สมุดเยี่ยม ป ๒๕๔๓
rec no. 131/131
ชื่อ : นายวิชัย จันทรศร
Email : wchantharasorn@chaiyo.com
สวัสดีครับอ.สถาพร ผมตื่นเตนมากกับการไดรับจดหมายเปนครั้งแรก และตองขอขอบพระคุณที่ใหกําลังใจอาน
หนังสือ ถึงแมคะแนนครั้งแรกผมคอนขางผิดหวังแตนั่นไมใชเรื่องสําคัญเทาไร สิ่งที่ตองการคือปรารถนาวิชาที่ดีจาก
อาจารย ที่ผานมาก็คงจะมี อ.สถาพรนี่ละครับที่ผมศรัทธาสิ่งที่อาจารยทําอยู นั่นคือคงเพราะผมศรัทธาในอาชีพครู
เชนเดียวกัน มีความตั้งใจที่จะทําเชนเดียวกับอาจารย เนื่องจากมีอาจารยเปนตัวอยางที่ดี ผมคงตองทําใหดีกวาอาจารย
ผมไมทราบวาอะไรบางในชีวิต ที่หลอหลอมใหอาจารยเปนไดทุกวันนี้ แตวิถีทางที่ผานมาของผม ก็ทําใหผมเขาใจการ
กระทําของอาจารย ณ บัดนี้เปนอยางดี ผมขอเรียกอาจารยวา "เพื่อนรวมอุดมการณ" แมจะดูเสียมารยาทไปนิด ที่จริง
ผมอยากจะเขาไปนั่งคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย หรืออยากขอคําแนะนํา และคํายืนยันของอาจารยเกี่ยวกับความฝนแตที่
แลวมาเชน ระหวางชวงทานอาหารกลางวัน ผมก็ไมเคยไป ถามีโอกาสที่ผมจะไดพบอาจารยอีก อาจจะเปนวิชาอื่น ผม
ก็คงจะตองกลาเขาไปขอคําแนะนําดี ๆ จากอาจารยอีกสักหน ผมเชื่อวามีสิ่งเหลานั้นอยูกับอาจารย ความตั้งใจที่
อาจารยกําลังทําใหเขาใจไวเถอะวา มีคนเขาใจชื่นชม มีคนอยากเดินตาม สิ่งที่ผานมาไมสูญเปลาแนนอน ผมจะหาวิธี
สนับสนุนความตั้งใจของตนเองเพื่อนําสิ่งที่อาจารยบอกไปขยายผลในวันหนา ดวยความเคารพ สวัสดีครับ.
25/02/2001 23:04
rec no. 130/131
ชื่อ : นิรันดร ลูกศิษยมหานคร
Email : niran_rukachart@hotmail.com
ICQ : 102755197
ถามีเวลาจะเขามาทักทายเสมอ แตไมมีโอกาสเขียนลงสมุดเยี่ยม แตเขามาดูทีไร เห็นหนาอาจารยสอนอยูหนาหองทุก
ที แลวก็นึกที่อาจารยสอน โดยเฉพาะความรู ที่ หาที่ไหนไมไดอีกแลว (คงมีคนเดียวกระมังครับที่ทําไดแบบนี้) เมล็ด
ที่อาจารยไดหวานไว รดน้ําดวยความสุข ความลําบากน้ําพักน้ําแรงทุกอยาง เพื่อศิษยและความเปนครู บัดนี้ตนไม
หลาย ๆ ตนคงออกดอก ออกผล สวยงามใหอาจารยไดอิ่มเอม และเดินไปขางหนา ใหแนวทางที่ดีกับ ลูกศิษยตอไป
หมายเหตุจากสถาพร - อา ...ครับ
18/02/2001 15:59
rec no. 129/131
ชื่อ : วัชรินทร วรรณา
Email : watcharin_wanna@hotmail.com
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ขอบคุณมากครับที่สง X-file มาให ฝากบอกอาจารยสถาพรดวยวาคิดถึงมาก
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณครับ :)
18/02/2001 15:59
rec no. 128/131
ชื่อ : ชาญชัย ทิมทับ
Email : ch-timtub@hotmail.com
สวัสดีครับอาจารย ดีใจมากครับ ที่ไดพบอาจารยที่ The Mall บางกะป ไมรูจะพิมพ อะไรครับ ขอใหอาจารยมีความสุข
มาก ๆ นะครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ครับ ๆ วันหลังไปเจอที่อื่น ... อีกก็ไดหวัดดีครับ
18/02/2001 15:59
rec no. 127/131
ชื่อ : ลูกศิษยคนหนึ่ง
มีความสุขมาก ๆ นะครับอาจารยไมรูเปนไรคิดถึงอาจารยครับ
หมายเหตุจากสถาพร –ไมรูใครแตขอบคุณครับ
18/02/2001 15:59
rec no. 126/131
ชื่อ : วัชรินทร วรรณา Email : Watcharin_Wanna@hotmail.com
อยากได X-File ทั้งหมดเลยครับ
หมายเหตุจาก Web Master - จะทะยอยสงใหทาง Email นะครับ - กวิน
18/02/2001 15:59
rec no. 125/131
ชื่อ : apichath
Email : mr.apichath.ubu@thaimail.com
ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลใหอาจารยสถาพร ... และสมปรารถนา ปราศจาคอุปสรรคใด ๆ เนื่อง
ในวันวาเลนไทน ครับ
18/02/2001 19:03
rec no. 124/131
ชื่อ : อารยา
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สุขสันตวันแหงความรักคะอาจารย ขอใหอาจารยมีความสุขกับคนที่อาจารย รักทุก คนเลยนะคะ... หนูรูสึกวาวันนี้
