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มหาวิทยาลัย และศิษยเก า ตลอดจนเพื่อเปนการ
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 วันเวลาผานไปอยางรวดเร็ว ปเกาผานไป ปใหมก็ผานเขามา 

กลบัไปทบทวนเรือ่งราวทีผ่านมา มอีีกหลายสิง่หลายอยางทีค่ดิไววาจะทาํ 

แตก็ไมไดทํา เริ่มใหมปนี้จะทําใหดีกวาปที่ผานมาคะ เรื่องจากปกฉบับนี้ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามพบปะศิษยเกากัมพูชา ในกองทุนสมเด็จ

พระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ กรุงพนมเปญ 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา เรามภีาพเรือ่งราวดีๆ และภาพประทบัใจมาฝากกนั

คะ คอลัมนสาระ นารู คูฉบับ จะพาทุกทานมาปรับเปลี่ยนมุมโตะทํางาน

รับปใหมกับ “ฮวงจุยโตะทํางาน” พลาดไมไดนะคะ

 รอบรัว้เหลอืงเทา ยงัอยูเปนคอลมันประจาํของเรา และหากศษิยเกา 

อยากบอกเลาเรือ่งราว หรอื สงขาวถงึเพือ่นใหรบัรู หรอือยากแนะนาํตชิม 

สามารถสงเขามาไดเลยนะคะ เราจะรอรับทุกขอเสนอแนะทุกทานเสมอ

คะ 
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นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส 

ควารางวัลชนะเลิศกรุงไทยตนกลาสีขาว

ประจําป 2558 
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 คณะการ บัญชีและการจัดการ  มหาวิทยา ลัย
มหาสารคาม ไดสงนิสิตเขารวมการแขงขันแผนธุรกิจ โครงการ 
“กรุงไทยต นกล า สีขาว”  ประจําป   2558 ในชื่อทีม
“คนรักษควาย” และไดผานรอบคัดเลือกเขาสู การแขงขัน
รอบชิงชนะเลิศ โดยในการแขงขันรอบชิงชนะเลิศนี้ ไดจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ 2559 ณ Banking Hall ธนาคาร
กรุงไทย กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการแขงขันปรากฏวา
ทีม“คนรักษควาย” จากคณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะเลิศระดับประเทศ ไดรับถวย
พระราชทานพรอมทนุการศกึษา เปนจํานวนเงนิ 900, 000 บาท 
สําหรับเรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศออสเตรเลีย เปนเวลา
2 สัปดาห ซึ่งถือเปนอีกหน่ึงในความภาคภูมิใจและเปนการนํา
ชื่อเสียง สู คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยทีม “คนรักษควาย” โดยมีอาจารยที่ปรึกษา
โครงการ ประกอบดวย อาจารย ดร.อัครเดช ฉวีรักษ ผูอํานวย
การสํานักกิจการพิเศษ และ อาจารยเอกภูมิ วงษาไฮ อาจารย
ประจําคณะการบัญชีและการจัดการ 
 นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ควารางวัลโครงการ “กรุงไทยตนกลาสีขาว” 
ประจําป 2558 ประกอบดวย

นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส 

ควารางวัลชนะเลิศกรุงไทยตนกลาสีขาว

ประจําป 2558 

 1. นางสาวปาริชาติ เพียรประดับ สาขาวิชาการจัดการ
การประกอบการ
 2. นายเกียรติจรัส แกวพวง สาขาวิชาการจัดการการ
ประกอบการ
 3. นางสาวสัจจาพร พิลึก สาขาวิชาการตลาด 
 4. นางสาวทรงสุดา นามจันทร สาขาวิชาการบัญชี 
 5. นายนพเกา ภูคงคา สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส 

ควารางวัลชนะเลิศกรุงไทยตนกลาสีขาว 

ประจําป 2558
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มมส จัดโครงการพบปะศิษยเกากมัพชูา 
“กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี”
 เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดโครงการ
พบปะศิษย  เก  า กัมพูชา“โครงการ
พระราชทานความชวยเหลอืแกประเทศ
เพื่อนบาน ดานการศึกษา ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี” ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรม
จูเลียนา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร
กมัพชูา โดยม ีอาจารยอารรีตัน รกัษาศลิป 
ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ  า ย อํ า น ว ย ก า ร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนประธาน
กลาวตอนรับ พลเอกณรงค แสงชนะศึก 
รองสมุหราชองครักษ กรมราชองครักษ 
นายดามพ บุญธรรม อัครราชทูต ประจํา
สถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรงุพนมเปญ 
คณะทํางานโครงการพระราชทานความ

ชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน ดานการ
ศึกษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีคณะผูแทนกระทรวง
การศึกษา เยาวชน และกีฬาของราช
อาณาจักรกัมพูชา คณาจารย บุคลากร 
และศิษย  เก ากัมพูชา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
 โครงการดังกลาว จัดขึ้นเพ่ือ
เปนการแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือทราบความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ ในการมีสวนรวม
ของศิษยเกาในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และการพัฒนาระบบเครือขายศิษยเกา
ทีเ่ขมแขง็ ตลอดจนเพือ่เปนการสรางความ
สัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ศษิยเกา โดยมศีษิยเกาโครงการพระราชทาน
ความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน

อาณาจักรกัมพูชา คณาจารย บุคลากร 
และศิษย  เก ากัมพูชา มหาวิทยาลัย

 โครงการดังกลาว จัดขึ้นเพ่ือ
เปนการแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือทราบความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ ในการมีสวนรวม
ของศิษยเกาในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และการพัฒนาระบบเครือขายศิษยเกา
ทีเ่ขมแขง็ ตลอดจนเพือ่เปนการสรางความ
สัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ศษิยเกา โดยมศีษิยเกาโครงการพระราชทาน
ความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน

