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ละอองฟ้าลาจันทร์ กันยายน ๒๕๖๔

 ทิวสาธรตั้งตระหง่านต้านลมฝน  ยืนทานทนผลิช่อล้อลมหนาว 
รับพายุเศร้าสุขทุกเรื่องราว    มิทบท่าวทดท้อต่อชะตา 
เฉกอาจารย์อุทิศตนจนเกษียณ   ย่อมพากเพียรเพื่อสรรค์สร้างทางศึกษา 
เพื่อจุดเทียนส่องสว่างทางปัญญา   ให้บรรดาศิษย์เรียนรู้คู่ความดี 
อุปสรรคหนักปานใดไม่เคยหวั่น   ยังยึดมั่นพร้อมภักดิ์รักศักดิ์ศรี 
อุดมการณ์งานสร้างคนผลทวี    ปีผ่านปีแสงเทียนส่องผ่องแผ่นดิน 
อีกนักการ เจ้าหน้าที่มีหลายหลาก   ที่ต้องพรากงานช่วยเหลือเกื้อศาสตร์ศิลป์ 
จักจารภาพยิ้มสดใสในเหงื่อริน   จักจารจินต์ทุกท่านมั่นในใจ 
โอ้ฟ้างามยามนี้ที่พานพบ    พลันสงบปราศสีสันอันสดใส 
ฟ้าคงซับรับอารมณ์ข่มอาลัย    ซึมซับไว้มั่นไมตรีมีสัมพันธ์ 
งานทุกท่านเคยมีที่เคยสาน    อุดมการณ์ที่ร่วมสร้างทางร่วมฝัน 
น้องรุ่นหลังจะสานต่อข้อจ�านรรจ์   ร่วมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยให้เด่นดัง 
สะพานรุ้งหลังสายฝนช่วยดลจิต   นานิมิตเดินต่อไปให้ถึงฝั่ง 
ภาพไมตรีจะช่วยเสริมเติมพลัง   ภาพความหลังจะช่วยเสริมเติมแรงใจ 
ละอองฟ้าจะลาจันทร์วันนี้แล้ว   ขอดวงแก้วพุทธธรรมน�าสดใส 
วอนเทวาประสิทธิ์ผลดลอ�าไพ   ทุกดวงใจสุขสถิตนิจนิรันดร์ 
มุทิตาลากันวันเกษียณ    วารหมุนเวียนเปลี่ยนกาลให้ผ่านผัน 
หวังพี่น้องละอองฟ้าที่ลาจันทร์   จักมีวันคืนฟ้ามิลาเลย   

             ด้วยความรักที่มีต่อพี่ทุกคน 
                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ โอ้โลม ผู้ประพันธ์
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 ขอแสดงความยนิดเีนือ่งในวนัเกษยีณอายรุาชการของข้าราชการ  พนกังานมหาวทิยาลยั 

ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้างช่ัวคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติ

หน้าที่มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ พากเพียร พยายามมาจนวันนี้ ซึ่งมาจากความร่วมมือ ร่วมแรง 

ร่วมใจ ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาให้กบันกัศกึษาของพวกเราชาวราชมงคลกรงุเทพในทกุด้าน

อย่างดีและอบอุ่นยิ่ง ถึงแม้ว่าเวลาปฏิบัติราชการของทุกท่านจะหมดลงแล้ว ผมเชื่อมั่นว่า ท่าน 

ผู้เกษียณอายุราชการจะได้กลับมาเยี่ยมเยือน เพื่อพบปะพูดคุยเป็นก�าลังใจและให้ค�าปรึกษาหารือ 

เพราะประสบการณ์ที่แต่ละท่านได้สั่งสมมาจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

 โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกท่ีท่านผู้เกษียณ 

ทกุท่านนบัถอืโปรดดลบนัดาลให้ผูเ้กษยีณและครอบครวั ประสบแต่ความสขุ ความเจรญิ มสีขุภาพ

แข็งแรงตลอดไป ปราศจากภยันตรายทั้งปวง 

																																																	รองศาสตราจารย์ชาญ		ถนัดงาน	

                                นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สารนายกสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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 โอกาสครบวาระเกษยีณอายรุาชการของคณาจารย์  และเจ้าหน้าทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ  ประจ�าปี  ๒๕๖๔  นี ้ ผมในนามของผูบ้รหิารและบคุลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ ขอขอบคณุบคุลากรผูเ้กษียณอายรุาชการทกุท่านทีท่่านได้น�าความรู ้ ความสามารถ 

ตามคุณวุฒิ และประสบการณ์ของท่านร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าดังปัจจุบัน  

 ผมทราบดีว่าผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านล้วนมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่า 

จะเป็นความผูกพันที่มีต่อผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ห้องท�างาน หรือแม้แต่ภูมิ

ทัศน์ของมหาวิทยาลัย เมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องอ�าลาด้วยวาระเกษียณอายุราชการครั้งนี้ ท่านคงรู้สึก

อาลัยที่ต้องจากสิ่งที่รักและผูกพันตลอดจนคิดถึงทุกช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และ 

เชื่อว่าบุคลากร เพื่อนร่วมงานที่ท่านผูกพันก็คงรู้สึกเช่นเดียวกัน

 ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน นอกจากความรู้สึกอาลัยคิดถึงกันและกันดังที่กล่าวมา 

ข้างต้นแล้ว ยังมีความรู้สึกท่ีจะท�าให้ท่านมีความสุขใจ น่ันก็คือความภาคภูมิใจที่ตลอดระยะเวลา

การท�างานจวบจนวาระเกษียณอายุราชการ ท่านน้ันเป็นบุคคลที่มีเกียรติ สร้างคุณประโยชน ์

ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ เป็นบุคคลส�าคัญที่วางรากฐาน  ให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง 

พฒันากจิการงานต่าง ๆ  ไปสูค่วามส�าเรจ็ อกีทัง้ประพฤตปิฏบิตัตินอย่างมคีณุธรรมจรยิธรรม ครองตน  

ครองงาน  เป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรรุ่นหลังได้ด�าเนินตามและสืบสานงานของท่านต่อไป

 โอกาสที่ทุกท่านครบวาระเกษียณอายุราชการน้ี ท่านได้หยุดพักการท�างาน มีเวลาว่าง

พอทีจ่ะได้ท�าในสิง่ทีท่่านสนใจ ท�าในสิง่ท่ีท่านและครอบครวัมคีวามสขุ  ผมกข็ออาราธนาสิง่ศกัด์ิสทิธิ์

ในสากลโลกอ�านวยพรให้ท่านมีความสุข ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยเฉพาะในสถานการณ์ 

ปี  ๒๕๖๔ นี้ เป็นปีที่ประเทศไทยของเราเผชิญกับวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  

หรอื โควดิ-๑๙ (COVID-19)  ผมกข็อให้ทกุท่านผ่านพ้นวกิฤต ิและมีความสขุสวสัดิใ์นวยัหลงัเกษยีณ

อายุราชการตลอดไป

																																																				อาจารย์สมพร		ปิยะพันธ์

                                                     รักษาราชการแทน

                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สารอธิการบดี

แสดงมุทิตาจิต มอบแด่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ  

ประจ�าปี ๒๕๖๔
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 การเกษียณอายรุาชการของท่านทัง้หลาย ถอืเป็นการบรรลภุารกจิครัง้ยิง่ใหญ่ ในห้วงชวีติ

หนึ่งที่ได้อุทิศแรงกายแรงใจในการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอันเป็นที่รัก ที่เคยอยู่ร่วมกันมา 

เมือ่ครัง้ความหลงัก่อน ทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วยความเมตตา ความปรารถนาดต่ีอกนั คอยเอือ้อาทรต่อกนั 

คอยห่วงใยกัน คอยแนะน�าให้ค�าปรึกษาน้อง ๆ เม่ือย่ิงคิดถึงก็ยิ่งภาคภูมิใจแทนท่านทั้งหลายถึง 

เรื่องราวต่าง ๆ ดี ๆ ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีวาระนี้ได้มาถึง กระผมใคร่ขอกราบแสดงความยินดี และ

แสดงมุทิตาจิตต่อท่านทั้งหลายในการบรรลุภารกิจ และขอแสดงความช่ืนชมต่อคุณงามความดีที่

ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมา เมื่อเวลากาลนี้ได้ผ่านเลย ก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยม มาเยือน อย่าลืม  

อย่าร้างห่างไป ขอฝากใจไว้ผูกพัน ท้ายน้ีขออัญเชิญคุณพระศรีที่เรืองฤทธิ์ เนรมิตพรชัยให้รักษา 

อัญเชิญองค์เผ่าพงศ์วงศ์อินทรา น้อมพรมาแด่ท่านผู้เกษียณเทอญ

																																																																		ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย	จันทร์มณี

                                                                     รองอธิการบดี

สารจากรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

  เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน  กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย 

 ต้องอ�าลาจากกันแสนอาลัย   แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง 

 คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน  ตรากตร�างานอย่างซื่อสัตย์มิใหลหลง 

 พัฒนาองค์กรให้ยืนยง   เกียรติด�ารงก้องปรากฏมิวางวาย 

 ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า  วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ 

 ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย  ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน 

 ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง  จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน 

 เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน  คอยย�้าเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์

 วันเกษียณอายุราชการ เป็นวันแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจของข้าราชการทุกคน 

กระผมขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณข้าราชการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพท่ีได้เสียสละ อุทิศก�าลังกาย ก�าลังปัญญา ในการปฎิบัติงานจนครบ 

วันเกษียณอายุในปี ๒๕๖๔ นี้

 ผูเ้กษียณอายรุาชการทกุท่านเป็นบคุคลทีเ่ป่ียมด้วยประสบการณ์ ชีวติการท�างานทีม่คุีณค่า 

ไม่สามารถประเมนิค่าได้ ตลอดระยะเวลาทีท่่านรบัราชการท่านได้สร้างคุณงาม ความดี เสียสละ อทุศิ

ทุม่เททัง้แรงกายและใจในการปฎิบตัหิน้าทีก่ารงาน อย่างเตม็ความสามารถ เอือ้ประโยชน์ต่อสงัคม 

มีความมานะอดทนจวบจนวาระเกษียณ กระผมหวังว่าผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านจะใช้ชีวิต 

หลังเกษียณตามสัจธรรมการด�าเนินชีวิตให้มีความสุข ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 ในโอกาสนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก 

โปรดจงบันดาลคุ้มครองผู้เกษียณทุกท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของครอบครัวและสมหวัง

ในสิ่งดีงามอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไป

																																																													ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล		เดชะดนุวงศ์

                                                                  รองอธิการบดี 

สารจากรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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 ตลอดเวลาของอายุราชการของทุก ๆ ท่าน ที่นับตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตราชการ จนย่างเข้า 

สู ่วันเกษียณอายุราชการ ๖๐ ปี นับเป็นระยะเวลาอันยาวนานที่ทรงคุณค่าและมีคุณูปการ 

กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแห่งนี้ ทุก ๆ ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ รับใช้ราชการ 

ด้วยความอดทน เสียสละ จึงถือเป็นเกียรติอันสูงยิ่ง ในชีวิตราชการของทุก ๆ ท่าน

 ขอให้คุณความดีท่ีทุก ๆ ท่านได้ปฏิบัติมานั้น จงส่งผลคุ้มครอง ปกป้อง คุ้มภัย ให ้

ทุกๆ ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ กับชีวิตในวัยหลังเกษียณราชการ 