โลกมีสีสันสดใสจังเลยคะ ไมวาจะมองไปทางไหน ก็เห็นแตดอกกุหลาบสีสวยที่ผูคนที่มีความรักมอบใหกัน นี่ขนาด
หนูยังไมมีคนพิเศษ ยังรูสึกอินกะเคาไดขนาดนี้ ยังไงก็ขอใหทุกคนที่เขามาอาน nyakobo มีความสุขในวันแหงความ
รัก นี้ดวยกันทุกคน เลยนะคะ ออม UBU
14/02/2001 14:12
rec no. 123/131
ชื่อ : ศุภวัฒน หอมสมบัติ
กราบสวัสดีครับอาจารย วันนี้อาจารยสบายดีไหมครับ ไมทราบวาวันนี้มีงานเยอะ หรือเปลาครับ ยังไงรักษาสุขภาพนะ
ครับวันนี้ผมมาทํางานที่หอง computer ก็เลยเขียนmail หาอาจารย ไมมีอะไรมากครับ คิดถึงอาจารย ก็เลย มา
เปด web อานครับ วันนี้ผมรบกวนอาจารยแคนี้นะครับ ขอใหอาจารยมีความสุขมาก ๆ นะครับสวัสดีครับ CE 3.UBU
หมายเหตุจากสถาพร - 2 คืนที่ผานมา หลับเปนตาย ยังไมหายเหนื่อยเลยครับ ขอบคุณที่กรุณาเปนหวง หวัดดีครับ
12/02/2001 22:07
rec no. 122/131
ชื่อ : lily
Email : wanida@eng.ubu.ac.th
สุดยอด อะไรดีคะ ยอดมนุษยอุลตราแมน
หมายเหตุจากสถาพร-อาวกระแต (สนง.เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อุบลฯ) รูจัก Nyakobo.com ไดอยางไร ?
11/02/2001 10:21
rec no. 121/131
ชื่อ : Air
วันนี้คิดถึง อาจารย เลยเขามาเขียนสมุดเยี่ยมไวให อานเลน ๆ อาจารยเคยไดฟง บทเพลง นี้คงเคยมีรุนพี่รองใหอาจารย
ฟง พอตัวเองไดฟงเลยนึกถึง อ.สถาพรลองอานดูนะคะ...สถาพร...สะถาพรเปนคนปกษใตความรูมากมายอาชีพเปนครู
ปกลายยายจากละงูมาเปนครูประจําโรงเรียนที่บานดานเกวียนดวยความเต็มใจ สะถาพรสอนหลายวิชา วันนี้เรามาวาด
รูปดูซิ กระดาษดินสอก็มี แจกใหฟรีใหวาดรูปมะเร็ง นักเรียนก็นั่งตัวเกร็ง เพราะวาดมะเร็งไมเปนกันทั้งโรง สถาพรก็
เลยเปนงงปรึกษาภารโรง ผมไมเขาใจเลย ภารโรงก็งงจะตาย เปนจั้งใดไอตัวมะเร็ง สถาพรก็ตอบเซ็ง ๆ วาตัวมะเร็งมี
เปนรอยเปนพัน นั่นมะเร็งหวี่ นี่มะเร็งวัน ผีเสื้อ ตัวนั้น ก็เปนมะเร็ง ชักใยโตงเตงก็มะเร็งมุม ที่บินมาเปนกลม นี่ก็
มะเร็ง...จบแลวคะ หวังวาเมื่ออานแลว อ. คงจะสนุก คลายเครียดไดบาง พักผอนมาก ๆ สุขภาพแข็งแรง นะคะ
หมายเหตุจากสถาพร - เคยฟง มีเทปดวย ลูกศิษยรุนแรก (คุณอาริยะ พันชนะ แหง ก.ท.ม.) ซื้อให ยังเก็บเอาไว แต
ไมไดฟง ฟงแลวปวดประสาท อา
10/02/2001 11:04

สมุดเยี่ยม 2543 -3

rec no. 120/131
ชื่อ : weerathep eamsupanimitr
Email : cmiwrt@newmail.net
ขอทราบทัศนะเกี่ยวกับ " เศรษฐกิจกับวิศวกรรม " วามีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร ตั้งแตสมัยอาจารยทํางานใหม
จนกระทั่งถึงปจจุบัน – ศิษยระลึกครู (MUT)
07/02/2001 17:32
rec no. 119/131
ชื่อ : สายัน พันคูณ
Email : nowence@chaiyo.com
ขอความ :
สวัสดีครับอาจารย ผมเขามาเยี่ยม homepage อาจารยเปนครั้งแรก เพราะผมอยากรูวามีอะไรบาง เมื่อผมไดเขามาแลว
ผมก็รูวาผมนาจะเขามาตั้งนานแลว มีหลายอยางที่ผมสนใจอยูในนี้ ถาผมมีเวลาและโอกาสคงจะไดเขามาอีกครั้ง ถา
ผมมีปญหาเกี่ยวกับ รายงานจะปรึกษาใหมนะครับ ลากอนครับ - สายัน
หมายเหตุจากสถาพร - ครับ ขอบคุณครับ
03/02/2001 21:59
rec no. 118/131
ชื่อ : ฮอ
ผมกลับบานไป 1 อาทิตย เพิ่งมาถึงอุบลหมาด ๆ เมื่อกี้เองครับ ไมรูวาอาจารยเปนยังไงบางครับไดอานวันสิ้นชาติของ
อาจารยแลวตกใจนิด ๆ ครับ เพราะลืมปองกันตัวเองใหรัดกุมจนถึงขนาดนั้น แตตอนนี้ รูแลวครับ วาตองขนาด ไหน
เรื่องที่ผมอยากรูจากครั้งที่แลว ผมก็ทราบแลวครับ ตอนนี้อาจารยคงไมไดคิดอะไรมากแลวเพราะอาจารยคงทราบดี
ครับวายังมีใครอีก มากที่อุบลที่คิดกับอาจารยยังไงครับ ครั้งหนาอาจารยมาไมรู วายังที่บานนายอภิชาติเหมือนเดิมหรือ
เปลาครับ ถาใชผมจะไดไปคุยกับอาจารย ครับ คิดถึงวาจะจบก็ใจหายนิด ๆ ครับ ที่จะไมคอยมีโอกาสนั่งรอบกองไฟ
