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ค ำน ำ 

 การเกษียณอายุราชการ หรืออายุงาน เป็นอีกวาระหนึ่ง

ของชีวิตที่เราหยุดบทบาทหน้าท่ีของการท างานท่ีเราได้กระท ามา

ตลอดเวลา 20-30  ปี บทบาทหน้าท่ีท่ีได้สั่งสมมาย่อมมีท้ังวันท่ีดี 

และวันท่ีต้องแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการท างาน นี่คือสีสรรหนึ่ง

ในชีวิตของคนเรา  

 องค์ความรู้และประสบการณ์การท างานท่ีได้สั่งสมมานาน

อาจจะถูกลบเลือนหายไป ประสบการณ์จากผู้เกษียณท่ีผ่านการ

ท างานมาอย่างยาวนาน จึงเป็นขุมความรู้อีกรูปแบบหนึ่งท่ีเรา

อยากถ่ายทอดให้กับบุคลากรชาวคณะได้เรียนรู้ผ่านเรื่องราว

ประสบการณ์ของผู้เกษียณอายุงาน ประจ าปี 2563 

 ขอขอบพระคุณผู้เกษียณอายุงานประจ าปี 2563 ท่ีแบ่งปัน

เร่ืองราวการท างานเพื่อให้เราได้บันทึกไว้ใน “บันทึกขุมความรู้” 

เล่มท่ี 8 ฉบับผู้เกษียณอายุงาน ประจ าปี 2563  
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ค ำกล่ำวสดุดี ถึง ผู้เกษียณอำยุงำนประจ ำปี 2563 

 “การเกษียณอายรุาชการ” หมายถึงการสิ้นก าหนดเวลารับ
ราชการหรือการท างาน ส าหรับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
ในปี 2563 มีผู้เกษียณอายุงาน คือ “คุณจ านงค ์ แสงสินทรัพย์”             
การท างานจนครบวาระนั้น นับว่าเป็นเกียรติประวตัิของบุคคลท่านนั้น 
ๆ ที่ท่านได้เสียสละ ทุ่มเททัง้พลังกายและพลังใจในการท างานมาอย่าง
ยาวนานหลายสิบปี    ซึ่งทา่นได้สนบัสนนุภาระกิจตา่ง ๆ ของคณะให้
ส าเร็จลุล่วงดว้ยด ี ท่านท าด้วยความเสียสละอยา่งเต็มความสามารถ  
ซึ่งเกียรตปิระวตัิและคุณงามความดีจะจารกึอยู่ในความทรงจ าของพี่ 
น้อง ทกุคนตลอดไป  

 คณะท างานการจดัการความรู้ ต้องขอขอบพระคุณทกุท่านที่ให้
เราได้เปน็สื่อกลางที่จะแบ่งปันเรือ่งราวดี ๆ ที่ทรงคณุค่าจากมมุมอง
และประสบการณ์การด าเนนิชีวติและการท างานของทา่นลงในบันทกึ
ขุมความรู้ เลม่ที่ 8 ฉบบัผูเ้กษียณอายุงาน ประจ าป ี 2563 เพื่อเป็น
มุทิตานุสรณ์ใหก้ับบคุลากรรุ่นหลงัได้รบัทราบ และน าไปเป็นแนวทาง 
เป็นก าลังใจในการด าเนนิชวีติและการปฏิบตัิงานเพ่ือการพัฒนาองคก์ร
ต่อไป 

อาจารย์ ดร.นพพล อรุณรัตน์ 

ผู้ช่วยคณบด ี

ประธานคณะท างานการจัดการความรู้ 
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คุณจ ำนงค์ แสงสินทรัพย์  