ดานการศึกษา ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีตัง้แต
รุนแรกเปนตนมาไดเขารวมกิจกรรมใน
ครั้งนี้เปนจํานวนมาก
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Mr. Ngo Sochhath
ศิษยเกา :  ปริญญาตรี คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม
    ปริญญาโทสาขา คณะการบัญชีและการจัดการ
ปจจุบัน : นักการตลาด บริษัท เอส ซี จี พนมเปญ 
   ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สวัสดีครับ ผมชื่อ นายสุชาติ 

เงา ชือ่เลน ชาต ิเปนศิษยเกา จบจาก

ปริญญาตรีสาขาการทองเที่ยวและ

การโรงแรมคณะการทองเที่ยวและ

การโรงแรมในป 2554 และปรญิญา

โทสาขา  เศษฐศาสตร  ธุ ร กิ จ

ค ณ ะ ก า ร บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามในป 2556

ผมเปนนสิติกมัพูชากองทนุสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปจจุบัน ผมกําลังทํางานเปนนักการตลาด

ที่บริษัท เอสซีจี ที่ เมืองพนมเปญ ณ

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผมรู  สึ กดี ใจ  ปลาบปลื้ ม ใจ

เปนอยางมากที่ไดรับทุนสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือวา

เปนโอกาสครัง้ทีย่ิง่ใหญของชวีติการศกึษา

ทีผ่มไดมีโอกาสเรยีนรูวฒันธรรม ภาษาไทย 

ไดแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพ่ือนๆ พ่ีๆ 

และอาจารยท่ีคอยใหความชวยเหลือ

ตลอด 6 ป   ที่ ผมอยู มหาวิทยาลัย

มหาสารคามผมก็ขอใช  โอกาสนี้ เพื่อ

ขอบคุณมหาวิทยา ลัยมหาสารคาม

โดยเฉพาะฝายวิเทศสัมพันธ ที่ไดทุมเท 

เสียสละ เอาใจใส และคอยชวยดูแล 

อํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับชีวิตการ

ศึกษาของผม ซ่ึงผมรู  สึกอบอุ นมาก

และไมมีวันลืมไดครับ นอกจากนี้แลว

ผมคิดว าการได ศึกษาที่มหาวิทยาลัย

มหาสารคามเปนชวงเวลาที่มีคุณคาที่สุด 

ที่ไดปรับเปลี่ยนทัศนคติตางๆ ไดเขาใจ

ความหลากหลายทางด านความคิด 

ทําใหผมสามารถมองโลกไดกวางๆ ครับ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนสถานที่ๆ 

ใหความอบอุน เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

นาอยู มีพื้นที่ใหญและมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกหลายๆ อยางใหกับนิสิต ซึ่งไดมาอยู

แลว ทาํใหผมมคีวามสขุ เปนสถานทีท่ีส่ราง

ความทรงจําดีๆ หลายๆ อยางใหกับชีวิต

ผมครับ

การพบปะศิษยเกามหาวิทยาลัย

มหาสารคามในครั้งนี้ ไดสรางประโยชน

มากมายใหกับศิษยเกา ทําใหเรามีโอกาส

ได พบปะกันเพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งต างๆ

เปนการสรางเครือขายระหวางกัน และ

ผมไดรบัการเลอืกตัง้เปนประธานศิษยเกา 

Mr. Ngo Sochhath
ศิษยเกา :  ปริญญาตรี คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม
    ปริญญาโทสาขา คณะการบัญชีและการจัดการ
ปจจุบัน : นักการตลาด บริษัท เอส ซี จี พนมเปญ 
   

เงา

ปริญญาตรีสาขาการทองเที่ยวและ

ค ณ ะ ก า ร บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร 

มหาวิทยาลัย

ผมเปนนสิติกมัพูชา

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปจจุบัน ผมกําลังทํางานเปนนักการตลาด

ที่บริษัท เอสซีจี ที่ เมืองพนมเปญ ณ

ราชอาณาจักรกัมพูชาราชอาณาจักรกัมพูชา

เปนอยางมากที่ไดรับทุนสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือวา

เปนโอกาสครัง้ทีย่ิง่ใหญของชวีติการศกึษา

ทีผ่มไดมีโอกาสเรยีนรูวฒันธรรม ภาษาไทย 

ไดแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพ่ือนๆ พ่ีๆ 

และอาจารยท่ีคอยใหความชวยเหลือ

ตลอด 6 ป   ที่ ผมอยู มหาวิทยาลัย

มหาสารคามผมก็ขอใช  โอกาสนี้ เพื่อ

ขอบคุณมหาวิทยา ลัยมหาสารคาม
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ผมมีความดีใจ ภาคภูมิใจ

อย างมากที่ รับโอกาสได รับทุน

พระราชทานกองทนุสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เ พื่ อ ศึ กษา ระดั บปริญญาตรี ที่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งใน

ระหวางทีผ่มไดศกึษานัน้ เปนโอกาส

ดีของชีวิตผม ซ่ึงทําให ผมได มี

โอกาสไดเรยีนรูประสบการณชวีติ 

และวิชาความรูอยางมากมาย 

โดยได  รับการช วยเหลือ

จ า ก ท า ง ก อ ง ทุ น จ า ก

ทางคณะ คณาจารย 

รุนพี่ และเพื่อนๆ ในการ

จัดงานพบปะศิษย  เก า

มหาวิทยาลัย มหาสารคามครั้งนี้ 

ผมมีความรูสึกดีใจมากที่ทําใหพวก

เราได มาพบกับอาจารย ท่ีเคารพ

Mr. OUNG SELA 
ศิษยเกา : คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา
ปจจุบัน  : บริษัท C.P. CAMBODIA CO.,LTD.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในกองทุน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ซึ่งถือวาเปนเกียรติสําหรับ

