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วันท่ี ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

	 		ตามที่่�มหาวิทิี่ยาลัยัรามคำแหง	จะมพ่ิธ่ิีพิระราชที่านปรญิญาบัตัร
แก่่ผู้้ �สำเร็จก่ารศึึก่ษา	ประจำปีก่ารศึึก่ษา	2562	-	2563	(ร่่นที่่�	46)	
ระหวิ่างวัินที่่�	4	-	8	เมษายน	2565	(เวิ�นวิันที่่�	6	เมษายน	2565)	
ณ	อาคารหอประชม่พ่ิอขุน่รามคำแหงมหาราช	นั�น
			 สภามหาวิิที่ยาลัยัมม่ตอินม่ตัปิรญิญาก่ติตมิศึกั่ดิิ์�แก่่ผู้้�ที่รงคณ่วิฒ่ิิ
ที่่�ม่ควิามร้�ควิามสามารถแลัะไดิ์�ที่ำค่ณประโยชน์ต่อสังคมแลัะส่วินรวิม	
เพิ่�อเป็นก่ารยก่ย่องเชิดิ์ช้เก่่ยรติ	แลัะเป็นแบับัอย่างที่่�ดิ์่แก่่เยาวิชนแลัะ
สงัคมไที่ย	จำนวิน	14	ราย	ในสาขุาวิิชาต่างๆ	โดิ์ยจะเขุ�ารบััพิระราชที่าน
ปริญญาบััตรในงานพิิธี่ฯ	ตามก่ำหนดิ์ก่าร	ดิ์ังน่�

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาต่างๆ
วันจัันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 (รวม 7 คน)
1.	นางเมที่นิ	่ชโลัธีร	 											ปริญญานิติศึาสตรดิ์่ษฎี่บััณฑิิตก่ิตติมศึัก่ดิ์ิ�	
2.	นายสช่าต	ิตระก่ล้ัเก่ษมสขุ่						ปรญิญานิตศิึาสตรดิ์ษ่ฎีบ่ัณัฑิติก่ติตมิศึกั่ดิ์ิ�	
3.	พิลัตำรวิจเอก่	เอก่	องัสนานนท์ี่			ปรญิญานติศิึาสตรดิ์ษ่ฎีบ่ัณัฑิติก่ติตมิศัึก่ดิ์ิ�
4.	นายส่ขุสันต์	ยศึะสินธี่์														ปรญิญาบัรหิารธีร่ก่จิดิ์ษ่ฎีบ่ัณัฑิติก่ติตมิศึกั่ดิ์ิ�	
5.	นายสมพิร	สบ่ัถวิลิัก่่ลั													ปรญิญาบัรหิารธีร่ก่จิดิ์ษ่ฎีบ่ัณัฑิติก่ติตมิศึกั่ดิ์ิ�	
6.	นายเสร่	จ่ลัศึัก่ดิ์ิ�ศึร่สก่่ลั									ปริญญาบัริหารธี่รก่ิจดิ์่ษฎี่บััณฑิิตก่ิตติมศึัก่ดิ์ิ�	
7.	นางสาวินันที่ิดิ์า	แก่�วิบััวิสาย	 	ปรญิญาศึลิัปก่รรมศึาสตรมหาบัณัฑิติก่ติตมิศึกั่ดิ์ิ�
	 	 	 		 		สาขุาวิิชาดิ์นตร่สาก่ลั							(อ่่านต่่อ่หน้า 8)

(ผศ.ดร.สรตีี ปรีชาปัญญากุุล ประพัันธ์์)

	 ด้้วยมุ่่�งมุ่่�นหมุ่่�นเพีียรเรยีนล้ำำ��เลิ้ำศ

ผล้ำก่�อเก่ดิ้งอก่ง�มุ่ต�มุ่ใฝ่่ฝั่น

เป็็นบัณ่ฑิติเป่็�ยมุ่คว�มุ่ร้้ค่�ค่ณธรรม์ุ่

ร�มุ่สร้�งสรรค์สร้�งคนค่�พี�ร�

	 ยนิด้กี่บ่ัคว�มุ่วริยิะพีย�ย�มุ่

ยนิด้กี่บ่ับัณ่ฑิติร�มุ่ง�มุ่ค่ณค��

ยนิด้กี่บ่ัคว�มุ่สำ�เรจ็ที่ี�ได้้มุ่�

ยนิด้กี่บ่ัป็รญิญ�ที่ี�ภู่มุ่ใิจ

	 เป็ล้ำวเที่ยีนคงให้แสงอน่แรงก่ล้้ำ�

จำ�รส่จ้�ป็ณธิ�นอน่ยิ�งใหญ�

สี�สิบัหก่ร่�นบ่ัณฑิติทีี่�ผ��นไป็

สร้�งโอก่�สให้ช�วไที่ยอย��งย่�งยนื

พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบด็ีศรีสินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัวพระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบด็ีศรีสินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัว

ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ ให้

สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชิเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชิสุด็า เจ้าฟ้้ามหาจักรีสิรินธิรสมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชิเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชิสุด็า เจ้าฟ้้ามหาจักรีสิรินธิร

มหาวชิริาลงกรณวรราชิภักัดี็ สิริกิจการิณพีีรยู่พฒัน รัฐสมีาคุณุากรปิยู่ชิาต ิสยู่ามบรมราชิกมุารีมหาวชิริาลงกรณวรราชิภักัดี็ สิริกิจการิณพีีรยู่พฒัน รัฐสมีาคุณุากรปิยู่ชิาต ิสยู่ามบรมราชิกมุารี

เสด็จ็พระราชิด็ำาเนนิแทนพระองค์ุไปพระราชิทานปรญิญาบตัรแก�ผู้่้สำาเรจ็การศกึษาเสด็จ็พระราชิด็ำาเนนิแทนพระองค์ุไปพระราชิทานปรญิญาบตัรแก�ผู้่้สำาเรจ็การศกึษา

จากมหาวทิยู่าลยัู่รามคุำาแหง ประจำาปีการศกึษา จากมหาวทิยู่าลยัู่รามคุำาแหง ประจำาปีการศกึษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

วนัที� วนัที� ๔ ๕ ๗๔ ๕ ๗ และ  และ ๘๘ เมษายู่น  เมษายู่น ๒๕๖๕๒๕๖๕ ณ อาคุารหอประชิมุพ�อขุนุรามคุำาแหงมหาราชิ ณ อาคุารหอประชิมุพ�อขุนุรามคุำาแหงมหาราชิ

ในฉบัับัในฉบัับั

หน้า 3 - 7หน้า 3 - 7
      บััณฑิิตรามฯ...      บััณฑิิตรามฯ...

                              คว้้าเกีียรตินิยมคว้้าเกีียรตินิยม

จบั จบั Pre-degreePre-degree ด้้ว้ยว้ัย 19 ด้้ว้ยว้ัย 19

อธิการบดี แสดงความยินดีบัณฑิต
ฝากไม่หยุดเรียนรู้ -ตั้งมั่นในคุณธรรม

  ผู้้ �ช่ ่วยศาสตราจัารย ์  ดร.สืบพงษ ์  ปราบใหญ่่ อธีิก่ารบัด่ิ์มหาวิิที่ยาลััยรามคำแหง	
แสดิ์งควิามยินด่ิ์ก่ับับััณฑิิต	มหาบััณฑิิต	ดิ์่ษฎี่บััณฑิิต	ในพิิธ่ีพิระราชที่านปริญญาบััตร	ร่่นที่่� 	46	
ระหว่ิางวินัที่่�	4	-	8	เมษายน	2565	ภม้ใิจที่่�ลัก้่ศิึษย์สำเรจ็ก่ารศึกึ่ษาเป็นบัณัฑิติอย่างสมบัร้ณ์	ฝาก่ใช�ควิามร้�
แลัะค่ณธีรรมเป็นหลััก่ดิ์ำเนินช่วิิต	ประก่อบัอาช่พิ	แลัะที่ำประโยชน์เพิ่�อสังคม	รวิมที่ั�งไม่หย่ดิ์เร่ยนร้�
เพิ่�อพิัฒินาตนเองอย่างต่อเน่�อง																																																																(อ่่านต่่อ่หน้า 8)



ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕๒

ป็ระมุ่วล้ำภู�พี	ว่นซ้้อมุ่พีิธีพีระร�ชที่�นป็ริญญ�บั่ตร	ร่�นที่ี�ป็ระมุ่วล้ำภู�พี	ว่นซ้้อมุ่พีิธีพีระร�ชที่�นป็ริญญ�บั่ตร	ร่�นที่ี�  ๔๖๔๖



ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

  นางสาวเอษรา ขุนทอง	หร่อ	บัณฑิตนุ่น	ควิ�าใบัปริญญานิติศึาสตรบััณฑิิต	เก่่ยรตินิยม	
อันดิ์ับั	1	ขุณะที่่�อาย่	18	ปี	หลัังสอบัเที่่ยบัหลััก่ส้ตรก่ารศึึก่ษานอก่โรงเร่ยนในระดิ์ับัมัธียมปลัาย
ขุองสหรัฐอเมริก่า	GED	ซึ�งใช�เวิลัาทัี่�งสิ�น	3	ปี	จาก่นั�น	ผู่้านก่ารอบัรมวิิชาที่นายควิามแห่งสภาที่นายควิาม
ร่่นที่่�	54	แลัะสอบัเป็นเนติบััณฑิิตไที่ยสมัยที่่�	73	โดิ์ยสอบัไลั่ไดิ์�ลัำาดิ์ับัที่่�	3	เม่�ออาย่	19	ปี	

๓

เอษรา ขุนทอง บัณฑิตนิติศาสตร์เอษรา ขุนทอง บัณฑิตนิติศาสตร์
คว้าเกียรตินิยม อันดับ 1 ได้สมใจ

	 ขุณะยังเป็นนัก่ศึึก่ษา	เอษรา ขุนทอง	เป็นตัวิแที่นมหาวิิที่ยาลััย
รามคำาแหง	เขุ�าร่วิมแขุ่งขัุนอน่ญาโตต่ลัาก่าร	ระหวิ่างประเที่ศึ	Willem	
C.	Vis	(East)	International	Commercial	Arbitration	Moot	
ณ	เขุตบัริหาร	ก่ารปก่ครองพิเิศึษฮ่องก่ง	สาธีารณรัฐประชาชนจน่	เป็นตวัิแที่น
นัก่ศึึก่ษาคณะนิติศึาสตร์	ม.รามคำาแหง	ในก่ารแขุ่งขุันแถลังก่ารณ์ปิดิ์คด่ิ์
ดิ์�วิยวิาจา	ณ	ศึาลัที่รัพิย์สินที่างปัญญาแลัะก่ารค�าระหวิ่างประเที่ศึก่ลัาง	
ผู้่านเขุ�ารอบัชิงชนะเลัิศึ	แลัะผู้่านก่ารอบัรม	“ประก่าศึน่ยบััตรชั�นส้งวิ่าดิ์�วิย
ก่ฎีหมายที่รัพิย ์สินที่างป ัญญา”	จัดิ์โดิ์ยสำนัก่อบัรมก่ฎีหมายแห่ง
เนตบิัณัฑิติยสภา	ดิ์�วิย
 