ตลอดกาลนาน

																																																																		ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์		ภัยวิมุติ

                                                                     รองอธิการบดี

 

สารรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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  เมื่อถึงวัย หกสิบปี เวียนมาถึง  คิดค�านึง ถึงอดีต ร่วมสร้างสรรค์

 ได้ท�างาน อย่างซื่อสัตย์ ทุกคืนวัน  เพื่อผลักดัน UTK ให้ก้าวไกล

 คุณความดี ทุกท่านท�า เห็นประจักษ์  เมื่อต้องพัก ไม่ว่าอยู่ แห่งหนไหน

 ขอให้สุข วัยเกษียณ ไร้โรคภัย   คิดการใด ให้สมหวัง ทรัพย์เพิ่มพูน

 ขอขอบคุณผู้เกษียณราชการทุก ๆ ท่านนะครับ ส�าหรับคุณงามความดีทุกอย่างที่ท่าน 

ได้ร่วมกันท�า เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพของเรา ให้ก้าวไกลต่อไปอย่าง

มั่นคง ปลอดภัย ในอนาคต

																																																																											อาจารย์พิษณุวัตร		สุจวิพันธ์

                                                                            รองอธิการบดี

สารจากรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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 ในนามตัวแทนของบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ใคร่ขอแสดงความยินดี  

และยกย่อง ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง ๒๙ ท่าน เนื่องจากทุกท่านล้วนแต่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  

มีความมานะบากบั่นพากเพียรในการท�างานจนถึงจุดหมาย นั่นคือ วันเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็น

วันแห่งความภาคภูมิใจในการประกอบคุณงามความดี และการได้ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพแห่งนีม้าอย่างต่อเนือ่ง นบัจากนีไ้ปทกุท่านกย็งัคงอยูใ่นใจของพวกเรา 

และจะเป็นแบบอย่างในการเป็นครูที่ดีในการท�างานด้านอื่น ๆ ตลอดไป

 ในโอกาสนี ้ใคร่ขออาราธนาคณุพระศรรัีตนตรยัและสิง่ศักดิส์ทิธิท์ัง้หลายทีท่กุท่านเคารพ

ศรทัธา   จงดลบันดาลให้ทกุท่าน มีความสขุกาย สบายใจ ได้ท�าทกุส่ิงทีป่รารถนา มสีขุภาพพลานามยั

แขง็แรง เป็นทีป่รึกษา หรอืคอยให้ค�าช้ีแนะแก่ลกูหลานรวมถึงญาตสินทิมติรสหาย และเป็นก�าลงัใจ

ส�าคัญของชาติบ้านเมืองไปอีกนานเท่านาน

																																																																									อาจารย์สุระศักดิ์	ศรีปาน

                                                                         คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สารคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของบุคลากรในคณะจ�านวน ๓ ท่านคือ

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา สุขตา

 ๓. อาจารย์ณีรนุช ประชากุล

 ทุกท่านได้ปฏิบัติราชการสร้างผลงาน อันเป็นคุณประโยชน์และคุณค่า ทั้งยังเสียสละ  

เเรงกายเเรงใจ ร่วมพัฒนางานของคณะฯ มาโดยตลอด กล่าวได้ว่า สิ่งดี ๆ ที่ท่านเคยท�าไว้มากโข 

สอนลูกศิษย์ตั้งแต่เริ่มจนเติบโต ส่งเสริมเพิ่มความรู้สู่อนาคตอันสดใส เมื่อเกษียณอายุราชการ 

ก็ถือว่าท่านหมดภาระหน้าที่ในฐานะข้าราชการ แต่ทุกท่านยังสามารถน�าพาองค์ความรู้ เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมต่อไปได้

 สุดท้ายนี้ ในนามของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขออาราธนาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในสากล

โลก จงดลบันดาลให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ประสบความสุข มีความสุขกายสุขใจ ห่างไกล

โรครา และสมปรารถนาทุกประการ

																																																																	อาจารย์ณภัทร		ยศยิ่งยง

                                                                     คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สารคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

 ขอแสดงความช่ืนชมยนิด ีและให้ก�าลงัใจ เนือ่งในโอกาสเกษยีณอายรุาชการของผูบ้รหิาร 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกท่านที่เกษียณอายุ

ราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นี้

 ทุกท่านได้เดินทางมาสู่เส้นชัยของชีวิตราชการด้วยความภาคภูมิใจ ข้าพเจ้าคณบดี 

คณะบรหิารธรุกจิและทมีงาน ขอแสดงความช่ืนชมในเกยีรตปิระวตั ิและคณุงามความดทีีท่กุ ๆ  ท่าน

ได้ทุ่มเท ทั้งก�าลังกาย ก�าลังใจ สติปัญญา เสียสละ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการปฏิบัติภารกิจ

ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความเข็มแข็งและสร้างคุณูปการ ให้แก่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานจวบจนวันเกษียณอายุราชการ ขอผล

แห่งคุณงามความดีที่ท่านท้ังหลายได้ร่วมกระท�ามาตลอดอายุราชการ และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

ในสากลโลก โปรดบนัดาลให้ท่านและครอบครวัจงประสบแต่ความสุขความเจรญิด้วยจตรุพธิพรชัย 

สุขกาย สุขใจ และมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป

																																																													ผู้ช่วยศาสตราจารย์	กิ่งแก้ว		เอี่ยมแฉล้ม

                                                            คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

สารคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๔ น้ี การเดินทาง 

ตลอดอายรุาชการหลายสิบปีทีผ่่านมาน้ันเป็นเครือ่งบ่งบอกได้เป็นอย่างดว่ีา ทกุท่านจะต้องครองตน

ในการเป็นข้าราชการท่ีดมีาโดยตลอด ต้องผ่านเรือ่งราวมากมาย ประสบการณ์ต่าง ๆ  ในการปฏบิตัิ

หน้าที่ที่เต็มไปด้วยคุณค่า และแบบอย่างท่ีดีงามให้แก่ชนรุ่นหลังได้เห็นเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อแผ่นดินในหลายสิบปีที่ผ่านมาในฐานะอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ และเป็นหน่วย

สนับสนุนการเรียนการสอน เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความอดทน ความสามารถ ความวิริยะ อุตสาหะ 

ทีต้่องประกอบเข้าด้วยกนัจงึจะสามารถเดนิทางมาถงึวนัเกษยีณอายรุาชการอย่างสมความภาคภมูิ

นีไ้ด้ ผมรูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีบ่างท่านผมได้มโีอกาสท�างานร่วมกนั ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์ 

บางท่านได้พูดคุยได้ติดต่อประสานงานกันบ้าง บางครั้งที่ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากท่านเหล่านั้นด้วย 

เช่นกัน โดยเฉพาะบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง ๔ ท่าน ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์ 

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผศ.ประวัติ  เลิศจันทรางกูร อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ทั้ง ๒ ท่านเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของผม 

คณาจารย์ทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ และอกี ๒ ท่าน คอื นายมงคล รตันวิเชียร และนางประทปี 

ศรีโมรา เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีน่ารัก ทุกครั้งท่ีได้พบกันก็จะมีแต่รอยยิ้มเสมอและช่วยเหลือกิจการ 

ของคณะฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ผมได้มีโอกาสท�างานร่วมกับทั้ง ๔ ท่านในช่วงที่ผมมาด�ารงต�าแหน่ง

เป็นคณบดี
 

 หลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ น้ีเป็นต้นไป ทุกท่านจะเปล่ียนสถานะไปใช้ชีวิต 

อย่างอิสระในอีกรูปแบบหนึ่ง ได้พักผ่อน ได้อยู่กับครอบครัว ได้มีเวลากับตนเองมากขึ้น หลังจาก

คร�า่เคร่งกบังานในภารกจิ ทีท่่านได้รบัมายาวนานหลายสบิปี ถดัจากนีไ้ปขอให้ทกุท่านมแีต่ความสขุ 

ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง เราจะระลึกถึงคุณความดี และความช่วยเหลือ ความผูกพันจากท่าน

ตลอดไป

																																																																	อาจารย์ธวัชชัย		สารวงษ์

                                                                    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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 “จ�าเป็นต้องจ�าจาก มิได้อยากต้องจากจร” ในวาระเกษียณอายุราชการในปีนี้ กระผม 

และบุคลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์ต้องดใีจและเสยีดายในคราเดยีวกนั ดีใจในแง่ทีว่่าบคุลากรทีท่รง

คณุค่าของมหาวทิยาลยัจะได้พักผ่อนอย่างมคีวามสขุกบัครอบครวัอย่างเตม็ที ่และทีเ่สียดายคือ การ

ขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ ที่ได ้ร ่วมสร้างผลงานที่ทรงคุณค่าและอุทิศตนให้ 

แก่มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ด้านงานธุรการ และด้านงาน

กายภาพ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรรุ่นหลังได้ด�าเนินรอยตาม เป็นเรื่องที่น่าใจหายทุกครั้ง

เม่ือเวียนมาถึงเดือนกันยายนของทุกปี กระผมขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองให้ท่าน 

และครอบครัวมีแต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ

																																																																				ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์	สุขมั่น

                                                                       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สารคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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สารคณบดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 วาระเกษียณอายุราชการ กันยายน ๒๕๖๔ นี้ คณะศิลปศาสตร์ขอสดุดี แสดงมุทิตาจิต

แด่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ผู้ครบวาระเกษียณอายุราชการ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ จ�านวน 

๔ ท่าน และบุคลากรสายสนับสนุน จ�านวน ๑ ท่าน ดังนี้

 บุคลากรสายวิชาการ	

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เกียรติกังวาฬไกล รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒. อาจารย์วนาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 ๓. อาจารย์สุดนรี สันตินรนนท์ หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรม 

การบริการ

 ๔. อาจารย์ทัศนา ไชยโกษี อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาภาษา

ต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ

  บุคลากรสายสนับสนุน

 ๑. นายมงคล พันธ์เขียว  ช่างไฟฟ้า ช.๒

 ผูเ้กษียณอายรุาชการทกุท่านล้วนเป็นบคุลากรส�าคญั ผูม้ส่ีวนร่วมพัฒนาคณะศลิปศาสตร์ 

และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพให้เจรญิก้าวหน้า โดยตลอดระยะเวลาในการรับราชการ

ของท่านนั้น ท่านได้น�าความรู้ความช�านาญในวิชาชีพด�าเนินกิจการงานต่าง ๆ ขององค์กรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี

ให้บคุลากรและนกัศกึษาน�าไปปฏบิตั ิซ่ึงคณุงามความดขีองท่านนัน้จะคงอยูแ่ละจารกึในใจของชาว

ศิลปศาสตร์ตลอดไปมิลืมเลือน 

 สุดท้ายนี้ ดิฉันในนามบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ขออาราธนาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในสากลโลก 

อ�านวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ท�าการส่ิงใดบรรลุผล

ส�าเร็จทุกประการ 

       

																																																														ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ�านง	แก้วเพ็ชร

                                                           คณบดีคณะศิลปศาสตร์
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“เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน

กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย

ต้องอ�าลาจากกันแสนอาลัย

แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง”