คุยกันเหมือนเกา เพราะคงหาโอกาสไมไดงาย ๆ เหมือนตอนนี้ครับ สุดทายนี้ขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรง ผมเชื่อใน
สิ่งที่อาจารยตัดสินใจเสมอ วาที่อาจารยทําลงไป อาจารยตรองแลว ครับวาถูกตอง
หมายเหตุจากสถาพร - สอนครั้งสุดทายวันที่ 10 ครับ 09.00-22.00 ครับ เจอกันได หวัดดีครับ
03/02/2001 14:45
rec no. 117/131
ชื่อ : weerathep eamsupanimitr
Email : cmiwrt@newmail.net
สวัสดีครับ อาจารย มีคติประจําใจ ที่เปนอาวุธประจํากาย บางหรือเปลาครับ สละเวลาสักเล็กนอย ออกกําลังกาย ให
ตัวเอง ดวยนะครับ (ดวยใจจริง) เพื่อสุขภาพ จะไดแข็ง.แรง – ศิษยระลึกครูMUT
สมุดเยี่ยม 2543 -4

หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณครับ มีคนสอนวา "อด" หมายถึงอดทน บางทีก็ อดอยาก แตไม ดานไดอายอด ผมเชื่อ
พุทธสุภาษิตวา "ยิ่งไขวควา ยิ่งหางไกล หยุดเมื่อไหรก็จะเจอ” อะไรที่ไมใชของ ของเรา ไป เอามาเดี๋ยวก็ตองคืนเขา อยู
ไดไมนานหรอก เปนอนิจจัง หรือกฎแหงกรรม ชีวิตก็ใช
02/02/2001 17:48
rec no. 116/131
ชื่อ : ศิษยเกา mut
ชั่วดีมีทั่วไป
ใครหา
ใครใฝใครนําพา
พามวย
สอนชนใหคิดได
ดวยใจ ทานนา
ศิษยแซซองสรรเสริญ
จําเริญ มิง่ ขวัญ
หมายเหตุจากสถาพร – ขอบคุณครับ
02/02/2001 13:12
rec no. 115/131
ชื่อ : weerathep eamsupanimitr
Email : cmiwrt@newmail.net
อยากบอกใหคนทั้งโลกรูวาไมมีใครเหมือนอีกแลว คนคนนี้..อาจารย สถาพร โภคา สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับ
(เปนหวงจริงๆ)..ศิษยระลึกครู MUT
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณครับที่กรุณาคิดถึงและเปนหวงสุขภาพ (^o^) ขอให โชคดี และประสบความสําเร็จ
ตลอดไปนะครับ
27/01/2001 11:32
rec no. 114/131
ชื่อ : บิว
Email : bill@poppymail.com
หนูก็เปนนักศึกษามหานครนะคะ หนูก็ไมเคยเห็นหนาอาจารยเลยนะคะแตไดยินเพื่อน ๆ เด็ก 4 ปเลาขานกันมาวา
อาจารยสอนดี ตอนนี้หนูก็เรียน RC design เห็นชื่ออาจารยเปนผูแตงแตหนูเสียดายวาทําไมไมไดรับการ ถายทอด จาก
อาจารยผูแตงโดยตรง หนูไดอานในหนังสือที่อาจารยเขียน ทําใหหนูรูสึกวาอยากเรียนมากขึ้น อยากเกงเหมือนอาจารย
บาง อาจารยทํายังคะถึงจะเกงเหมือนอาจารยบาง สุดทายนี้ขอใหอาจารยมีสุภาพแข็งแรง หวังวาสักวันหนึ่งอาจารยคง
กลับมาถายทอดความรู ใหกับมหานครดังเดิมนะคะ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณที่กรุณามาเยี่ยม ผมไมกลับไปสอนแลวละครับ แต อยางไรก็ตาม โฮมเพจนี้ก็ยังคงมี
ตอไปเทาที่มีแรงทํา ขอบคุณนะครับที่เปนหวงสุขภาพ เหมือนกะที่ใคร ๆ เปนหวงผมก็หวงตัวเองเหมือน กัน แตก็ไมรู
จะทําอยางไร สวัสดี และโชคดีครับ
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26/01/2001 19:52
rec no. 113/131
ชื่อ : จินตหรา ผาสุกกาญจน
Email : phasukkanj@bv.com
สวัสดีอาจารยอีกครั้งคะ รีบเขียนมาเพราะรูสึกวา อาจทําใหอาจารยเขาใจวาหนูเปนวิศวกรแลว ตองกราบ ขอโทษจริง
คะ ตอนนี้เหลือแตรอทํา project ในเทอมหนาอยางเดียวก็จบแลว ตองทํางานไปดวย ไมงั้นไมมีปญญาเรียนคะหนู
เปนรุนลาน จอดรถคะขอฝากบอกเพื่อน ๆ ที่จะเปนวิศวกรในอนาคตดวยนะคะ พวกที่เกลียดภาษาอังกฤษกันนักหัน
มาปรับความเขาใจกับมันซะเถอะเพราะ ยิ่งเกลียดยิ่งเจอ และยิ่งใกลก็ยิ่งเจ็บเหมือนเราไง เปด Nyakobo ดูทุกวัน ดีใจ
มากคะที่อาจารยตอบจดหมายรออาน x - files นะคะขอ ใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดปตลอดไป
คะ รักและเคารพ A+
25/01/2001 16:37
rec no. 112/131
ชื่อ : จินตหรา ผาสุกกาญจน
Email : phasukkanj@bv.com
สวัสดีคะอาจารย หนูเปนลูกศิษยอาจารยจาก ม.มหานคร ที่คิดถึงอาจารยและยังเคารพอาจารยอยู เสมอ รวมทั้ง อ.