 บัณฑิตนุ่น	ก่ลั่าวิวิ่า	มหาวิิที่ยาลััยรามคำแหงเปิดิ์โอก่าสให�ที่่ก่คน
ท่ี่�ต�องก่ารเรย่นหนงัส่อไดิ์�เขุ�าศึกึ่ษา	วิางแผู้น	แลัะออก่แบับัตารางเรย่นขุองตนเอง
เพิ่�อให�บัรรลั่ตามเป้าหมายขุองแต่ลัะคนที่่�แตก่ต่างก่ันไป	โดิ์ยตนเองม่โอก่าส
เขุ�าเร่ยนในห�องเร่ยนเป็นประจำ	ซึ�งไดิ์�รับัก่ารดิ์้แลัอย่างดิ์่จาก่อาจารย์ผู้้�สอน	
ไดิ์�เห็นถึงก่ารปรับัอ่ปก่รณ์ก่ารเร่ยนแลัะเที่คโนโลัย่ที่่�ที่ันย่คสมัย
 “มหาวิิทยาลััยให้อิิสระในการวิางแผนการเรียน การจััดตารางเวิลัา
ขอิงตัวิเอิงจัึงสำคััญมาก ต้อิงวิางแผนวิ่าในแต่ลัะวิันต้อิงทำอิะไรบ้้าง เพื่่�อิจัะ
มีเวิลัาพื่ักผ่อินเพื่ียงพื่อิแลัะเวิลัาเรียนได้อิย่างสมดุลั โดยเน้นไปที�การเรียน
เป็นสำคััญ ก่อินการลังทะเบ้ียนเรียนจัะดูรหัสวิิชา วิันเวิลัาเรียนแลัะวิันสอิบ้
ไม่ให้ชนกนัหรอ่ิตดิกนัมากเกนิไป โดยลังทั�งเทอิมปกตแิลัะซััมเมอิร์ เรยีนโดย
เข้าห้อิงเรียนทุกคัาบ้ เพื่ราะถึึงแม้เน่�อิหาที�เรียนทั�งสอิงคัาบ้จัะมีเน่�อิหาที�
คัลั้ายกัน แต่การเข้าเรียนทั�งสอิงคัาบ้ทำให้เห็นวิิธีีการสอินขอิงอิาจัารย์
ที�ต่างกัน ได้คัวิามรู้แลัะมุมมอิงที�เพื่ิ�มขึ�น ทั�งยังมีโอิกาสทบ้ทวินเน่�อิหาด้วิย 
หลัังจับ้คัาบ้สามารถึเข้าไปสอิบ้ถึามข้อิสงสัยกับ้อิาจัารย์ หร่อิในบ้างคัรั�ง
อ่ิานเจัอิประเด็นอิะไรที�สงสยัก็จัะจัดไว้ิแลัะนำมาถึามอิาจัารย์ในคัาบ้เรยีนเสมอิ 
รวิมถึึงได้ฟัังประเด็นที�เพื่่�อินคันอิ่�น ๆ สงสัย หากคัาบ้ไหนไม่ได้เข้าเรียนก็จัะ
ดูย้อินหลัังให้คัรบ้ เพื่่�อิจัะจัดเลัคัเชอิร์ให้ทันทุกบ้ทเรียน”
 บณัฑตินุน่	ยังก่ล่ัาวิต่ออก่่ว่ิา	พิ่�นฐานควิามร้�แลัะหลักั่ก่ฎีหมายในช่วิง
ปริญญาตร่สำคัญมาก่	เพิราะวิ่าองค์ควิามร้�แลัะหลััก่ก่ฎีหมายที่่�สั�งสมมา
ตั�งแต่ระดิ์ับัปริญญาตร่	สามารถช่วิยในก่ารสอบัใบัอน่ญาตวิ่าควิามแลัะ
เนติบััณฑิิตไดิ์�เป็นอย่างด่ิ์	นอก่จาก่น่�	ควิามร้�ดิ์ังก่ลั่าวิยังนำไปปรับัใช�ไดิ์�กั่บั
ที่ก่่สถานก่ารณ์	ไม่ว่ิาจะเป็นในก่ารให�คำปรึก่ษาหรอ่คำแนะนำคนอ่�น	ๆ	ดิ์�วิย

	 สำหรับัหนังส่อประก่อบัก่ารเร่ยน	โดิ์ยหลััก่จะซ่�อตำราเร่ยนขุอง
มหาวิทิี่ยาลัยั	ส่วินตำราขุองภายนอก่จะซ่�อมาอ่านบั�างในบัางวิชิา	หรอ่ยม่จาก่
ห�องสม่ดิ์เพิ่�อนำมาสร่ปแลัะที่ำควิามเขุ�าใจเพิิ�มเติม
 “การท่อิงมาตราเป็นสิ�งสำคัญัขอิงเดก็นติมิาก ๆ นุน่มีเทคันิคัในการ
ท่อิงมาตราด้วิยการลัอิกแลัะเขียนหลัักกฎหมาย แยกอิงคั์ประกอิบ้อิอิกมา
ในสมุดเลั่มเลั็ก ๆ เน่�อิงจัากอิาจัารย์หลัายท่านแนะนำวิ่า การจัดด้วิย
ลัายม่อิตนเอิงทำให้สามารถึจัดจัำได้ดียิ�งขึ�น ไม่วิ่าเดินทางไปไหนก็จัะพื่ก
สมุดเลั่มเลั็กไปเพื่่�อิท่อิงมาตราด้วิย แลัะนอิกจัากนี�ยังอิัดเสียงอิ่านไวิ้ เพื่่�อิฟััง
ในช่วิงที�ไม่สามารถึอิ่านได้ เช่น เวิลัาเดินเลั่น หร่อิไปวิิ�ง 

โดยเฉพื่าะในช่วิงใกลั้สอิบ้จัะอิ่านเลัคัเชอิร์ที�จัดไวิ ้เป ็นหลััก 
เพื่ราะข้อิสอิบ้ที�อิาจัารย์อิอิก มาจัากเน่�อิหาที�สอินในห้อิง ตอินเรียนก็จัะ
ตั�งใจัฟัังแลัะจัดไวิ้วิ่าอิาจัารย์บ้อิกวิ่าเร่�อิงไหนน่าสนใจัหร่อิฎีกาไหนสำคััญ 
นอิกจัากนี� ก็จััดเวิลัาอิ่านข้อิสอิบ้เก่าแลัะฝึึกจัับ้ประเด็นแลัะมาตราที�ใช้
แลัะฝึึกเขียนตอิบ้โดยจัับ้เวิลัา สุดท้ายแลั้วิ เม่�อิอิยู่ในห้อิงสอิบ้ สิ�งที�สำคััญ
ที�สุดคั่อิ สติปัญญาแลัะสมาธีิ จัึงใช้เวิลัาในห้อิงสอิบ้อิย่างคัุ้มคั่าที�สุด” 

	 	 	 			นอก่จาก่น่�	บัณฑิตนุ่น	ยังก่ลั่าวิวิ่า	ร้ �สึก่
																					ภาคภม้ใิจมาก่ที่่�ไดิ์�ช่�อว่ิาเป็นบััณฑิติ	คณะนติศิึาสตร์																			
																		ม.รามคำแหง	แลัะ	ดิ์งัคำก่ล่ัาวิที่่�ว่ิา	เปลัวิเที่ย่นให�แสง
																			รามคำแหงให�ที่าง	ที่ำให�ไดิ์�รับัโอก่าส	ควิามร้ �
																					แลัะประสบัก่ารณ์มาก่มายจาก่ที่างมหาวิิที่ยาลััย	

	 	 												ซึ�งจะช่วิยช่�นำให�สามารถเป็นนัก่ก่ฎีหมายที่่�ม่													
	 										ควิามร้�	ควิามสามารถแลัะค่ณธีรรม	เพ่ิ�อประโยชน์
																						ขุองสังคมไดิ์�	จึงร้ �สึก่ขุอบัค่ณที่างมหาวิิที่ยาลััย		
																			แลัะจะหาโอก่าสตอบัแที่นมหาวิิที่ยาลััยต่อไป
“ทกุคันมสีภาพื่การณ์์ในชีวิติแลัะจังัหวิะเวิลัาที�ต่างกนั เราจึังไม่สามารถึ

เปรียบ้เทียบ้ตัวิเอิงกับ้คันอิ่�นได้ เช่�อิวิ่าแต่ลัะคันจัะสามารถึหาวิิธีีที�เหมาะสม
กบั้ตวัิเอิงเพ่ื่�อิจัะบ้รรลัเุป้าหมาย แต่สำคััญค่ัอิ ขอิให้ทุกคันไม่หยดุเดนิ ถึึงแม้ว่ิา
อิาจัเจัอิกับ้การผิดหวัิงบ้้าง แต่ขอิให้ทกุคันไม่ท้อิใจั หนงัสอ่ิสภุาษิติบ้อิกไว้ิว่ิา 
“แผนการขอิงคันขยันจัะสำเร็จัแน่” ดังนั�น ขอิให้นึกถึึงภาพื่คัวิามสำเร็จั 
ตั�งใจัวิางแผนเป็นอิย่างดีแลัะไม่หยุดเดิน ในที�สุด ไม่วิ่าช้าหร่อิเร็วิ ทุกคัน
จัะถึึงเป้าหมายที�ตั�งไวิ้ได้อิย่างแน่นอิน ขอิเป็นกำลัังใจั
ให้กับ้ทุก ๆ ท่านคั่ะ” 
 นางสาวเอษรา ขุนทอง	ปัจจ่บัันอาย่
20	ป ีก่ำลัังศึึก่ษาต่อระดิ์ับัปริญญาโที่	ที่่�
มหาวิทิี่ยาลัยัธีรรมศึาสตร์	คณะนิตศิึาสตร์	สาขุา
ก่ฎีหมายธี่รก่ิจ	หลััก่ส้ตรนานาชาติ



ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕๔

นางสาวธนัทรักษ์  พานิช่
บััณฑิิตเก่่ยรตินิยมอันดัิ์บั	1	เหร่ยญที่อง	
สาขุาดิ์นตร่ไที่ย	ปัจจ่บัันเปิดิ์บั�านรับัสอน
ดิ์นตร่ไที่ยแลัะนาฏศิึลัป์ไที่ยร่วิมกั่บัพ่ิ�สาวิ	
ช่�อ	‘บั �านรัก่ษ ์รำไที่ย’	ซึ� งก่ ่อนหน�าน่�
จบัก่ารศึึ ก่ษาระดิ์ั บัปริญญาตร่ จ าก่
คณะวิิที่ยาศึาสตร์	สาขุาเคม่	มหาวิิที่ยาลััย
ศึร่นครินที่รวิิโรฒิ	เม่�อปี	2558	ช่วิงก่ำลััง
ศึกึ่ษาอย้ช่ั�นปีที่่�	4	ไดิ์�รบััสอนพิิเศึษดิ์นตร่ไที่ย

ให�ก่ับัเดิ์็ก่	ๆ	ที่ำให�เริ�มสนใจก่ารเร่ยนก่ารสอนดิ์นตร่ไที่ย	จึงต�องก่ารเพิิ�มทัี่ก่ษะ
แลัะควิามร้�ดิ์�านดิ์นตร่ไที่ยเพิ่�อนำไปใช�ในก่ารสอน	แลัะไดิ์�รับัคำแนะนำจาก่
ร่ ่นน�องให�สมัครเขุ�าเร่ยนท่ี่�คณะศึิลัปก่รรมศึาสตร์	มหาวิิที่ยาลััยรามคำแหง	
เพิราะเปิดิ์โอก่าสให�ที่่ก่คนที่่�ม่ควิามสนใจดิ์�านดิ์นตร่ไที่ย	สามารถเร่ยนไดิ์�โดิ์ย
ไม่ต�องสอบัแขุ่งขุันแลัะไม่จำก่ัดิ์อาย่	จึงไดิ์�ตัดิ์สินใจสมัครเขุ�ามาเร่ยน

ภููมิใจคว้าปริญญาเกียรตินิยมภููมิใจคว้าปริญญาเกียรตินิยม

เผย “รามคำำาแหงให้วิิชาคำวิามร้้ ดู้แลเหมือนคำรอบคำรัวิ”เผย “รามคำำาแหงให้วิิชาคำวิามร้้ ดู้แลเหมือนคำรอบคำรัวิ”

บัณฑิิตคุณะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิิตคุณะศิลปกรรมศาสตร์