 ในวาระเกษียณอายุราชการ ขออ�านาจคุณพระรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในสากลโลก  

โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านที่เกษียณอายุราชการ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย

เบียดเบียน คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการ

																																																									ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์	สิทธินพพันธ์

                                                            คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สารคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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สารคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มุทิตาจิต…แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

  ในนามของวิทยาลัยนานาชาติขอแสดงความรักและอาลัยในการที่ท่านต้องเกษียณอายุ

ราชการไป พวกเราตระหนกัและซาบซึง้ในคณุปูการทีท่่านมต่ีอมหาวิทยาลยัของเรานบัแต่การเริม่ต้น

ชวีติราชการของท่านมาจนถงึวนันี ้ขอกราบคารวะทกุท่านด้วยความเคารพอย่างสูงและขออาราธนา

คุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งราชมงคลกรุงเทพของเรา รวมทั้งคุณความดีที่ท่าน 

ได้สั่งสมมาในชีวิตราชการของท่าน โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขทั้ง

กายและใจพร้อมด้วยสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไป

																																																																										อาจารย์จิรังรัก		สมรรคจันทร์

                                                                               คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
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“เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย

ต้องอ�าลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง

คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน ตรากตร�างานอย่างซื่อสัตย์มิใหลหลง

พัฒนาราชมงคลให้ยืนยง เกียรติด�ารงก้องปรากฏมิวางวาย

ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้

ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน

ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน

เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน คอยย�้าเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์”

																																																												ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย		พรมาลัยรุ่งเรือง

                                                                ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารสินทรัพย์

สารผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารสินทรัพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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	 เรียน		บุคลากร	มทร.กรุงเทพ	ที่เกษียณอายุราชการประจ�าปี	๒๕๖๔	

 ขอขอบพระคุณผู้เกษียณอายุราชการประจ�าปี ๒๕๖๔ ที่ท่านได้ท�าคุณประโยชน์ให ้

แก่ทางราชการ และประเทศชาตเิป็นอย่างมาก เนือ่งในโอกาสทีท่่านทัง้หลายได้เกษยีณอายรุาชการ

ในปีนี้ 

 จึงขอให้ท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา สุขภาพสมบูรณ ์

แข็งแรงอายุยืนยาว

																																																										นางสาววิจิตรา		ทวิภูมิพงษ์

                                                              รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักนิติการ

สารผู้อ�านวยการส�านักนิติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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ขออ�านวยอวยพรแด่อาจารย์ยุ้ย (ผศ.อรุณี เกียรติกังวาฬไกล)

ผู้มีเกียรติศักดิ์แห่งครูผู้สร้างศิษย์  

  แสนประเสริฐอุทิศตนให้ชุมชน  เป็นที่รักและเคารพในใจคน

 พร้อมระลึกในความดีที่สะสม             ดั่งนางฟ้าผู้เมตตากัลยาณมิตร 

 ขออ�านาจพระรัตนตรัย                     ดลบันดาลคุ้มครองให้ปลอดภัย

 มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดไป                จากผู้ร่วมสมาคม ผูกมิตร มิรู้ลืม

																																														ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัตร	คัมภีรภาพพัฒน์

                                                ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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 ขอแสดงความยนิดกีบัผู้เกษยีณอายรุาชการทกุท่าน ตลอดระยะเวลาในการปฎบัิตหิน้าที่

ด้วยก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังสติปัญญา เพ่ือเป็นก�าลังของแผ่นดิน สร้างสรรค์ส่ิงดีงามฝากไว้ให้

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยรุ่นหลัง 

ได้ด�าเนินรอยตาม ขอผลแห่งการกระท�านี้ดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข

และประสบแต่ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ปราศจากโรคภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวงตลอดไป

																																																			ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์	อยู่ส�าราญ

                                                     ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สารผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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 วนัที ่ ๓๐ กันยายนของทุกปี เป็นวนัทีร่าชการได้ก�าหนดให้ข้าราชการทีม่อีายคุรบ ๖๐ ปี 

ต้องเกษียณอายุราชการ ส่วนราชการและหน่วยงานต้องขาดก�าลังที่มีความรู้ความสามารถและมี

ศักยภาพไปทุกที การเกษียณอายุราชการมิใช่การเกษียณทุกอย่างในชีวิต โดยชีวิตท่านยังคงต้อง

ด�าเนินต่อไปตามกรอบเป้าหมายชีวิตของแต่คนได้ตั้งไว้ ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานจะได้มีโอกาส

แสดงความยินดีและขอบคุณทุกท่านท่ีได้ท�างานร่วมกันในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งมีทั้งความรัก  

ความผูกพัน ความสมัครสมานสามัคคี การมีส่วนร่วม การสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อส่วนงาน 

และมหาวิทยาลัยอย่างมากมาย  ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติหน้าที่ ท่านยังเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คน

รุน่หลงั และให้คนรุน่หลงัได้สานต่อผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ได้ร่วมพฒันามหาวทิยาลยัให้มคีวามเจรญิ

ก้าวหน้าสืบต่อ ๆ  กันไป

 ณ โอกาสนี้ ผมขอคารวะและขอแสดงความชื่นชมในคุณงามความดีของท่านทั้งหลาย  

ที่ได้อุทิศตน ทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ และสติปัญญา ได้ปฏิบัติหน้าที่บนเส้นทางของชีวิตราชการ

อย่างงดงามและมเีกียรต ิงานทีท่่านท�านัน้ หากแต่ละท่านได้เขียนบนัทกึผมเชือ่ว่าจะมีความยิง่ใหญ่ 

สุดจะคณา เพราะงานของท่านคืองานสร้างคน สร้างชีวิต จิตวิญญาณให้แก่ลูกศิษย์ลูกหา ท่านได้

เหน็ดเหนื่อยมามาก ในโอกาสท่ีท่านจะได้พักผ่อน ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุข 

กับสิ่งต่าง ๆ หลังเกษียณอายุราชการ

																																																																ด้วยจิตคารวะ

																																																																ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายชล		ชุดเจือจีน

                                                                    ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สารผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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แด่…ผู้เกษียณทุกท่าน

 ถึงเวลาเกษียณแล้ว...ขอทุกท่านจงมีอิสระทั้งกายทั้งใจ...มีสุขภาพแข็งแรง...ชีวิตมีแต่ 

ความสุขตลอดไป

  เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน  กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย

 ต้องอ�าลาจากกันแสนเสียดาย   แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง

 คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน  ตรากตร�างานอย่างซื่อสัตย์มิใหลหลง

 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ยืนยง   เกียรติด�ารงก้องปรากฏมิลืมเลือน

 ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง  จงคุ้มครองให้ท่านสุขหาใครเหมือน

 เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน  คอยย�้าเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์

     

                                                                   ด้วยรักและเคารพ

																																																															ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑิตฐิตา		นาคเกษม

                                                                   ผู้อ�านวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรม

สารผู้อ�านวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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“ในวาระเกษียณอายุราชการ

ขอคุณพระจงบันดาลให้สมอารมณ์หมาย

ปราศจากโรคภัยและอันตราย   ในบั้นปลายมีสุขทุกวันคืน”

  ในวาระเกษียณอายรุาชการประจ�าปี ๒๕๖๔ นี ้ขอขอบคุณและช่ืนชมผู้ทีเ่กษยีณทกุท่าน                      

ทีท่�าประโยชน์เพือ่มหาวทิยาลยั  ทุ่มเทก�าลงักายก�าลงัใจท�างานและตัง้ใจปฏิบติัหน้าทีอ่ย่างดเีสมอมา 

โดยท่านได้สร้างคุณงามความดีเป็นทีป่ระจักษ์ และเป็นแบบอย่างทีด่ขีองการปฏบิตัหิน้าทีจ่นเกษยีณ

อายุราชการ ข้าพเจ้าจึงขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงม ี

แต่ความสุขในบั้นปลายของชีวิต  มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงตลอดไป

                                                       

																																																															ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์		หาญมนต์

                                                                  รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองกลาง

สารผู้อ�านวยการกองกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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 ระยะเวลาการปฏบิตังิานจนครบวนัเกษยีณอายรุาชการ เป็นบทพสิจูน์แล้วว่าท่านทัง้หลาย

ได้อทุศิตนด้วยแรงกายแรงใจในการร่วมพฒันาผลกัดันให้มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ  

ก้าวข้ามผ่านความยากล�าบากในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบจนถึงปัจจุบัน ดิฉันขอ

ขอบพระคุณในคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายเสียสละ และไม่ย้อท้อในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมาย  

 ในการนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้

ผูบ้รหิาร คณาจารย์ และบุคลากรทีเ่กษยีณอายุราชการ ประจ�าปี ๒๕๖๔ จงพบแต่ความสขุ ความ

เจรญิ ความรุง่เรอืง ความส�าเร็จ และขอให้มสีขุภาพแขง็แรงพร้อมรบักบัสิง่ใหม่ ๆ  ในชวีติหลงัเกษยีณ

อายุราชการด้วย  

 ในวันเกษียณอายุราชการของนางมนฤดี  ช้างอยู่  และนายพิศาล  อ้อสถิตย์ ดิฉันขอเป็น

ตวัแทนพีน้่องกองคลงั กล่าวค�าอวยพรและความประทบัใจกบัพีท่ัง้สองทีป่ฏิบัตหิน้าทีอ่ย่างเข้มแขง็ 

อดทน และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณในความตั้งใจ  

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ความเสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

 ดิฉัน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พี่ 

ทั้งสอง จงพบแต่ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง ความส�าเร็จ  มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค

ภัยไข้เจ็บ  สงบร่มเย็นในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ  

																																																																			นางสาวรุ่งอรุณ		แพ่งเกษม

                                                                    รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองคลัง

สารผู้อ�านวยการกองคลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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 ขอบคุณในผลงานที่สร้างฐานให้มหาวิทยาลัย

																																																			นางพรศรี		โรจน์เมฆี

                                                    รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน

สารผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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 ๑ ตุลาคมของทุก ๆ ปี นอกจากจะเป็นการขึ้นปีงบประมาณใหม่แล้ว ยังเป็นวัน 

ที่ใครหลาย ๆ คนที่อายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ จะต้องอ�าลาจากการปฏิบัติหน้าที่งานราชการที่ท�ามา

เป็นเวลาหลายสิบปี ทกุท่านทีร่บัราชการมาด้วยความซ่ือสตัย์ สจุรติ เสยีสละ อตุสาหะ และเป็นแบบ

อย่างทีด่มีาตัง้แต่เริม่ต้นการปฏบัิตหิน้าทีร่าชการในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ  

เมือ่ถงึวนันี ้กจ็ะต้องเปลีย่นแปลงวถีิการด�าเนนิชีวติ ไม่ได้มาปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเหมอืนเคยท�ามาแล้ว

 การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการหน่ึงคนท่ีท�าตามหน้าที่ให้สมบูรณ์ตามต�าแหน่งที่ตน 

ได้รับ จะต้องมีความอดทนและรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไม่ยึดถือผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ยึดถือ 

ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลัง เพื่อที่จะได ้

ร่วมมอืร่วมแรงกนัผลกัดนัให้มหาวทิยาลยัเป็นสถานศกึษาทีใ่ห้อนาคตกบัเยาวชนรุน่ใหม่ได้อย่างเตม็