สรรค อ.สมพร อ.ชาญพจน ที่เคยสอน และคิดวาเพื่อนๆหลายคนก็คิดเชนเดียวกัน แตไมมีโอกาสไดสื่อใหอาจารยได
ทราบ ปจจุ บันทํางานอยูกับบริษัทฝรั่งคะ มีปญหามากในเรื่องภาษาอังกฤษไมแข็งแรง แตก็พยายามอยู คะเพราะ
อยากจะเปนวิศวะที่นี่ได อังกฤษตอง แข็งแรง เฮอ.. นรกชัด ๆ ดีใจมากคะ ที่มี nyakobo ยามวางก็จะเปด x-files อาน มี
ความรูสึกวาอาจารยไมไดอยูไกล คลายความ คิดถึง อาจารยทุกทานที่จากไป (มีชีวิตที่ดีกวา) เสียดายคอมพิวเตอร ที่
ทํางาน พิมพภาษาไทยไมได ไมงั้นคงจะเขียนมากวนอาจารยบอย ๆ คงไมรบกวนเนื้อที่แลว คะเพียงอยากให
อาจารยทุกทานรูวา ยังมีลูกศิษยอีก 1 คน ที่ยังรักและเคารพอาจารยอยูเสมอ สุดนี้ขออํานาจคุณพระศรีฯ คุมครอง
ให อาจารยมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมีความสุขมาก ๆๆๆๆๆ คะ
ป.ล. ฝากเรียนอาจารย ดร.สรรค ดวยคะวาไป...หลอขึ้นเปนกอง ...อิอิ ดีใจกับ อาจารย ดร.ชาญพจน ดวยคะ (..ขอความ
หายไป..)
หมายเหตุจากสถาพร - นาชื่นชม ที่แมมีอุปสรรคลําบาก ก็ยังรูจักอดทน สรางความ แข็งแกรงใหตัวเอง สันติสุข ไดยิน
เรื่องนี้คงปลื้ม ... ขอใหประสบความสําเร็จ ขอบคุณ และ สวัสดีครับ
24/01/2001 18:13
rec no. 111/131
ชื่อ : ฮอ
นานมากเลยครับที่ผมไมมีโอกาสเขามาแตพอเขามากลับไดอานขอความบางขอความ ที่ไมนาจะเกิดขึ้น ผมพยายาม
เขาไปอานที่ x-file เผื่ออาจารยจะเขียนอะไรไวบาง แตเครื่องมันเขาไมได ผมไมทราบวามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ตอน
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อาจารยมาสอนแตผมจะหาคําตอบใหได ที่นี่ทําใหผมเสียความรูสึกมากพอแลว แตมันจะตองไมใชอาจารย อาจารย
ควรไดรับ แตสิ่งที่ดี ๆ เทานั้น กลับสิ่งที่อาจารยทุมเทดวยใจจริง ถึงใครจะเปนยังไงก็ชางมัน ผมอยากใหอาจารยรูไว
เสมอ อาจารยเปนอาจารยที่ หาไมไดงายๆ ผมภูมิใจที่ไดเรียนและมีโอกาสรับสิ่งดี ๆ ตาง ๆ จากอาจารย ผมอยูขาง
อาจารยเสมอครับ ตอนแรกผมกะจะอวยพรอาจารย ในวันตรุษจีนแตเจอเรื่องนี้กอน ตรุษจีนนี้ อาจารยมีความสุขมาก
ๆ นะครับ ผมกําลังเรงทํา Project อยูครับจะไดหนีจากที่นี่เร็ว ๆ รักและเคารพ
24/01/2001 16:59
rec no. 110/131
ชื่อ : Pee
Email : pee315@yahoo.com
มั่งมีศรีสุข - พี
24/01/2001 13:04
rec no. 109/131
ชื่อ : สันติ เชาวไว
Email : b2141444@mut.ac.th
ผม นักศึกษาที่มหานครนะครับ อยากทราบวาตอนนี้อาจารยไปทําอะไรอยูที่ไหนครับ คืออยากรูครับเพราะตอนนี้ผม
เรียน R.C DESIGN อยู ใชตําราที่อาจารยแตง (...) ก็ผิดหวังนิดหนอยที่ไมไดเรียนกับอาจารย สุดทายนี้ ก็ขอใหอาจารย
มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ
หมายเหตุ จ ากสถาพร - ขอบคุ ณ ครั บ ถ า อยากทราบว า ผมทํ า อะไรอยู ดู ที่ http://www.nyakobo.com/BiodatasdhabhonBhokha.html นะครับ ตําราที่วานั้นเปนของผมนะครับ มีลิขสิทธิ์ครับ แตหากมันจะเปนประโยชนตอ ใครก็
ใชไปเถอะ หากมีขอขัดของสงสัย ก็ถามได แตผมอาจตอบไดไมหมดหรอก ผมก็ยังใชตําราเหลานี้สอนวิชานี้อยู และ
ยังปรับปรุง มันตลอด เวลา หากมีเวลาวางจากสอนหนังสือ ก็เพาะเห็ดฟางบาง เลนเกมตามศูนยการคาบาง ฯลฯ สุดแต
อารมณจะพาไป ออ ๆ ทําโฮมเพจดวยไง ขอบคุณที่มาเยี่ยมครับ คงได คุยกันอีก หวัดดีครับ
22/01/2001 19:09
rec no. 108/131
ชื่อ : พิทักษ