	 เพิ่�อนๆ	ในคณะม่ควิามหลัาก่หลัายที่ั�งค่ณวิ่ฒิิแลัะวิัยวิ่ฒิิ	บัางคนอย้่ใน
วิัยเก่ษ่ยณ	บัางคนเป็นนัก่ดิ์นตร่อาช่พิ	ต่างจาก่มหาวิิที่ยาลััยที่างดิ์นตร่ในระดัิ์บั
ปริญญาตร่ที่่�อ่�น	ตลัอดิ์เวิลัาที่่�ศึึก่ษา	ไดิ์�เขุ�าเร่ยนที่่ก่วิันจันที่ร์-ศึ่ก่ร์	ส่วินวิันเสาร์-
อาที่ติย์	ก่ย็งัคงที่ำงานรบััสอนดิ์นตรไ่ที่ยควิบัค้ไ่ปดิ์�วิย	ซึ�งในหลััก่ส้ตร	มก่่ารศึกึ่ษา
รายวิิชาปฏิบััติเคร่�องม่อเอก่	7	รายวิิชา	จึงวิางแผู้นบัริหารตารางเร่ยน	เพิ่�อให�ไดิ์�
ควิามร้�เตม็ที่่�แลัะไม่หนกั่เก่นิไป	แลัะตดัิ์สนิใจไม่เท่ี่ยบัโอนหน่วิยก่ติจาก่ปรญิญาตร่	
แลัะลังเร่ยนใหม่ที่ั�งหมดิ์	สามารถสำเร็จก่ารศึึก่ษาไดิ์�ภายในระยะเวิลัา	3	ปีครึ�ง	
แลัะสามารถควิามเก่่ยรตินิยมอันดิ์ับั	1	เหร่ยญที่อง	ไดิ์�อ่ก่ดิ์�วิย	
 บัณฑิตธนัทรักษ์	ก่ลั่าวิต่อไปวิ่า	คนที่่�ม่งานประจำเป็นนัก่ดิ์นตร่อาช่พิ
หร่อม่ที่ัก่ษะที่่�ดิ์่อย้ ่แลั�วิ	ไม่จำเป็นต�องเขุ�าเร่ยนที่่ก่รายวิิชา	สามารถปรึก่ษา	
ขุอคำแนะนำจาก่อาจารย์เร่�องก่ารเที่่ยบัโอนไดิ์�	ช่วิงที่่�ใก่ลั�สอบัก่็จะจับัก่ล่ั่มก่ับั
เพิ่�อน	ๆ	ที่บัที่วินเน่�อหาเพิ่�อเตร่ยมสอบั	นอก่เหน่อจาก่ก่ารเร่ยนตามตารางแลั�วิ	
บัางครั�งที่างคณะม่ก่ารจัดิ์โครงก่ารอบัรมต่าง	ๆ	อาที่ิ	โครงก่ารอบัรมดิ์นตร่ไที่ย
ประก่อบัก่ารแสดิ์ง	‘วิงพิาที่ยาศึรม’	ที่ำให�ม่โอก่าสฝึก่ดิ์นตร่ไที่ย	เพ่ิ�อนำไปใช�
ในก่ารแสดิ์งโขุน	ระบัำ	ก่ารแสดิ์งก่ลัองยาวิ	รวิมถงึฝึก่ก่ารเตรย่มงาน	เตรย่มสถานที่่�
เพ่ิ�อจัดิ์ก่ารแสดิ์ง	ฝึก่เป็นผู้้�ช่วิยอาจารย์ในก่ารสอนผู้้�เขุ�าร่วิมโครงก่าร	แลัะน�องๆ	
จาก่โรงเรย่นในพิ่�นที่่�ใก่ลั�เคย่ง	เช่น	โรงเรย่นเที่พิลัล่ัา	แลัะเม่�อปี	2560	ไดิ์�มโ่อก่าส
ไปแลัก่เปลั่�ยนวิัฒินธีรรมที่างดิ์นตร่ในงาน	Matasora	World	Music	Festival	
ที่่�เม่องบัันดิ์่ง	ประเที่ศึอินโดิ์น่เซ่ยอ่ก่ดิ์�วิย
		 ภ้มิใจมาก่ที่่�จบัก่ารศึึก่ษาจาก่คณะศิึลัปก่รรมศึาสตร์	เพิราะอาจารย์
ท่ี่�ภาควิิชาม่ควิามร้ �	ควิามเช่�ยวิชาญในดิ์�านดิ์นตร่ไม่แพิ�มหาวิิที่ยาลััยช่�อดัิ์ง	
ควิามประทัี่บัใจที่่�สด่ิ์เลัยคอ่	ที่างภาควิชิาดิ์แ้ลักั่นเหมอ่นครอบัครวัิ	แม�เรย่นจบัมา	
2	ปี	เวิลัามขุ่�อสงสัยดิ์�านดิ์นตรก่่ย็งัสามารถปรกึ่ษาอาจารย์	แลัะพ่ิ�	ๆ	น�อง	ๆ	ไดิ์�เสมอ	
หร่อบัางที่่ม่ก่ิจก่รรม	อาจารย์ก่็ยังส่งขุ่าวิมาชวินให�ร่วิมก่ิจก่รรมเพิ่�อฝึก่ฝนควิามร้�
อย้ต่ลัอดิ์	อก่่ที่ั�งตนเองนำควิามร้�ที่่�ไดิ์�เรย่นไปใช�ในก่ารที่ำงานในเร่�องที่กั่ษะในก่าร
ปฏิบััติเคร่�องดิ์นตร่ต่าง	ๆ	ที่ั�งเคร่�องดิ์ำเนินที่ำนองแลัะเคร่�องประก่อบัจังหวิะ	
รวิมไปถึงก่ารบัันที่ึก่โน�ตเพิ่�อนำไปใช�เป็นส่�อก่ารเร่ยนก่ารสอน	ซึ�งควิามร้�ดิ์ังก่ลั่าวิ	
เพ่ิยงพิอที่่�จะนำไปใช�สอนเป็นพิ่�นฐานให�ก่ับันัก่เร่ยนที่่�ม่ควิามสนใจ	ที่่�ต�องก่ารใช�
เวิลัาว่ิางให�เกิ่ดิ์ประโยชน์	หรอ่ต�องก่ารเพิิ�มทัี่ก่ษะควิามสามารถที่างดิ์�านดิ์นตรไ่ที่ย	
เพิ่�อนำไปสอบัเขุ�าในสถานศึึก่ษาต่างๆ	
 “เป็นกำลังัใจัให้กบั้ทุกท่านที�กำลังัศึกึษิาอิยูร่ามคัำแหง ที�อิาจัจัะกำลังัท้อิ 
หร่อิเหน่�อิยเพื่ราะต้อิงเรียนไปแลัะทำงานไปด้วิย ขอิแคั่มีคัวิามมุ่งมั�นแลัะตั�งใจั 
ก้าวิไปตาม Pace ขอิงตัวิเอิง เช่�อิวิ่าวิันที�ประสบ้คัวิามสำเร็จัจัะมาถึึงแน่นอิน”

        นางสาวจัุฑาพร ทองมี 
	 	 	 	 				บััณฑิิ ต เ ก่่ ย รติ นิ ยมอั นดิ์ั บั 	 1 	ส าขุา		
																																														นาฏก่รรมไที่ย	ก่ลั่าวิวิ่า	มหาวิิที่ยาลััย
																																														รามคำแหง	เป็นมหาวิิที่ยาลััยที่่�เปิดิ์โอก่าส
	 																																						ให�คนที่่ก่ช่วิงวิัยไดิ์�สานฝัน	เป็นตลัาดิ์วิิชา
																																															ที่่�ไม่ปิดิ์ก่ั�นประเภที่บั่คคลั	เช่น	ผู้้ �พิิก่าร											
																																														หรอ่ม่ควิามบัก่พิร่องที่างร่างก่ายก่ส็ามารถ
																																																	เขุ�าศึึก่ษาไดิ์�	แลัะตอบัโจที่ย์ก่ับัที่่ก่คนที่่�											
																																													อยาก่เร่ยน-ที่ำงานควิบัค้่ไปดิ์�วิย	ที่่�สำคัญ
ยังสามารถเร่ยนควิบัค้่ก่ับัสถาบัันเดิิ์ม	เพิ่�อเพิิ�มโอก่าสในก่ารหางานไดิ์�ง่ายขุึ�น	
แลัะสิ�งที่่�ตนเองประที่บััใจอย่างมาก่ค่อ	คณะไดิ์�ป้พิ่�นฐานวิชิาต่างๆ	ให�ใหม่ที่ั�งหมดิ์	
ที่ำให�สามารถเขุ�าใจวิิชาต่างๆ	ไดิ์�ดิ์่ยิ�งขุึ�น
   

	 ตนเองที่ำงานไปพิร �อม	ๆ	กั่บั
ก่ารเร่ยนหนังส่อ	ต �องแบั่งเวิลัาที่ำงาน
แลัะก่ารเร่ยนไม่ให�ชนกั่น	พิยายามเขุ�าเร่ยน
ให�ไดิ์�มาก่ที่่�ส่ดิ์	หาก่วิันไหนที่่�ต�องไปที่ำงาน
ไม่สามารถเขุ�าเร่ยนไดิ์�	ก่็จะอัดิ์คลัิปเส่ยง	
ขุอไฟล์ังานย�อนหลังั	เพิ่�อนำก่ลับััไปที่บัที่วิน
ดิ์�วิยตนเอง	รวิมที่ั�งขุอควิามช่วิยเหลั่อจาก่
เพิ่�อนๆ	ร่วิมชั�นเร่ยนช่วิยจดิ์สิ�งสำคัญ	หร่อ
ตดิิ์ตามงานต่างๆ	ส่วินวิชิาปฏบิัตัติ�องประสาน
อาจารย์ที่่�ปรึก่ษาเพ่ิ�อนัดิ์เร่ยนย�อนหลััง
สำหรับัเที่คนิคก่ารสอบั	เวิลัาเร่ยนจะ
พิยายามจดิ์บัันทึี่ก่เก่ร็ดิ์ควิามร้�	จดิ์คำพิ้ดิ์ขุองอาจารย์	เพิ่�อเป็นสิ�งสำคัญเวิลัา
อ่านหนังส่อหร่ออ่านช่ที่ที่บัที่วินก่่อนสอบั	แลัะต�องจัดิ์สรรเวิลัาอ่านหนังส่อ
อย่างน�อย	1-2	สัปดิ์าห์	โดิ์ยแบ่ังออก่เป็น	2	รอบัคอ่	รอบแรก	อ่านให�ผู่้านตา	ให�เป็น
ควิามร้�แลัะให�เขุ�าใจในเน่�อหา	รอบที่ 2	อ่านให�ค่�นตาเพ่ิ�อจำแลัะซึมซับั	แลัะไดิ์�
นำไปใช�สอบัไดิ์�อย่างมั�นใจ	ที่่�สำคัญควิรแบั่งเวิลัาพิัก่ผู้่อนให�เพิ่ยงพิอ	เพิ่�อจัดิ์ก่าร
สมองแลัะร่างก่ายให�พิร�อมเสมอ
  “ตนเอิงเป็นเด็กสายวิิทย์ที�ช่�นชอิบ้ด้านการแสดงแต่ไม่เคัยมีโอิกาส
ได้ทำตามคัวิามฝึันหร่อิได้เรียนอิย่างที�ชอิบ้ มหาวิิทยาลััยแห่งนี� ทำให้คัวิามฝึัน
เป็นจัริง ได้เรียนสิ�งที�ชอิบ้อิย่างมีคัวิามสุข แลัะเป็นที�ที�ท้าทายคัวิามสามารถึ 
ที�ได้ยินกันคัุ้นหูวิ่า “รามคัำแหงเข้าง่าย แต่อิอิกยาก” อิีกทั�งได้มีอิาจัารย์ที�ทุ่มเท
เพื่่�อินักศึึกษิา ให้ทั�งคัวิามรู้ ประสบ้การณ์์ แลัะดูแลัเหม่อินเป็นคัรอิบ้คัรัวิเดียวิกัน 
ทกุคันที�รามคัำแหง มคีัวิามจัรงิใจัแลัะเป็นกนัเอิง รวิมถึงึเพื่่�อิน ๆ ที�คัอิยช่วิยเหล่ัอิ
ซัึ�งกันแลัะกัน เป็นมิตรภาพื่ที�หาได้ยาก”
  บัณฑิตจัุฑาพร ก่ลั่าวิอ่ก่ดิ์�วิยวิ่า	ภ้มิใจที่่�ไดิ์�เป็นลั้ก่พิ่อขุ่นฯ	แลัะสำเร็จ
ก่ารศึกึ่ษาตามหลักั่สต้รดิ์�วิยเก่ย่รตนิยิมอันดิ์บัั	1	ท่ี่ก่คนอาจเคยไดิ์�ยินคำก่ล่ัาวิท่ี่�ว่ิา	
“คนจบรามฯ ต่้อ่งเก่่งจริง”	ตนเองเห็นดิ์�วิยกั่บัคำก่ลั่าวิน่�	เพิราะมหาวิิที่ยาลััย
รามคำแหง	ไม่บัังคับัเขุ�าเร่ยนแลัะเร่ยนไดิ์�ถึง	8	ปี	แต่จะเร่ยนยังไงให�จบัไวิแลัะ
ครบัตามหลักั่สต้ร	สิ�งสำคญัคอ่	ต�องบัังคบััตวัิเองให�มาเรย่น	ตั�งเป้าหมายให�ชัดิ์เจน	
ขุยัน	อดิ์ที่น	แลัะตั�งใจเร่ยนจริงๆ	ก็่จะประสบัควิามสำเร็จไดิ์�แน่นอน..พิ่�ไม่ไดิ์�เป็น
คนเก่่งแต่เช่�อวิ่าตนเองเป็นคนขุยัน	ที่่ก่อย่างจะแพิ�ควิามขุยันขุองเรา	ขุอให�ที่่ก่คน
โชคดิ์่แลัะม่ควิามส่ขุก่ับัก่ารเร่ยน



ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๕

“ไม่มีอะไรยาก เกินความพยายาม...”