ประสิทธิภาพ

 แต่กใ็ช่ว่าผูท้ีเ่กษยีณอายรุาชการไปแล้วจะไม่สามารถท�าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลยั

แห่งนี้ได้อีก ทุกท่านยังคงใช้ความรู้ความสามารถที่มีเสนอแนะน้อง ๆ ที่ยังคงปฏิบัติงานโดยตรง 

และโดยอ้อม และกองบริหารงานบุคคลยินดีที่จะให้บริการพี่ ๆ ที่เกษียณอายุราชการแล้วทุกท่าน 

ขอเพียงติดต่อมา หรือแม้เพียงแค่การกลับมาเยี่ยมเยือนก็ถือเป็นก�าลังใจให้แก่บุคลากรรุ่นน้อง 

ที่ยังคงท�างานอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

																																																			ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมนต์		กระแจะจันทร์

                                                    รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองบริหารงานบุคคล

สารผู้อ�านวยการกองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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สารเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๔

  เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน     กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย 

 ต้องอ�าลาจากกันแสนอาลัย      แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง 

 ในโอกาสที่ผู ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ�า สังกัด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๔ กระผมขอแสดง 

ความชืน่ชมในคุณงามความดขีองท่านทัง้หลาย ทีไ่ด้อุทศิตน ทุม่เทก�าลงักาย ก�าลงัใจ ในการปฏบิตัิ

หน้าทีบ่นเส้นทางของชวีติราชการอย่างงดงาม และมเีกยีรต ิงานทีท่่านท�ามคีวามยิง่ใหญ่ สดุจะคณา 

เพราะงานของท่านคอืงานสร้างคน สร้างชวีติ จิตวญิญาณให้แก่ลกูศษิย์ ท่านได้เหนด็เหนือ่ยมามาก 

ในโอกาสที่ท่านจะได้พักผ่อน ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง และให้พักผ่อนอย่างมีความสุขหลังเกษียณ

อายุราชการ

																																																																		ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม		ครึกครืน

                                                                     รักษาราชการแทน

                                                                    ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา

สารผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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 เน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจ�าปี ๒๕๖๔ จ�านวน ๒๙ ท่าน

  ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติราชการมาเป็นเวลายาวนาน สร้างผลงานที่มีประโยชน์ 

ต่อมหาวทิยาลยั บางท่านในฐานะผูบ้รหิาร บางท่านในฐานะพนกังาน-เจ้าหน้าที ่และลูกจ้าง  แต่ละ

ท่านเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ ทุ่มเทความรู้ความสามารถท่ีท่านมีอยู่ พัฒนามหาวิทยาลัยมาจน 

ทุกวันนี้  อีกทั้งเอาใจใส่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า ให้ประสบความส�าเร็จในชีวิตหลาย ๆ 

สาขาอาชีพ ทุกท่านได้ท�าหน้าที่ครูที่ดี ได้สร้างสรรค์ศิษย์ที่เก่งที่มีคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย สังคม

และประเทศชาติ แม้ท่านจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย แต่ความเป็นครูที่ท่านได้สร้างสรรค์

ไว้ให้ลูกศิษย์  ศิษย์ทุกคนยังยกย่องนับถือท่านว่าเป็นครูของเขาตลอดไป

  งานส�าคัญต่าง ๆ ที่บุคลากรสายสนับสนุน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ตั้งใจปฏิบัติมาในระยะ

เวลายาวนาน มีทั้งสุข ทุกข์ สมหวัง ผิดหวัง ตามธรรมดาของคน แต่ที่ท่านได้ท�างานมาจนเกษียณ

อายุราชการ ส่วนหนึ่งเพราะได้รับความร่วมมือความเข้าใจจากผู้บริหาร และผู้ร่วมงานทุกคนช่วย

กนัท�าให้งานส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยด ีท่านเหล่านีม้คีวามส�าคัญต่อองค์กรอย่างยิง่ สมควรทีไ่ด้รบัการยกย่อง

และระลึกถึงตลอดไป

  กห็วงัว่าในระยะเวลาทีท่กุท่านท�างานมาจนถงึวันนี ้คงมแีผนการไว้ล่วงหน้าว่าหลงัเกษยีณ

จะท�าอะไร ไม่ว่าส่ิงใดที่ทุกท่านตั้งใจที่จะท�า ก็ขอให้ประสบความส�าเร็จและมีความสุขกับทุกสิ่ง  

ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข ขออ�านาจบุญกุศลและคุณความดีที่ท่านทั้งหลาย

ได้สร้างสมมา จงปกปักรกัษาและดลบนัดาลให้ท่านจงสขุภาพกาย-ใจแขง็แรง และมคีวามสุขตลอดไป

																																																														นายชาญวุฒิ			แก่นจันดา

                                                                  นายกสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์

                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สารนายกสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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สารนายกสมาคมศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 ในโอกาสที่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลกรุงเทพได้เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๔ 

 ข้าพเจ้าแสดงความช่ืนชมในคณุงามความดขีองท่านทัง้หลาย ทีไ่ด้อทุศิตน ทุม่เท ก�าลงักาย 

ก�าลังใจ และสติปัญญา ได้ปฏิบัติหน้าท่ีบนเส้นทางของชีวิตราชการอย่างงดงาม และมีเกียรติ  

งานที่ท่านท�าหากแต่ละท่านได้เขียนบันทึกข้าพเจ้าเชื่อว่าจะมีความยิ่งใหญ่ สุดจะคณา เพราะงาน

ของท่านคืองานสร้างคน สร้างชีวิต จิตวิญญาณให้แก่ลูกศิษย์ ลูกหา และการที่ทุกท่านมุ่งมั่นสร้าง

ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ด�ารงตนตามวิถีชีวิตไทยและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สร้างสรรค์

พัฒนาชาติบ้านเมือง นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ 

อุตสาหะ ทุ่มเทชีวิตให้กับการท�างาน ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมได้รับการยกย่อง

นบัถอืจากสงัคม ซึง่คณุงามความดีทีท่่านทัง้หลายได้สัง่สมมา จนครบเกษยีณอายรุาชการจงึเป็นสิง่

ที่ทรงคุณค่า ควรคู่เป็นปูชนียบุคคลของแผ่นดินอย่างแท้จริง

 ในโอกาสทีท่่านจะได้พกัผ่อน ข้าพเจ้าขอกราบอาราธนา คุณพระศรรีตันตรยั และส่ิงศักดิสิ์ทธิ์

ทัง้หลาย จงดลบนัดาลประทานพรให้ทกุท่าน มสีขุภาพแขง็แรง และให้พกัผ่อนอย่างมคีวามสุขหลัง

เกษียณอายุราชการ

																																																												นางสาวสิริเบญจา		กอวัฒนา

                                                                นายกสมาคมศิษย์เก่า

                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ





ประวัติบุคลากรเกษียณอายุราชการ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้าราชการ
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สมพร  ปิยะพนัธ์
อาจารย์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วฒุกิารศกึษา	:	ครศุาสตร์อตุสาหกรรมมหาบัณฑติ 

(การจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๑๘	มิถุนายน	๒๕๒๘

  ๐๙	๗๐๗๔	๒๐๑๕	 

ประวัติเข้ารับราชการ
อาจารย์	๑	ระดับ	๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคตาก 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘

อาจารย์	๑	ระดับ	๓ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๔ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๕ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖

อาจารย์	๒	ระดับ	๕ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

อาจารย์	๒	ระดับ	๖ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙

อาจารย์	๒	ระดับ	๖ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑
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อาจารย์	๒	ระดับ	๖ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒

อาจารย์	๒	ระดับ	๗ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓

อาจารย์	๒	ระดับ	๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

อาจารย ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ด�ารงต�าแหน่ง	 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ด�ารงต�าแหน่ง	 รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ  

 ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
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ละอองฟ้าลาจันทร์

	 “สวัสดี” คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ทุกท่าน ในโอกาสที่ผม อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ ครบวาระเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๔ นี้  

ก่อนอื่น ผมขอกล่าวขอบคุณในนามของอธิการบดีซึ่งเป็นต�าแหน่งบริหารปัจจุบันไปยังทุกท่าน ผม

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแรงร่วมใจท�างาน ท�าการสอน ท�าการศึกษา ท�าหน้าที่ 

ของตน ส่งผลให้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพมชีือ่เสียงและมศัีกยภาพในระดบัประเทศ

และนานาชาติในปัจจุบัน

 ล�าดบัต่อไป ผมขอกล่าวในฐานะบคุลากรผูเ้กษียณอายรุาชการว่า ตลอดชวีติการรบัราชการ 

ณ องค์กรแห่งนี้ นับแต่ครั้งเป็นวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ จนสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลกรุงเทพ ผมมคีวามสขุและมพีลงักาย ใจ มคีวามพร้อมทกุช่วงวยัทีจ่ะน�าความรู ้ความสามารถ 

ตลอดจนประสบการณ์ของผมเข้าไปมส่ีวนร่วมพฒันานกัศกึษา และพฒันากจิการงานมหาวทิยาลัย

ให้เจริญก้าวหน้า

 การท�างานในทุกบทบาท ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน งานสนับสนุน ฯลฯ นั้น 

ผมท�างานอย่างมีความสุข ด้วยเพราะผมผู้บริหาร มีเพื่อนร่วมงาน และนักศึกษาที่ดี และมีแนวทาง

ปฏิบัติงานท่ีดีจากรุ่นพี่ที่เกษียณอายุราชการไปก่อนหน้า ผมก็หวังว่าการท�างานและการประพฤติ

ปฏิบัติตนของผมก็จะเป็นแนวทางของบุคลากรรุ่นหลังน�าไปเป็นแนวทางการด�าเนินกิจการงาน 

ต่าง ๆ ให้ประสบผลส�าเร็จด้วยดีเช่นกัน 

 วาระเกษียณอายุราชการของผมครั้งนี้ ท�าให้ผมรู้สึกใจหายที่ต้องอ�าลาทุกท่านไป แต่ผม

ก็ยังยิ้มได้ด้วยภาพความทรงจ�าอันดีที่ผมมีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแห่งน้ี 

ทีป่รากฏให้เหน็อยูใ่นใจเสมอไม่มวีนัลมืเลอืน สดุท้ายนีผ้มกข็ออาราธนาอ�านาจคุณพระศรรีตันตรยั

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอ�านวยพรให้ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกข์ภัย คิดหวังสิ่ง

ใดสมปรารถนา ประสบแต่ความสุข “สวัสดี”

	 	 	 	 	 																							อาจารย์สมพร		ปิยะพันธ์
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พษิณวัุตร สุจวพินัธ์
อาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ 

รองอธิการบดี

วฒุกิารศกึษา	:	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑติ  

         (การบรหิารการเงิน)

         สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๙ มีนาคม ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๑	เมษายน	๒๕๓๐

  ๐๖	๓๑๙๕	๕๙๙๗	   

ประวัติเข้ารับราชการ

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๐

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๐

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙
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อาจารย์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ด�ารงต�าแหน่ง		 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

                  ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด�ารงต�าแหน่ง		 ผู้ช่วยอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 ถึง ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ด�ารงต�าแหน่ง		 รองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘

 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
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ละอองฟ้าลาจันทร์