Email : s.toto@chaiyo.com
สวัสดีครับอาจารยสถาพรผมเปนนักศึกษามหานครครับ เพิ่งเขามาดูครั้งแรกครับ อาจารยเปนอยางไรบางครับ ผมได
กลับมาที่มหาลัยอีกครั้ง ในวันนี้ บอกตามตรงคิดถึงอาจารยครับ ไมรูวาอาจารยทานอื่น ๆ (อ. สมพร, อ. ชาญพจน, อ.
สุทัศน) เปนอยางไรบางครับ คงสบายดีนะครับ แมอาจจะไมไดเจออาจารยอีกแตก็ขอใหอาจารยทุกทานมีความสุขมี
รางกาย ที่แข็งแรง อยาเครียดมากพักผอนบางครับ ผมดีใจนะครับ ที่ไดเรียนกับอาจารยทุกทาน แตก็ยังอยากฟงเรื่อง
สนุกๆ ที่อาจารยเลาใหฟงอีก ทายสุดนี้ก็ไมมีอะไรจะเอยอีกแลว จะเขามาดูบอยๆๆครับ รักและเคารพ - พิทักษ
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หมายเหตุจากสถาพร - ขอขอบคุณ (แทนทุกทาน) ที่มีน้ําใจคิดถึงและเปนหวง ทุกคนอยูสุขสบายดี ตางคนตางแยกยาย
ไปทํางาน ผมไม ใชพวกใคร และไมมีใครเปนพวกใคร ใชเปนเพื่อนกัน แตเรื่องถูกผิดก็คือถูก ผิดอยูวันยังค่ํา มันคนละ
เรื่องกัน ไมใชตองไปไหนมาไหน ดวยกัน (นั่นมันนิยายเลือดสุพรรณ) ดร.สมพร ไปสอนหนังสือมหาวิทยาลัยที่
พิษณุโลก ดร.สรรค ไปสอนที่ นครราชสีมา ผมไปสอนที่อุบลราชธานี ชาญพจน กําลังจะเปนดร. อาจารยสุทัศน มี
กิจการของตัวเองทุกคนคงมีความสุขดี ยกเวนผมที่เจ็บปวยเสมอ ๆ แตคงไมตายงายหรอก ยังไมอยากตาย ยังพบ
ทาน เหลานั้ นบางเปนครั้งคราว โลกมัน กลม ผมยังพบเห็นลู กศิษย บอย ๆ ทุกหนแหงในประเทศไทย คงไดพ บ
กัน สวัสดีครับ
21/01/2001 15:17
rec no. 107/131
ชื่อ : ศิวะวงศ ทวีสุข
Email : edland@jorjae.com
กราบสวัสดีอาจารยสถาพรครับ จริง ๆ แลวผมมีความตั้งใจจะเขียนมาหาอาจารยในวันอังคารที่ผานมา ซึ่งตรงกับ
วัน ครูพอดี แตมีความจําเปนตองไปธุระที่จังหวัดอางทอง 2-3 วัน เพิ่งจะวางก็วันนี้พอดี ผมดีใจมากเลยครับที่อาจารย
สงเมลมาหาผม แตนาเสียดายที่อานขอความขางในไมได ไมรูวาเปนเพราะสาเหตุใดตัว อักษรของขอความ error จน
อ า นไม ไ ด เ ลยครั บ แต แ ค นี้ ผ มดี ใ จมากเลยครั บ อาจารย เนื่ อ งในวั น ครู ที่ ผ า นมาผมขออาราธนาสิ่ ง ศั ก สิ ท ธิ์ ที่ อ ยู
คูบานคูเมือง ชวยดลบันดาลใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรงมาก ๆ และประสบความ สําเร็จในทุก ๆ ดานดั่งที่อาจารย
ตั้งใจนะครับ รักและเคารพอาจารยอยางสูงครับ - ศิวะวงศ ทวีสุข
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณครับ ผมสงเมล กลับไปใหมแลวครับ
18/01/2001 23:36
rec no. 106/131
ชื่อ : ศิโรจน
สวัสดีครับอาจารย ก็ขอกราบอาจารยเนื่องในวันครู(แมวาจะผานมา 1 วันแลวก็ตาม) ขอใหสุขภาพแข็งแรง มีแรงสอน
หนังสือไปเรื่อย ๆ นะครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณครับ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพครับ
17/01/2001 03:07
rec no. 105/131
ชื่อ : เฉลิมพงษ
Email : en40130350@eng.ubu.ac.th
สวัสดีครับอาจารยผมพอจะทราบเรื่องอยูบางครับ ก็ไดแตบอกนองคนที่รูจักวานักศึกษาโยธา(อุบล) ป 4 รักและเคารพ
อาจารยมาก การที่กลุมคนกลุมหนึ่งจะศรัทธา ในตัวใครสักคนพรอมๆกัน ผมวายากนะครับ แตมันก็เกิดกับพวกผม
และมันก็ยากที่จะ อธิบายใหคนอื่นทราบ พวกผมขอเปนกําลังใจใหอาจารยครับ ดวยความเคารพอาจารย - สวัสดีครับ
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หมายเหตุจากสถาพร - ...
