
สรุ�ปวารุะการุปรุะชุมพนักงานประจำ�มพนักงานประจำเดือน พฤกงานักงานประจำเดือน พฤปรุะจำเดือน พฤศจิกายน 2556�������าเดือน พฤศจิกายน 2556�������������อนักงานประจำเดือน พฤ พฤศจำเดือน พฤศจิกายน 2556�������กายนักงานประจำเดือน พฤ 2556
วนักงานประจำเดือน พฤองคารุ ที่ 19 พฤศจ�  19 พฤศจำเดือน พฤศจิกายน 2556�������กายนักงานประจำเดือน พฤ 2556 เวลา 09.00 นักงานประจำเดือน พฤ. - 10.00 นักงานประจำเดือน พฤ.  ณ. ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterface)องว�จำเดือน พฤศจิกายน 2556������ย ชุมพนักงานประจำ*นักงานประจำเดือน พฤ 3 อาคารุ B

ล�าดือน พฤศจิกายน 2556������������บ แผนักงานประจำเดือน พฤก ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceวข้อ�)อ ผ1)รุายงานักงานประจำเดือน พฤการุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceมายเห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceตุ����(�

1 แผนักงานประจำเดือน พฤกที่ 19 พฤศจรุพยากรุบ�คคล  1.1 ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceนักงานประจำเดือน พฤ)างานักงานประจำเดือน พฤข้อ�องแผนักงานประจำเดือน พฤกที่ 19 พฤศจรุพยากรุบ�คคล
- แนะน��พน	กง�นใหม่ 1 ท่าน�es����H� 1 ท่าน�es����H����耀��for��น
น�ยธน�พ	นธ�  ท่าน�es����H����耀��for�พย�กระธรรม่ 1 ท่าน�es����H (เติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก��ล) ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก��แหน�ง เจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ������������������หน��ท่าน�es����H����耀��for !ธ"รก�รพ	ฒน�ธ"รก�จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ���������������� 
คว�ม่ 1 ท่าน�es����Hส�ม่ 1 ท่าน�es����H�รถพ�เศษ – ไม่ 1 ท่าน�es����H�ม่ 1 ท่าน�es����H  , เป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ.นคน อ.ท่าน�es����H����耀��for��ย�ง จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������.เพชรบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� "ร  (อ�ห�รขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       4�นช5!อค5อขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       นม่ 1 ท่าน�es����Hหม่ 1 ท่าน�es����H�อแกง)