ผมมากและผมก็ขอใชโอกาสน้ีนําเสนอ

โครงการเลก็ๆ ทีเ่ราสามารถทําได เพือ่ชวย

เหลือสังคมบางครับ ผมอยากจะตั้งช่ือ

โครงการวา โครงการแนะแนวเกี่ยวกับ

ทุนการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีราย

ละเอียดดังนี้ครับ

วัดถุประสงค เพื่อใหขอมูลตางๆ

เกีย่วกบัโครงการทุนการศกึษาของสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

และช้ีแนะแนวทางกับการเตรียมตัวตางๆ 

เพื่อจะได รับทุน กับเด็กมัธยมศึกษา

ม.ปลาย ชั้น ม.6

กลุมเปาหมาย นักศึกษามัธยม

ม.ปลาย ชั้น ม.6 ของโรงเรียนตางๆ

ในเมืองพนมเปญ และตางจังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ 1 ป

ถึง 6 เดือน กอนการสอบคัดเลือกทุน

ทีมงาน ตองมีจํานวน 5 คน

ตอทมี ประกอบไปดวยประธาน รองประธาน

และสมาชิก 3 คน ทําการลงพื้นที่โรงเรียน

อยางนอย 5 โรงเรียน ตอป

ผลงาน แตละทีมตองนําเสนอ

ผลงานของตน 1 ครั้ง ตอป ในงานพบ

ปะศิษยเกา

 Mr. Ngo Sochhath

พี่ๆ และเพื่อนๆ อีกครั้ง และหวังเปนอยางยิ่งวา มหาวิทยาลัยจะมี

การจัดงานแบบนี้ขึ้นอีกในวันขางหนา

                                       Mr. OUNG SELA

ผมมีความดีใจ ภาคภูมิใจ

อย างมากที่ รับโอกาสได รับทุน

พระราชทานกองทนุสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เ พื่ อ ศึ กษา ระดั บปริญญาตรี ที่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งใน

ระหวางทีผ่มไดศกึษานัน้ เปนโอกาส

ดีของชีวิตผม ซ่ึงทําให ผมได มี

โอกาสไดเรยีนรูประสบการณชวีติ

และวิชาความรูอยางมากมาย 

โดยได  รับการช วยเหลือ

จ า ก ท า ง ก อ ง ทุ น จ า ก

ทางคณะ คณาจารย 

รุนพี่ และเพื่อนๆ ในการ

จัดงานพบปะศิษย  เก าจัดงานพบปะศิษย  เก า

มหาวิทยาลัย มหาสารคามครั้งนี้ 

ผมมีความรูสึกดีใจมากที่ทําใหพวก

เราได มาพบ
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นายขาว เปนชือ่เลนชือ่แรก และ

สุดทายท่ีเพื่อนๆ พี่นอง อาจารย และ

คนอื่นอีกมากมายไดรูจัก ต้ังแตไมกี่วันที่

ผมไดกาวเทาทั้งคู เขามาในเมืองแหง

การศึกษาแหงนี้ ซึ่งชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นใหโดย 

ผศ.นิตยา สุทธยากร แทนชื่อจริงของผม

ที่มีชื่อวา Mr. Sornpiseth Khut ซึ่งยาก

ที่จะเรียก 

คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เปรียบเสมือน ทั้งบาน และ

โรงเรียน ที่ ได ให โอกาส

ลกูศิษยดวงตาขาวดาํคนนี ้ได

ใช เวลา ๔ ปเต็มใช ชีวิตด วยอยางมี

ความสุข ผูกพัน และไดสําเร็จการศึกษา

อยางภาคภูมิ กลับบานพรอมใบปริญญา

ของชีวิต ไดมีโอกาสเขามาพบปะ เรียนรู 

แสวงหาประสบการณใหมๆ ซึ่งกัน และ

กัน ในสถานที่แหงนี้ แตในเวลาเดียวกัน 

แตละสาขา คณะ ก็จะมคีวามรูสกึดีๆ  ลกึๆ

ฝงอยูขางในที่แตกตางกันไป 

รุนที่ ๒ ของนิสิตกัมพูชา ผมกับ

เพ่ือนอีกคนหนึ่ง ท่ีไดมีโอกาสเขาใชชีวิต

ร  วมกัน ท่ีนี่  คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เต็มไปดวย

ความรั ก  ความอบอุ  น  เอื้ ออาทร

จากอาจารยทุกทาน พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคน 

คอยใหความชวยเหลอื ตัง้แตแรกกาวเขามา 

ตลอดจน สําเร็จการศึกษา ยังมีอาจารย

ที่ปรึกษาคอยใหคําปรึกษา นําทาง ชี้แนะ

เมื่อเราไมมีทางออก ทุกๆ ปญหา ไมใชแค

นี้ ยังพาไปเรียนรูที่สถานที่ตาง ๆ กับรุนพี่ 

เพ่ือน และนองๆ ทําอาหารรับประทาน

รวมกันท่ีบานเปนตน เปรียบเสมือนอีก

ครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่ง ที่มีความ

สุขมากเลยครับ นั่นคือ อาจารยสุภาพร 

อาญาเมือง อาจารยสาขาการพยาบาล

ชุมชุน

มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู 

แหงนี ้แมแตต้ังอยูในเขตชนบท ทีห่างไกล

ออกไปจากเมืองหลวงไปมากหนอยก็ตาม 

แตก็เปนสถานท่ีแหงการศึกษาแหงหนึ่ง

Mr. Sornpiseth Khut 
ศิษยเกา : คณะพยาบาลศาสตร
  กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปจจุบัน :  พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

ทีช่ือ่วา พยาบาลศาสตรบณัฑติ ปจจบุนัเปนพยาบาลวิชาชพี ปฏบิตังิานทีโ่รงพยาบาล

กรุงเทพตราด

ความจริงแลว ไมเคยเลยแมแตคิดวาอยากไปเรียนตางประเทศ เพราะโดย

สาเหตุหลายๆ อยาง ทั้งความสามารถ พื้นฐาน ความสามารถดานภาษาอังกฤษ

และอืน่ๆ อีกมากมาย  แตบังเอิญเจอ ประกาศสอบคดัเลอืกทนุพระราชทานจากสมเดจ็

พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เห็นนาสนใจดี เลยลองไปสมัคร และไปสอบ

