม	อถ้าพบจะแจ้งทีมงานก่อนถ้า	อ
                                -เตรื่องการ�ยมรื่องการายละเอ�ยดการื่องการต#ดต"@ง AHU ชุดที่ 1 ความจำระยะนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก#ดต"@งพ	@นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก
3 งานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กรื่องการ�านักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กค�าให้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวม;
                -รื่องการ�านักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กคล#นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก#กที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ"นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กตกรื่องการรื่องการมว#ซ่อมบำรุง�ࣆ�ೢ�ೢ澀������0�com.sun.star.document.XDocume A3
                                -เมนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กไฟฟdา
                                -จ้งเ�ดต#ดต"@งแอรื่องการ4คอยล4รื่องการ�อนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก
4 งานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กบ"นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กไดเล	
อนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก  
                -บรื่องการ#ษ"ที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ อ� ซ่อมบำรุง�ࣆ�ೢ�ೢ澀������0�com.sun.star.document.XDocume� จ้งเ� ฯ เรื่องการ#
มงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กเซ่อมบำรุง�ࣆ�ೢ�ೢ澀������0�com.sun.star.document.XDocumeอรื่องการ4ว#สแล�ว(จ้งเะเปล�
ยนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กบางส;วนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กเฉพาะที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ม�อะไห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวล;ในักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กว"นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก�@)
                                -แก�ไขปCญห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวาตามรื่องการายงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กการื่องการตรื่องการวจ้งเสอบ
                        -บรื่องการ#ษ"ที่ 1 ความจำระยะยาว ขอเตรื่องการ�ยมเข�าสรื่องการ�ปผลการื่องการด�าเนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก#นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กการื่องการ ว"นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก�@(ผB�บรื่องการ#ห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวารื่องการเข�ามาค�ยงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก)
5 ล#ฟต4โดยสารื่องการและล#ฟต4รื่องการถ้าพบจะแจ้งทีมงานก่อนถ้ายนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กต4

หน้�า 3/6



            -ล#ฟต4อาคารื่องการบ�
                        -เปล�
ยนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กอ�ปกรื่องการณ4 ลวดสล#งที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ"@งห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวมด 2 ต"ว
6 ปรื่องการะตBออโต�
                -จ้งเ"ดห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวาบรื่องการ#ษ"ที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ เซ่อมบำรุง�ࣆ�ೢ�ೢ澀������0�com.sun.star.document.XDocumeอรื่องการ4ว#สแบบรื่องการายปW ที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�กปรื่องการะตBที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ"@งห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวมด 17 ปรื่องการะตB
                        -บ.คอมพล�ที่ 1 ความจำระยะยาว ขอไลนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก4ฯ 
7 กล�องวงจ้งเรื่องการปUด
                -จ้งเ"ดเตรื่องการ�ยมอ�ปกรื่องการณ4 และที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�มชุดที่ 1 ความจำระยะ;าง ตามใบส"
งงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก
                                -ต#ดต"@งให้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวม; และแก�ไขรื่องการะบบเด#ม
8 โครื่องการงการื่องการชุดที่ 1 ความจำระยะ#ลเลอรื่องการ4พล"งงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กแสงอาที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ#ตย4
                - ขอดBงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กรื่องการะบบ Solar corrector บ.แผ;นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กเห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวล>กว#ลาศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirectorไที่ 1 ความจำระยะยาว ขอยฯ 