ระยะเวลำกำรท ำงำน  29 ปี 

 เริ่มเข้ามาท างานวันที่ 9 กันยายน 2534 โดยค าแนะน าของพ่ีนวล 

(คุณสุมณฑา ปล้องอิศวร) เพราะเขาเป็นเพ่ือนกับแฟน เลยชักชวนมาท า โดย

ตอนนั้นเพ่ิงคลอดลูกได้ 2 เดือน ไม่มีงานท า  พ่ีนวลเลยชวนว่า “ไปท างาน

กับพ่ีไหม” เราก็เลยเข้ามาท างานที่คณะ ได้เงินเดือนเดือนแรก 2,500 บาท  

เร่ิมต้นเข้ำมำท ำงำนคณะสิ่งแวดล้อมอย่ำงไร 

ต ำแหน่งงำนและบทบำทหน้ำที่ที่ได้ท ำจนถึงวันนี้  

 ตอนแรกเข้ามาท างานก็ล าบากหน่อย เพราะไม่ค่อยมีพนักงานต้องขน

หิน ขนทราย ปูตัวหนอน ชัน้ล่าง แล้วมีพ่ีทรัพย์ พ่ีบุญธรรมที่ช่วยกัน มา

ท างานแต่เช้ามาก ท าความสะอาดห้องเรียนเสร็จ ก็ท าความสะอาดห้อง

ประชุม แล้วก็ชงกาแฟให้กับอาจารย์ 
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 ภูมิใจที่ได้ชงกาแฟ  เสิร์ฟอาหาร เพราะมันคือหน้าที่ของเรา 

บทบำทหน้ำที่ที่ภมูิใจ  

 โดยเริ่มแรก อาจารย์แต่ละท่านจะเป็นคนบอกเราว่ากินกาแฟรสชาติ

แบบไหน เราก็จ าทุกคน เช่น 

รศ. รุ่งจรัส หุตะเจริญ กาแฟด า + น้ าตาลนิดหน่อย 

รศ.ดร. กัมปนาท ภักดีกุล กาแฟด า + น้ าตาลนิดหน่อย 

รศ.ดร.จ าลอง อรุณเลิศอารีย์ แรกๆ จะเป็นกาแฟ  + ครีม + น้ าตาล  แต่

ช่วงหลังๆ อาจารย์ไม่สบายก็จะเปลี่ยนเป็นกาแฟด า + น้ าตาลนิดหน่อย 

รศ.ดร. สุระ พัฒนเกียรติ ก็จะเป็นกาแฟด า  บางทีก็เป็นชาบ้าง 

รศ.ดร. นาฏสุดา ภูมิจ านงค์ ก็จะดื่มกาแฟด าไม่ใส่อะไรเลย เช่นเดียวกับ  

รศ.ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี  

     จะมีบ้างที่บางวันอาจารย์บางท่านก็จะบอกว่านี้ไม่กินกาแฟนะ ขอเป็น

ชา หรือขอน้ าอุ่นบ้าง 

จ ำรสชำติของกำแฟให้อำจำรย์แต่ละท่ำนได้อย่ำงไร  
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ควำมผูกพันที่มีกับคณะ (ช่วงเวลำใดที่ประทับใจที่สุด) 

 การได้เข้าร่วมสัมมนาของคณะ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 

เพราะสนุกสนานมาก ทุกคนสนุกด้วยกัน และท่ีประทับใจคือการช่วยเหลือ

ของพ่ีน้องในคณะ เวลาเราล าบากพ่ี ๆ น้อง ๆ ก็ช่วยเหลือ ท าให้เกิดความ

ผูกพัน 

แก้ปัญหำหรืออุปสรรคในกำรท ำงำนอย่ำงไร 

 ถ้าเกิดความผิดพลาดในการท างาน ที่ท าได้ก็คือ ขอโทษ แล้วบอก

อาจารย์ว่า “เดี๋ยวหนูไปชงมาให้ใหม่ รอสักครู่”  
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ข้อคิด หรือคติในกำรท ำงำน  

 เขาใช้อะไรมาแล้วก็ท าตามหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้โดนดุน้อยที่สุด อาจมี