ตามกําหนดการทีเ่ขาไดประกาศไว สองวนัผานไป หลงัสอบขัน้ตอนสมัภาษณเรยีบรอย 

เลยลองไปฟงผลกับเขาบางเผื่อไดติดไปดวยคน 

ตลอดระยะเวลา ๔ ปนี้ ท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทรงจําดีๆ

ซึ่งเชื่อวาศิษยเกาทุกคน และผมก็เหมือนกัน คงยากที่จะลืม ที่ในชวงเวลาหนึ่ง

นายขาว เปนชือ่เลนชือ่แรก และ

สุดทายท่ีเพื่อนๆ พี่นอง อาจารย และ

คนอื่นอีกมากมายไดรูจัก ต้ังแตไมกี่วันที่

ผมไดกาวเทาทั้งคู เขามาในเมืองแหง

การศึกษาแหงนี้ ซึ่งชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นใหโดย 

ผศ.นิตยา สุทธยากร แทนชื่อจริงของผม

ที่มีชื่อวา Mr. Sornpiseth Khut ซึ่งยาก

ที่จะเรียก 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เปรียบเสมือน ทั้งบาน และ

โรงเรียน ที่ ได ให โอกาส

ลกูศิษยดวงตาขาวดาํคนนี ้ได

ใช เวลา ๔ ปเต็มใช ชีวิตด วยอยางมี

ความสุข ผูกพัน และไดสําเร็จการศึกษาความสุข ผูกพัน และไดสําเร็จการศึกษา

อยางภาคภูมิ กลับบานพรอมใบปริญญา

Mr. Sornpiseth Khut 
ศิษยเกา : คณะพยาบาลศาสตร
  กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปจจุบัน :  พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด



Mr.Tonghann Teng 
ศิษยเกา : จากคณะวิทยาการสารสนเทศสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร
ปจจุบัน : กําลังศึกษา ตอในระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

ผมมีความภาคภูมิใจมากที่ได 
รับทุนพระราชทานนี้เพราะนอกจากได
ความรูแลวซึ่งทําใหผมมีโอกาสสัมผัสโลก
ภายนอก และไดรูหลายๆ อยาง ไมวา
จะเปนการวางแผนในการเรียน การใช
ชีวิตตางๆ การปรับตัว มีเพื่อนใหมๆ 
เพิม่ขึน้ และประสบการณอืน่ๆ อกีมากมาย
ถึงแมการท่ีมาเรียนท่ีนี่ต องไกลบาน
ไกลพอแม แตผมก็ไมไดเหงา เพราะยังมี
เพื่อน ๆ  เราอยูดวยกันมีอะไรก็ชวยเหลือกัน 
สาํหรบัการเรยีนตอนแรกๆ กมี็ปญหาบาง 
เชน ฟงอาจารยไมคอยทันเพราะยังไมถนัด

ภาษาไทยเทาไหร แตดวยความพยายาม
และต้ังใจทําใหผมปรับตัวได และ

เขากับทุกคนไดดี
ผมภูมิใจมากที่ไดเรียนท่ี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพราะ
อยูทีน่ีท่าํใหผมไดอะไรหลายๆ อยาง

ทัง้ความรูและความสมัพนัธกบัคนรอบขาง 
อาจารยทกุทานใจดี มเีมตตา สัง่สอนพวกเราใหมคีวามรู และดูแลเราในหลายๆ เรือ่ง
นอกจากนี้ยังได รูจักกับเพื่อนใหมหลายๆ คนทั้งเพื่อนที่มาอยูดวยกัน และเพื่อนที่
เรียนดวยกัน พวกเขานารัก และทั้งใจดีดวย

การจัดงานเลี้ยงศิษยเกาเปนงานที่ดีมาก และเปนงานที่สนุกมากดวย
ผมขอขอบคุณผูบริหารที่ไดจัดงานนี้ขึ้นมาซึ่งทํา ใหผมไดพบคุยกันกับอาจารยที่
ปรึกษาและกับอาจารยทุกทานจากคณะตางๆดวยอีกอยางหนึ่งทําใหผมไดพบกับรุนพี่ 
รุนนองที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามดวยกัน สุดทายก็อยากมีโอกาสเขา
รวมงาน และหวังวาจะมีงานเลี้ยง ศิษยเกาแบบนี้อีกทุกๆ ปครับ

      Mr.Tonghann Teng 

ที่ไมแพแหงอื่นใด ความหลากหลายของ

สาขา คณะ อาจารย บุคลากร เต็มไปดวย

ความสามารถ ประสบการณที่พร อม

จะถายทอดตอใหนิสิต สิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เหมาะสม และอื่นๆ อีกมากมาย 

“รักนะ มมส. ”

โครงการพบปะศิษยเกา มมส

เปนโครงการที่พวกเรา นิสิตกัมพูชา มมส

หวังอยากจะใหมีการจัดขึ้นมาอยางมาก 

และดใีจทีส่ดุ เราเหน็มันปรากฏขึน้มาเปน

ความจริงไดในท่ีสุด ดีใจที่ไดมาพบปะ

พูดคุย หารือกัน กับเพื่อนๆ รุนพี่ และ

อาจารย และเราจะมาพบกันอีก ในทุกๆ ป

ขางหนา แลวเจอกันใหมครับ

     Mr. Sornpiseth Khut

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

รับทุนพระราชทานนี้เพราะนอกจากได
ความรูแลวซึ่งทําใหผมมีโอกาสสัมผัสโลก
ภายนอก และไดรูหลายๆ อยาง ไมวา
จะเปนการวางแผนในการเรียน การใช
ชีวิตตางๆ การปรับตัว มีเพื่อนใหมๆ 
เพิม่ขึน้ และประสบการณอืน่ๆ อกีมากมาย
ถึงแมการท่ีมาเรียนท่ีนี่ต องไกลบาน
ไกลพอแม แตผมก็ไมไดเหงา เพราะยังมี
เพื่อน ๆ  เราอยูดวยกันมีอะไรก็ชวยเหลือกัน
สาํหรบัการเรยีนตอนแรกๆ กมี็ปญหาบาง 
เชน ฟงอาจารยไมคอยทันเพราะยังไมถนัด