มุ่งมั่นจบเกียรตินิยม อันดับ 1มุ่งมั่นจบเกียรตินิยม อันดับ 1

บัณฑิต HRD

                  ‘ถ้้าหาก่ท้้อ่จงน่�งพั่ก่สั่ก่คร่่ 
พัร่่งน้�ค่อ่ยก่ลั่บมาลั่ก่ข้ึ้�นสั่้ใหม่ ไม่ม้อ่ะไร
ยาก่เก่ินความพัยายามขึ้อ่งเรา ถ้้าย่งคง
ม่มานะพัยายาม..ความสัำเร็จจะมาอ่ย่ ่
ต่รงหน้าอ่ย่างแน่นอ่น’ น่�เป็นขุ�อคิดิ์ขุอง	
นางสาววณิช่ช่า สะอิมิ	บััณฑิิตเก่่ยรตินิยม
อันดิ์ับั	1	จาก่คณะพิัฒินาที่รัพิยาก่รมน่ษย	์	
ถ่อเป็นแบับัอย่างแลัะแรงบััลัดิ์าลัใจดิ์่	ๆ
ให�ก่ับันัก่ศึึก่ษาปัจจ่บััน
  นางสาววณชิ่ช่า สะอมิ	ิก่ล่ัาวิว่ิา	ร้�สกึ่ดิ์ใ่จแลัะภาคภม้ใิจในตนเองมาก่ๆ	
ที่่�สำเร็จก่ารศึึก่ษาไดิ์�รับัเก่่ยรติยมอันดิ์ับั	1	ถึงก่ารเดิ์ินที่างในเส�นที่างขุอง
ควิามสำเรจ็น่�จะไม่ราบัร่�นไปบั�าง	แต่ก่ส็ามารถผู่้านมาไดิ์�ตามเป้าหมายที่่�ต�องก่าร	
แลัะควิามสำเร็จน่�ก่็ไม่ใช่ขุองตนเองแค่คนเดิ์่ยวิ	แต่เป็นควิามสำเร็จแลัะ
ควิามภาคภ้มิใจขุองครอบัครัวิที่่�คอยผู้ลััก่ดิ์ันแลัะสนับัสน่นตลัอดิ์มา
		 มหาวิิที่ยาลััยรามคำแหง	เป็นมหาวิิที่ยาลััยที่่�เปิดิ์โอก่าสให�ที่่ก่	ๆ	คน	
ที่่�สนใจใฝ่ศึึก่ษาหาควิามร้�	ไดิ์�ม่โอก่าสเร่ยนหนังส่อ	ดิ์�วิยค่าใช�จ่ายในก่ารเร่ยน
ที่่�ไม่ส้ง	เพ่ิยงหน่วิยก่ิตลัะ	25	บัาที่	ม่ตำราเร่ยน	เน่�อหา	หลััก่ส้ตรที่่�ม่ค่ณภาพิ
มาก่ๆ	แลัะม่ส่�อก่ารเร่ยนก่ารสอน	เที่คโนโลัย่ต่างๆ	คอยอำนวิยควิามสะดิ์วิก่
ให�แก่่นัก่ศึึก่ษา	รวิมที่ั�งม่ร้ปแบับัก่ารเร่ยนที่่�ช่วิยเหลั่อสำหรับันัก่ศึึก่ษาที่่�เร่ยน
แลัะที่ำงานไปพิร�อมก่ัน	ที่ำให�ท่ี่ก่คนไดิ์�รับัโอก่าสในก่ารเขุ�าถึงก่ารศึึก่ษา
ในระดิ์ับัอ่ดิ์มศึึก่ษาไดิ์�มาก่ยิ�งขุึ�น
   “ชวีิติในขณ์ะที�เรยีนอิยูน่ั�นถ่ึอิว่ิาเป็นคัวิามทรงจัำที�ดีมาก ได้สนุกสนาน
กับ้เพื่่�อินๆ ในคัาบ้เรียน หลัายวิิชาก็มีกิจักรรมให้ฝึึกปฏิิบั้ติ ทำให้ได้แบ้่งปัน
แนวิคิัดระหว่ิางเพ่ื่�อินๆ ที�เรยีนในห้อิงเดยีวิกนั แลัะได้สร้างมติรภาพื่ระหว่ิางกัน  
ส่วินเทคันิคัในการเรียนการสอิบ้นั�น แนะนำให้มีการวิางแผนก่อินการสอิบ้ 
วิ่าคัวิรจััดสรรเวิลัาในการอิ่านหนังส่อิอิย่างไร สรุปส่วินสำคััญขอิงเน่�อิหาใน
แต่ลัะวิิชา ฝึึกทำโจัทย์ข้อิสอิบ้เก่าๆ รวิมทั�งแลักเปลัี�ยนแลัะทบ้ทวินคัวิามรู้กับ้
เพื่่�อินก่อินที�จัะสอิบ้ด้วิย”
  บณัฑติวณชิ่ช่า ก่ล่ัาวิต่อไปว่ิา	หลังัจาก่สำเรจ็ก่ารศึกึ่ษา	ไดิ์�เขุ�าที่ำงาน
ที่่�บัริษัที่	DHL	Express	(Thailand)	จำก่ัดิ์	โดิ์ยไดิ์�นำควิามร้�ท่ี่�ไดิ์�รับัจาก่
มหาวิทิี่ยาลัยั	แลัะจาก่คณะพิฒัินาที่รพัิยาก่รมนษ่ย์มาใช�ในก่ารพิฒัินาเพิิ�มทัี่ก่ษะ
ให�ก่ับัตนเอง	แลัะเม่�อต�องเป็นผู้้�ที่่�แบั่งปันควิามร้�ในก่ารที่ำงานให�ก่ับัผู้้�อ่�น	ก่็นำ
วิิธี่ก่ารให�คำแนะนำหร่อก่ารสอนงานที่่�ไดิ์�รับัจาก่ก่ารเร่ยนในดิ์�านน่�มาใช�ให�
เหมาะสมก่ับัแต่ลัะบั่คคลัไดิ์�เป็นอย่างดิ์่	รวิมถึงควิามร้�ดิ์�านก่ารพิัฒินาที่่�ไดิ์�เร่ยน
ถ่อเป็นส่วินสำคัญในก่ารช่วิยพิัฒินาองค์ก่รต่อไป
  ในขุณะที่่�ศึึก่ษาอย้ ่นั�นก็่ที่ำให�ไดิ์�เจอกั่บัเพ่ิ�อน	ๆ	ที่่�คอยช่วิยเหลั่อ	
สนับัสน่น	ที่ั�งในเร่�องขุองก่ารเร่ยนแลัะก่ารใช�ช่วิิต	ไดิ์�เจอก่ับัอาจารย์ที่่�พิร�อมจะ
ช่วิยเหลั่อนัก่ศึึก่ษาเสมอเม่�อม่ปัญหา	อย่างที่่�คณะพิัฒินาที่รัพิยาก่รมน่ษย์
จะม่ก่ล่ั่ม	Line	ท่ี่�ม่อาจารย์แลัะนัก่ศึึก่ษาเป็นสมาชิก่ก่ล่ั่ม	เม่�อใครม่ปัญหา
ต�องก่ารคำแนะนำ	ก็่สามารถสอบัถามในก่ลั่ม่ไดิ์�ที่นัที่	่ซึ�งจะมท่ี่ั�งอาจารย์	เพิ่�อนๆ	
แลัะร่่นพิ่�นัก่ศึึก่ษา	มาให�คำแนะนำแลัะช่วิยเหลั่อเสมอ	ที่ำให�ร้�สึก่อบัอ่่นท่ี่�ม่
คนคอย	support	อก่่ที่ั�งเพิ่�อน	ๆ	แลัะอาจารย์ก่ช่็วิยสร�างควิามที่รงจำด่ิ์มาก่มาย
ในก่ารเร่ยนที่่�รามคำแหงแห่งน่�
  “ขอิเป็นกำลังัใจัให้กบั้นกัศึกึษิาที�กำลังัศึกึษิาอิยูใ่นขณ์ะนี�ทกุคัน ที�อิาจัจัะ
กำลัังเคัรียด หร่อิกังวิลัในเร่�อิงขอิงการเรียนอิยู่ ให้สู้ ๆ อิย่ายอิมแพื่้ ไม่ต้อิง
กดดันตนเอิงจันเกินไป  ถึ้ารู้สึกท้อิวัินนี�ก็ลัอิงนั�งพื่ักสักคัรู่ พื่รุ่งนี�คั่อิยกลัับ้มา
ลัุกขึ�นสู้แลัะพื่ยามยามต่อิ ไม่มีอิะไรที�ยากเกินคัวิามพื่ยายามขอิงเรา ถึ้าเรา
พื่ยามยามคัวิามสำเร็จัจัะมาอิยู่ตรงหน้าเราแน่นอิน”

   “มหาวิิทยาลััยรามคัำแหงให้โอิกาส
ทกุคัน ไม่ต้อิงสอิบ้เพื่่�อิแข่งกับ้ใคัร ไม่ต้อิงพื่สิจูัน์
ให้มหาวิทิยาลัยัเหน็ว่ิาคัณุ์เก่งหรอ่ิมคีัวิามสามารถึ
แค่ัไหน สิ�งที�ต้อิงแข่งเพื่่�อิพิื่สจูัน์อิย่างเดยีวิตลัอิด
การศึกึษิาที�นี�คัอ่ิ ก่ารแข่ึ้งก่่บต่่วเอ่ง  ไม่มคีัะแนนเก็บ้ 
ไม่มีเวิลัาเข้าเรียน มีเพีื่ยงการเตรียมคัวิามพื่ร้อิม เพื่ิ�มพืู่นคัวิามรู ้ขอิงตัวิเอิง
แลัะวิดัระดับ้คัวิามรู ้ด้วิยการสอิบ้ตามเกณ์ฑ์์ขอิงมหาวิทิยาลััย ก่ารจบก่ารศึก้่ษา
จาก่มหาวิท้ยาลั่ยรามคำแหงคือ่ความภู่มิใจ แลัะเป็็นขึ้ว่ญก่ำล่ังใจในก่าร
ก่้าวเดิินต่่อ่ต่ามความฝััน” นางสาวชุ่ติมา พานิช่ย์	บััณฑิิตคณะนิติศึาสตร์	
เริ�มต�นจาก่ระบับั	Pre-degree	แลัะสำเร็จก่ารศึึก่ษาในวิัยเพิ่ยง	19	ปี	ก่ลั่าวิ

ปัจจ่บัันช่ติมาก่ำลัังศึึก่ษาต่อในชั�นเนติบััณฑิิตยสภา	แลัะม่่งจะสมัคร
ศึึก่ษาต่อระดัิ์บัปริญญาโที่ที่่�มหาวิิที่ยาลััยรามคำแหง	สาขุาวิิที่ยบัริก่ารฯ	
จังหวิัดิ์ลัพิบั่ร่	อ่ก่ที่ั�ง	ยังสอบัผู้่าน	ก่พิ.	ภาค	ก่	ระดัิ์บัปริญญาตร่แลั�วิ	จึงที่ำให�
ม่โอก่าสในก่ารที่ำงานมาก่ขุึ�นในอนาคต