โดนบ่นบ้างแต่เราก็ต้องท าให้โดนบ่นน้อยที่สุด 

ฝำกอะไรถึงบุคลำกรในคณะ  

 เมื่อก่อนไม่มีงานท า ไม่มีเงิน คณะก็ช่วยเหลือให้ได้ท างาน ท าให้ช่วย

หล่อเลี้ยงเรา และได้ส่งลูกเรียน ได้มีสมบัติ เราจะออกไปจากบ้านหลังนี้เรา

ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ ฝากขอบคุณเพ่ือน ๆ 

ร่วมงานที่ให้ช่วยเหลือเวลาไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน เราโชคดีที่มีเพ่ือนที่ดี           

ที่น่ารักช่วยเหลือตลอด 
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 ปี 2536 ผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของบ้าน

สิ่งแวดล้อมแห่งนี้ บ้านที่มีความอบอุ่น เพราะสมาชิกในครอบครัวอยู่

ร่วมกันเหมือนดั่งพ่ีน้อง ให้ความเคารพกันตามอาวุโสถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ต่อ ๆ กันมา ช่วย กันท างานในหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ใน

เวลา ที่มีกิจกรรมของคณะทั้งในเชิงวิชาการและงานรื่นเริง เช่น การจัด

ประชุมวิชาการ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การสัมมนาบุคลากร

ประจ าปีทุกคนล้วนมีความสุขสนุกสนานได้แสดงศักยภาพของตัวเอง  

 ในส่วนของต าแหน่งลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณเดิมคณะมีหลาย

ส่วน เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ  หลายปีผ่านไปก็มีพ่ี ๆ เกษียณอายุไป

บ้าง เสียชีวิตบ้าง ท าให้มีจ านวนลดลงเรื่อย ๆ และด้วยข้อจ ากัดของ

ต าแหน่งลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณไม่สามารถจัดหาเข้ามาทดแทนได้ 

จึงท าให้บริการด้านนี้ของคณะอ่อนล้าลงด้วยจ านวนและวัยของบุคลากร

ที่เหลืออยู่ ซึ่งเป็นความท้าทายของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ท าให้เกิด

ความเข้มแข็งดังเดิม 

 

ค ำจำกใจเพื่อนร่วมงำน 

โดย คุณจักรี ศิริรักษ์ 
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   คุณจ านงค์ แสงสินทรัพย์ หรือ พ่ีนงค์เป็นพ่ีที่ผมเคารพรักและ            

ชื่นชมท่านหนึ่ง ผมได้เห็นถึงความมานะพยายามในการสร้างฐานะ             

ของพ่ีนงค์เพ่ือครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยขึ้นรถเมล์มาท างาน 

เปลี่ยนเป็นขี่รถมอเตอร์ไซด์ และสุดท้ายขับรถยนต์ ทั้ง ๆ ที่ขับรถยนต์ไม่

เป็นเลยก็ไปเรียนและสอบจนได้ใบขับขี่ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยความ

ทุ่มเทก าลังกายใจและใช้เวลามาตลอดอายุของการท างานทีเดียว   

 เกือบ 3 ทศวรรษ ที่ผมรู้จักพ่ีนงค์มา มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ 

รวดเร็วเสียจริง ๆ จนไม่น่าเชื่อว่าพี่นงค์ซึ่งเป็นคนสนุกสนานเสียงดัง  

ชอบร้องเพลง มีความเป็นตัวของตัวเอง ได้เข้าสู่เลขหลักหกอย่างเป็น

ทางการแล้ว  

 ขอบคุณในการเป็นส่วนหนึ่งของ

ความทรงจ าที่ดีของผมเสมอมา ขอให้พี่

เกษียณไปอย่างมีความ สุข ดูแลสุขภาพ

ตนเอง และโปรดจ าไว้เสมอว่าพี่นงค์ 

ยังคงมีพี่น้อง และเพื่อน ๆ ณ บ้าน

สิ่งแวดล้อมหลังนี้ตลอดไปนะครับ 

 ด้วยความเคารพรักเสมอ 

  จักรี  ศิริรักษ์ 
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ค ำจำกใจเพ่ือนร่วมงำน 