ภาษาไทยเทาไหร แตดวยความพยายาม
และต้ังใจทําใหผมปรับตัวได และ

เขากับทุกคนไดดี

อยูทีน่ีท่าํใหผมไดอะไรหลายๆ อยาง
ทัง้ความรูและความสมัพนัธกบัคนรอบขาง 

9คนเกง MSU
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ดฉินัชือ่ นางสาว LYHEAK PHEAV 

เปนนิสิตศิษยเกาสาขาพยาบาลศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร   มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปจจุบันชวยบรหิารอยูคลนิกิ

เอกชนของครอบครัว ดิฉันได รับทุน

การศึกษาในป 2553 ที่เปนทุนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต

โครงการทุนพระราชทานความชวยเหลือ

แกราชอาณาจักรกัมพูชา ดานการศึกษา

 ดิฉันไดรับโอกาสดีๆ จากทาน

แตถือวามีไมกี่คนที่ไดรับโอกาสเชนนี้

การไดรับทุนนี้เหมือนเครื่องคอยยํ้าเตือน

ใหคิดเสมอวาตองต้ังใจเรียนเพื่ออนาคต

ของเราเอง เพือ่ครอบครัว เพ่ือประเทศชาติ 

ตลอดชวงเวลาในการศึกษาระดับปริญญา

ตรี ท่ี มหา วิทยาลั ยมหาสารคาม ถือ

เปนชวงเวลาที่สําคัญที่สุดในการเรียนรู  

ดิฉันถือวาตัวเองเปนคนโชคดีคนหนึ่งที่ได

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เรี่ยกวา 

“มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เพราะเปน

สถานที่ๆ  มกีารเรยีนการสอน มคีรอูาจารย

ผูทรงคุณวุฒิ มีชื่อเสียง มีหลักสูตรสาขา

วิชาการหลากหลาย มีหองสมุดขนาดใหญ

สะดวกสบาย มีเครือ่งมือเทคโนโลย ีสือ่การ

Miss LYHEAK PHEAV
ศิษยเกา : คณะพยาบาลศาสตร 
ปจจุบัน  : บริหารงานคลินิกเอกชนของครอบครัว
   ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เรียนการสอนท่ีทันสมัยมีเพ่ือนมากมาย

มีอาจารยที่ปรึกษาที่ดี คอยชวยเหลือ

คอยใหคําปรึกษา คอยสั่งสอนในการใช

ชีวิตในต างประเทศ และไกลพ อแม 

ดูแลเปรียบสะเหมือนลูกของตน และ

ที่สําคัญมีใบปริญญาท่ีรับรองวาไดผาน

การศึกษาจากสถานบันอันทรงเกียรติ

 งานเล้ียงศิษยเกากัมพูชาที่จัดทํา

โดยกองประชาสัมพันธและกิจการตาง

ประเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เมือ่วนั

ท่ี 19 ธันวาคม 2558 จัดทําขึ้นมา

เปนคร้ังแรก บรรยากาศท่ีคึกคัก

สนุกสนาน เต็มไปดวยความรัก 

สามคัคี และอบอุน ดีใจทีไ่ดพบ

เจอรุนพี่ เพื่อน รุนนอง และ

อาจารยที่ปรึกษาที่นารัก 

และอีกกลุมท่ีลืมไม

ได คือพี่ๆ  กอง

ประชาสัมพันธ

และกจิการตาง

ประเทศ 

       Miss LYHEAK PHEAV

 

คนเกง MSU
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ชีวิตในต างประเทศ และไกลพ อแม 

ดูแลเปรียบสะเหมือนลูกของตน และ

ที่สําคัญมีใบปริญญาท่ีรับรองวาไดผาน

การศึกษาจากสถานบันอันทรงเกียรติ

 งานเล้ียงศิษยเกากัมพูชาที่จัดทํา

โดยกองประชาสัมพันธและกิจการตาง

ประเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เมือ่วนั

ท่ี 19 ธันวาคม 2558 จัดทําขึ้นมา

เปนคร้ังแรก บรรยากาศท่ีคึกคัก

สนุกสนาน เต็มไปดวยความรัก 

สามคัคี และอบอุน ดีใจทีไ่ดพบสามคัคี และอบอุน ดีใจทีไ่ดพบ

เจอรุนพี่ เพื่อน รุนนอง และ

อาจารยที่ปรึกษาที่นารัก 

และอีกกลุมท่ีลืมไม

ได คือพี่ๆ  กอง

ประชาสัมพันธ

และกจิการตาง

       Miss LYHEAK PHEAV
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ดิฉันมีความภาคภูมิใจมาก ถือได

วาเปนสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตเลย

ก็วาได ดิฉันถือวาเปนบุญวาสนาที่สูงยิ่ง

ทีไ่ดรบัทุนพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพ

รตันสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีดฉินัสาํนกึ

ในพระมหากรณุาธคุิณของสมเดจ็พระเทพ

รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงได

พระราชทานทุนการศึกษาเลาเรียนใหแก

ขาพระพุทธเจา ดิฉันไดพบเจอประสบการณ

ใหม สังคมใหม จึงทําใหดิฉันไดเรียนรู

สิง่ใหมๆ  ดวยตวัเอง และไดรูจกัเอาตัวรอด

จนถึงทุกวันนี้

ประสบการณ และความภูมิใจ

ใน MSU “ฉันมาถูกที่แลว” นี่เปนส่ิงท่ี

ดิฉันยํ้าเตือนในใจตัวเองมาเสมอ เพราะ

เมื่อครั้ งแรกที่ดิฉันตัดสินใจจะเลือก

มหาวิทยาลัยศึกษาตอ ดิฉันมีความลังเล

มีความเบี่ยงเบนจะเลือกมหาวิทยาลัยอีก

แหงหน่ึง เพราะชอบบรรยากาศท่ีนัน่ ท้ังๆ 

ที่ยังไมเคยรู เลยวา มมส เปนอยางไร

จนสดุทายดฉินัไดสอบผานทุนมาศกึษาตอ

ที่มมส ตอนแรกก็ยังไมชอบเทาไหรคะ 

เพราะไมใชทางเลือกแรก จนกวาไดเขามา

ศึ กษาที่ นี่ จ ริ ง ๆ  จึ ง รู  สึ ก ได  เ ลยว  า

ดิฉันตัดสินใจถูกตองแลวที่เลือกมาที่นี่

หากดิฉันไมไดมาท่ีนี่ ดิฉันจะเสียใจมากที่

มองขามสิง่ดีๆ ไป แนนอนวาการออกจาก

บานเพื่อมาใชชีวิตโดยลําพัง เปนเร่ือง

ลาํบากมากสาํหรบันกนอยเริม่บนิ แตมพีี่ๆ  

ทั้งคนไทย และคนกัมพูชาที่คอยดูแล 

ทําใหดฉินัรูสกึอบอุนต้ังแตครัง้แรกท่ีมาถงึ 

มมส รุนพีเ่ขามาตอนรบัถงึที ่ดแูลเอาใจใส

ทกุเรือ่งทัง้เรือ่งทีพ่กัอาศยั เรือ่งการศกึษา

เลาเรียน และเรื่องการเดินทาง เปนตน 

นอกจากนั้นพี่ๆ ก็ยังพาเราไปเที่ยวเพ่ือ

เรียนรูวัฒนธรรมใหมๆ ดวย และเวลาเขา

เรยีนในหองเรียน ดิฉันมคีวามลําบากเร่ือง

การสื่อสาร เรื่องภาษา แตรุนพี่ก็ชวยสอน

ใหดิฉันเข าใจมากยิ่งขึ้น ทุกคนสราง

สัมพันธไมตรีที่ดีตอกัน จึงทําใหดิฉันรูสึก

วา เราไมไดอยูคนเดียว เรายังมีพี่ มีเพื่อน 

มีนอง ณ ที่นี่ ที่พรอมจะชวยเหลือเรา

ตลอดเวลา ทําใหเรารูสึกเหมือนอยูบาน 

ดิฉันดีใจมากที่ไดมาศึกษาตอที่ มมส และ

ดิฉันก็ภูมิใจที่จะบอกตอคนอื่นวา ดิฉันได

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองแลวคะ

 ดิฉันไดนําประสบการณใน มมส 

มาประยุกต ใช ในชีวิตการทํางานโดย

การนําความรูทางวิชาการที่ไดเรียนใน

หองเรียนกับอาจารย มาใช ในตัวงาน

สวนนําประสบการณนอกหองเรียน เชน 

การพูดคุย การสร างมนุษยสัมพันธ  

การสือ่สาร และการนาํวฒันธรรมทีด่มีาใช

กับการทํางาน และคน เพื่อใหทั้งตัวงาน

และการทํางานพรอมกับคนสามารถเดิน

ไปดวยกันอยางดี

 ความซาบซึ้งในใจมันมากกวาสิ่ง

ท่ีสามารถบรรยายออกมา รูสึกดีใจมาก

ไมวาเราเรียนจบแลวก็ตาม แต มมส  ก็ยัง

มีความหวงใย จัดงานใหเราไดพบเจอ

เพื่อนเกา รุนพี่ และอาจารย ทําใหเราได

มาราํลกึถงึความทรงจาํดีๆ  ในเวลาทีผ่านมา 

ดิฉันจึงรูสึกวาเรายังมีกัน และกันอยูไมวา

เราจะอยูทีไ่หน เราจะเปนใคร ความผกูพนั 

และความสัมพันธดีๆ ที่เรายังมีตอกัน

มันจะยังอยูกับเราตลอดไป ขอให มมส

จัดงานแบบนี้ใหรุนนองตอไปเรื่อยๆ

                  Miss Naychhan Chit

Miss Naychhan Chit
ศิษยเกา  : คณะการบัญชีและการจัดการ
ปจจุบัน : ทํางานที่ C.P. Cambodia Co., Ltd.

ที่มมส ตอนแรกก็ยังไมชอบเทาไหรคะ 

เพราะไมใชทางเลือกแรก จนกวาไดเขามา

ศึ กษาที่ นี่ จ ริ ง ๆ  จึ ง รู  สึ ก ได  เ ลยว  า

ดิฉันตัดสินใจถูกตองแลวที่เลือกมาที่นี่

Miss Naychhan Chit
ศิษยเกา  : คณะการบัญชีและการจัดการ
ปจจุบัน : ทํางานที่ C.P. Cambodia Co., Ltd.
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การแขงขนัประกอบอาหารประเภทเปด ในงาน THAILAND 

DUCK COOKING CHALLENGE 2016 รอบภมูภิาคเหนอื รุนมือ

อาชีพ นี้ จัดขึ้น ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม อําเภอเมือง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เพื่อคัดเลือกตัวแทน 3 ทีม เพื่อเปน

ตัวแทนภาคเหนือ ไปแขงขันตอในระดับประเทศ ชิงถวย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระหวางวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม เซ็นทรัล เวิลด 