ค"ณเอกช	ย  รอดซุง���8����耀��s"ง

2 แผนักงานประจำเดือน พฤกธุรกา�รุการุ    ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceนักงานประจำเดือน พฤ)าส6วนักงานประจำเดือน พฤงานักงานประจำเดือน พฤรุกษาความปลอดือน พฤศจิกายน 2556������������ภัย���X�������                -โมบาย
   1. ตุ����(รุวจำเดือน พฤศจิกายน 2556������สอบรุปภัย���X�������                -โมบา. Sub
     IAE. ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       �ดจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������"ด  -  เป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อล !ยนติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	ว   6   น�ย
     SBI.  ม่ 1 ท่าน�es����H อ�ก�รม่ 1 ท่าน�es����H4นเม่ 1 ท่าน�es����H� 1 น�ยป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� และ  เป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อล !ยนติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	ว   2  น�ย
   2. การุตุ����(รุวจำเดือน พฤศจิกายน 2556������สอบพ�*นักงานประจำเดือน พฤที่ 19 พฤศจ�  
     ห�กพบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� เหBนกร"ณ�แจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������ง เพ5!อจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������นท่าน�es����H����耀��for.ฯ จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ะได�ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกรวจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������สอบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� 
   3. ตุ����(รุวจำเดือน พฤศจิกายน 2556������สอบการุข้อ�นักงานประจำเดือน พฤย)ายส� งข้อ�อง  ถ��พบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� เหBนแจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������งธ"รก�รป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ท่าน�es����H����耀��for	นท่าน�es����H����耀��for 
       - แสงสว��งส�วนม่ 1 ท่าน�es����H�กไฟเป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อEดก�อนเวล� Sky Hall เป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อEดเวล� 16.00 น.
   4. ความปลอดือน พฤศจิกายน 2556������������ภัย���X�������                -โมบายในักงานประจำเดือน พฤพ�*นักงานประจำเดือน พฤที่ 19 พฤศจ�  เดBกขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       �ส	�นช	�นม่ 1 ท่าน�es����H	ธยม่ 1 ท่าน�es����H ล��ส"ดร.ร.บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �งกะป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อE ก	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�  ศร พฤฒ� ก�อนเหติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก"
หน��เดอะม่ 1 ท่าน�es����Hอลล�  เดBกช��งโดนย�งท่าน�es����H����耀��for !ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       � ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกอนน �ย	งอยN�ใน ICU อ"ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อกรณ�ท่าน�es����H����耀��for !พบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อQนป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ�กก� ม่ 1 ท่าน�es����H ด หม่ 1 ท่าน�es����Hวก
ก	นนBอค – เร5!องท่าน�es����H����耀��for !แฮป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อSTแลนด�ฝ�กม่ 1 ท่าน�es����H�เดBกร��นเกม่ 1 ท่าน�es����Hส�ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกกท่าน�es����H����耀��forร	พย�  เวล�เด�นให�ระม่ 1 ท่าน�es����H	ดระว	งท่าน�es����H����耀��forร	พย�ส�นม่ 1 ท่าน�es����H 
ค�� โดยเฉพ�ะโท่าน�es����H����耀��forรศ	พท่าน�es����H����耀��for�ม่ 1 ท่าน�es����H5อถ5อ เวล�เด�นด�วยค"ยด�วย อ�จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ล�อใจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ให�คนร��ยฉวยโอก�ส ฉกไป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อได�
    5. ลานักงานประจำเดือน พฤจำเดือน พฤศจิกายน 2556������อดือน พฤศจิกายน 2556������������ลาดือน พฤศจิกายน 2556������������พรุ)าว 117 ม่ 1 ท่าน�es����H ลNกค��ร�นป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ������������������ เพ5!อนขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       องร��นท่าน�es����H����耀��forองม่ 1 ท่าน�es����H�ฝ�กจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������อด เจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ������������������หน��ท่าน�es����H����耀��for !
ล�นจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������อดจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ะไม่ 1 ท่าน�es����H�ได�เฝW�ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ������������������แติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ะม่ 1 ท่าน�es����H เวล�ท่าน�es����H����耀��for !จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������	ดให�ไป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกรวจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������สอบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ม่ 1 ท่าน�es����Hรอบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�  เช�น 13.30-14.00น. , 1
9.30 – 20.00น. ค"ณช�ญนร� จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������นท่าน�es����H����耀��for.จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกพ.เป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ.นผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/DN�เขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       ��ไป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกรวจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������สอบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�  ส�วนร�ยละเอ ยดเพ�!ม่ 1 ท่าน�es����Hเติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ม่ 1 ท่าน�es����Hได�

ค"ณช	ยณรงค�  ศร จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������	!น
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โพสไว�ในไลน�บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ร�ษ	ท่าน�es����H����耀��forฯ แล�ว หร5อสอบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ถ�ม่ 1 ท่าน�es����Hเพ�!ม่ 1 ท่าน�es����Hเติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ม่ 1 ท่าน�es����Hท่าน�es����H����耀��for !ค"ณช	ยณรงค� 
    6. รุะวงเห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceตุ����(�ที่ 19 พฤศจ วไป ช�วงน �ม่ 1 ท่าน�es����H เหติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก" ฉกม่ 1 ท่าน�es����H5อถ5อ ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       ณะเด�นท่าน�es����H����耀��for�งไม่ 1 ท่าน�es����H�จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ������������������เป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ.นอย��งใช�โท่าน�es����H����耀��forรศ	พท่าน�es����H����耀��for�ม่ 1 ท่าน�es����H5อถ5อ 
เส !ยงโดนกระช�ก ม่ 1 ท่าน�es����H กรณ คนร��ยใช�หม่ 1 ท่าน�es����Hวกก	นนBอคเป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ.นอ�ว"ธ ท่าน�es����H����耀��for��ร��ย 
    7. ปรุะตุ����(1อ�ดือน พฤศจิกายน 2556������������รุ 2-3 - เร5!องรถส�งขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       อง
                                - ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       ยะไม่ 1 ท่าน�es����H�ให�ม่ 1 ท่าน�es����H ก�รว�ง 100% เน5!องจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������กท่าน�es����H����耀��for��ให�ม่ 1 ท่าน�es����H ป̂็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อญห�ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       ยะ และไขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       ม่ 1 ท่าน�es����H	น
อ"ดติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	นท่าน�es����H����耀��for�อติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ม่ 1 ท่าน�es����Hม่ 1 ท่าน�es����H�
ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceนักงานประจำเดือน พฤ)างานักงานประจำเดือน พฤธุรกา�รุการุ
    1. เรุ� องการุข้อ�นักงานประจำเดือน พฤข้อ�ยะ ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       นไป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อแล�ว 1 รอบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�  ค5นน � B5 รอป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระเม่ 1 ท่าน�es����H�นร�ค�พร�อม่ 1 ท่าน�es����Hขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       นค5นน � ห�กร�ค�
อน"ม่ 1 ท่าน�es����H	ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�
   2. เรุ� องห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceนักงานประจำเดือน พฤ1 ย	งม่ 1 ท่าน�es����H ป̂็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อญห�อยN�บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ��ง ห�ว�ธ ก�รแก�ไขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       อยN�
   3. งานักงานประจำเดือน พฤความสะอาดือน พฤศจิกายน 2556������������ในักงานประจำเดือน พฤพ�*นักงานประจำเดือน พฤที่ 19 พฤศจ�  เร ยบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ร�อย ม่ 1 ท่าน�es����H ป̂็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อญห�หน��ง�นบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ��ง
   4. ตุ����(รุวจำเดือน พฤศจิกายน 2556������สอบพ�*นักงานประจำเดือน พฤที่ 19 พฤศจ� เชุมพนักงานประจำ6า ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกรวจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������สอบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� น��อ�ห�รเขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       ��ม่ 1 ท่าน�es����H�ท่าน�es����H����耀��for�นในพ5�นท่าน�es����H����耀��for ! ห�กเป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ.นอ�ห�รกล�!นแรงจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ะ
เติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก5อนด�วยว�จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������ก�อน แติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ถ��ท่าน�es����H����耀��for��ผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/D�ดซุง���8����耀��s���จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ะด��เน�นก�รป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� 
   5. กรุะเปAาเง�นักงานประจำเดือน พฤห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceาย ม่ 1 ท่าน�es����H ผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/DN�ม่ 1 ท่าน�es����H�แจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������งเพ5!อขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       อดNกล�องวงจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������รป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อEดม่ 1 ท่าน�es����H�กถ4ง 20 ร�ย ส�วนใหญ�เป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ.นหญ�งและ
ล5ม่ 1 ท่าน�es����Hท่าน�es����H����耀��for��งไว�ในห�องน���บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ��ง แจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������งให�เพ�!ม่ 1 ท่าน�es����Hคว�ม่ 1 ท่าน�es����Hระม่ 1 ท่าน�es����H	ดระว	งส�วนติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	วม่ 1 ท่าน�es����H�กขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       4�น
   6. เรุ� องตุ����()นักงานประจำเดือน พฤไม)ตุ����(าย ม่ 1 ท่าน�es����H  2 ส�เหติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก" ค5อไม่ 1 ท่าน�es����H�รดน��� และหนNม่ 1 ท่าน�es����H�ก	ดร�ก ซุง���8����耀��s4!งก��ล	งห�ว�ธ แก�ไขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       อยN�

ค"ณอ�ท่าน�es����H����耀��forธ�พล  ศร เดช

3 ฝDายว�ศวกรุรุม      ฝ`�ยว�ศวกรรม่ 1 ท่าน�es����H     พฤศจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������ก�ยน      2556  
1 โครงก�รอน"ร	กษ�พล	งง�นฯ ก�รใช�ไฟเด5อนติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก"ล�คม่ 1 ท่าน�es����H  ท่าน�es����H����耀��for !ผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/D��นม่ 1 ท่าน�es����H�
                                -กล�งว	น                 225,000 (213,000)              หน�วย 
                                -กล�งค5น                 131,000 (128,000)              หน�วย
                -สร"ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อเพ�!ม่ 1 ท่าน�es����Hขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       4�น 15,000 หน�วย
                -สร"ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อหน�วยใช�ไฟฟW�ร�ยเด5อน ย�อนหล	ง 1 ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อS 
                      ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อS   2555             ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อS   2556               ลดลง                  เพ�!ม่ 1 ท่าน�es����Hขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       4�น