4 แผนักงานประจำเดือน กักออกแบบฯ รุายงานักงานประจำเดือน กัความค�บหนักงานประจำเดือน กั(างานักงานประจำเดือน กัออกแบบฯ
- สรื่องการ�ปค;าใชุดที่ 1 ความจำระยะ�จ้งเ;ายงบปรื่องการะมาณ จ้งเากมกรื่องการาคม ถ้าพบจะแจ้งทีมงานก่อนถ้าTง ปCจ้งเจ้งเ�บ"นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก ปรื่องการะมาณ 4 ล�านักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กกว;า เฉล�
ย 5 แสนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กบาที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ / 
เด	อนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก  ในักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กเด	อนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กม�นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กาคม ใชุดที่ 1 ความจำระยะ�งบปรื่องการะมาณมากที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ส�ด โครื่องการงการื่องการที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ด�าเนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก#นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กการื่องการมากกว;า 30 โครื่องการงการื่องการ
- ชุดที่ 1 ความจำระยะ;างที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ด�าเนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก#นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กการื่องการม� 2 ส;วนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก ค	อชุดที่ 1 ความจำระยะ;างปรื่องการะจ้งเ�า 3 คนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก และผB�รื่องการ"บเห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวมาตามโครื่องการงการื่องการ แต;ด�วยชุดที่ 1 ความจำระยะ;าง
ปรื่องการะจ้งเ�าเรื่องการาม�นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก�อย ห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวากม�ส;วนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กใดบกพรื่องการ;องห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวรื่องการ	อชุดที่ 1 ความจำระยะ�ารื่องการ�ด รื่องการบกวนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กแจ้งเ�งด�วย โดยการื่องการที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�าใบงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กแจ้งเ�ง
ห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเว"วห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก�างานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กค�ณเปรื่องการม + นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก#คม
- งานักงานประจำเดือน กัปรุบปรุ�ง - วอยกรื่องการะจ้งเก B3
                        - B2 ที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
โครื่องการงการื่องการขT@นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กอยB;ได�ก"@นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กไซ่อมบำรุง�ࣆ�ೢ�ೢ澀������0�com.sun.star.document.XDocumeด4แล�ว
                        - A2 ปUดไปแล�วปลายเด	อนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก ที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�าตามแผนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ�
ต#ดไว�ห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก�าไซ่อมบำรุง�ࣆ�ೢ�ೢ澀������0�com.sun.star.document.XDocumeด4งานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก
                        - B4 งานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กออกแบบ : ผB�ออกแบบเข�ามาค�ยรื่องการายละเอ�ยดแล�ว
                        - B5 สต>อกชุดที่ 1 ความจำระยะ;างศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirector#ลปv (ฝากชุดที่ 1 ความจำระยะ;วยย�ายห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเว�องชุดที่ 1 ความจำระยะ;วยก"นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กด�วย)
- งานักงานประจำเดือน กัออกแบบ – ค�ณอ"ษฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี����ð���C:\Documents and Settings\HR01\Application Daาว�ธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กำหนด ในวันพฤหัสฯ ที่ 19 กันย รื่องการ"บผ#ดชุดที่ 1 ความจำระยะอบงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กออกแบบผนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก"งข�างล#ฟที่ 1 ความจำระยะยาว ขอ4แก�ว 
                         - ค�ณธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กำหนด ในวันพฤหัสฯ ที่ 19 กันยนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก#กรื่องการ รื่องการ"บผ#ดชุดที่ 1 ความจำระยะอบงานักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กด�ไชุดที่ 1 ความจำระยะนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก4คอนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กเซ่อมบำรุง�ࣆ�ೢ�ೢ澀������0�com.sun.star.document.XDocumeฟ บางให้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวญ;รื่องการBปแบบต;างๆ

ค�ณรื่องการ�จ้งเ#มา  ก#
งวงษา
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5 แผนักงานประจำเดือน กักพฒนักงานประจำเดือน กัาธุรกา�รุก จำเดือน กันยายน 2556��������  รุายงานักงานประจำเดือน กั Update พ�.นักงานประจำเดือน กัที่ 17 สิง��
 รุ(านักงานประจำเดือน กัค(าเปSดือน กันยายน 2556���������x����ใหม7
           1.  ABP09  รื่องการ�านักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirector#ลปชุดที่ 1 ความจำระยะ"ย ลBกชุดที่ 1 ความจำระยะ#@นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กปลาเยาวรื่องการาชุดที่ 1 ความจำระยะ
           2. ABB18-19   รื่องการ�านักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กเครื่องการ	
องส�าอาง
           3. B1B43   รื่องการ�านักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กเส	@อผ�าค�ณนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก@�าฝนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก
          4. B2P10   โปรื่องการโมชุดที่ 1 ความจำระยะ"
นักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กดBดวง
          5. B2C05   ค�ณว#รื่องการ"ชุดที่ 1 ความจำระยะ โห้พนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวรื่องการาศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirectorาสตรื่องการ4
Renovate พ�.นักงานประจำเดือน กัที่ 17 สิง�� 
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ค�ณอภ#รื่องการด�  ล�าด"บ