 ๑ เมษายน ๒๕๓๐ เป็นวันแรกที่ได้เข้ามาท�างานที่นี่ ในคณะบริหารธุรกิจ จ�าได้ว่าได้รับ

การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคนในคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ รู้สึกอบอุ่น 

เเละมคีวามสขุมากกบัการท�างานทีน่ี ่ไม่เคยมคีวามคดิทีจ่ะย้ายทีท่�างานไปทีไ่หนอกีเลย พยายามที่

จะน�าแบบอย่างที่ดีของพี่ ๆ มาใช้ เป็นแนวทางในการท�างานให้ดีที่สุด อย่างน้อยก็ต้องมาให้ถึงที่

ท�างานแต่เช้า และกลับบ้านในช่วงเย็น ๆ พร้อมหรือหลังหัวหน้าของเรา

 ในช่วงแรกของการท�างานนั้น การเดินทางจากบ้านพักมายังที่ท�างานค่อนข้างจะล�าบาก 

และใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างมาก แต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการท�างานแต่อย่างใด ต่อมา

ได้มีโอกาสเข้าพักในบ้านพักของมหาวิทยาลัย ท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก รู ้สึกได้ทันทีว่า

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่ใช่แค่เป็นที่ท�างานของเราเท่านั้น แต่ยังคงเป็นบ้าน เป็นที่พักอันอบอุ่น 

ของเราด้วย ตั้งปณิธานเลยว่าจะท�างานตอบแทนบุญคุณของมหาวิทยาลัยให้มากและเต็มที่ที่สุด

 นอกจากจะเป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการบัญชีแล้ว ยังมีโอกาสใช้วิชาชีพท�างาน 

ให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง หรือองค์กรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยด้วย เช่นเป็นคณะกรรมการบริหาร

งานร้านค้าสวัสดิการภายใน ผู้ตรวจสอบกิจการร้านค้าสวัสดิการภายใน คณะกรรมการบริหารงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัย

เทคนิคกรุงเทพหลายสมัย และอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่รู้สึกว่านี่คือก�าไรของชีวิต

ที่ได้ปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพ ซึ่งน้อยคนนักที่จะมีโอกาสดี ๆ แบบนี้ ท�าให้เราได้รู้จักวิธีการท�างาน

จริงในภาคปฏิบัติที่เป็นระบบ และมีโอกาสได้รู้จักเพื่อน ๆ มากมายในที่ท�างานแห่งนี้

 จากการทีไ่ด้มโีอกาสช่วยงานส่วนกลางต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยั โดยมุง่เน้นผลงาน ไม่ค�านงึ

ถงึประโยชน์ส่วนตัว ด้วยจิตใจที่เป็นธรรมและคิดบวก ส่งผลให้มีโอกาสรับผิดชอบงานในต�าแหน่ง 

ผู้บริหารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จนถึงต�าแหน่งรองอธิการบดีในปัจจุบัน ได้รับความร่วมมือ 

และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากพี่ ๆ  เพื่อน ๆ  และน้องๆตลอดมา ซึ่งเราก็ต้องท�าตัวให้เป็นแบบ

อย่างที่ดี มีความคิดดี อดทน เสียสละ โปร่งใสและเป็นธรรม ก็จะท�าให้เราเกษียณอายุราชการไป

อย่างภาคภูมิใจ และมีความสุข

 ขอฝากข้อคดิให้กบัน้อง ๆ  ให้ตัง้ใจท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดแีละเตม็ทีท่ีส่ดุ หาโอกาส

ช่วยเหลืองานส่วนกลางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้คิดว่ามหาวิทยาลัยเป็นเสมือนบ้านของเรา  

ต้องช่วยกันท�าให้บ้านหลังนี้มีความมั่นคงปลอดภัย และเจริญรุ่งเรือง ขอให้ท�างานอย่างมีความสุข 

เมื่อเราท�าดี คิดดีให้กับมหาวิทยาลัย น้อง ๆ ก็จะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดี ๆ จากมหาวิทยาลัยกลับมา

เช่นกันในอนาคต               อาจารย์พิษณุวัตร		สุจริพันธ์
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เขมชาติ  สุรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วฒุกิารศกึษา	:	Master of Science

         (Textile Dyeing and Finishing)

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๑	มิถุนายน	๒๕๓๐

  ๐๘	๘๐๐๒	๖๙๔๖	 

ประวัติเข้ารับราชการ
อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๐

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	๒	ระดับ	๖	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙

อาจารย์	ระดับ	๖	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙
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อาจารย์	ระดับ	๗	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์		 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ด�ารงต�าแหน่ง	 	 รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

	 	 ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

ด�ารงต�าแหน่ง	 	 คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

ด�ารงต�าแหน่ง	 	 ผู้ช่วยอธิการบดี 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
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ละอองฟ้าลาจันทร์

ดีใจและภูมิใจ ที่ได้เข้าศึกษา ในสถาบันแห่งนี้

ดีใจและภูมิใจ ที่ได้ท�างาน ใช้ชีวิต ในสถาบันแห่งนี้

เรียนรู้วิชาชีพ เรียนรู้วิชาชีวิต ในสถาบันแห่งนี้

ทั้งสุขใจ ทั้งทุกข์ใจ ทั้งสนุกสนาน ทั้งเศร้าใจ

อยู่กับการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย

คนรุ่นเก่า ก็อย่าหลง อยู่กับความรุ่งเรืองเก่าเก่า

คนรุ่นใหม่ ก็อย่าหลง อยู่กับการหิวแสง

ขอให้ทุกท่าน มีจิตตั้งมั่น อยู่ในความดี

ขอให้ทุกท่าน มีจิตตั้งมั่น อยู่ในจริยธรรมอันดี

คุณงามความดี ที่ท่านได้สั่งสมไว้ 

จะคุ้มครองท่านตลอดไป

                                                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมชาติ		สุวกุล

                                                                                    กันยายน ๒๕๖๔
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ประวัติ เลิศจันทรางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๗	สิงหาคม	๒๕๒๗

  ๐๘	๔๖๔๘	๘๕๕๒	   

ประวัติเข้ารับราชการ

นายช่างเทคนิค	๒	ระดับ	๒	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๗

นายช่างเทคนิค	๓	ระดับ	๓	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๙

อาจารย์	๑	ระดับ	๓									 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

  ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗

อาจารย์	๒	ระดับ	๕	 	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙

อาจารย์	๒	ระดับ	๖	 	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

  ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔

วฒุกิารศกึษา	:	ปรชัญาดษุฎบัีณฑิต 
 (เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา)   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๔
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อาจารย์	๒	ระดับ	๗	  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๗	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	๘	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์		 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๖

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘

 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
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ละอองฟ้าลาจันทร์

 การได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารให้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ท�าให้มี 

ความรู้ที่น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม ประเทศชาติ ตั้งแต่จบการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติ		เลิศจันทรางกูร
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มนตร ี ทวาโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วฒุกิารศกึษา	:	วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ   

                    (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

          สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

                   พระนครเหนือ
วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๒๘	มกราคม	๒๕๒๙

  ๐๘	๑๔๓๐	๔๓๐๐		

ประวัติเข้ารับราชการ
อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 โรงเรียนวัดราชาธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๙

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๐

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖

อาจารย์	๒	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

อาจารย์	๒	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
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อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

  ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	๘	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	๘	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	๘	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์		 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ด�ารงต�าแหน่ง	 	 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘

 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
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ละอองฟ้าลาจันทร์

 จากนักเรียนช่างกลคนต่างจังหวัดคนหนึ่ง ได้มีโอกาสมาสอบและเรียนต่อระดับ ปวส.     

ที่วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  (คุณครูเป็นศิษย์เก่า วท.ก. แนะน�าให้มาสอบ)  โดยกล่าวว่าเป็น

วิทยาลัยเทคนิคฯ ที่เปิดสอนระดับ ปวส. แห่งแรกของประเทศไทย    มีความภูมิใจและดีใจมาก 

ที่ได้มาเรียนสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และส�าเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.  

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ และได้มีโอกาสศกึต่อในระดับ ป.ตรี ขณะเรยีน ป.ตร ีมคีวามในใจจะบอกว่า ศษิย์เก่า  

วท.ก. ท่ีเรียนด้วยกันจะมีเกรดสูง ๆ กันทุกคน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้มีโอกาสกลับมาท�างาน 

ทีแ่ผนกวชิาช่างยนต์ วทิยาเขตเทคนคิกรุงเทพฯ   ผูบ้รหิารสมยันัน้ได้ขยายจ�านวนรบันกัศกึษาของ

วทิยาเขตเทคนคิกรงุเทพฯ  โดยเฉพาะ ปวส. ช่างยนต์   มภีาคเช้า ๓ ห้องเรียน  และภาคบ่ายมี  

๓ ห้องเรยีน  (นักเรียนระดับ ปวช. มีความต้องการเรียนมาก) และในเวลาต่อมามีการเปิดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรี ค.อ.บ. เครื่องกล อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล และ วศ.บ. เครื่องกล 

ระหว่างทีผ่มท�างานสมยันัน้สงัเกตได้ว่านกัเรยีนทีจ่บ ปวส. ได้ไปศกึษาต่อปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลัย

ชั้นน�าของประเทศ และท�างานในภาคอุตสาหกรรมช้ันน�าด้วย จนเป็นที่ยอมรับทั้งภาคความรู ้

ทางวิชาการและภาคทักษะ  เหมาะสมยิ่งกับวิทยาลัยเทคนิคอันดับแรกและชั้นน�าของประเทศ 

ชื่อเสียงโด่งดังแพร่กระจายเป็นที่รู้กันดีในสังคมเมืองไทย

              ภายหลังวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ได้มีการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไปและได้รับการสถาปนา

เป็นสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเทคนคิกรงุเทพฯ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รบัการสถาปนา

เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  สังเกตได้ในระยะ ๕ - ๗ ปีแรก นักศึกษามาศึกษา

จ�านวนมาก หลังจากนั้นนักศึกษาน้อยลงอย่างน่าตกใจ อาจจะมาจากหลายสาเหตุที่คณะผู้บริหาร

และอาจารย์ในมหาวทิยาลยัฯ ต้องน�ามาพจิารณา มฉิะนัน้นกัศกึษาจะลดน้อยลงเรือ่ย ๆ  แทบจะไม่มี

นกัศกึษามาศกึษา  ดงัปรากฏเช่นบางคณะในปัจจบุนั  น่าเป็นห่วงยิง่หากไม่ปรบัปรงุจดุอ่อน  รกัษา

จุดแข็งไว้ มหาวิทยาลัยฯ ของทุกคนจะไม่มีนักศึกษามาศึกษา  ในอนาคตชื่อเสียงจะหายไป 

และคนรุ่นใหม่จะไม่มีใครรู้จัก

              ผมภูมิใจและดีใจที่ได้มาศึกษาและท�างานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

(วทิยาเขตเทคนคิกรงุเทพฯ) มเีพ่ือนร่วมงานทีด่ ีมพีีน้่องร่วมงานทีอ่บอุน่  มสัีงคมผู้อาวโุสทีน่่าเคารพ   

มีสังคมเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง  

                                                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี			ทวาโรจน์
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รัชนีวรรณ  เพ็งปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๒๘	ธันวาคม	๒๕๒๖