17/01/2001 00:23
rec no. 104/131
ชื่อ : zulu
Email : suriya576@yahoo.com
ICQ : 101901117
กอนอื่นใดก็ตองกลาวคําสวัสดีคุณครูกอนนะครับ ...ตอนที่ผมเขียนสมุดเยี่ยมนี้ ผมจะ วันนี้ตองสงงานดวยครับ แต
เกือบเสร็จแลวบอกตรงๆไมคอยอยากลอกเลยครับ..พอผมเลนเนตไดสักพักก็ถามตัวเองวาเราจะไปเวบอะไรดี(รูไม
คอยมาก)...ก็ไปเวบสนุกก็ไป เจอกับเวบหนึ่ง...คือ www.nyakabo.com ครับจําไดวา เปนของคุณครูครับ ...ผมก็เลยเขา
มาดูเพื่อน ๆ เคยเลาใหผมฟงวา เวบนี้มีทีเด็ดที่...X-file ครับผมก็ลองเปดดูครับ ...แตตองตกใจครับวาตอง ดาวนโหลด
...ซึ่งบอกตรง ๆครับวาขี้เกียจรอครับ...ก็เลยลองดู... แลวเปดอาน...อานไปขําไปบางก็ใหแงคิด...สติ...ปญญา...และบาง
ก็ตรง กับผมบาง...อานแลวรูสึกดีครับ...อานแลวมีกําลังใจดีครับ ผมวานะครับเมื่ออานแลวมาคิด...พอสรุปไดวาสูงสุด
คือสามัญ...ก็ทายนี้ปใหม ให คุณครูมากดวยสุขภาพที่แข็งแรง...โรคภัยไม กล้ํากราย...ตลอดปและตลอดไปครับ..
ขอบคุณมากครับ - ผี2001
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณคําอวยพรครับ ขอใหโชคดีเชนกันขอบคุณที่กรุณาพูด ถึง X-File ครับ หวัดดีครับ
14/01/2001 07:20
rec no. 103/131
ชื่อ : นายไพโรจน การเกษ
Email : karaket1857@chaiyo.com
กราบเรี ย นอาจารย ที่ เ คารพ เนื่ อ งในโอกาสป ใ หม นี้ ข ออาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย ดลบั น ดาลให อ าจารย มี
สุขภาพ แข็งแรง มีความสุขตลอดไป.(นักศึกษา ม. อุบล)
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณครับ ขอใหมีความสุขและโชคดีตลอดไปเชนกัน
10/01/2001 12:48
rec no. 102/131
ชื่อ : aniruth
Email : K_SMITH_TH@YAHOO.COM
สวัสดีปใหม 2544 ครับอาจารย ขอใหอาจารยมีความสุขมากๆนะครับ สําหรับผมขอความเมตตาจากอาจารยสักนิด
เกี่ยวกับ file การสอน วิชาวิศวกรรมขนสงและวิชาวิศวกรรมทาง ในรูปแบบ ppt.เต็มรูปแบบ จะนํามาใชงานอบรม
พนักงานในฝายโครงการพิเศษ การรถไฟฯครับ
09/01/2001 12:46
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rec no. 101/131
ชื่อ : สุทัศน สุวรรณสินพันธุ
Email : sutato@hotmail.com
ICQ : 102961645
กราบเรียน อ. สถาพร มั่ง ผมไมเคยเรียนกับอาจารยเลยแมแตวิชาเดียว แตก็รูสึกยินดีที่ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น ประสบการณและเฮฮากันบาง ตามแตโอกาสจะอํานวย webนี้ก็ยอดเยี่ยม และก็ทําตัวเปนประโยชนตอเพื่อน
รวม โลก และโดยเฉพาะเพื่อนรวมอาชีพยิ่งวิศวกร ที่มือใหมหัดขับ จะไดมีที่พึ่งพิงไถถามความเห็น และขอคําแนะนํา
ได จะไดไมทํา อะไรเปน ๆ หรือเสี่ยง ๆ ใหนาหวาดเสียว ขอเชียรใหทําไปนาน ๆ แลวจะมาชวย jam บางเปนครั้งคราว
เมื่อ ชาติตองการ ขอบคุณ ...