โดย คุณปัทมำ แสงสินทรัพย์ 

 พ่ีนงค์ หรือพ่ีจ านงค์ แสงสินทรัพย์ ตอนแรกท่ีพ่ีนงค์เข้ามาท างาน

ใหม่ ๆ พอดีกับคณะจัดงานปีใหม่แล้วมีการเล่นเกมแต่งหน้า เราก็ไป

ขอให้พ่ีนงค์เค้าช่วยเป็นหุ่นให้เราแต่งหน้า โดยปิดตา คิดดูสิว่าหน้าตาจะ

ออกมาอย่างไร แต่พ่ีเค้าก็ยังหัวเราะได้ ซึ่งจริง ๆ แล้วเรายังไม่ได้สนิท

หรือรู้จักกันมาก่อนเลย และตั้งแต่นั้นมาเราก็มีความรู้สึกว่าพ่ีคนนี้เป็นคน

ที่มีน้ าใจดี เป็นคนสนุกสนาน ช่วยเหลือเราทุกครั้งที่ไปขอความช่วยเหลือ  

พ่ีนงค์เปรียบเหมือนเป็นพ่ีสาวของเรา  ช่วงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว        

พ่ีนงค์จะเกษียณแล้วหรือ นึกถึงเวลาที่คณะจัดงานปีใหม่ หรืองานสัมมนา 

พ่ีนงค์จะแต่งตัวสุด ๆ ไปเลย ภาพนักร้องสาวในชุดเซ็กซี่ เสียงร้องเพลง 

เสียงหัวเราะ ภาพแห่งความทรงจ าต่าง ๆ ที่เราได้เคยมีกิจกรรมร่วมกัน

หลายอย่างมันยังอยู่ในใจเราตลอดเวลา  ทั้งนี้ ขอให้ชีวิตในวัยเกษียณของ

พ่ีนงค์พบแต่สิ่งที่ดี ๆ มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมาก ๆ นะค่ะ  คิดถึง

มาก ๆ จริง ๆ นะ  

ด้วยรักและเคารพเป็นอย่างยิ่ง 

          เบญ 
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ค ำจำกใจเพ่ือนร่วมงำน 

โดย คุณมณเฑียร แสงสินทรัพย ์

 น้องชายขอส่งพี่ ให้พ่ีได้พักผ่อนในวัยเกษียณ ขอให้พ่ีได้มีสุข สมหวัง 

ดังต้ังใจ ขอใด้พ่ีสขุภาพแข็งแรง ไม่ป่วยไข้ ขอใหพ่ี้มีเงินมีทองไม่มีวันหมด  

จากใจน้องชาย.....ตุ๊กแก 

ค ำจำกใจเพ่ือนร่วมงำน 

โดย คุณวิลินธร  ชูโต 

 “วันนี้จัดเบรกก่ีที่ละมิ้ม มีขนมว่างหรือเปล่า?” …. “วางขนมเบรก

ไว้เลย เดี๋ยวพ่ีนงค์กลับมาจัดการให้” “ประชุมมีคนภายนอกคณะไหม

มิ้ม?”…. “เขาจะเอาน้ าชา หรือกาแฟดีล่ะ”….เสียงค าถามเหล่านี้มิ้มมักจะ

ได้ยินจากพ่ีนงค์บ่อยครั้งในตอนที่ม้ิมต้องจัดประชุม หรือจัดบรรยายพิเศษ

ที่อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ แล้วให้พ่ีนงค์ช่วยเตรียมน้ าและอาหารว่างให้กับ 

ผู้เข้าร่วมงาน มิ้มได้รู้จักกับพ่ีนงค์สมัยเข้ามาท างานในครั้งแรกตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2549 จนกระทั่งวันนี้ก็ผ่านมาร่วม 14 ปีแล้ว เท่าท่ีมิ้มได้รู้จักพ่ีนงค์