ค"ณศติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกวรรษ  จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกเง�น
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      ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก"ล�คม่ 1 ท่าน�es����H      355,000              356,000         1,000                      หน�วย
2 ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อร"งพ5�นท่าน�es����H����耀��for !ส�วนกล�ง
                -พ5�นท่าน�es����H����耀��for ! B3 
                                -ง�นระบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ร��นอ�ห�รในพ5�นท่าน�es����H����耀��for ! เติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกร ยม่ 1 ท่าน�es����Hแผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/Dนง�น
                                                -ได�ร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� รNป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อแบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ร��นค��แล�ว
                                                -ท่าน�es����H����耀��for��ระบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ดNดกล�!นและคว	น  ย	งไม่ 1 ท่าน�es����H�สร"ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อช	ดเจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������น
                -โม่ 1 ท่าน�es����Hบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �ยโซุง���8����耀��sน เฟส 1
                                -ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ดติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	�งและร5�อถอน AHU
                                             -อยN�ระหว��งติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ดติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	�ง AHU ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       น�ดเลBก 7 ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	น จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ������������������นวนสองติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	ว
                -ร��นค�� B2 ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� รNป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อใหม่ 1 ท่าน�es����H� ส�วนท่าน�es����H����耀��for !สอง
                                -อยN�ระหว��งด��เน�นก�รส�วนระบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ไฟฟW�
                -ระบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� อ�ก�ศโซุง���8����耀��sนม่ 1 ท่าน�es����H5อถ5อ
                                -พ5�นท่าน�es����H����耀��for !ห�อง  AHU ได�ร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ก�รเคล ยร�พ5�นท่าน�es����H����耀��for !บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �งส�วนแล�ว
                                -เสนอร�ค� AHU ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       น�ด 50 ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	นม่ 1 ท่าน�es����H�แล�ว 
3 ง�นร��นค��ใหม่ 1 ท่าน�es����H�
                -ร��นคล�น�กท่าน�es����H����耀��for	นติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกกรรม่ 1 ท่าน�es����Hว�ซุง���8����耀��s A3
                                -แก�ไขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       ท่าน�es����H����耀��for�อแอร�น���หยดขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       อง หล	กท่าน�es����H����耀��forร	พย�เม่ 1 ท่าน�es����Hย�แบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� งค�
                                                -ฉนวนห"�ม่ 1 ท่าน�es����Hท่าน�es����H����耀��for�อน���ย�ใหม่ 1 ท่าน�es����H�แล�วเพ ยงช"ดเด ยว
                -ร��นคล�น�คท่าน�es����H����耀��for	นติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกกรรม่ 1 ท่าน�es����H A3 (ว�ภ�ว	ลย�เก��)
                                -ซุง���8����耀��s�อม่ 1 ท่าน�es����Hง�นท่าน�es����H����耀��for�อน���เยBนท่าน�es����H����耀��for !ผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/D��นภ�ยในร��น   ด��เน�นก�รเสรBจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������แล�ว
                                -เพ�!ม่ 1 ท่าน�es����Hขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       น�ดส�ยเม่ 1 ท่าน�es����Hนไฟใหม่ 1 ท่าน�es����H�
4 ง�นบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� 	นไดเล5!อน  
                -บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ร�ษ	ท่าน�es����H����耀��for อ  ซุง���8����耀��s  จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������  ฯ ง�นเซุง���8����耀��sอร�ว�ส 
                                -ม่ 1 ท่าน�es����H น���ม่ 1 ท่าน�es����H	นเคร5!องกระเซุง���8����耀��sBนถNกส�นค��เส ยห�ย
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                                                -ท่าน�es����H����耀��for�งบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ร�ษ	ท่าน�es����H����耀��forฯ ร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/D�ดชอบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� เร ยบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ร�อยแล�ว
5 ล�ฟติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�โดยส�รและล�ฟติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�รถยนติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�
            -ล�ฟติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�รถยนติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก� LA4 (บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� .ซุง���8����耀��s	นยNฯ)
                                -รอก�รเป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อล !ยนสล�ง
6 ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกNออโติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�
                -จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������	ดห�บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ร�ษ	ท่าน�es����H����耀��for เซุง���8����耀��sอร�ว�สแบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ร�ยป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อS ท่าน�es����H����耀��for"กป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกN
            -ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกNเส ยจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ������������������นวน 3 ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	ว
                                -รอก�รแก�ไขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       
7 กล�องวงจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������รป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อEด
                -แก�ไขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       กล�องภ�ยในล�ฟติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�อ�ค�รบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�  แล�ว
                -อยN�ระหว��งแก�ไขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       กล�องในล�ฟติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�อ�ค�รเอ
                -เพ�!ม่ 1 ท่าน�es����Hกล�องในเพ�!ม่ 1 ท่าน�es����Hท่าน�es����H����耀��for !บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �งส�วน และย��ยกล�องบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �งจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������"ด 
8 โครงก�รช�ลเลอร�พล	งง�นแสงอ�ท่าน�es����H����耀��for�ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกย�
                - ฝ�̀ยออกแบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� อยN�ระหว��งว�งแบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� โครงสร��งร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� แผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/Dงโซุง���8����耀��sล�ร�ฯ บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� นหล	งค� A6
                -จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������	ดอ"ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อกรณ�เพ�!ม่ 1 ท่าน�es����Hเติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ม่ 1 ท่าน�es����Hเขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       ��ไป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อในช"ดก�รท่าน�es����H����耀��forดสอบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ระบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�  เพ5!อเกBบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       �อม่ 1 ท่าน�es����HNล