  ๐๘	๑๖๒๑	๓๕๕๐	   

ประวัติเข้ารับราชการ

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครใต้

 ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๖

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครใต้

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔

อาจารย์	๒	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

 ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๖

อาจารย์	๒	ระดับ	๖	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

วฒุกิารศกึษา	:	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
                    (ศกึษาศาสตร์)
 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๓
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อาจารย์	ระดับ	๗	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	๘	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์		 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

ด�ารงต�าแหน่ง		 	 รองคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๑

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕

 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
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ละอองฟ้าลาจันทร์

	 แนวทางที่ยึดถือในการด�ารงชีวิตในการปฏิบัติงาน

 รับราชการกว่า ๓๘ ปี ณ วิทยาเขตพระนครใต้ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๖) ถึงปัจจุบัน  

ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยยึดหลักการ 

ให้อภัยกัน คือการน�ามาสู่ความสงบและความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและคณาจารย์ทุกยุคทุกสมัยมา ณ โอกาสนี้

	 	 	 	 	 					ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ		เพ็งปรีชา
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รัตนา  สุขตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วฒุกิารศกึษา	:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ   

         (คหกรรมศาสตร์เพ่ือพฒันาชุมชน)

         มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๙ มกราคม ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๖	มีนาคม	๒๕๓๒

  ๐๘	๘๗๐๒	๒๕๑๕		

ประวัติเข้ารับราชการ

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จ.จันทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

 ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙

อาจารย์	๒	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙

อาจารย์	๒	ระดับ	๖	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

 ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

 ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕
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อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๗	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	๘	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
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วิทยา สุคตบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจ

วฒุกิารศกึษา	:	วทิยาศาสตรบัณฑติ 

                    (วทิยาการคอมพวิเตอร์)

         มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๒๐	เมษายน	๒๕๓๕

  ๐๘	๑๖๒๔	๖๔๔๓		

ประวัติเข้ารับราชการ

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๕

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑

อาจารย์	๒	ระดับ	๖	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	๘	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์		 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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วริยิะ  ศริชิานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วฒุกิารศกึษา	:	การศกึษามหาบัณฑิต 

          (คณติศาสตร์)

         มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ          

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๔ มิถุนายน ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๑	กันยายน	๒๕๒๙

  ๐๘	๑๘๐๖	๑๑๑๕		

ประวัติเข้ารับราชการ

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 โรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล จ.สมุทรปราการ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๙

อาจารย์	๑	ระดับ	๓								วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๐

อาจารย์	๑	ระดับ	๔				 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔

อาจารย์	๒	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕

อาจารย์	๒	ระดับ	๖	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙
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อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๗	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	๘	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ด�ารงต�าแหน่ง		 	 รองอธิการบดี 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔

 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
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อรณุ ีเกยีรตกิงัวาฬไกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศิลปศาสตร์

วฒุกิารศกึษา	:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

                   (ภาษาและการสื่อสาร)

         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๓

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๒๗	ธันวาคม	๒๕๒๖

  ๐๘	๑๖๓๔	๔๑๕๖		

ประวัติเข้ารับราชการ

อาจารย์	๑	ระดับ	๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๖

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓

อาจารย์	๒	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔

อาจารย์	๒	ระดับ	๖	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐



65

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๗	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	๘	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์		 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ด�ารงต�าแหน่ง	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ด�ารงต�าแหน่ง		 	 รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕

 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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ละอองฟ้าลาจันทร์

 วันเคลื่อนเดือนคล้อยลอยผ่าน	ก็ถึงกาลวัยเกษียณเวียนประสบ...	

 เมื่อดิฉันได้ทราบว่าจะต้องเขียนข้อความส่งท้าย เพื่อฝากไว้ในละอองฟ้า...ลาจันทร ์

ฉบับนี้ในปีนี้ ก็อดคิดหนักไม่ได้ ประการแรก สิ่งน้ีเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงการสิ้นสุด 

ของสิง่หนึง่ และการเริม่ต้นของอกีสิง่หนึง่แห่งชวีติ ประการทีส่อง มหีลายสิง่ทีอ่ยูใ่นใจ หลากหลาย

ในความรูส้กึ ทีภ่ายในหนึง่หน้ากระดาษนีอ้าจไม่เพยีงพอทีจ่ะจดจารลงไปได้สิน้ เพราะเกอืบทัง้หมด

ของชีวิตดิฉันนั้น อยู่ ณ ที่ “บ้าน” แห่งนี้...ราชมงคลกรุงเทพ

 หลายสิบปีที่ดิฉันมีโอกาสได้ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ 

แห่งนี้ ได้เห็นการเปลี่ยนผ่านของส่ิงต่าง ๆ มากมาย ก็อดอิ่มใจไม่ได้ที่เราสามารถเดินมาได้ไกล 

จนถึงทุกวันนี้ อาจเพราะราชมงคลกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาใจกลางมหานครแห่งเล็ก ๆ  

ที่อบอุ่น เราคอยห่วงใยช่วยเหลือกัน และอยู่ด้วยกันฉันญาติ-มิตร-สหาย ดิฉันได้เป็นทั้งพี่ ทั้งเพื่อน 

ทั้งน้องของหลาย ๆ ท่าน รวมท้ังได้เป็นคุณแม่ของบุคลากรรุ่นใหม่หลาย ๆ คน มีผู้คนมากหน้า

หลายตาที่ผ่านเข้ามาแล้วจากไป หลายคนยังคงปฏิบัติราชการอยู่ด้วยกันจนถึงในปัจจุบัน และ 

บางคนก็ก�าลังจะร่วงโรยและลาจากท่ีน่ีไปพร้อมกันกับดิฉันในอีกไม่ช้านี้ ที่ผ่านมาเราอาจกระทบ

กระทั่งกันบ้าง เพราะความคิด แนวทางในการท�างาน หรือเพราะการไม่ส่ือสารระหว่างกัน ฯลฯ  

แต่เรากพ็ร้อมทีจ่ะให้อภยัแก่กัน กลบัมารกัและสามคัคกัีนเสมอมา ด้วยเพราะเราต่างกม็จีดุมุง่หมาย

เดียวกัน นั่นคือ เพื่อ “บ้าน” ของพวกเรา

 ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนในห้วงความค�านึงของดิฉันอย่างหน่ึง นั่นคือ  

ความไม่จีรังในบางสิ่ง ดิฉันอยากให้ทุกท่านมี ระลึก และเจริญ ทั้งสติและคุณธรรม ในทุกขณะที ่

ด�ารงชวีติและปฏบิตังิาน เพือ่ให้ความก้าวหน้าในชวีติค่อย ๆ  เจรญิขึน้ได้อย่างมัน่คง ผ่านพ้นอุปสรรค

ต่าง ๆ ไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก และอย่างน้อยท่ีสุด เม่ือถึงวันสุดท้ายของการท�าหน้าที่ที่เราได้ 

รบัผดิชอบ กจ็ะเป็นการสิน้สดุชีวติแห่งการท�างานของข้าราชการคนหนึง่อย่างสมภาคภมู ิในสถาบัน

อันเป็นที่รักแห่งนี้
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 ในฐานของผู้ที่ก�าลังจะได้หยุดพักจากหน้าท่ีการงาน ก็อยากฝากและขอให้ผู้ที่ยังอยู่ต่อ

ช่วยกันดูแลรักษา ปกป้องคุ้มครอง “บ้าน” ของพวกเรา ด้วยความรักสามัคคีมีน�า้ใจไมตรีต่อกัน  

ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคัญ ให้กาแพงและหลังคาบ้านของเรามั่นคงแข็งแรง  

และพัฒนาตบแต่งภายในให้ “บ้าน” ของเราน่ามองน่าอยู่อาศัย ให้ “บ้าน” ของพวกเราได้เป็น

แหล่งวิชาการความรู้ แหล่งพัฒนาวิชาชีพ แหล่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแหล่งพักพิงใจ 

ของผู้อยู่อาศัยทั้งหลาย ทั้งบุคลากร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่านักศึกษาที่จะต้องเป็นก�าลังหลัก

ส�าคญัในการพัฒนาประเทศชาตขิองเราต่อไป ส่งมอบความรกั ความดงีามต่าง ๆ ที ่“บ้าน” ของเรา

เคยมอบให้แก่เรา ต่อไปยังผู้อื่นสืบไป ตราบนานเท่านาน

 ขอขอบพระคุณต่อทุกท่าน และขอขอบใจต่อทุกสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ ที่นี่ไว้ เพียงเท่านี้ 

ขอให้ราชมงคลกรุงเทพสมญา เกริกฟ้าก้องหล้า...สถาวร 

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี	เกียรติกังวาฬไกล
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เคียงเดือน  พิจิตรชุมพล
อาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ

วฒุกิารศกึษา	:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

         มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๑ มีนาคม ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๔	มิถุนายน	๒๕๒๗

  ๐๘	๑๙๒๘	๗๘๑๔		

ประวัติเข้ารับราชการ

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้

 ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๒๗

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๑

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖

อาจารย์	๒	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

อาจารย์	๒	ระดับ	๖	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
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อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

อาจารย์		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗

 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
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เชิงชาย  สุวรรณกูฏ
อาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ

วฒุกิารศกึษา	:	Doctor of Philosophy 

 (Business Information Systems)

 Royal Melbourne Institute of  

 Technology University

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๒๑ กันยายน ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๑๗	มีนาคม	๒๕๔๘

  ๐๘	๑๙๑๔	๖๘๐๘		

ประวัติเข้ารับราชการ

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๕	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

อาจารย์		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐



71

ละอองฟ้าลาจันทร์

 รู้สึกยินดีและขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้รับโอกาสเข้ามาปฏิบัติงาน

ในฐานะข้าราชการตั้งแต่มีสถานะเป็นสถาบัน ได้มีโอกาสได้ท�ากิจกรรมมากมาย โดยเฉพาะ 

การท�างานร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ จะอย่างไรดี ถึงกายจากไปแต่จิตใจยังค�านึงถึงสถานที่นี้

                อาจารย์เชิงชาย	สุวรรณกูฏ
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ณีรนุช  ประชากุล
อาจารย์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วฒุกิารศกึษา	:	คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                 

                   (คหกรรมศาสตร์)

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๒๖ มีนาคม ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๒๗

ประวัติเข้ารับราชการ

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๗

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๑

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘

อาจารย์	๒	ระดับ	๕	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙

อาจารย์	๒	ระดับ	๖	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙

อาจารย์	๒	ระดับ	๖	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

อาจารย์		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
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ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑

 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

ละอองฟ้าลาจันทร์

	 การปฏิบัติตาม กฎ กติกาท่ีสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผลที่ได้ยอมเจริญงดงาม  

แต่ถ้าปฏิบัติตามกฎ กติกา ที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง โดยเบียดบังประโยชน์ 

ของผู้อื่น ย่อมส่งผลให้เกิดกรรมที่ท�าลายทั้งตนเองและองค์กร

	 	 	 	 	 	 	 อาจารย์ณีรนุช	ประชากุล
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ทัศนา  ไชยโกษี
อาจารย์

คณะศิลปศาสตร์

วฒุกิารศกึษา	:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

                   (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ  

 ภาษาต่างประเทศ)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๒๗	กรกฎาคม		๒๕๓๐