จากการร่วมงาน  
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 พ่ีนงค์เป็นแม่บ้านที่อารมณ์ดี มักจะหัวเราะ และยิ้มแย้มได้อยู่เสมอ

กับการท างาน บางครั้งมีการจัดเบรกท่ีซ้อนกันหลายๆ งาน พ่ีนงค์จะดูยุ่ง

กับการปฏิบัติงานมาก เพราะอาจเกรงว่าจะเตรียมงานไม่ทัน แสดงให้เห็น

ถึงความเอาใจใส่ที่ดีต่องานที่รับผิดชอบ และสุดท้ายถึงแม้ในช่วงที่งานจะ

ยุ่ง มิ้มก็ยังคงเห็นพ่ีนงค์ยิ้มและอารมณ์ดีได้อยู่เสมอ นอกเหนือจากงาน

ประจ าที่พ่ีนงค์ต้องท าแล้ว พ่ีนงค์ยังหาอาชีพเสริมโดยท าอาหาร หรือเอา

อาหารมาขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ เช่น ขายกะหรี่ปั๊บ ข้าวเหนียวหมูปิ้ง บัวลอย 

ฝรั่ง หลายสิ่งอย่างจริง ๆ ค่ะ มิ้มยังเคยอุดหนุนอยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งยังมี

เหตุการณ์อยู่ 1 ครั้งที่มิ้มยังจ าได้ดี คือ ชุดที่มิ้มใส่มาท างานกระดุมที่ชุด

ของมิ้มมันหลุด มิ้มก็คิดอยู่ในใจว่า จะไปหาเข็มและด้ายมาเย็บจากที่ไหน

ดี??  ต้องไปซื้อเข็มและด้ายใหม่เลยหรือเปล่า?? และถ้าใส่แบบกระดุม

หลุดไปเลยชุดก็จะโป๊นะ คิดไปคิดมา มิ้มก็นึกขึ้นมาได้ว่า ลองไปถาม         

พ่ีนงค์ดีกว่าเผื่อจะมีเข็มและด้าย สุดท้ายมิ้มก็ไม่ผิดหวังค่ะ เพราะเมื่อได้

ถาม พ่ีนงค์ก็รีบตอบทันทีว่า มิ้มเอามาเลยเดี๋ยวพ่ีจะเย็บให้ แล้วพ่ีนงค์ก็ไป

เอาเข็มและด้ายมาเย็บแก้ไขชุดท างานของมิ้มให้ทันที ชุดท างานท่ีกระดุม

ขาดก็กลับมาใช้งานได้อย่างปกติ ขอบคุณพ่ีนงค์มากเลยค่ะส าหรับ

เหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาของมิ้มให้ผ่านไปได้ 
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 ส าหรับในโอกาสวันเกษียณอายุการท างานของพี่นงค์ มิ้มต้อง

ขอขอบคุณพ่ีนงค์ ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ

รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีมาก ๆ การท างานของพ่ีนงค์เป็นส่วนส าคัญ          

ที่ท าให้การจัดประชุม หรือการจัดบรรยายพิเศษของคณะส าเร็จอย่าง

ราบรื่นและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ขอขอบคุณรอยยิ้ม ความ

อารมณ์ดี และเสียงหัวเราะของพ่ีนงค์ท่ีมอบให้กับทุก ๆ คนในคณะมา 

โดยตลอด ช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยก าลังจะผ่านพ้นไปแล้ว ขออวยพรให้         

พ่ีนงค์มีความสุขประกอบกับสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีรายได้พิเศษ

อ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วแวะกลับมาเยี่ยมคณะเมื่อมีโอกาสนะคะ  

ด้วยความเคารพรัก 

วิลินธร ชโูต (มิ้ม) 
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ค ำจำกใจเพ่ือนร่วมงำน 