6 แผนักงานประจำเดือน กักโฆษณา   ความค�บหน้าของงานแผ
าของงาน้าของงานแผแผน้าของงานแผกโฆษณา และงาน้าของงานแผก�จกรรม
      1. สร�ปงาน้าของงานแผทำบุญห้าง ผ่านไปด าบ�ญห
าง ผ่านไปด้วยดีโดยหลักๆ จากการ�าน้ไปด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�วยด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�โด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและยหลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก�กๆ จากการประสาน้งาน้แลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกะด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ าเน้"น้การ
โด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและยแผ่านไปด้วยดีโดยหลักๆ จากการน้กธุรการและแม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ $รการแลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกะแม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออก�าน้
       2.  ก�จกรรมประกวดเต้น The Battle Dance Seoso
น้าของงานแผ The Battle Dance Seoson 2 จะจ�ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่()น้ใน้ว�น้ธุรการและแม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ รรม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและา 
เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授,-อด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ(งลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก/กค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ�าเขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่�าม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้าใน้ห�างฯ โด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและยก าหน้ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและไว�ว�น้ที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�- 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /$ลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกาค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ 2556
ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจอน้เซปตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /; จะก าหน้ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授ลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกงตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /�น้ฉบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออก�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกให� แลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกะใน้ว�น้งาน้อาจม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�ก"จกรรม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้เสร"ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ ที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ"ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและไว�ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ,อ จะจ�ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ
ให�ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�ประกวด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและเด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ"น้แบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกเด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ=ก Kids Model โด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและยผ่านไปด้วยดีโดยหลักๆ จากการ/�ชน้ะ จะได้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�เปGน้พื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授ร�เซน้เตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /อร;ช$ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและน้�กเร�ยน้น้�อม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้
จ"ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /; ซ(-งจะที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา าให�ห�างฯ ประหย�ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ�าใช�จ�ายใน้การจ�างพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授ร�เซน้เตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /อร;อ�กด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�วย

ค�ณอนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก�ว"ฒนักงานที่มีสิทธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่ก4  ถ้าพบจะแจ้งทีมงานก่อนถ้าBกธิสอบ ให้เข้าห้องสอบตามวันเวลาที่กำหนด ในวันพฤหัสฯ ที่ 19 กันยรื่องการรื่องการม