  ๐๘	๖๗๕๐	๙๑๗๙		

ประวัติเข้ารับราชการ

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๖

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๘

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	๑	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙
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อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

อาจารย์		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ละอองฟ้าลาจันทร์

	 ประทับใจในความมีเสรีภาพ มีผู ้บังคับบัญชาท่ีเข้าใจ สามารถแสดงความคิดเห็น 

ต่อสาธารณะ  และให้เกรดนักศึกษาอย่างมีอิสระ

	 	 	 	 	 	 	 		อาจารย์ทัศนา		ไชยโกษี
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วนาล ีนพวงศ์ ณ อยธุยา
อาจารย์

คณะศิลปศาสตร์

วฒุกิารศกึษา	:	ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๑๙	สิงหาคม	๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๓	สิงหาคม	๒๕๓๓

  ๐๘	๔๓๒๒	๒๙๓๙		

ประวัติเข้ารับราชการ

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๓๓

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๗

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

อาจารย์		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
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ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐

 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ละอองฟ้าลาจันทร์

	 ก่อนที่ดิฉันจะมารับราชการครู ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า จะสอนหนังสือใครได้  

เนื่องจากเราไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนเสียสละ ไม่ใช่คนอดทน เพราะเราเห็นอาจารย์ที่เคยสอนเราว่า 

ท่านต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการสอน รวมถึงดูแลเราเหมือนพ่อแม่คนที่สอง ให้ค�าปรึกษา

เวลาเรามีปัญหา เราเห็นท่านคิดถึงตัวเองเป็นคนสุดท้ายเสมอ มันเป็นงานหนัก ยาก และจ�าเจมาก

ส�าหรับคนไม่ขยันอย่างเรา ยังคิดว่าตัวเองจะไหวหรือ แต่พอได้มาสอน เราก็รู้สึกสนุก เพราะเด็ก ๆ  

ทีส่อน เปลีย่นไปทกุรุน่ มทีัง้ดือ้ ทัง้ซน บางทกีม็อีะไรตลก ๆ ให้เราแอบอมยิม้ เราพบว่า เดก็ก็คอืเดก็ 

ดื้ออย่างไร สุดท้ายเวลามีปัญหา พวกเขาก็จะมาหาเราอยู่ดี ดีใจที่เราเลือกอาชีพนี้จนถึงวันเกษียณ 

อยากกราบขอบพระคณุอาจารย์ทกุท่าน ท่ีประสทิธิป์ระสาทวชิาให้เราจนมวีนันี ้เวลาใครชมว่า เรา

สอนดี เรามักจะบอกพวกเขาเสมอว่า เราไม่เก่งหรอก แต่เราเป็นศิษย์มีครู นอกจากนี้เรายังโชคดีที่

มีผู้บังคับบัญชาดีที่ให้โอกาสเราได้ท�างานต่าง ๆ นอกเหนือจากการสอน มีพี่ ๆ ที่ดี ช่วยสอนเรา 

ทั้งเรื่องงาน และเรื่องการใช้ชีวิต มีเพื่อนร่วมงานดี ที่เป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงาน มีน้อง ๆ ที่น่ารัก  

คอยช่วยเหลือเราเวลาล�าบาก มีลูกศิษย์มากมาย ที่หลายคนยังติดต่อ พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน 

ขอบคุณทุก ๆ คนจริง ๆ และอยากบอกอีกครั้งว่า เราภูมิใจที่ได้เป็นครู

        อาจารย์วนาลี		นพวงศ์	ณ	อยุธยา
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วรรณี  สินศุภรัตน์
อาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ

วฒุกิารศกึษา	:	การศึกษามหาบัณฑติ 

 (ธรุกิจศกึษา)    

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๒๗ เมษายน ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๑	เมษายน	๒๕๓๐

  ๐๘	๙๖๕๖	๔๔๓๖		

ประวัติเข้ารับราชการ

พนักงานการเงินและ	 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๐

บัญชี	๒	ระดับ	๒	

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก

 ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๑

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘

อาจารย์	๒	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๙
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อาจารย์	๒	ระดับ	๖	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

อาจารย์		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐

 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
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สมใจ หุตะสุขพัฒน์
อาจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วฒุกิารศกึษา	:	ครศุาสตร์อตุสาหกรรมมหาบัณฑติ

 (การจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลย)ี 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

 ราชมงคลกรงุเทพ

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๓

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๑	พฤษภาคม	๒๕๒๓

  ๐๘	๕๑๖๖	๕๐๘๗		

ประวัติเข้ารับราชการ

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	๑	ระดับ	๑	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	๒	ระดับ	๒	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๖

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	๓	ระดับ	๓	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 

  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	๓	ระดับ	๓	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	๔	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

  ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๓

ครู	๒	ระดับ	๔	 	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

  ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒
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อาจารย์	๑	ระดับ	๖	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๖

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

อาจารย์		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙

 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕

 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
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สุดนรี สันตินรนนท์
อาจารย์

คณะศิลปศาสตร์

วฒุกิารศกึษา	:	บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ   

 (บริหารธรุกจิ)

 มหาวิทยาลยัสยาม

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๒๑ มีนาคม ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๙	มกราคม	๒๕๓๒

  ๐๘	๗๗๑๐	๕๒๖๑		

ประวัติเข้ารับราชการ

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘

อาจารย์	๒	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙

อาจารย์	๒	ระดับ	๖	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕
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อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

อาจารย์		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

ละอองฟ้าลาจันทร์

	 สามสิบกว่าปีที่มาบรรจุเป็นครูท�างานที่เทคนิคกรุงเทพฯ ผ่านเรื่องราวมามากมาย   

จากสถาบันมาสู่มหาวิทยาลัย เปลี่ยนผู้บริหารมาหลายคน จากผู้อ�านวยการมาเป็นอธิการบดี  

แต่สิง่หนึง่ทีไ่ม่เคยเปลีย่นกค็อืค�าว่าเทคนคิกรงุเทพฯ ทีท่�าให้เราภาคภูมใิจทีไ่ด้มาเป็นครไูด้มาท�างาน

ที่นี่ได้ถ่ายทอดความรู้ได้สร้างคนออกไปสู่สังคม  มีพี่มีเพื่อนมีน้องที่ทุมเทร่วมแรงร่วมใจท�างาน 

ด้วยกัน มีความรักความห่วงใยเอื้ออาทรให้กันเกินจะร้อยถ้อยค�ามาร�าพันทุกความทรงจ�านั้นให้

เหมือนจริง ถึงคราวต้องเกษียณ ขอพรคุณพระศรีรัตนตรัยบันดาลให้เปี่ยมสุขในทุกสิ่ง แม้จากกัน 

ก็เพียงกายใช่ไกลจริง หัวใจนี้ทิ้งไว้ที่เทคนิคกรุงเทพฯ ตลอดไป

               อาจารย์สุดนรี		สันตินรนนท์
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โสมวดี  ฤทธิโชติ
อาจารย์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วฒุกิารศกึษา	:	การศึกษามหาบัณฑติ 

 (ศลิปศกึษา)

 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๕ สิงหาคม ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๗	มีนาคม	๒๕๓๘

  ๐๙	๒๕๒๖	๒๑๙๙		

ประวัติเข้ารับราชการ

อาจารย์	๑	ระดับ	๓	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๘

อาจารย์	๑	ระดับ	๔	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔

อาจารย์	๑	ระดับ	๕	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

อาจารย์	๒	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘

อาจารย์	ระดับ	๗	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

อาจารย์		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
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ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕

 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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มนฤดี  ช้างอยู่
นักวิชาการเงินและบัญชี ช�านาญการ

กองคลัง

วฒุกิารศกึษา	:	บรหิารธรุกจิบัณฑติ 

 (การจดัการท่ัวไป)

 มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๒๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๗	มิถุนายน	๒๕๒๕

  ๐๙	๙๒๘๙	๒๒๙๖		

ประวัติเข้ารับราชการ

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	๑	ระดับ	๑	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครใต้

  ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๕

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	๒	ระดับ	๒	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครใต้

  ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๗

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	๓	ระดับ	๓	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครใต้

  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด	๓	ระดับ	๓	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

เจ้าพนักงานธุรการ	๓	ระดับ	๓	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๖

เจ้าพนักงานธุรการ	๔	ระดับ	๔	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๗
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เจ้าพนักงานการเงิน	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

และบัญชี	๔	ระดับ	๔	 ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

เจ้าพนักงานการเงิน	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้

และบัญชี	๕	ระดับ	๕	 ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓

เจ้าพนักงานการเงิน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

และบัญชี	๕	ระดับ	๕		 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๕	ระดับ	๕	 ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

นักวิชาการเงิน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

และบัญชี	๕	ระดับ	๕	 ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

นักวิชาการเงิน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

และบัญชี	๖	ระดับ	๖	 ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

นักวิชาการเงิน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

และบัญชี	ช�านาญการ		 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓  

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘

 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕

 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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ประวัติบุคลากรเกษียณอายุราชการ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลูกจ้างประจ�า
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พัชรี  ทองแย้ม
พนักงานธุรการ ส๓

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วฒุกิารศกึษา	:	ประโยคมธัยมศกึษาตอนต้น

 โรงเรียนวรสารพิทยา (ราษฎร์)   

 กรงุเทพมหานคร

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๒๕ เมษายน ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๑	สิงหาคม	๒๕๔๐

  ๐๘	๖๘๙๑	๕๗๔๒		

ประวัติเข้ารับราชการ

นักการภารโรง		 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐

พนักงานพิมพ์ดีด	ช๑		 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

พนักงานพิมพ์ดีด	ช๑		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

พนักงานพิมพ์	ส๑		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

พนักงานพิมพ์	ส๓		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

พนักงานธุรการ	ส๓		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
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ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ละอองฟ้าลาจันทร์

 ในช่วงหลายปีผ่าน ในการท�างานในสถานศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจนมาเป็น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ท�างานในสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในต�าแหน่ง

พนักงานธุรการ ส๓ โดยผ่านพ้นเข้าสู่วาระแห่งการเกษียณอายุ เรื่องราวดี ๆ เหล่านั้นได้ถูกบันทึก

อยูใ่นความทรงจ�า ดฉินัรูส้กึว่าตนเองเป็นคนโชคดคีนหนึง่ทีไ่ด้รบัโอกาสก้าวเข้ามาสูร่ัว้มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีส�าคัญท่ีสุดในชีวิต ท�าให้ดิฉันได้รับแต่สิ่งดี ๆ  

ทั้งความสุข ความมั่นคงตลอดจนความส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน ความผูกพัน และมิตรภาพที่ดี 

ในการร่วมงาน เหมือนบ้านใหญ่และเป็นบ้านท่ีสองก็ว่าได้ ถ้าจะพูดถึงระยะเวลาท�างานร่วมกันมี

ทั้งความสุขบ้าง ความทุกข์บ้าง ดีใจบ้าง เสียใจบ้าง แต่ไม่เคยท้อถอย ต้องขอขอบคุณทุกน�้าใจ 

ขอบคุณในไมตรี ขอบคุณความหวังดี ขอบคุณที่คิดถึงกัน

	 			 	 	 	 	 	 									นางพัชรี	ทองแย้ม
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พิศาล  อ้อสถิตย์
พนักงานธุรการ ส๒