บัณฑิตชุ่ติมา	ก่ลั่าวิวิ่า	ม่เป้าหมายที่่�แน่นอนตั�งแต่ช่วิงเร่ยนมัธียมวิ่า
จะม่่งส้่สายงานที่างดิ์�านก่ฎีหมาย	ดิ์ังนั�นเม่�อเร่ยนจบัระดิ์ับัชั�น	ม.3	จึงสมัครเร่ยน
มหาวิิที่ยาลััยรามคำแหงในระบับั	Pre-degree	สาขุาวิิที่ยบัริก่ารฯ	จังหวิัดิ์ลัพิบั่ร่	
แลัะเร่ยนควิบัค้ ่ก่ับัระดิ์ับัชั�นปวิช.	เม่�อม่โอก่าสเริ�มต�นไดิ์�เร็วิจึงที่ำให�ม่เวิลัา
ลัองผู้ิดิ์ลัองถ้ก่ไดิ์�มาก่ก่วิ่า	ที่ำให�ร้ �สึก่สบัายใจ	ไม่ไดิ์�เคร่ยดิ์หร่อก่ดิ์ดิ์ันตัวิเอง
โดิ์ยที่ยอยเก่็บัหน่วิยกิ่ตไดิ์�จนจบั	ปวิช.	3	หร่อเที่่ยบัเที่่าก่ับั	ม.	6	ก็่เที่่ยบัโอน
หน่วิยกิ่ตมาเป็นนัก่ศึึก่ษาปริญญาตร่ไดิ์�เลัย	ในขุณะที่่�เพิ่�อนร่น่เดิ์ย่วิกั่นเตรย่มตวัิ
เขุ�ามหาวิิที่ยาลััยเราก่็ใก่ลั�จะสำเร็จก่ารศึึก่ษาในระดิ์ับัปริญญาตร่แลั�วิ	จึงที่ำให�
สามารถสำเร็จก่ารศึึก่ษาในอาย่	19	ปี

“การเรียน Pre-degree เป็นการเรียนที�ให้โอิกาสแลัะเปิดกวิ้างมาก 
ไม่วิ ่าจัะคั่าหน่วิยกิตแลัะคั่าตำราที�ถึูก อิาจัารย์ทุกท่านตั�งใจัมอิบ้คัวิามรู้ 
ตอิบ้ทุกข้อิสงสัยอิย่างอิดทน ที�ผ่านมาในระหวิ่างเรียนไม่ได้รู้สึกเหงา เหน่�อิย 
หรอ่ิหมดกำลังัใจั เพื่ราะมทีั�งคัรอิบ้คัรัวิ อิาจัารย์ แลัะพื่ี� ๆ เจ้ัาหน้าที�ขอิงมหาวิทิยาลัยั
ที�คัอิยให้คัำปรึกษิา สนับ้สนุน แลัะร่วิมยินดีกับ้เราเสมอิมา จึังเป็นการเรียนที�มี
คัวิามสุขมาก เม่�อิมีเวิลัาวิ่างหร่อิช่วิงวิันหยุดเสาร์อิาทิตย์ก็เปิดดูคัำบ้รรยายขอิง
มหาวิิทยาลััยรามคัำแหง เม่�อิถึึงช่วิงก่อินสอิบ้ อิาจัารย์จัะมาบ้รรยายสรุปให้ที�
สาขาวิทิยบ้รกิารฯ เราลังวิชิาไหนไว้ิกส็ามารถึไปฟัังบ้รรยายได้ หรอ่ิแม้แต่เป็นวิชิา
ที�คัาดว่ิาจัะลังในเทอิมต่อิไป ก็สามารถึไปนั�งฟัังเพื่่�อิเตรียมพื่ร้อิมก่อินเรยีนได้เช่นกัน”
 บัณฑิตชุ่ติมา	ก่ลั่าวิดิ์�วิยวิ่า	ขุอฝาก่ถึงนัก่ศึึก่ษามหาวิิที่ยาลััยรามคำแหง
ที่่�ก่ำลัังศึึก่ษาอย้ ่วิ ่า	ก่ารศึึก่ษาไม่ใช่เพิ่ยงเพิ่�อให�ไดิ์�ใบัปริญญาไปประก่อบั
ก่ารสมัครงานเท่ี่านั�น	ควิามร้�ที่ั�งหลัายเป็นสิ�งที่่�มค่ณ่ค่า	เม่�อเรย่นดิ์�วิยควิามอยาก่ร้�	
อยาก่เขุ�าใจ	แลัะนำมาปรบััใช�ก่บััช่วิติประจำวินัจะที่ำให�เรย่นไดิ์�สนก่่แลัะม่ควิามสขุ่
ไปก่ับัก่ารเร่ยน	ก่ารม่เป้าหมายวิ่าอยาก่จะจบัให�ไดิ์�ในระยะเวิลัา	เป็นเร่�องที่่�ดิ์่
ในก่ารวิางแผู้นชว่ิติ	แต่ในก่ารเรย่นเพิย่รบัอก่ตวัิเองแค่ที่ำให�เตม็ที่่�	ที่ำดิ์�วิยควิามสขุ่	
อย่าก่ดิ์ดัิ์นตัวิเองให�เคร่ยดิ์	ไม่เพิ่ยงแต่จะส่งผู้ลัต่อส่ขุภาพิ	แต่จะที่ำให�ไม่สน่ก่กั่บั
ก่ารเร่ยนแลัะส่งผู้ลัให�ออก่มาไม่ดิ์่อย่างที่่�อยาก่ให�เป็น	หาก่ควิามฝันอย้่ที่่�ยอดิ์เขุา
อย่าที่�อ	เพ่ิยงเพิราะเราต�องเริ�มเดิ์นิขุึ�นไปจาก่ก่�นเหวิ	ถ�ามองยอดิ์เขุาแลั�วิร้�สกึ่เหน่�อย	
ก่แ็ค่ปัก่ธีงไวิ�ให�มั�นว่ิานั�นคอ่เป้าหมายขุองเรา	แลั�วิมองแค่ที่างขุ�างหน�า	ค่อย	ๆ	ก่�าวิเดิ์นิ
ไปท่ี่ลัะก่�าวิ	ๆ	อย่างม่ควิามส่ขุ	เพิราะส่ดิ์ที่�ายแลั�วิช่วิงเวิลัาตลัอดิ์ก่ารเดิิ์นที่าง
ไม่ไดิ์�สำคัญน�อยไปก่วิ่าจ่ดิ์หมาย	เม่�อเราลังม่อที่ำที่่ก่อย่างอย่างม่ควิามส่ขุ	
เม่�อถึงปลัายที่างนั�นจะเป็นควิามสำเร็จที่่�ภาคภ้มิ
 “ในการใช้ชีวิิตได้ยึดตามคัำสอินขอิงคัุณ์พื่่อิเสมอิวิ่า ‘ไม่ลัอ่งก่็ไม่ร่ ้
ล้ัมเหลัวก่เ็ริ�มต้่นใหม่ ไม่มอ้่ะไรน่าก่ล่ัวก่ว่าก่ารไม่ลังมือ่ท้ำ’ จังึขอิแบ่้งปันแนวิคัดิ
คัำสอินแลัะเป็นกำลัังใจัให้ทุกๆคันที�ทำตามคัวิามฝึันที�ตั�งเป้าหมายไวิ้”
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บััณฑิิตเมืืองละโว้้ บััณฑิิตเมืืองละโว้้ 

จบัจบันิิติศาสตร์์นิิติศาสตร์์



ข่าวรามคำาแหง   วันที่  ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

 สองบัณฑติหนุ่มสาวคณะบรหิารธุรกจิั ดีกรเีกยีรตนิยิมอนัดบั 1 
เหรียญ่ทอง เล่าประสบการณ์เส�นทางการเรียนในรั�วรามคำแหงตั�งแต่
เร่ิมต�นจันเรยีนจับ ทำงานไปด�วยเรยีนไปด�วย แต่ไม่ปล่อยเวลาผู่้านไป
อย่างสญ้่เปล่า เผู้ย ‘การวางแผู้น-ความรบัผู้ดิช่อบ’ เป็นกญุ่แจัสำคญั่
ของความสำเร็จั
 นางสาววิมลพักตร์  ลิม		บััณฑิิต
เก่่ยรตินิยมอันดิ์ับั	1	(เหร่ยญที่อง)	จาก่
โครงก่ารบัรหิารธีร่ก่จิบัณัฑิติ	จังหวิดัิ์สงขุลัา	
คณะบัรหิารธีร่กิ่จ	มหาวิทิี่ยาลัยัรามคำแหง	
สาขุาวิิที่ยบัริก่ารเฉลัิมพิระเก่่ยรติ	จังหวิัดิ์
สงขุลัา	ปัจจบ่ันัก่ำลังัศึึก่ษาระดัิ์บับัณัฑิิตศึึก่ษา	
คณะบัรหิารธีร่กิ่จ	มหาวิทิี่ยาลัยัรามคำแหง	
ดิ์้แลัธี่รก่ิจร�านอาหาร	รวิมที่ั�งดิ์้แลับัริษัที่
นำเขุ�าแลัะส่งออก่อาหาที่ะเลัแช่แขุ็งขุองครอบัครัวิดิ์�วิย	ก่ลั่าวิวิ่า	ตนเอง
เล่ัอก่เร่ยนภาคพิิเศึษวิันเสาร์-อาทิี่ตย์	เพิราะสามารถที่ำงานไปดิ์�วิย
แลัะเร่ยนไปดิ์�วิยไดิ์�โดิ์ยไม่ม่ผู้ลัก่ระที่บัต่อก่ัน	ก่ารเขุ�าเร่ยนในแต่ลัะครั�ง
จะเลั่อก่นั�งแถวิหน�า	เพิราะจะช่วิยให�ตั�งใจเร่ยนเพิิ�มขุึ�น	แลัะจดิ์จำสิ�งที่่�
อาจารย์สอนให�มาก่ท่ี่�ส่ดิ์	ท่ี่�สำคัญคาบัเร่ยนส่ดิ์ที่�ายขุองแต่ลัะวิิชาจะ
จดิ์สร่ปเน่�อหาไวิ�เพิ่�ออ่านก่่อนสอบัแลัะนัดิ์ติวิก่ับัเพิ่�อนๆ	เพิ่�อแลัก่เปลั่�ยน
ควิามคิดิ์ในแต่ลัะวิิชา	ที่ำให�ไม่ต�องอ่านหนังส่อแลัะเตร่ยมตัวิสอบั
หนัก่เก่ินไป

 “เม่�อิเข้ามาเรียนที�มหาวิิทยาลััยรามคัำแหง มีคัวิามประทับ้ใจั
หลัายๆอิย่าง ทั�งการได้รู้จัักเพ่ื่�อินใหม่ อิาจัารย์ที�ใส่ใจั ให้คัำปรึกษิา
นอิกรอิบ้แลัะเป็นกันเอิง รวิมทั�งได้คั้นพื่บ้คัวิามฝึันขอิงตนเอิง ที�อิยาก
จัะเป็นอิาจัารย์ในมหาวิิทยาลััย ทำให้เริ�มวิางแผนการเรียนในสาขาวิิชา
บ้ริหารธีุรกิจัต่อิเน่�อิงในระดับ้ปริญญาโทแลัะปริญญาเอิกต่อิไป”
 บัณฑิตวิมลพักตร์	ก่ลั่าวิอ่ก่ดิ์�วิยวิ่า	ก่ารวิางแผู้นแลัะควิาม
รบััผู้ดิิ์ชอบั	ถอ่เป็นสิ�งสำคญัขุองนกั่ศึกึ่ษามหาวิทิี่ยาลัยัรามคำแหง	ที่ั�งก่าร
เขุ�าเรย่น	ที่ำงานที่่�ไดิ์�รับัมอบัหมาย	แลัะส่งงานตามก่ำหนดิ์เวิลัา	ซึ�งที่ำให�
ประสบัควิามสำเร็จไดิ์�ตามหลััก่ส้ตร	ทัี่�งน่�	สิ�งที่่�ที่่ก่คนม่จำก่ัดิ์ค่อเวิลัา	
ฉะนั�นเวิลัาที่่�เขุ�าเร่ยนขุอให�ตัก่ตวิงควิามร้�ให�มาก่ที่่�ส่ดิ์	อย่าให�เส่ยเวิลัา
โดิ์ยเปลั่าประโยชน์	ก่ารสำเร็จก่ารศึึก่ษาไม่ใช่เพิ่ยงควิามภ้มิภ้มิใจขุอง
ตนเอง	ยังเป็นควิามภ้มิใจขุองครอบัครัวิ	คนที่่�อยาก่เห็นควิามสำเร็จ
อก่่ขุั�นขุองช่วิติ	แลัะปริญญาไม่ใช่ปลัายที่าง	ขุองก่ารเรย่นร้�	แต่เป็นพิ่�นฐาน
ในก่ารหาควิามร้�อก่่มาก่มาย	“จังค�นหาสิง่ทีอ่ยากทำและอยากเป็น และ
มุ่งทำมันให�สำเร็จั เช่ื่อมั่นในตนเอง ทุกอย่างมีจัังหวะ และสักวัน
ต�องเป็นวันของเรา”