กรุงเทพมหานคร ตอไป

คนเกง MSU

นายจตุรงค มะยโุรวาส และนายคนอง ศรพีล ศิษยเกา 

คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ชบาชอที่ 9) ควา 2 รางวัล จากการแขงขันประกอบอาหาร

ประเภทเปด ในงาน THAILAND DUCK COOKING CHALLENGE 2016 

รอบภมูภิาคเหนอื รุนมอือาชพี ณ CENTRAL FESTIVAL เชยีงใหม 

1. นายจตุรงค มะยุโรวาส (ทีมที่ 9 นายจตุรงค มะยุโรวาส 

ทาํการแขงขนั คูกับ นายอิทธกิร ตงัสนุนัทน) ไดรบัรางวลัเหรียญทอง 

ชนะเลศิอนัดบั 1 ไดรบัเงนิรางวลั 10,000 บาท พรอมถวยรางวลั

เกยีรตยิศ และใบประกาศนยีบตัร และสทิธเิขารวมแขงขนัในรอบ

ตอไป  สถานที่ทํางาน : โรงแรม ดารา เทวี เชียงใหม (Dhara 

Dhevi Chiangmai Hotel Chiang Mai)

2. นายคนอง ศรีพล (ทีมที่ 5 นายคนอง ศรีพล คูกับ 

นางสาววารุณี เชื้อเรือนงาม) ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง และ

ใบประกาศนียบัตร สถานที่ทํางาน : โรงแรม อีสติน ตัน เชียงใหม 

(Eastin Tan Hotel, Chiang Mai) 

นายจตุรงค มะยโุรวาส นายคนอง ศรพีล ศษิยเกา 

ศิษยเกาคณะการทอง
เที่ยวและการโรงแรม มมส 
ควารางวัลการแขงขัน THAILAND DUCK 
COOKING CHALLENGE 2016 
รอบภูมิภาคเหนือ รุนมืออาชีพ 
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13รอบรั้ว…เหลืองเทา

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. คณะวัฒนธรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดงานเชิดชูเกียรติผูมีผลงาน
สรางสรรคทางวฒันธรรม ประจําป 2559 เน่ืองในวนัคลายวนัสถาปนา
คณะวัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 5 ป
ณ บริเวณลานหนาคณะวฒันธรรมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
โดยไดรับเกียรติจาก นายเสฐียรพงศ มากศิริ รองผูวาราชการจังหวัด
มหาสารคาม เปนประธานกลาวเปดงาน และมี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กลาวรายงานวัตถุประสงค 
 การจดังานคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพือ่ยกยองเชดิชเูกียรติผูมผีลงาน
สรางสรรคทางวัฒนธรรม เพ่ือบูรณาการ และทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนของคณะวิชา เพื่อเปนการสืบทอด 
และสรางจติสํานกึทีด่ขีองประชาชนทีม่ตีอวฒันธรรมไทย และพรอม
ดวยการทําบุญอุทิศใหแกบูรพาจารยผูลวงลับไปแลว ในวันคลายวัน
สถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานสรางสรรคทางวัฒนธรรม 
ทั้งหมด 9 สาขา ประกอบดวย สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม สาขาวิสาหกิจและธุรกิจชุมชนสาขาศิลปกรรม
สาขาภาษาและวรรณกรรม สาขาศาสนาและประเพณี และสาขา
อาหารและโภชนาการ เปนการสงเสริม อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนเปนการเผย แพรความรูดานศิลปะ
และวฒันธรรม และบรรดาปราชญหรอื ศิลปนพื้นบานได
มี โอกาสแลกเปลี่ยนความรู   และ ประสบการณ 
ทางดานศลิปะและวฒันธรรม พรอมทัง้ นาํเสนอ
ผลงานใหผูสนใจ ไดแก นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ประชาชน ไดเขา
มาแลกเปลีย่นศกึษาหาความรู
เพิ่มเติม ซ่ึงจะเปนประโยชน
ตอวงวิชาการดานศิลปะและ
วัฒนธรรมตอไป
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ทางดานศลิปะและวฒันธรรม พรอมทัง้ นาํเสนอ
ผลงานใหผูสนใจ ไดแก นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ประชาชน ไดเขา
มาแลกเปลีย่นศกึษาหาความรู
เพิ่มเติม ซ่ึงจะเปนประโยชน
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 1.Wallpaper หนาจอคอมพิวเตอร
 แนนอนวาหลาย ๆ คนชอบเปลี่ยนรูป Wallpaper เปนรูปตาง ๆ
เชื่อหรือไมวา การเปล่ียน Wallpaper ของคอมพิวเตอรหรือโนตบุก
คุณใหเปนรูปนํ้าไหลเอื่อย ๆ หรือรูปปลา จะชวยใหชีวิตการทํางาน
ของคุณสงบ ไมวุนวาย ไหลเย็นเหมือนสายนํ้ากันเลยทีเดียว

 2.นาฬกาตั้งโตะ
 นาฬกานอกจากมีไวเพื่อบอกเวลาแลว ในแงของฮวงจุยยังมีผลตอความคิดและไอเดียของ
คณุอกีดวย ลองหานาฬกาแบบอนาลอ็กสกัตัวมาตัง้ไวทีโ่ตะ รบัรองวาสมองและความคดิของ
คณุจะบรรเจดิโลดแลน พรอมตอยอดไอเดยีไดแบบไมติดขดั แตถาถานหมดตองรบีเปลีย่นเลย 
อยาปลอยใหเข็มนาฬกาหยุดเดินเปนเวลานานเด็ดขาด เพราะอาจสงผลตอไอเดียดี ๆ
ของคุณได ซึ่งมันชางดูไมเปนมงคลกับชีวิตการทํางานซะเลยจริงไหม