กองคลัง

วฒุกิารศกึษา	:	ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ

 โรงเรียนอาชีวสายลม   

 กรงุเทพมหานคร

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๑๕ กันยายน ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๑	กรกฎาคม	๒๕๓๙

  ๐๙	๕๖๘๓	๔๒๒๘		

ประวัติเข้ารับราชการ

ยาม		 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙

ยาม		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

พนักงานประจ�า	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ห้องทดลอง		 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

พนักงานประจ�า	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	

ห้องทดลอง	ส๑		 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

พนักงานบริการ		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เอกสารทั่วไป	บ๒	 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

พนักงานธุรการ	ส๒	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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มงคล พันธ์เขียว
ช่างไฟฟ้า ช๒

คณะศิลปศาสตร์

วฒุกิารศกึษา	:	ประโยคมธัยมศกึษาตอนต้น

 วดัศรีอโุมงค์ค�า 

 จังหวัด พะเยา

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๑๖ มกราคม ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๒	มิถุนายน	๒๕๒๙

  ๐๘	๑๖๙๕	๙๗๔๑		

ประวัติเข้ารับราชการ

คนงาน		 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๙

คนงาน		 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

คนงาน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

ลูกมือช่าง		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘

ผู้ช่วยช่างทั่วไป	ช๑		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

ผู้ช่วยช่างทั่วไป	ช๒		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ช่างไฟฟ้า	ช๒		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
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ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ละอองฟ้าลาจันทร์

	 ๓๕ ปี แห่งความทรงจ�าจากวิทยาลัยเป็นสถาบันจนถึงมหาวิทยาลัย และได้ท�างาน 

คณะศิลปศาสตร์ บ้านหลังนี้ที่ให้ความอบอุ่น  และได้สัมผัสทั้งเรื่องสุขและทุกข์ ดีใจและเสียใจ แต่

อย่างไรกต็ามจะขอจดจ�าสิง่ทีดี่ ๆ  ทัง้คณาจารย์เพือ่นร่วมงานทกุ ๆ  ท่าน ผมต้องขอขอบคุณทกุท่าน

ที่ได้ให้โอกาสผมได้ร่วมงานและได้ให้ความรู้สึกดี ๆ มาโดยตลอด

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 				นายมงคล		พันธ์เขียว
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วิฑูรย์  ทรัพย์โสม
ช่างไฟฟ้า ช๒

กองกลาง

วฒุกิารศกึษา	:	ประถมศกึษาปีท่ี ๗

 โรงเรียนบางโคกสัน้ 

 จังหวัดปราจนีบุรี

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๑๕ เมษายน ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๒๗	กันยายน	๒๕๓๘

  ๐๘	๙๔๙๒	๒๗๖๔		

ประวัติเข้ารับราชการ

นักการภารโรง		 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๘

ลูกมือช่าง		 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

ลูกมือช่าง		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

ช่างมิเตอร์		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

ช่างมาตรวัดไฟฟ้า	ช๑	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

ช่างมาตรวัดไฟฟ้า	ช๒		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ช่างไฟฟ้า	ช๒		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
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ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ละอองฟ้าลาจันทร์

	 ตลอดระยะเวลา ๒๖ ปีในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผมมีความรู้สึกผูกพันและรักมหาวิทยาลัย

แห่งนี้ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยแห่งน้ี จากอาคารเพียงไม่กี่หลัง ต้นไม้ไม่ก่ีต้น 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยได้มอบความภาคภูมิใจ 

ในอาชีพของการเป็นข้าราชการ ท�าให้ผมได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตการท�างาน ต้องขอขอบคุณ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสกับผมและครอบครัว รวมถึงขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่

คอยช่วยเหลือครอบครวัเสมอมา ไม่ว่าจะผ่านไปก่ีปี มหาวทิยาลยัแห่งนียั้งคงอยูใ่นความทรงจ�าของ

ผมตลอดไป

	 	 	 	 	 	 	 					นายวิฑูรย์	ทรัพย์โสม
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สมศักดิ์  จันทร์ทรัพย์

พนักงานธุรการ ส๔

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วฒุกิารศกึษา	:	ศิลปศาสตรบัณฑติ 

 (สือ่สารมวลชน)

 มหาวิทยาลยัรามค�าแหง

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๑	เมษายน	๒๕๓๔

  ๐๘	๑๘๔๖	๑๗๔๕	

ประวัติเข้ารับราชการ

นักการภารโรง		 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔

นักการภารโรง		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

พนักงานพิมพ์ดีด	ช๑		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

พนักงานพิมพ์	ส๑		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

พนักงานพิมพ์	ส๒		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

พนักงานธุรการ	ส๓		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

พนักงานธุรการ	ส๔		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
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ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ละอองฟ้าลาจันทร์

 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ นายสมศักดิ์  จันทร์ทรัพย์  หรือทุกคนจะรู้จักกัน

ในนาม “ลุงด�า” ท่านได้ปฏิบัติราชการสร้างผลงานที่มีประโยชน์ ด้านการให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา 

การแนะแนวการศึกษาต่อ ท้ังเสียสละ ท้ังแรงกาย แรงใจ และทุ่มเท แก่ มทร.กรุงเทพ เป็น 

อย่างมาก 

 จากการที่นายสมศักดิ์ จันทร์ทรัพย์ หรือ ลุงด�า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ได้มี

ส่วนร่วมต่อการคิด การท�า และการพัฒนาองค์กร ถือเป็นฟันเฟืองส�าคัญที่มีคุณค่าท�าให้องค์กร

ท�างานบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน ส่งผลท�าให้บุคลากรทุกคน และหน่วยงาน สถาบันการศึกษา

ต่าง ๆ  ได้รบัข้อมลูแนวทางการศกึษาต่อได้อย่างครบถ้วน ด้วยคณุลกัษณะของลงุด�าทีเ่ป็นคนมนี�า้ใจ 

และช่วยเหลือทุกคนในหน่วยงานของ สวท. จึงเป็นที่รักใคร่ของน้อง ๆ สวท. ทุกคน

 สุดท้ายนี้ ขออ�านาจพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือโปรดประทาน

พรให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ และมีพลังต่อไป

	 	 	 	 	 									งานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ

																																																																ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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สมศักดิ์  แช่มสิงห์

ช่างไฟฟ้า ช๓

กองกลาง

วฒุกิารศกึษา	:	มธัยมศึกษาปีท่ี ๓

 โรงเรียนช่ืนนยิมวทิยา 

 จังหวัดพจิติร

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๓

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๑	สิงหาคม	๒๕๒๙

  ๐๘	๖๐๙๖	๖๘๔๔	

ประวัติเข้ารับราชการ

นักการภารโรง		 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๙

นักการภารโรง		 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

ลูกมือช่าง		 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

ลูกมือช่าง		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

ช่างมิเตอร์		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

ช่างมาตรวัดไฟฟ้า	ช๑		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

ช่างมาตรวัดไฟฟ้า	ช๒		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
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ช่างไฟฟ้า	ช๒		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

ช่างไฟฟ้า	ช๓		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
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อนงค์  ชัยประเสริฐ

พนักงานธุรการ ส๓

กองกลาง

วฒุกิารศกึษา	:	ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (เลขานกุาร)

 โรงเรียนกรงุเทพธรุกจิพณชิยการ  

 กรงุเทพมหานคร

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๓๐ กันยายน ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๓	มกราคม	๒๕๓๒

  ๐๘	๘๖๙๘	๕๗๔๓	

ประวัติเข้ารับราชการ

พนักงานโทรศัพท์		 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๒

พนักงานโทรศัพท์		 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

พนักงานโทรศัพท์		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘

พนักงานพิมพ์ดีด	ช๒		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

พนักงานพิมพ์	ส๒		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

พนักงานธุรการ	ส๒		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

พนักงานธุรการ	ส๓		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ละอองฟ้าลาจันทร์

	 “ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย”

	 ดิฉันมีความภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองเป็นคนโชคดี ที่มีโอกาสได้ท�างานในสถานที่แห่งนี้ 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” สถานที่ซึ่งเป็นผู้สร้างให้มีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงชีพได้

อย่างมีความสุข  มีโอกาสได้ท�างานเลี้ยงชีพจวบจนวาระเกษียณอายุราชการ  แม้จะเป็นเพียงเสี้ยว

หนึ่งของมหาวิทยาลัยในสายงานสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้น 

แก่ผู้มาติดต่อสอบถาม ให้ความรู้ ความเข้าใจและเกิดความประทับใจแก่ผู้มาขอรับบริการ ได้ท�า

หน้าทีน้ี่อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัมคีวามเจรญิก้าวหน้า มกีารพฒันาทกุ ๆ 

ด้าน ได้เห็นความทุ่มเทในการท�างานของผู้บริหารทุกยุคทุกสมัย และการท�างานอย่างเข้มแข็ง 

ของบุคลากรทุกระดับ ขอเป็นก�าลังใจให้กับคนรุ่นหลังในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 เวลาผ่านไปเร็วมากยังคิดเสมอว่าเพิ่งเข้ามาท�างานเมื่อไม่นานมานี้ คงเป็นเพราะเรารัก

งานทีท่�า สนุกกบังานอยูท่กุวนั ไม่เบือ่ท่ีจะตืน่แต่เช้ามาท�างาน มาเจอพี ่ๆ น้อง ๆ และเพือ่นร่วมงาน

ทุกคนซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัว มีกิจกรรมท�าร่วมกันอย่างสนุกสนาน มีความสามัคคี ให้

ก�าลงัใจ มติรภาพ ความห่วงใย ความเอือ้อาทรต่อกนัเสมอมา  กว่า ๓๒ ปี ในการรบัราชการถอืเป็น

ระยะเวลายาวนานพอสมควร ซ่ึอต่อแต่น้ีก็ถึงเวลาท่ีจะได้พักผ่อน เพ่ือดูแลสุขภาพกาย-ใจให้แข็ง

แรงสมบูรณ์เป็นของขวัญที่ดีที่สุดของชีวิตต่อไป

																																																																														นางอนงค์						ชัยประเสริฐ
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ประวัติบุคลากรเกษียณอายุราชการ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

พนักงานเงินรายได้
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มงคล  รัตนวิเชียร

พนักงานประจ�าห้องทดลอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วฒุกิารศกึษา	:	มธัยมศึกษาตอนต้น

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๑๙ มกราคม ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	

																																(เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว	ต�าแหน่งคนงานห้องทดลอง

																																ตั้งแต่วันที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๔๔
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ประวัติบุคลากรเกษียณอายุราชการ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลูกจ้างชั่วคราว
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ประทีป  ศรีโมรา

พนักงานสถานที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วฒุกิารศกึษา	:	ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๔

 โรงเรียนวดัท่าเตยีน 

 จังหวัดสพุรรณบุรี

วัน/เดือน/ปี	เกิด	:		๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๔

วันที่บรรจุเข้ารับราชการ	:	๑	สิงหาคม	๒๕๕๔

ละอองฟ้าลาจันทร์

	 ดิฉันมีความดีใจท่ีได้มาท�างานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณบด ี

และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา และเจ้าหน้าที่ทุกคน มีความเป็นกันเอง 

และขอขอบคุณอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกคณะ และเพื่อน ๆ ใน

มหาวิทยาลัยทุกคน

	 	 	 	 	 	 	 						นางประทีป	ศรีโมรา
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บันทึก...
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บันทึก...
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บันทึก...