 ดิ์�าน	นายธนากร  สุรีย์	บััณฑิิต
เก่่ยรตินิยมอันดิ์ับั	1	(เหร่ยญที่อง)	สำเร็จ
ก่ารศึึก่ษาปริญญาตร่	สาขุาวิิชาก่ารจัดิ์ก่าร	
จาก่โครงก่ารบัริหารธีร่ก่จิบัณัฑิติ	ภาคพิเิศึษ
สาขุาวิิชาก่ารจัดิ์ก่าร	สาขุาวิิชาก่ารตลัาดิ์	
คณะบัริหารธี่รก่ิจ	ปัจจ่บัันเป็นพินัก่งาน
บัรษิทัี่	ไปรษณย์่ไที่ย	จำก่ดัิ์	ก่ล่ัาวิว่ิา	ร้ปแบับั
ก่ารเร่ยนก่ารสอนขุองที่างมหาวิิที่ยาลััย
รามคำแหง	เปิดิ์โอก่าสให�แก่่ผู้้ �ที่่�สนใจศึึก่ษาต่อระดิ์ับัอ่ดิ์มศึึก่ษา
เป็นอย่างยิ�ง	เน่�องจาก่ที่ำงานประจำ	จึงไม่สามารถเร่ยนภาคปก่ติไดิ์�		
มหาวิิที่ยาลััยแห่งน่�	มอบัโอก่าสให�ไดิ์�เขุ�ามาแสวิงหาควิามร้�เพิ่�อต่อยอดิ์
ในสายงานอาช่พิ	อ่ก่ที่ั�งร้ปแบับัขุองหลััก่ส้ตรม่เน่�อหาที่่�เขุ�มขุ�นแลัะ
สามารถนำไปใช�ต ่อยอดิ์ไดิ์�	แลัะที่่�สำคัญสิ�งที่่�ไดิ์ �จาก่ก่ารเร่ยนค่อ	
ก่ารจดัิ์ลัำดิ์บััควิามคดิิ์	ให�มก่่ารคดิิ์วิเิคราะห์อย่างเป็นระบับั	เม่�อมปั่ญหา
สามารถแก่�ไขุไดิ์�อย่างตรงจ่ดิ์	สิ�งน่�จะไม่สัมฤที่ธิี�ผู้ลัไดิ์�หาก่ปราศึจาก่
คณะอาจารย์ขุองโครงก่ารฯ	ที่่�ส่งผู้ลัผู้ลัิตที่างก่ารศึึก่ษาไดิ์ �อย่าง
ม่ประสิที่ธีิภาพิแลัะประสิที่ธีิผู้ลั
	 ขุณะเร่ยนแลัะที่ำงานควิบัค้่ก่ันไปดิ์�วิย	ไดิ์�ม่ก่ารแบั่งเวิลัาไวิ�อย่าง
ชัดิ์เจน	ที่ำงานให�เต็มประสิที่ธีิภาพิ	แลัะหลัังเวิลัาเลัิก่งาน	ต�องก่ลัับัมา
ที่บัที่วินบัที่เร่ยน	อ่ก่ที่ั�งยังต�องที่ำงานท่ี่�ไดิ์�รับัมอบัหมายจาก่อาจารย์
ประจำรายวิิชานั�นๆ	ที่่�สำคัญ	ต�องม่วิินัยแลัะร้�จัก่ก่ารลัำดัิ์บัควิามสำคัญ
ให�ถ้ก่ต�องเสมอ	เม่�อถึงตอนสอบัเป็นช่วิงที่่�หนัก่หน่วิงมาก่	ดิ์�วิยหลััก่ส้ตร
ที่่�เร่ยนจะม่ก่ารสอบัที่่ก่เด่ิ์อน	เวิลัาหลัังเลัิก่งานจะเป็นช่วิงเวิลัาที่่�เหมาะ
แก่่ก่ารเตร่ยมตัวิสอบัมาก่ที่่�ส่ดิ์	แลัะที่่ก่เช�าขุองวัินสอบัตนแลัะเพิ่�อนๆ	
จะม่ก่ารนัดิ์ติวิก่ันก่่อนเขุ�าห�องสอบัเสมอเพิ่�อแลัก่เปลั่�ยนควิามร้�แลัะ
ถก่ประเดิ์น็ที่่�จะใช�ในก่ารสอบัอย้เ่ป็นประจำเพิ่�อให�เก่ดิิ์ขุ�อสรป่แนวิคดิิ์ใหม่ๆ	
นับัวิ่าเป็นช่วิงเวิลัาที่่�ดิ์่มาก่ๆ

 “ประทบั้ใจัเพื่่�อินร่วิมชั�นเรยีนที�อิยูก่นัแบ้บ้พื่ี�น้อิง ให้คัวิามเอิ่�อิเฟ้ั�อิ
เผ่�อิแผ่ ห่วิงใยกนัเสมอิ นกึถึงึกนัตลัอิด ถึงึแม้ว่ิาจัะเรยีนจับ้กนัไปแล้ัวิ สิ�งสำคัญั
ที�ได้รับ้มากกว่ิาคัวิามรู ้หรอ่ิทฤษิฎีจัากหนงัสอ่ิ นั�นคัอ่ิ ประสบ้การณ์์จัาก
การประกอิบ้ธีุรกิจัโดยตรงจัากเพื่่�อินร่วิมชั�นที�ได้มาปรึกษิากับ้อิาจัารย์
ที�เข้ามาบ้รรยาย ได้เรียนรู้จัากผู้มีประสบ้การณ์์ตรง ส่วินตัวิมอิงวิ่า
เป็นอิะไรที�น่าทึ�งมากๆ ซัึ�งอิาจัจัะหาไม่ได้จัากห้อิงเรียนที�อิ่�น แลัะการ
ดูแลัเอิาใจัใส่อิย่างสม�ำเสมอิขอิงคัณ์ะอิาจัารย์ประจัำโคัรงการ รวิมทั�ง
เจั ้าหน้าที�แลัะรุ ่นพื่ี�ตั�งแต ่วิันแรกจันเทอิมสุดท้าย ที� เข ้ามาเรียน
มหาวิิทยาลััยรามคัำแหง 
 บณัฑติธนากร	ก่ล่ัาวิอก่่ดิ์�วิยว่ิา	ภมิ้ใจที่่�สามารถสำเรจ็ก่ารศึกึ่ษา
ไดิ์�ในระยะเวิลัาไม่ถึง	3	ปี	ที่ั�งยังไดิ์�เก่่ยรตินิยมอันดิ์ับั	1	เหร่ยญที่อง		 
เป็นสิ�งที่่�เก่ินควิามคาดิ์หมายอย่างมาก่	นอก่จาก่ควิามร้�ในห�องเร่ยนแลั�วิ	
ยงัไดิ์�เพ่ิ�อนๆ	แลัะประสบัก่ารณ์จาก่ก่ารปฏิบัตัจิรงิอก่่ดิ์�วิย	ฝาก่ถงึนกั่ศึกึ่ษา
ที่่�ก่ำลัังศึึก่ษาอย้่	“อ่ย่าเพิั�งท้้อ่ก่่บสัิ�งท้้�ต่นก่ำล่ังท้ำอ่ย่ ่พัยายามมอ่งหา
แรงบน่ดิาลัใจ หรอื่สัร้างพัลัง่งานบวก่ให้ก่บ่ช้ีวติ่ต่ว่เอ่ง คือ่ ก่ารให้ก่ำล่ังใจ
ต่นเอ่ง มอ่งหาความสัข่ึ้จาก่ความสัำเรจ็ขึ้อ่งต่ว่เอ่งวน่ลัะนดิิไม่ว่าจะเป็็น
เรื�อ่งใดิก่ต็่าม แลัะใช้ีเป็็นแรงผลัก่่ดิน่สั่ก้่บ่ปั็ญหาต่่างๆท้้�ก่ำลัง่เผชีญิอ่ย่”่

สองบััณฑิิตเหรีียญทอง คณะบัรีิหารีธุุรีกิิจสองบััณฑิิตเหรีียญทอง คณะบัรีิหารีธุุรีกิิจ

เผย เผย “การวางแผน-ความรับผิดชอบ นำาไปสู่่�ความสู่ำาเร็จ”“การวางแผน-ความรับผิดชอบ นำาไปสู่่�ความสู่ำาเร็จ”

๖



ข่าวรามคำาแหง  วันที่  ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๗

 สามบัณฑติเกยีรตนิิยมอนัดบั 1 เหรยีญ่ทอง คณะวทิยาศาสตร์ 
เผู้ยเทคนคิพิช่ติเหรียญ่ทอง พร�อมฝากนักศกึษา “ท�อได� ล�มได� แต่ต�อง
ลุกขึ�นใหม่ และตั�งเป้าหมายในช่ีวิตท่ีช่ัดเจัน มีวินัย ขยัน อดทน ก็จัะ
สามารถไปถึงความสำเร็จัได�อย่างแน่นอน”

 นางสาวสุฑามาศ  โสดา บัณฑิต		บััณฑิิตเก่่ยรตินิยมอันดัิ์บั	1 
(เหร่ยญที่อง)	จาก่คณะวิิที่ยาศึาสตร์	สาขุารังส่เที่คนิค	ปัจจ่บัันที่ำงาน
เป็นนกั่รงัสก่่ารแพิที่ย์	โรงพิยาบัาลัเก่ษมราษฎีร์
จงัหวิดัิ์สระบัร่	่ก่ล่ัาวิว่ิา	มหาวิทิี่ยาลัยัรามคำแหง
ให�โอก่าสที่างก่ารศึึก่ษาโดิ์ยไม่จำก่ัดิ์อาย่ในที่่ก่
สาขุาวิิชา	อ่ก่ที่ั�งสาขุาวิิชารังส่เที่คนิคเป็นสาขุา
ที่่�มต่ำแหน่งงานรองรบััเม่�อเร่ยนจบัดิ์�วิย	เม่�อเขุ�ามา
ศึกึ่ษาที่่ม่เที่ให�กั่บัก่ารเรย่นอย่างเตม็ที่่�	เพิราะเป็น
สาขุาที่่�ม่เน่�อหาค่อนขุ�างยาก่	เที่คนิคก่ารเร่ยน
คอ่	เลอืกทีน่ัง่เรยีนด�านหน�าสุดเพือ่ทีจ่ัะไม่เสยี
สมาธเิวลาอย้ใ่นห�องเรยีน ตั�งใจัฟัังและคดิวิเคราะห์ตามทีอ่าจัารย์สอน 
และหลงัจัากเรยีนจับในแต่ละวันจัะทำสรปุตามแบบทีเ่ราเข�าใจัได�ง่าย 
รวมทั�งทำตารางทบทวนวชิ่าทีเ่รยีนผู่้านไปแล�ว และนดัทบทวนเพือ่นๆ
ผู้ลัดกันถามและตอบ ซ่ึึ่งช่่วยทบทวนให�กับตัวเองได�เป็นอย่างดี ทั�งนี�
ก่อนวันสอบควรพักผู้่อนให�เพียงพอด�วย
	 ภม้ใิจที่่�ไดิ์�ศึกึ่ษาแลัะสำเรจ็ก่ารศึกึ่ษาจาก่มหาวิิที่ยาลัยัรามคำแหง	
มั�นใจวิ่าม่ควิามร้�	ควิามสามารถไม่น�อยไปก่วิ่าก่ารจบัก่ารศึึก่ษาจาก่
มหาวิิที่ยาลััยชั�นนำอ่�นๆ	เพิราะท่ี่�มหาลััยแห่งน่�ไดิ์�หลั่อหลัอมให�ม่ควิาม
พิยายาม	ควิามรับัผู้ดิิ์ชอบั	แลัะควิามอดิ์ที่น	หาก่ไม่มร่ามฯ	คงไม่มน่กั่รงัส่
ก่ารแพิที่ย์คนน่�	ขุอฝาก่ถึงร่่นน�องวิ่า “รางวิัลัขอิงคันไม่ยอิมแพื่้ บ้างคัรั�ง
อิาจัจัะเรยีกว่ิา “ป็าฏิิหารย์ิ” หากไม่ยอิมแพ้ื่ก็ไม่มีอิะไรจับ้ลัง ไม่ว่ิาจัะเจัอิ
เร่�อิงหนักแคั่ไหน ท้อิแท้ได้ ลั้มได้ แต่ต้อิงลัุกขึ�นแลัะกับ้มาสู ้ใหม่ 
เหน่�อิยก็นั� งพื่ัก หายเหน่�อิยแลั ้วิก็ เดินไปข ้างหน้าตามกำลัังที�มี 
คัวิามสำเร็จัรอิอิยู่เสมอิ”