4 แผนักงานประจำเดือน พฤกออกแบบฯ  ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceนักงานประจำเดือน พฤ)างานักงานประจำเดือน พฤออกแบบ-ตุ����(กแตุ����(6งภัย���X�������                -โมบาายในักงานประจำเดือน พฤ
1. งานักงานประจำเดือน พฤวอลยGกรุะจำเดือน พฤศจิกายน 2556������ก B3
    ง�นติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ดสติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�nกเกอร�ฝW�วอลย�กระจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ก (ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ดกระจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������กเร ยบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ร�อย)
2. งานักงานประจำเดือน พฤ B3
    - ง�นฝW� เร�!ม่ 1 ท่าน�es����H 14/10 – 9/11
    - ง�นป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อNกระเบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� 5�องย�ง เร�!ม่ 1 ท่าน�es����H 26/9 – 10/10
    - ง�นกระเบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� 5�องแกรน�โติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก� เร�!ม่ 1 ท่าน�es����H 5/11 – 9/11
    - ง�นย��ยเส� ถอดบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� อเดอร� ย��ยจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������กติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก��แหน�งเด�ม่ 1 ท่าน�es����Hไป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อแล�ว ให�ช�วยก	นดNติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก��แหน�งด�วยว��เหม่ 1 ท่าน�es����H�ะ

ค"ณร"จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������ม่ 1 ท่าน�es����H�  ก�!งวงษ�
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สม่ 1 ท่าน�es����Hหร5อไม่ 1 ท่าน�es����H� เหล5อง�นท่าน�es����H����耀��for�ส เส� (จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������กส เขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                        ยว) ท่าน�es����H����耀��for�ส ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       �ว จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ะเร�งด��เน�นก�รให� (ป̂็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อญห�เร5!องก	�นห�องจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ะ
ม่ 1 ท่าน�es����H ก�รป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระช"ม่ 1 ท่าน�es����Hใหม่ 1 ท่าน�es����H�อ กรอบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� )
3. งานักงานประจำเดือน พฤ A2 บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� 	นไดเหลBก, โครงเหลBก, กระจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ก+อค�ล�ค Design ง�นส  ง�นกระเบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� 5�องย�งท่าน�es����H����耀��for�งเด�น 
ง�นเสรBจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������แล�ว (ส�งม่ 1 ท่าน�es����Hองติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ม่ 1 ท่าน�es����Hก��หนด 15/11/56) 
4. งานักงานประจำเดือน พฤ B2 Shop ร��นเสร�ม่ 1 ท่าน�es����Hสวย และ CD ZB2V44,43) ส�งม่ 1 ท่าน�es����Hอบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� พ5�นท่าน�es����H����耀��for !แล�วม่ 1 ท่าน�es����H ป̂็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อญห� ก�รย��ยไฟ 
ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       องง�นว�ศวกรรม่ 1 ท่าน�es����H+ร��นเสร�ม่ 1 ท่าน�es����Hสวยเพ�!ม่ 1 ท่าน�es����Hกระจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������กด��นหล	งร��นใหม่ 1 ท่าน�es����H�
5. งานักงานประจำเดือน พฤซุ้ม Sk�)ม Sky Hall เหล5อง�นติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ดติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	�งผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/D��ใบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� หล	งค� 
ง�นร��นค��
1) ง�นผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/Dน	กกระจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������กร��นก	นเองร5�อกระจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������กบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �น Fix ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ดติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	�งป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกNบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �นเป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อล5อยติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ดติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	�งกระจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ก 
2/11/56
2) ม่ 1 ท่าน�es����H ง�นร5�อผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/Dน	งและขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       นท่าน�es����H����耀��for��ง A2B49 ร��นเองเจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ������������������ลเด�ม่ 1 ท่าน�es����H
3) ง�นติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ดติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	�งป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกNบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �นสว�ง + กระจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������กบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �นติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ย ร5�อผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/Dน	งกระจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������กเด�ม่ 1 ท่าน�es����H A3R06 ว�ซุง���8����耀��sคล�น�ก ท่าน�es����H����耀��for�� 1 ว	น
4) ง�นร5�อร��นนวด A3R07 ร5�อผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/Dน	งกระจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������กเด�ม่ 1 ท่าน�es����H ก	�นขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       อบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� แนวร��นใหม่ 1 ท่าน�es����H�

ผ1)บรุ�ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceารุ Update
-การุจำเดือน พฤศจิกายน 2556������ดือน พฤศจิกายน 2556������������งานักงานประจำเดือน พฤโบวGล� งการุก�ศล กตุ����(.ตุ����(รุ.สนักงานประจำเดือน พฤ.ลาดือน พฤศจิกายน 2556������������พรุ)าว ได�ก��ไรจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������กก�รจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������	ดง�น 120,000 บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �ท่าน�es����H����耀��for 
และสน.ล�ดพร��วอ ก 99,000 บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �ท่าน�es����H����耀��for ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       อบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ค"ณพน	กง�นท่าน�es����H����耀��for !ไป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อช�วยง�นในคร	�งน � ค"ณโอม่ 1 ท่าน�es����H ฝน เด5อน 
ม่ 1 ท่าน�es����H��ม่ 1 ท่าน�es����H น���
- เคล ยร�เร5!องเม่ 1 ท่าน�es����H�แล�วโดนด��น ค"ณอน"ว	ฒน�
- ง�นท่าน�es����H����耀��forอดกฐินพระราชท�นพระร�ชท่าน�es����H����耀��for�น โดยค"ณล	ดด�ว	ลย�ท่าน�es����H����耀��for !เป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ.นหล	กในก�รด��เน�นก�ร ได�เง�นบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ร�จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������คม่ 1 ท่าน�es����H�
รวม่ 1 ท่าน�es����H 150,000 บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �ท่าน�es����H����耀��for ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       อบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ค"ณท่าน�es����H����耀��for"กท่าน�es����H����耀��for��นท่าน�es����H����耀��for !ม่ 1 ท่าน�es����H ส�วนในก�รช�วยง�นให�ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระสบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/Dลส��เรBจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������
-ในว	นท่าน�es����H����耀��for ! 23/11/56 จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ะม่ 1 ท่าน�es����H ก�รจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������	ดเท่าน�es����H����耀��forคว	นโดช�งถ�วยพระร�ชท่าน�es����H����耀��for�นพระบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� รม่ 1 ท่าน�es����Hฯ
-ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อร"งสถ�นท่าน�es����H����耀��for ! A2, B2    A2 บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� 	นไดติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ดติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	�งไม่ 1 ท่าน�es����H�ได�, B2 ม่ 1 ท่าน�es����H ป̂็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อญห�ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อNพ5�นห�นติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกกลงด��นล��ง
- ช"ดน	กเร ยน ยอดขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       �ยโดยรวม่ 1 ท่าน�es����Hยอดขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       �ย ด ม่ 1 ท่าน�es����H�ก หล	กก�รป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อร"งพ5�นท่าน�es����H����耀��for !ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อSละ 20 ล��น ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อSน �ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก	�งเป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อW�

ค"ณอน	นติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�  จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกรม่ 1 ท่าน�es����H ศ�ลป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ�
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เพ�!ม่ 1 ท่าน�es����Hอ กซุง���8����耀��s	ก 2 ล��น เป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ.น 22 ล��น
- ค"ณเอ �ยง Sticker Line Back to school งบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�  3.5 ล��น
ผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/Dลล	พธ� โหลด 20 ล��น  User 7 ล��นโหลดให�ค"ณเอ �ยงจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ������������������ย 1 แสน ถ��โหลดไม่ 1 ท่าน�es����H�ได�เป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อW�จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ������������������ยค5น 5 
แสน
- บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� "ษร�ค	ม่ 1 ท่าน�es����H ห�องว��ง 5 ร��น ให�ร��นอ5!นลงฟร  ป̂็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อญห�ท่าน�es����H����耀��for�งเด�นร�ม่ 1 ท่าน�es����Hฝ^�งป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกNอ"ดร 4 ช�โอช�ยะ คน
เด�นน�อย ก��ล	งห�รNป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อแบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ธ"รก�จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ใหม่ 1 ท่าน�es����H� ลNกค��เจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������ะจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������งม่ 1 ท่าน�es����H� เพ�นท่าน�es����H����耀��for�เลBบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�  ร��นท่าน�es����H����耀��for��ฟ^น ส�กค��ว สป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ�ม่ 1 ท่าน�es����H5อ-เท่าน�es����H����耀��for��
- ป̂็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อญห�หนN ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       4�นท่าน�es����H����耀��for�งช�องช�ร�ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ ห�องขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       ยะป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อSนติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ม่ 1 ท่าน�es����Hท่าน�es����H����耀��for�อน��� ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       4�นติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ม่ 1 ท่าน�es����Hบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� 	นได ท่าน�es����H����耀��for�อขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       4�น 123 ส	งกะส ห"�ม่ 1 ท่าน�es����Hท่าน�es����H����耀��for�อ
ให�หนNป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อSนไม่ 1 ท่าน�es����H�ได� โดยค"ณจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������	กรกร�ช แจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������งม่ 1 ท่าน�es����H�
- ส�วนท่าน�es����H����耀��for !บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �งใหญ� คอนโดพฤกษ� เป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อEดจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������องแล�ว ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       �ย 1,200 ยNน�ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       �ยด ม่ 1 ท่าน�es����H�ก ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกรม่ 1 ท่าน�es����H.ละ 50,000 
บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �ท่าน�es����H����耀��for คนจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������องติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�องจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ฉล�ก ถ��ใครสนใจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������แจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������งค"ณหม่ 1 ท่าน�es����HN ไม่ 1 ท่าน�es����H�ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�องจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������องค�วจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ฉล�ก
- ด�วร��นขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       �ยขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       องแก�� ใส�ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกN�คอนเท่าน�es����H����耀��forนเนอร� ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       องญ !ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ"`น เสนอ 7-11 , Family mart 
- ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อร"งห�องน���ช	�น 1 ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก4กหน�� N1 ใครเหBนป̂็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อญห�ห�องน��� ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       อง IDEA ใน LINE
- ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       ยะ เศษว	สด" ให�ผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/DN�ร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� เหม่ 1 ท่าน�es����H�ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       นท่าน�es����H����耀��for��งให�หม่ 1 ท่าน�es����Hด ถ��ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ดป̂็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อญห�ให�แจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������งค"ณอน	นติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�
- แบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ส��น	กง�นใหม่ 1 ท่าน�es����H� แบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ย	งไม่ 1 ท่าน�es����H�สร"ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ
- ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อS 57 เด5อน 7 ค"ณอน	นติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ะบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� วช 1 เด5อน
Update เร5!องก�รถม่ 1 ท่าน�es����Hท่าน�es����H����耀��for !บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �งใหญ�+ร�ดน���ย�ง บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� �งท่าน�es����H����耀��for อ�จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ร�ดพร"�งน � แติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ดป̂็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อญห�ท่าน�es����H����耀��for !ฝนติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกก
-สร"ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อก�รว�งแป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อลน ท่าน�es����H����耀��for !คร��วๆ แล�ว
- ก�รออกแบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�  ม่ 1 ท่าน�es����H ก�รป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� รNป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อแบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ใหม่ 1 ท่าน�es����H�เพ�!ม่ 1 ท่าน�es����Hเติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�ม่ 1 ท่าน�es����H

ค"ณอ�ณ	ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�  จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกรม่ 1 ท่าน�es����H ศ�ลป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อ�

5 แผนักงานประจำเดือน พฤกพฒนักงานประจำเดือน พฤาธุรกา�รุก�จำเดือน พฤศจิกายน 2556������ รุายงานักงานประจำเดือน พฤ Update พ�*นักงานประจำเดือน พฤที่ 19 พฤศจ� 
ร��นค��เป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อEดใหม่ 1 ท่าน�es����H�
- ABP09 เป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อEดบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ร�ก�ร18/11/56 ช5!อร��นผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/Dลไม่ 1 ท่าน�es����H�ไฮโซุง���8����耀��s
- B1P40 ร��นเคร5!องส��อ�งเป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อEด 20/11
 �- B1P46 ร��นก�แฟโดนใจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ���������������� 18/11