หมายเหตุจากสถาพร - ตองคารวะอาจารยสุทัศน สุวรรณสินพันธุ ทานเปนเสมือน ทั้งวิศวกรรุนพี่ เพื่อนสนิท เปนยอด
ฝ มื อ คนหนึ่ ง ของเมื อ งไทย ท า นเคยเป น อาจารย พิ เ ศษหลายสถาบั น มี ค วามเชี่ ย วชาญพิ เ ศษหลาย ๆ เรื่ อ ง
โดยเฉพาะ คอนกรี ต อั ด แรง โครงสร า งเหล็ ก เครื่ อ งจั ก รกลในงานก อ สร า ง ที่ สํ า คั ญ คื อ ศาสตร แ ห ง การ
ทําลาย (อาคาร) นับเปนโอกาสอันดี ที่นักศึกษาและทานทั้งหลายจะถามปญหา เพราะมีผูรู ชวยตอบเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ทาน ขอคารวะอาจารยสุทัศน และขอบคุณครับ
06/01/2001 01:53
rec no. 100/131
ชื่อ : ศิวะวงศ ทวีสุข
Email : edland@jorjae.com
สวัสดีครับอาจารยครับ นี่เปนครั้งที่สอง ที่ผมแวะมาเอยคําวาสวัสดี และพูดคุยกับอาจารยเปนตัวหนังสือแทน คําพูด
สงผานหนาจอคอมพิวเตอร ทั้งที่ใจจริงอยากจะคุยกับอาจารยบอยๆ หรือทุกครั้งที่เขามาที่ nyakobo.comแตเกรง วา...
อาจารย จะเบื่อซะกอนก็เลยคิดวาประมาณอาทิตยละครั้งนาจะไมมากไมนอย ปใหมอาจารยไดไปพักผอนที่ไหนมา
บางหรือเปลา ครับสวนผมเฝาบานทั้งสี่วันเลยตองอยู ใหขาวหมา!!! เพราะที่บานผมเคาไป ตจว.กันหมดบานก็...ไมมี
อะไรแลวละครับ อยาก แวะ มาสวัสดีและทักทายอาจารยนะ ครับ และอีกหนึ่งอยางที่ขาดไมไดคืออยากใหอาจารย
พักผอนมากๆ นะครับอาจารย ของผมจะ ไดสบายทั้งกายและใจสักที... ดวยความเคารพอาจารยอยางสูง จาก...ลูกศิษย
ที่ภูมิใจทุกครั้งเมื่อไดบอกกับผูอื่น วา "อาจารยผมชื่อสถาพร โภคา"
หมายเหตุจากสถาพร-ปใหมไปตางจังหวัด ขอบคุณที่กรุณาระลึกถึง และเปนหวง โชคดีมีสุขตลอดไปเชนกันนะครับ
05/01/2001 15:55
rec no. 99/131
ชื่อ : Jul
Email : Julas@thaiengineering.com
ขออวยพรใหอาจารยสุขภาพแข็งแรง ทํางานที่รัก ที่ชอบ และมีความสุขหลาย หลาย
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หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณครับ
04/01/2001 21:41
rec no. 98/131
ชื่อ : เฉลิมพงษ
Email : en40130350@eng.ubu.ac.th
สวัสดีปใหมครับอาจารย ปใหมนี้ผมไมขอ ใหอาจารยเปลี่ยนไปเปนอยางโนน อยางนี้หรอกครับ แตผมจะขอให
อาจารยเปนอาจารยคนเดิม ที่เต็มเปยมไปดวยพลังแหงความเปนคร ู(ผมวาคําวาครูดูมีพลังมากครับ)เปนผูใหที่ยิ่งใหญ
คอยสั่งสอน พวกผมและรุน นองใหมีความรูเพื่อใชในการทํางานตอไปในอนาคต ที่สําคัญผมขอใหอาจารยมีสุขภาพ
แข็งแรง และขอใหมีคนทัก อาจารยวาเปนนักศึกษาโยธาเหมือนเดิมนะครับ ผมไมคอยไดเขามาเลยเพราะมีการบาน
เยอะ จะพยายามเต็มที่ครับยังจําคําที่ อาจารยพูดไดเสมอวา "เรียนกี่ป ก็เรียนไปเถอะ ขอใหตั้งใจเดี๋ยวก็จบเอง" และผม
ก็จะยึดถือและปฏิบัติตามขอบคุณอาจารยมาก ครับ ดวยความ เคารพอยางที่สุด สวัสดีครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณยุงครับ
04/01/2001 18:41
rec no. 97/131
ชื่อ : อารยา ออมเองคะ
Email : aom04@thaimail.com
สวัสดีปใหมคะอาจารย ขอใหอาจารยมีความสุขมากๆสุภาพแข็งแรงสมบูรณ อยูเปนรมโพธิ์รมไทรใหลูกศิษย นาน
ตราบเท า ที่ จ ะเป นไปได (หนู ก็ อ วยพรให คุ ณ พ อ แบบนี้ เ หมื อ นกั น ค ะ ) รั ก อาจารย ม ากเลยค ะ วั น นี้ ไ ม มี เ รื่ อ ง
เครียด ๆ มา ปรึกษาหรอกคะ เพิ่งมีเวลามานั่งเลนเน็ท แตเดี๋ยวก็จะ กลับ แลวละคะ(...) บาย..บายคะ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณครับ แปลวาไรฟะ งง
04/01/2001 18:26
rec no. 96/131
ชื่อ : เกาเทียนหัว CE UBU
Email : kaotienhua@thaimail.com/