 3.เตาคริสตัล
 ตามความเชื่อของคนโบราณ เตา คือสัตวมงคล และถาเปนเตาคริสตัล
ก็จะยิ่งเสริมมงคลใหกับเรามากขึ้น เพราะทางฮวงจุยถือวาแกวคริสตัล
เปนสิ่งมงคลที่สุด ปใหมนี้ลองหาเตาที่ทําจากแกวคริสตัลแวววาวตัวเล็ก ๆ 
มาวางบนโตะทํางานสักตัว จะทําใหคุณมีพลังงานดานบวกในการทํางาน
มากขึ้นอยางแนนอน

4.แกวนํ้าและหิน
 อีกวิธีการดูดซับพลังงานดี ๆ ไวกับตัว เพื่อเสริมดวงในการทํางาน หาแกวใบเล็ก ๆ มาหนึ่ง
ใบใสนํ้าสะอาดแลวตั้งบนโตะ หรือลองเติมไอเดียฟรุงฟริ้งดวยการหาหินเก ๆ  หรือหินสีที่ถูก
โฉลกกับคุณมาใสไวดวยกัน จะชวยดึงดูดความโชคดีตาง ๆ ใหวิ่งมาหาคุณแบบไมขาดสาย 
หมั่นคอยเปลี่ยนนํ้าในแกวใหใสอยูตลอด อยาปลอยใหฝุนจับหรือสกปรกเปนอันขาด เพราะ
จากที่ชวยดูดพลังงานดานดีเขามา จะกลายเปนดูดโชครายเขามาแทนไดนะ 

 1.Wallpaper หนาจอคอมพิวเตอร
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คุณใหเปนรูปนํ้าไหลเอื่อย ๆ หรือรูปปลา จะชวยใหชีวิตการทํางาน
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 ปใหมแลวลองเปล่ียนบรรยากาศในที่ทํางานกันหนอยดีไหม งาย ๆ 
เลยกค็อืจัดโตะทาํงานใหม อาศยัตําราฮวงจุยตามความเชือ่สกันดิ อาจชวย
ปรับทิศปรับทาง ปรับสมดุลใหเรารูสึกดีขึ้นได อยางท่ีเว็บไซต jobsDB
นาํเสนอส่ิงทีค่วรมีหรือไมควรมีตดิโตะทาํงานเพ่ือกระตุนพลงังานในตวัเอง 
เพิ่มความรูสึกสดชื่น สดใส มั่นใจ พรอมรับมือกับการงานที่หลากหลายใน
ปใหมนี้ และยังเปนการชวยเปลี่ยนบรรยากาศในที่ทํางานของคุณอีกดวย

 5.หลีกเลี่ยงการนั่งใตคาน
 อยางที่โบราณวาไว เวลานอนก็อยานอนใตคาน เวลานั่งทํางานก็เชนกัน 
การนั่งใตคานจะทําใหคุณรูสึกกดดัน มีความเครียดสูง และงานจะไมราบ
รื่น ถาเลี่ยงไดก็ควรเลี่ยง จะใตคาน หรือจะบนคานก็อยาไปอยูเด็ดขาด

 6.นักษัตร 12 ราศี

 สัตวตาง ๆ ใน 12 นักษัตร ตางมีพลังงานเปนของตัวเอง และบอยครั้งที่เราเชื่อวาพลังงานของนักษัตรจะชวย
เสริมพลังดานบวก แตถึงกระนั้น สิ่งเหลานี้ก็มีพลังงานดานลบ มี “ชง” หรือถูกกันตามศาสตรทางดานพยากรณ 
จึงไมเหมาะที่จะนํามาตกแตงบนโตะทํางาน เพราะในการทํางานเราตองติดตอกับผูคนมากมาย และเราคงไมรูวา
ใครจะชงกับนักษัตรใดบาง บางทีนักษัตรที่เรามาตั้งไว อาจไมถูกกับเพื่อนรวมงาน หรือลูกคา ฯลฯ ดังนั้นอยา
เสี่ยงเลยจะดีกวา

7.โทรศัพท
 หากคุณมีโทรศัพทบนโตะทํางาน ควรวางไวดานขวามือ เพราะเชื่อกันวา
จะชวยใหไดรบัแตขาวสารด ีๆ  การประสานงานลืน่ไหล ไมตดิขดั ซึง่ถามอง
ตามการใชงานจริง ๆ แลว เราก็มักจะถนัดการใชงานโทรศัพทดวยมือขวา
มากกวาอยูแลว ดังนั้นนอกจากจะถูกตองตามหลักฮวงจุยแลว ยังทําให
ใชสอยไดสะดวกมากขึ้นอีกดวย

 8.เหลียวซาย แลขวา
 มมุซาย มุมขวาของโตะทาํงานน้ันตางกม็คีวามหมายกนัคนละดาน มมุซาย
นั้นสงเสริมในเรื่องของอํานาจ ดังน้ันหากมีสิ่งของใดที่สูง เชน ลิ้นชัก
เก็บของ ควรเอามาวางที่มุมซาย เพื่อชวยเสริมในเร่ืองของอํานาจให
แข็งแกรงยิ่งขึ้น สวนมุมขวานั้น เปนมุมที่สนับสนุนในเรื่องของการติดตอ 
ประสานงาน ควรวางสิ่งของที่มีความสูงไมมาก เชน โทรศัพท ก็จะชวย
ใหการคุยงานตาง ๆ ลื่นไหลมากขึ้น



ขั้นตอนงายๆ ดังนี้ 

1.  เขาที่เว็ปไซต www.facebook.com
2.  ล็อกอินดวยบัญชี Facebook ของคุณ
3.  คนหาคําวา Mahasarakham University
 แลวเลือก Mahasarakham University, thailand
 จากรายการที่แสดง
4.  กดปุม like ที่ปรากฏดานขาง

ขั้นตอนงายๆ ดังนี้ ขั้นตอนงายๆ ดังนี้ 

อยากใหเธอกด “like”
…อยากใหเธอกดรัก อยากใหเธอมาทัก…

จะไดรูจัก ม.มหาสารคาม