	 ดิ์�าน	นางสาวพิลาสลักษณ์ อคัรบณัฑติสกุล	บัณัฑิติเก่ย่รตนิยิม
อนัดัิ์บั	1	(เหรย่ญที่อง)	จาก่คณะวิิที่ยาศึาสตร์	สาขุาวิิชาก่ารแพิที่ย์แผู้นไที่ย	
ปัจจ่บัันก่ำลัังรอสมัครเป็นแพิที่ย์แผู้นไที่ย	
โรงพิยาบัาลัในจังหวิัดิ์ส่ราษฏร์ธีาน่	ก่ลั่าวิวิ่า	
สาขุาวิชิาก่ารแพิที่ย์แผู้นไที่ย	คณะวิิที่ยาศึาสตร์
มหาวิิที่ยาลััยรามคำแหง	เป็นโครงก่ารพิิเศึษ
เหมอ่นมหาวิทิี่ยาลัยัปิดิ์	ท่ี่�นกั่ศึกึ่ษาต�องมเ่วิลัา
เขุ�าเรย่นไม่น�อยก่ว่ิา	80%	แลัะมผู่้้�เรย่นจำนวิน
จำก่ัดิ์	ที่ำให�ก่ารเร่ยนก่ารสอนม่ประสิที่ธีิภาพิ	
ส่วินเที่คนิคก่ารเร่ยนแลัะก่ารเตร่ยมตัวิสอบั	
ตนเองอ่านหนังส่อตามตารางเร่ยนแลัะตารางสอบั	โดิ์ยอ่านที่ั�งหมดิ์
แบับัคร่าวิๆ	ก่่อนในครั�งแรก่	จาก่นั�นอ่านเน�นย�ำในจ่ดิ์ที่่�สงสัยหร่อต�อง
จดิ์จำอ่ก่ครั�ง	แลั�วิที่ำสร่ปย่อเพิ่�อใช�อ่านก่่อนสอบั
	 เจตนารมณ์ขุองมหาวิทิี่ยาลัยัรามคำแหง	เป็นตลัาดิ์วิชิาที่่�ม่่งหวิงั
ให�ที่ก่่คนไดิ์�เรย่น	จนมค่ำพิด้ิ์ว่ิา	“เข้ึ้าง่ายแต่่จบยาก่”	เพิราะมหาวิทิี่ยาลัยั
ไดิ์�มอบัควิามร้�ให�แก่่ผู้้�ศึกึ่ษาอย่างเต็มที่่�	แต่หาก่ผู้้�ศึกึ่ษาขุาดิ์วินิยั	ควิามตั�งใจ	
ควิามพิยายาม	ซึ�งต�องม่มาก่ก่ว่ิาปก่ต	ิก่จ็ะไม่สามารถประสบัควิามสำเรจ็ไดิ์�	
ดิ์งันั�น	ก่ารสำเรจ็ก่ารศึึก่ษาจาก่มหาวิทิี่ยาลัยัแห่งน่�	จงึเป็นควิามภาคภม้ใิจ
หนึ�งในช่วิิต	ที่ั�งน่�ยังไดิ์�รับัควิามร้�ที่่�หลัาก่หลัายในดิ์�านวิิชาก่าร	สังคม	
แลัะประสบัก่ารณ์ชว่ิติต่างๆ	ซึ�งสามารถนำมาพัิฒินาคณ่ภาพิขุองตนเอง
แลัะครอบัครัวิไดิ์�เป็นอย่างด่ิ์	จาก่น่�ไดิ์�วิางแผู้นจะศึึก่ษาต่อในสาขุาวิิชา
ที่่�เก่่�ยวิขุ�องเพิ่�อต่อยอดิ์ในสิ�งที่่�เร่ยน
	 ฝาก่ถงึน�องๆนกั่ศึกึ่ษาว่ิา	“การเรยีนในมหาวิทิยาลัยัรามคัำแหง
แต่เดมินั�น ผูเ้รยีนต้อิงขยนัอ่ิานหนังสอ่ิ ซัึ�งมหาวิิทยาลัยัมีเทปคัำบ้รรยาย
แลัะส่�อิการเรยีนการสอินต่างๆ ให้นกัศึกึษิาได้เรยีนย้อินหลังัมาโดยตลัอิด 
ยิ�งในสถึานการณ์์ปัจัจุับั้นที�มกีารแพื่ร่ระบ้าดขอิงโรคัโคัวิดิ-19 จังึไม่ต้อิง
ปรบั้ตวัิมาก แต่หากผูเ้รยีนไม่มุง่มั�น ตั�งใจั กจ็ัะไม่สามารถึสำเรจ็ัได้เช่นกนั 
ดงันั�น นักศึึกษิาคัวิรตั�งใจัทำปัจัจับุ้นัให้ด ีจัะได้ไม่ต้อิงมอีิดตีที�น่าเสยีดายแลัะ
ไม่ต้อิงคัดิย้อินกลับั้ไปแก้ไข ซัึ�งจัะทำให้เรามอีินาคัตที�คัวิบ้คัมุได้แลัะราบ้ร่�น”

 นางสาวกฤติกา ช่วนะเสน	บััณฑิิต
เก่่ยรตินิยมอันดิ์ับั	1	(เหร่ยญที่อง)	จาก่คณะ
วิิที่ยาศึาสตร์	สาขุาเคม่	ปัจจ่บัันดิ์ำรงตำแหน่ง
ก่รรมก่ารผู้้ �จัดิ์ก่าร	บัริษัที่	เพิาเวิอร์พิอยที่์	
เซ็นเตอร์	จำกั่ดิ์	ประก่อบัธี่รก่ิจ	ดิ์�านที่่�พัิก่แลัะ
โรงแรม	แลัะที่ำธี่รก่ิจเป็นตัวิแที่นจำหน่าย
ผู้ลัิตภัณฑิ์เสริมอาหารเพ่ิ�อส่ขุภาพิ	ก่ลั่าวิวิ่า	
ก่ารเร่ยนก่ารสอนขุองมหาวิิที่ยาลััยรามคำแหงเอ่�อประโยชน์ให�ก่ับัคนที่่�
จำเป็นต�องเร่ยนแลัะที่ำงานไปดิ์�วิย	ไดิ์�ม่โอก่าสเขุ�าถึงก่ารศึึก่ษาเร่ยนร้�
ง่ายขุึ�น	โดิ์ยสามารถเลั่อก่วิิชาที่่�จะลังเร่ยนไดิ์�ตามเวิลัาที่่�เราวิางแผู้น
จดัิ์สรรไวิ�ไดิ์�	อ่ก่ที่ั�งมว่ิด่ิ์โ่อคำบัรรยายย�อนหลังั	ส่�อก่ารเรย่นก่ารสอนต่างๆ	
คอยอำนวิยควิามสะดิ์วิก่	ให�ท่ี่ก่คนสามารถเขุ�าถึงวิิชาพิ่�นฐานไดิ์�ที่่ก่วิิชา	
ซึ�งตนเองเร่ยนแลัะที่ำงานควิบัค้่ก่ัน	ในปีแรก่จะเขุ�ามหาวิิที่ยาลััยเฉพิาะ
วิิชาที่่�ต�องฝึก่ปฏิบััติแลัะเขุ�าสอบั	
	 เม่�อต�องเร่ยนวิชิาหลักั่เคม	่จำเป็นต�องเขุ�าฟังบัรรยายก่บััอาจารย์
แลัะฝึก่ปฏิบััติ	(เขุ�าแลั็บัที่ดิ์ลัอง)	ที่ำให�ค่อนขุ�างหนัก่ที่่�ต�องแบั่งเวิลัา
ระหวิ่างก่ารเร่ยนก่ับัก่ารที่ำงานท่ี่�ยังทัี่บัซ�อนก่ันอย้่	สิ�งที่่�ยาก่ท่ี่�ส่ดิ์	ค่อ
เร่�องก่ารจัดิ์สรรเวิลัา	เน่�องจาก่ไม่สามารถเขุ�าเร่ยนไดิ์�ที่่ก่วัิน	จึงต�อง

พิยายามเลั่อก่วิันที่่�สามารถเก่็บัรายวิิชาต่างๆให�ไดิ์�มาก่ที่่�ส่ดิ์	แลัะเพ่ิ�อ
ประหยัดิ์เวิลัาที่ำควิามเขุ�าใจดิ์�วิยตนเองในวิิชาที่่�ม่อาจารย์บัรรยาย	
หาก่ไม่เขุ�าใจจะถามอาจารย์ที่ันที่่	เพ่ิ�อไม่ให�ติดิ์ค�างมาเป็นภาระ
ในภายหลััง	สำหรับัก่ารเตร่ยมตัวิสอบั	จะแบั่งเวิลัาในก่ารอ่านหนังส่อ
วิันลัะหนึ�งถึงสองชั�วิโมง	แลัะที่ำสร่ปสิ�งที่่�สำคัญไวิ�มาอ่านที่บัที่วิน
	 ศึรัที่ธีาในระบับัตลัาดิ์วิิชาขุองมหาวิิที่ยาลััยรามคำแหง	
ที่่�เปิดิ์โอก่าสให�คนที่่ก่ระดัิ์บัชั�น	หร่อคนที่่�ขุาดิ์โอก่าสที่างก่ารศึึก่ษา
ในที่ก่่รป้แบับั	ไม่ว่ิาจะเป็นที่างดิ์�านก่ารเงนิ	เวิลัา	ไดิ์�มโ่อก่าสไดิ์�เลัอ่ก่เรย่น
ในสาขุาวิิชาที่่�ตนเองต�องก่ารในราคาที่่�เร่ยก่วิ่าที่่ก่คนสามารถเร่ยนไดิ์�
ในขุณะเดิ์่ยวิก่ันเช่�อมั�นไดิ์�วิ่าจะสำเร็จเป็นบััณฑิิตที่่�ม่ค่ณภาพิ	ที่ำให�ร้�สึก่
ภ้มิใจแลัะเป็นเก่่ยรติที่่�ไดิ์�สำเร็จก่ารศึึก่ษาจาก่สถาบัันแห่งน่�	ขุอฝาก่วิ่า	
“เก่อิบ้ทุกคันคังเคัยได้ยินวิ่ามหาวิิทยาลััยรามคัำแหง เป็นมหาวิิทยาลััย
ที�เข้าง่ายแต่จับ้ยาก เป็นคัวิามจัริงส่วินหนึ�ง เพื่ราะการเรียนที�นี�ไม่มีใคัร
มาบ้ังคัับ้ได้ ต้อิงรู้จัักบั้งคัับ้ตัวิเอิง เพื่ราะฉะนั�น นักศึึกษิารามคัำแหง
ที�สามารถึสำเรจ็ัได้ จังึต้อิงมีเป้าหมายที�ชดัเจัน รูจ้ักัแบ่้งเวิลัา แลัะมวีินิยั 
ที�สำคััญท้อิได้แต่ต ้อิงไม่เลัิกลั้มคัวิามตั�งใจั ก็จัะสามารถึประสบ้
คัวิามสำเร็จัได้ทุกคัน”

สามบััณฑิิตคณะวิิทยาศาสตร์์สามบััณฑิิตคณะวิิทยาศาสตร์์  เผยเทคนิิคพิิชิิตเหรีียญทองเผยเทคนิิคพิิชิิตเหรีียญทอง

พิรี้อมฝากพิรี้อมฝาก  “ตั้้�งเป้้าหมายชีีวิิตั้เพื่่�อไป้สู่่�ควิามสู่ำาเร็็จ”“ตั้้�งเป้้าหมายชีีวิิตั้เพื่่�อไป้สู่่�ควิามสู่ำาเร็็จ”



ข่าวรามคำาแหง (ฉบ่บท้้� ๕๒)   วันที่  ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕๘

มุ่.ร�มุ่ฯ	จด่้ง�น	“สืบัส�นศลิ้ำป็วฒ่นธรรมุ่มุ่.ร�มุ่ฯ	จด่้ง�น	“สืบัส�นศลิ้ำป็วฒ่นธรรมุ่
ป็ระเพีณวีน่สงก่ร�นต์	ป็่	ป็ระเพีณวีน่สงก่ร�นต์	ป็่	๒๕๖๕๒๕๖๕””

 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง พร ้อมดี ้วิย ว่าที่่�พันตร่ ดร.โยธิิน 
ไพรพนานนท์ี่ ผู้้้อำนวิยการกองกิจการนักศึึกษา ผู้้้รับผู้ิดีชอบดี้แลั
การทำงานของศึน้ย์พกัคอยสำหรบัผู้้ป่้่วิยโควิดิี-19 “ซีพี ีรามคำแหง 
นพรตันราชธิานี” แลัะคณะผู้้บ้ริหารมหาวิทิยาลัยั ร่วิมส่งทมีแพทย์ 
พยาบาลั ป่ระจำศ้ึนย์พักคอยฯ ในโอกาสที�ป่ิดีศึ้นย์พักคอยฯ แลัะ
ส่งผู้้้ป่่วิยรายสุดีท้ายที�รักษาหายกลัับบ้าน เม่�อวิันที� 29 มีนาคม 
2565 ณ อาคารพิริยะราม มหาวิิทยาลััยรามคำแหง

ม.ร. อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ฯ                                                             
                             (ต่่อ่จาก่หน้า 1)

วนัองัคารที ่5 เมษายน 2565 (รวม 7 คน) 
1.	ศึาสตราจารย์จงรัก่ษ์	ผู้ลัประเสริฐ	
			ปริญญาปรัชญาดิ์่ษฎี่บััณฑิิตก่ิตติมศึัก่ดิ์ิ�	
			สาขุาวิิชาวิิที่ยาศึาสตร์สิ�งแวิดิ์ลั�อม	
2.	ศึาสตราจารย์ศึ่ภวิรรณ	ตันตยานนที่์	
			ปริญญาปรัชญาดิ์่ษฎี่บััณฑิิตก่ิตติมศึัก่ดิ์ิ�	
			สาขุาวิิชาเคม่	
3.	นายวิ่ระพิลั	จิรประดิ์ิษฐก่่ลั	 	
			ปริญญาปรัชญาดิ์่ษฎี่บััณฑิิตก่ิตติมศึัก่ดิ์ิ�
			สาขุาวิิชาเศึรษฐศึาสตร์
4.	นายประวิิที่ย์	แต่งอัก่ษร	 		
				ปริญญาศึิลัปศึาสตรดิ์่ษฎี่บััณฑิิตก่ิตติมศึัก่ดิ์ิ�
				สาขุาวิิชาส่�อสารมวิลัชน	
5.	นายอาที่ิวิราห์	คงมาลััย	 	 	 				
				ปรญิญาศึลิัปก่รรมศึาสตรมหาบัณัฑิติกิ่ตตมิศึกั่ดิ์ิ�
				สาขุาวิิชาดิ์นตร่สาก่ลั	
6.	นางสาวิจิราภรณ์	เลั็ก่พิงศึ์	 		
				ปรญิญาศึลิัปก่รรมศึาสตรมหาบัณัฑิติกิ่ตตมิศึกั่ดิ์ิ�
				สาขุาวิิชาดิ์นตร่ไที่ย	
7.	นางจำปา	แสนพิรม	 		 	
				ปริญญาศึิลัปก่รรมศึาสตรบััณฑิิตก่ิตติมศึัก่ดิ์ิ�
				สาขุาวิิชานาฏก่รรมไที่ย	

ม.รามฯ ปิิดศููนย์์พัักคอย์ฯม.รามฯ ปิิดศููนย์์พัักคอย์ฯ โควิิด-19 โควิิด-19ม.รามฯ ปิดศูนย์พัักคอยฯม.รามฯ ปิดศูนย์พัักคอยฯ  โควิด-19โควิด-19

 ผู้้�รว่มงานแตง่กายด�วยผู้�าไทย พร�อมทั�งสวมหน�ากากอนามยั ผู้้�รว่มงานแตง่กายด�วยผู้�าไทย พร�อมทั�งสวมหน�ากากอนามยั
หรอืหน�ากากผู้�า เข�ารว่มงาน หรอืหน�ากากผู้�า เข�ารว่มงาน 

 เพื่อร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ่ของไทย  เพื่อร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ่ของไทย 
และเข�าใจัถึงประวัติความเป็นมา รวมทั�งความสำคัญ่ของและเข�าใจัถึงประวัติความเป็นมา รวมทั�งความสำคัญ่ของ
ประเพณีไทยวันสงกรานต์ประเพณีไทยวันสงกรานต์
ภายในงานภายในงาน
   • พิธีสรงน�ำพระพุทธร้ป    • พิธีสรงน�ำพระพุทธร้ป 
     ณ ห�องโถง ช่ั�น ๑ อาคารหอประชุ่มพ่อขุนรามคำแหงมหาราช่      ณ ห�องโถง ช่ั�น ๑ อาคารหอประชุ่มพ่อขุนรามคำแหงมหาราช่ 
   • พิธีทางศาสนา พิธีบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให�แก่ผู้้�บริหาร       • พิธีทางศาสนา พิธีบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให�แก่ผู้้�บริหาร    
     และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้้�ล่วงลับ      และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้้�ล่วงลับ 
   • ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์์ จัำนวน ๙ ร้ป    • ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์์ จัำนวน ๙ ร้ป 
     ณ ห�องประชุ่มใหญ่่ อาคารหอประชุ่มพ่อขุนรามคำแหงมหาราช่     ณ ห�องประชุ่มใหญ่่ อาคารหอประชุ่มพ่อขุนรามคำแหงมหาราช่

วันจัันทร์ที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๕ วันจัันทร์ที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต�นไป เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต�นไป 
ณ อาคารหอประชุ่มพ่อขุนรามคำแหงมหาราช่ ณ อาคารหอประชุ่มพ่อขุนรามคำแหงมหาราช่ 

เจั�าของ	 	 มหาวิทิี่ยาลัยัรามคำแหง
บรรณาธกิาร	 ผู้ศึ.ดิ์ร.สรต	่	ปรช่าปัญญาก่ล่ั																																							
ผู้้�ประสานงานข�อมล้สารสนเทศ				นางป่ญญสิา	อรพินิท์ี่																	 

คณะผู้้�จัดัทำข่าวรามคำแหงออนไลน์
บรรณาธกิารผู้้�ช่่วย					รศึ.วิารศิึา		พิลัายบัวัิ				อาจารย์อภสิทิี่ธีิ�		ศึภ่ก่จิเจรญิ				น.ส.พิรรณวิรา		เพิิ�มพิล้ั				น.ส.ก่ล่ัศิึรา		เจรญิสขุ่
กองบรรณาธกิาร	 				น.ส.ก่นษิฐา		ที่องจบัั				น.ส.ศึริภิรณ์		นามพิงษ์				น.ส.โชตมิา		เดิ์ชะราช
ช่่างภาพ	 	 				นายภาณพ่ิงศ์ึ		พิงิไธีสง											
ฝ่ายศิลป์และออกแบบจัดัหน�า					นายสณัฐติ	ิ	เที่ศึสแ่ดิ์ง				นายสยม่พิลั		ศึรพิรหม				นายสภ่ะชยั		อวินศึร	่							

อธิการบดี แสดงความยินดีบัณฑิตฯ      
                                   (ต่่อ่จาก่หน้า 1)

  ผู้ศ.ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่่ อธีิก่ารบัดิ์่	
ม.ร.	ก่ล่ัาวิในโอก่าสน่�ว่ิา	ในนามขุองมหาวิทิี่ยาลัยั
รามคำแหง	ขุอแสดิ์งควิามยินดิ์่ก่ับับััณฑิิต	
มหาบััณฑิิต	แลัะดิ์่ษฎี่บััณฑิิตที่่ก่คน	ขุอช่�นชมใน
ควิามม่่งมั�น	วิิริยะ	อ่ตสาหะจนสำเร็จก่ารศึึก่ษา	
ถ่อเป็นควิามภาคภ้มิใจขุองมหาวิิที่ยาลััย	ขุอให�
ที่่ก่ที่่านเก็่บัควิามภาคภ้มิใจน่�ไวิ�เป็นพิลัังในก่าร
ใช �ช่วิิตอย่างม่เก่่ยรติ	ม่ศึัก่ดิิ์�ศึร่	แลัะย่นอย้ ่
ในสังคมอย่างสง่างามต่อไป
 “วิันรับ้พื่ระราชทานปริญญาบ้ัตรขอิง
ผูส้ำเรจ็ัการศึกึษิา นบั้เป็นวินัที�สำคัญัที�สดุวินัหนึ�ง
คัวิามสำเรจ็ัในคัรั�งนี� เปรยีบ้เสมอ่ินบ้นัไดขั�นแรก
แห่งคัวิามสำเร็จัในชีวิิต แลัะเป็นวิันที�ทุกท่าน
ต่างรอิคัอิยด้วิยคัวิามยินดี แลัะภาคัภูมิใจัยิ�ง 
นับ้แต ่นี� ไปขอิให ้บ้ัณ์ฑ์ิตใช ้วิิชาคัวิามรู ้ เป ็น
เคัร่�อิงม่อิในการประกอิบ้อิาชีพื่ด ้วิยคัวิาม
ซั่�อิสัตย์สุจัริต มีคัวิามขยันหมั�นเพื่ียร ยึดมั�นใน
คัุณ์ธีรรมจัริยธีรรมอิย่างเคัร่งคัรัด ตระหนักใน
ภาระคัวิามรับ้ผิดชอิบ้ แลัะปฏิิ บั้ติหน ้าที�
อิย่างเต็มกำลัังคัวิามสามารถึ ตลัอิดจันแสวิงหา

โอิกาสเพื่่� อิ พัื่ฒนาตนเอิงอิย ่ างสม� ำ เสมอิ 
ให้ก ้าวิทันการเปลัี�ยนแปลังขอิงเทคัโนโลัยี 
สภาพื่แวิดลั้อิม สังคัม เศึรษิฐกิจั ทั�งในประเทศึ 
แลัะต่างประเทศึ”
  อธิ การบ ดี  ม . ร .  ก่ลั ่ า วิต ่ อ ไปวิ ่ า	
ปริญญาบััตรที่่�ไดิ์�รับัเป็นเพิ่ยงส่วินหนึ�งขุองช่วิิต	
จงอย ่าหย่ดิ์ที่่� จะเร่ยนร้ � แลัะขุวินขุวิายหา
องค์ควิามร้ � ใหม่	ๆ	อย่างต ่อเน่�อง	ที่่�สำคัญ
ต�องดิ์ำรงตนอย่างม่สติ	แลัะยึดิ์มั�นในปณิธีาน
ขุองมหาวิิที่ยาลััย	ค่อ	“ควิามร้ �ค้ ่ค่ณธีรรม”	
ซึ�งจะใช �เป ็นแนวิที่างในก่ารที่ำหน�าที่่� 	แลัะ
ประก่อบัอาช่พิให�เก่ิดิ์ประโยชน์มาก่ที่่�ส่ดิ์	เช่�อวิ่า
ที่่ก่คนจะประสบัควิามสำเร็จ	อ่ก่ที่ั�งต �องม่
จิตสาธีารณะ	คิดิ์สร�างประโยชน์ให�แก่่สังคม
แลัะประเที่ศึชาติ	ตลัอดิ์จนขุอให�ช่วิยกั่นรัก่ษา
ช่�อเสย่งแลัะเผู้ยแพิร่เก่ย่รตคิณ่ขุองมหาวิทิี่ยาลัยั
ให�สังคมที่ราบัวิ่า	“รามคัำแหงให้โอิกาสทาง
การศึึกษิากับ้ทุกคันเหม่อินเช่นบ้ัณ์ฑ์ิตที�จับ้
การศึึกษิาไปทุกรุ ่น ต่างอิอิกไปสร้างช่�อิเสียง
แลัะคัุณ์งามคัวิามดี  สมกับ้ที�มหาวิิทยาลััย
รามคัำแหงเป ็นเสาเอิกทางการศึึกษิาขอิง
ประเทศึตลัอิดมา”


	_GoBack