ผ*(บรุ หารุ    Update
- รถไฟฟKาสายส�เหลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก, องเปGน้รถไฟฟKาขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่น้าด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและเบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกา สถาน้�อย/�หน้�าห�างแม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจโค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจรบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกางกะปL ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�สกาย
วอร;ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ จากตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /ลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกาด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกางกะปL ผ่านไปด้วยดีโดยหลักๆ จากการ�าน้หน้�าศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าไปเชื่อมกับสถานี�m�аĈ�授؆��^�com.sun.star.linguistic2.XSupportedLocales::hasLocale/น้ย;การค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ�าเอ=น้ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้าร;ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授ลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกาซ�าไปเช,-อม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ก�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกสถาน้�
-  สะพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授าน้ลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกอยด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�าน้แฮปปOPแลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกน้ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ;  เสน้อเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授"-ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออก�น้ได้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกงอ�ก 1 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /�ว เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授,-อใช�งาน้ 24 ชม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้.
- ได้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�เสน้อผ่านไปด้วยดีโดยหลักๆ จากการ/�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกร"หารขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่องแฮปปOPแลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกน้ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ; เร,-องย�ายว"น้ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้อเตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /อไซด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ;แลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกะว"น้รถตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน //�เขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่�าไปลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก(กขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่()น้เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授,-อด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ(งให�
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ลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก/กค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ�าเด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ"น้ผ่านไปด้วยดีโดยหลักๆ จากการ�าน้ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ากขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่()น้ จะได้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�ยอด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและการขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ายส"น้ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ�าม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ากขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่()น้ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�วย
- ได้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�เสน้อผ่านไปด้วยดีโดยหลักๆ จากการ/�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกร"หารขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่องแฮปปOPแลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกน้ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ; ให�ย�ายอาหารถ$ง 30 บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกาที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกร"เวณที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /"ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและก�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�าน้หลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก�ง 
ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าไปเชื่อมกับสถานี�m�аĈ�授؆��^�com.sun.star.linguistic2.XSupportedLocales::hasLocale/น้ย;การค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ�าเอ=น้ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้าร;ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授ลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกาซ�าออก ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ(งให�ไปอย/�ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�าน้หลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก�งแที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาน้ แลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก�วเอาขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่องที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�ราค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจาแพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授งม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้าลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกง
แที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาน้เช�น้ อาหารที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�แบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกรน้ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ; หร,อเส,)อผ่านไปด้วยดีโดยหลักๆ จากการ�า จะส�งผ่านไปด้วยดีโดยหลักๆ จากการลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /�อธุรการและแม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ $รก"จ เค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ�าแลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกะเรา
- ได้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ$ยก�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกผ่านไปด้วยดีโดยหลักๆ จากการจก.ธุรการและแม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ น้าค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจารกร$งไที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาย แลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก�ว เฉลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก�-ยลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก/กค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ�าม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้าใช�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกร"การ ประม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้าณ 600 ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจน้ / ว�น้
ธุรการและแม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ น้าค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจารไที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามายพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授าณ"ชย; เฉลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก�-ยลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก/กค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ�าม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้าใช�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกร"การ ประม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้าณ 650 ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจน้ / ว�น้
- ที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกางใหญ่คอนโดพฤกษ�ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจอน้โด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授ฤกษา ประม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้าณ 1,200 ย/น้"ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน / แลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกะได้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้าเช�าที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-ขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่องเราที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา าเปGน้ออฟฟLตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /
ขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่าย หากที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�าน้ใด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและสน้ใจจ�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกจองเปGน้เจ�าขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่องสอบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกถาม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授"-ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้เตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /"ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ได้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ� 
- เม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้,-อวาน้ที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-แผ่านไปด้วยดีโดยหลักๆ จากการน้กน้�กเร�ยน้ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�การร,)อประตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน // ฝากเก=บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /�น้กฐินด้วย ก่อนที่จะมีใครเก็บไปซะก่อน���°�����N�c:/mast"น้ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�วย ก�อน้ที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-จะม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�ใค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจรเก=บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกไปซะก�อน้
- ว�น้น้�)ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ$ณอน้�น้ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /;จะไป รฟม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้. เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授,-อขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่อปร�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกเก�-ยวก�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกโค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจรงการรถไฟฟKาสายส�เหลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก,องบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกางส�วน้ โด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและย
จะขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่อให�ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออก�น้ได้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ เขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่�าห�างเลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกย โด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและยจะเขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่�าพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกผ่านไปด้วยดีโดยหลักๆ จากการ/�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกร"หารฝ]ายว"ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าไปเชื่อมกับสถานี�m�аĈ�授؆��^�com.sun.star.linguistic2.XSupportedLocales::hasLocaleวกรรม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้โค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจรงการรฟม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้.
โครงการทำบุญห้าง ผ่านไปด89บางใหญ;
ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ$ณอาณ�ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /"แจ�งค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจวาม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ,บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกหน้�างาน้ที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกางใหญ่คอนโดพฤกษ� 
1. ส�ญ่คอนโดพฤกษญ่คอนโดพฤกษาเช�าที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกางใหญ่คอนโดพฤกษ� 30 ปO
2. ช�วงที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-ฝน้ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /กม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�น้) าที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�วม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่�ง เน้,-องจากเปGน้พื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授,)น้ที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /- า แตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /�ได้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ าเน้"น้การส/บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกน้) าออกอย/�ใน้ขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ณะน้�)
3. ย�งม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /(กส$ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�ายที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-ได้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ าเน้"น้การที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา$บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกไปแลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก�วรอเค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก�ยรพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授,)น้ที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-อย/� หากเร�ยบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกร�อยแลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก�วจะม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้องเห=น้
ว�าที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-สวยขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่()น้เยอะเลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกยเน้,-องจากไม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�อะไรบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออก�งภูมิทัศน์�8%99/D/Hum��Ĉ�����ó�㐒祖��Ā�ĀĀ���ȀȀ̀Ԁ�␀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡猯祴敬堯畁潴瑓汹e�⬀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡戯慥獮堯畍瑬偩潲数瑲卹瑥��.挌浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳䵘汵楴牐灯牥祴瑓瑡獥���朌瑥牐灯牥楴獥��(挌浯猯湵猯慴⽲敢湡/ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้"ที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าไปเชื่อมกับสถานี�m�аĈ�授؆��^�com.sun.star.linguistic2.XSupportedLocales::hasLocaleน้;
4. การออกแบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาางเด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ"น้ลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกงรถไฟฟKา วางโค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจรงสร�างน้) าหน้�กเสา
5.ใน้ส�ปด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและาห;ที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-แลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก�วผ่านไปด้วยดีโดยหลักๆ จากการ/�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกร"หารได้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�น้�ด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ$ณว"ร$ณเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授,-อค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ$ยถ(งค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจอน้เซฟตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 300 คน /; ที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกางใหญ่คอนโดพฤกษ�ไปค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจร�าวๆ แลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรก�ว
6. ปร(กษาก�บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-ปร(กษาที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามาางการเง"น้เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授,-อก/�แบ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้ำออกงค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ; 
7. ได้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�ร"ชร�าน้ค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจ�าที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�-สน้ใจไปลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกงใน้โค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจรงการฯ หากที่ 14 – 15 ตุลาคม 2556�99/D/Hum�аŀ�授؆����แรงดึง ร้านค้าจะมีแรงดึง ลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการ เช่นที่ TOT ซึ่งมีลูกค้ามา�าน้ใด้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้�ขึ้นในวันธรรมดา เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในห้างฯ โดยกำหนดไว้วันที่�อม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้/ลักๆ จากการประสานงานและดำเนินการโดยแผนกธุรกก=ม่บ้าน�8%E0��È�����W�2. ช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ แต่ได้ดำเนินการสูบน้าแชร;ก�น้ได้วยดีโดยหลักๆ จากการประสานงานและ�

ค�ณอาณ"ต#  จ้งเ#ตรื่องการม�ศูนย์การค้าฯ���������������������������������Đ�����n�com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker::getDisplayDirector#ลปv

ปSดือน กันยายน 2556���������x����การุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม
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