ค"ณรฎิฏญ์�ฏญ�  ล�ป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระโคน
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- A3R06 ว�ซุง���8����耀��sคล�น�ก 1/11
- A3R07 Dental Design ติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกอนแรกว�งไว�ว��จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ะเป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อEด 18/11 เน5!องจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������กก�รติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกกแติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�งล��ช��จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ะเป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อEด
เม่ 1 ท่าน�es����H5!อไหร�จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ะแจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������งให�ท่าน�es����H����耀��forร�บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� อ กคร	�ง
- ร��นก�วยเติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก �ยว B2B02-03 ยกเล�กไป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อแล�ว เน5!องจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������กรNป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อแบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ร��นไม่ 1 ท่าน�es����H�ผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/D��นก�รพ�จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������รณ�

6 แผนักงานประจำเดือน พฤกโฆษณา   ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceนักงานประจำเดือน พฤ)าข้อ�องงานักงานประจำเดือน พฤแผนักงานประจำเดือน พฤกโฆษณา และงานักงานประจำเดือน พฤก�จำเดือน พฤศจิกายน 2556������กรุรุม
      1. ก�จำเดือน พฤศจิกายน 2556������กรุรุมตุ����(กแตุ����(6งปYให้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceม6 ให�จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ภ�ยใน 5/12/56
ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       อ Sponser ร��นค��ก�ม่ 1 ท่าน�es����Hเอง, ท่าน�es����H����耀��forรNม่ 1 ท่าน�es����HNฟ, SCB, TOT ก��ล	งป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระส�นง�น 
      2. งานักงานประจำเดือน พฤเล�*ยงปYให้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceม6ล1กค)า 20/12/56 ช5!อง�น One night Party 
      3. งานักงานประจำเดือน พฤเล�*ยงปYให้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B���À�����B�com.sun.star.uno.XInterfaceม6พนักงานประจำเดือน พฤกงานักงานประจำเดือน พฤ แพลนไว� 10/01/57
      4. Sticker Line เล5อก Type B ออกแบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� เองท่าน�es����H����耀��for	�งหม่ 1 ท่าน�es����Hด ระยะเวล�โหลด 1 เด5อน ใช�ได� 3 
เด5อน อยN�ระหว��งก�รป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระช"ม่ 1 ท่าน�es����Hก	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� น	กออกแบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� อยN� 
     5. ครุ�สมาสตุ����(G จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������	ดก�จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������กรรม่ 1 ท่าน�es����Hว	นท่าน�es����H����耀��for ! 25/12/56 – ร�องเพลงป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระส�นเส ยง
     6. เพ� มเตุ����(�มงานักงานประจำเดือน พฤวนักงานประจำเดือน พฤพ6อ 5/12/56 จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ะม่ 1 ท่าน�es����H ก�รจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������"ดเท่าน�es����H����耀��for ยนช	ยถว�ยพระพร

ค"ณอน"ว	ฒน�  ถNกธรรม่ 1 ท่าน�es����H

เพ� มเตุ����(�ม -เรุ� องการุซุ้ม Sk)อมดือน พฤศจิกายน 2556������������บเพล�ง ในักงานประจำเดือน พฤวนักงานประจำเดือน พฤที่ 19 พฤศจ�  12/12/56
แจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������งผู้เข้าไปตรวจสอบ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมได้โพสไว้ในไลน์บริษัทฯ แล้ว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณชัยณรงค์ �ᔀĀᘀ���������Ș�������file:///C:/Program%20Files/LibreOffice%203.4/Basis/share/basic;file:///C:/DN�บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ร�ห�รเขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       ��ร�วม่ 1 ท่าน�es����Hด�วย
ขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       อให�พน	กง�นเขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H�                       ��ร�วม่ 1 ท่าน�es����H 100%
ส��หร	บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� บุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� ลNกค�� ค�ดว�� 30%
เวล�แจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ �����������������งอ กรอบุรี (อาหารขึ้นชื่อคือขนมหม้อแกง)�������¨�����H� น��จ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาธุรกิจ ����������������ะป็นคน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (อระม่ 1 ท่าน�es����H�ณ 6.00 น.
- เรุ� องโบนักงานประจำเดือน พฤส ดือน พฤศจิกายน 2556������������1ผลปรุะกอบการุอ�กรุอบ

ค"ณล	ดด�ว	ลย�  โสณโชติ้ล) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรก�

ปaดือน พฤศจิกายน 2556������������การุปรุะชุมพนักงานประจำ�ม
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