โดย คุณสมเจตน์ ปิ่นปลื้มจิต 

 ผมเข้ามาท างานที่นี่ เมื่อ 9 มค 2538 ก็เห็นพ่ีนงค์ ท างานที่คณะ

อยู่ก่อนแล้ว พ่ีนงค์เป็นแม่บ้านของคณะ มีหน้าที่ท าความสะอาดและ

เสิร์ฟน้ า กาแฟ ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เวลามีประชุม พ่ีนงค์ชงกาแฟ

อร่อยมาก จะรู้ว่าใครทานกาแฟรสชาติแบบไหน  เวลาผ่านไปหลายปีผม

สนิทกับ  พ่ีนงค์มากข้ึน พ่ีนงค์จะเป็นคนอารมณ์ดี หัวเราะเสียงดัง  ร่าเริง  

ชอบร้องเพลง เวลางานปีใหม่ ชอบแสดง ชอบร้องเพลงลูกทุ่ง แต่งตัว

สดใส พ่ีนงค์เป็นพ่ีที่มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพ่ือน ๆ น้อง ๆ เสมอ  น้อง ๆ         

ที่คณะรักพ่ีนงค์ทุกคน เวลาผันผ่าน กาลเวลามาถึงวันที่พี่นงค์ต้อง

เกษียณอายุราชการ คิดแล้วก็ใจหายครับ เสียงหัวเราะดัง ๆ ที่เราเคยได้

ยินก็จะหายไป  เหลือแต่ความทรงจ าที่ดี ๆ กับพ่ีสาวคนนี้ ขอให้พี่นงค์ใช้

ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะครับ ขอให้รักษาสุขภาพด้วย  ว่าง ๆ 

ก็แวะมาคณะ น้อง ๆ ทุกคนพร้อมต้อนรับ  

รักและคิดถึงครับ 

สมเจตน์ 
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ค ำจำกใจเพ่ือนร่วมงำน 

โดย คุณสุภำพ สิงคลีประภำ 

 คุณจ านงค์ แสงสินทรัพย์ หรือพ่ีนงค์ของพวกเรา เป็นคนที่มี

อุปนิสัยร่าเริงแจ่มใส สนุกสนาน หัวเราะเสียงดัง เป็นคนเปิดเผย ชอบร้อง

เพลง เป็นห่วงเป็นใยเพ่ือนร่วมงาน เป็นคนหนึ่งที่ชอบเข้าร่วมกิจกรรม

ของคณะ เช่น กิจกรรมปีใหม่ วันสงกรานต์ งานสัมมนาประจ าปี จะเห็น

พ่ีจ านงค์แต่งตัวสวย ๆ ออกมาร้องเพลง แสดงบนแสดงบนเวที หรือ

แม้แต่เป็นตัวแทนถือป้ายคณะเพ่ือร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากรก็หลายครั้ง 

 สุดท้ายนี้เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ขอให้พี่นงค์ มีความสุขกับ

ชีวิตวัยเกษียณ มีความสุขกับการมีเวลาเป็นของตัวเอง ถึงเวลาพักผ่อน 

ขอให้โชคดี มีอิสระทั้งกาย ทั้งใจ ขอให้มีแต่ความสุขใจนะครับ  

                                                            

 ด้วยรักและคิดถึง                                                                                                

                    สุภาพ สิงคลีประภา 
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ค ำขอบคุณ 

 คณะท างานการจัดการความรู้ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู้เกษียณอายุงาน ประจ าปี 2563 ที่ได้ร่วม

แบ่งปันเรื่องราว ความรู้สึก ความผูกพันที่มีให้กับคณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ การร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท างานท าให้ได้ข้อคิด

ว่า  ไม่ว่าจะท าหน้าที่ใด บทบาทใด จงท าหน้าที่นั้น บทบาทนั้นให้ดีที่สุด  

 และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานทุกท่านที่ร่วมกันเขียน เล่าเรื่องราว 

ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวอักษร ที่จะฝากไปถึงผู้เกษียณอายุงานในปีนี้ 

ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป 

      ด้วยความระลึกถึง 

 