สวัสดีปใหมครับอาจารยสถาพร ปใหมนี้ศิษยคนนี้ขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรง โรคภัยไมเบียดเบียน จะไดมี กําลัง
วังชามาอบรมสั่งสอนพวกผมทุก 2 อาทิตย ผมสังเกตดูพฤติกรรมของอาจารยมหาลัยสวนใหญ จะไมคอยชอบออก
กําลัง กาย จึงอยากใหอาจารยออกกําลังกายบางนะครับ จะไดแข็งแรง -รักอาจารยครับ DUCK
หมายเหตุจากสถาพร-ขอบคุณครับ
04/01/2001 13:11
rec no. 95/131
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ชื่อ : พรพจน ไชยะกิตติรัตนา (หมู)
Email : Nu_aoy@lemononline.com
สวัสดีปใหมครับ ในศุภวาระดิถี ขึ้นปใหม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย ชวยดลบันดาล
ใหอาจารยสถาพรมีความสุข ปราศจากการเบียดเบียนของโรคราย อุปสรรค & พวกพรรคมาร มีลูกศิษยที่นารักๆๆๆๆ
... ตลอดไป ... ชั่วกาลนานครับ ออ เกือบลืมของขวัญปใหมซะแลวครับ ใหอาจารยเลือกเอาก็แลวกันนะครับ อืม
...(XXX) ที่ ....ครับ
02/01/2001 23:56
rec no. 94/131
ชื่อ : เกรียงศักดิ์ เส็งวัฒน
Email : kriengsak.s@thaimail.com
สวัสดีปใหมครับอาจารย ในปใหมนี้ขอคุณพระศรีรัตนไตรจงคุมครองใหอาจารย สถาพรโภคา และครอบครัว มี
สุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรงตลอดไปครับ และหายปวยเร็วๆ ครับ สิ่งไมดีตาง ๆ ที่เขามาเบียดเบียนขอใหผาน
พนไป ดวยดีครับ ดวยความเคารพอยางสูงยิ่งครับ
หมายเหตุจากสถาพร-ขอบคุณครับ...ผมยังไมมีครอบครัวแตอยากจะมีตามคําทํานาย วาคงเร็ว ๆ นี้
01/01/2001 22:51
rec no. 93/131
ชื่อ : ศุภโชค ตันติพงศเกิดสุข
Email : www@thaiengineering.com
ICQ : 66411888
Homepage : http://www.thaiengineering.com
สวัสดีปใหมครับผม
ขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรงมาก ๆ นะครับ สิ่งที่กวนใจตางๆของใหปใหมนี้หมดสิ้นไปนะครับ
. /\ + * * * . + * + * ~ * /\
/ \ * + ' + : * + * + * */ \
/ \ + * Happy New Year + * + * / \
/_ _\ * * ' (^ - ^ ) * + + + / _ _ _\
::____ * ______ *(
)*____ *______* : :
30/12/2000 21:42
rec no. 92/131
ชื่อ : นายเดนชัย โสมเกษตรินทร
Email : gear8@lemonOnline.com
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สวัสดีครับอาจารย ผมเปนลูกศิษยคนหนึ่งของอาจารย ที่เคารพศรัทธาและประทับใจการสอนของ อาจารยมากที่สุด
ตอนนี้ผมเรียนอยูป 4 แลวและเปนผูชวย อาจารยวิชาวิศวกรรมสํารวจ ผมไดสมัครสอบปริญญาโทที่ ม.เกษตร ฯ
วิศวกรรม ขนสง ซึ่งจะสอบในวันที่ 4 ม.ค.44 นี้สาเหตุที่ผมเลือกเรียนเพราะผมประทับใจและรักวิชาวิศวกรรมขนสง
ซึ่งเปนวิชาเดียวที่ผมไดมี โอกาสเรียนกับอาจารย เปนเหตุจูงใจใหผมตัดสินใจเลือก เรียนวิศวกรรมขนสงแตเพียงสาขา
เดียวสิ่งที่ผมตั้งใจและใฝฝนคือไดนําความรูที่ได กลับไปพัฒนาชนบทและหมูบานของผม ผมอยากทํางานกรมทาง
หลวง เพราะผมคิดวาการสรางถนน สะพาน ดีกวาการสรางตึกอาคาร เพราะวาเปนการ ไดทําประโยชนใหแกสวนรวม
สิ่งที่ไดรับนอกจากเงินเดือนก็คือ ความภาคภูมิใจดวย ผมมีนองชายคนหนึ่งเรียนวิศวะที่ ม.อุบล ผมเปนคนหนึ่งมาจาก
ชนบท (จ.อุบลราชธานี) และตอนนี้อาจารยไดไปสอนที่ม.อุบล นับเปนบุญของชาวจ.อุบลและนักศึกษาม.อุบล มากที่
จะไดมีโอกาสรูจักอาจารยและไดรับการถาย ทอดความรูจากอาจารยใกลถึงปใหมแลวผมขอถือโอกาสนี้อวยพรให
อาจารยมีสุขภาพ แข็งแรง และ เปนที่รักของบรรดาลูกศิษย และ บุคคลทั่วไปตลอดไปนะครับ ระลึกถึงอาจารยเสมอ
นายเดนชัย โสมเกษตรินทร 40-111-008
หมายเหตุจากสถาพร - ขอใหไดเรียน และทํางานสําเร็จตามปรารถนาขอขอบคุณ คําอวยพร (โดยเฉพาะ สุขภาพ
แข็งแรง ปนี้ไมรูรอดหรือเปลา) สวัสดีปใหมครับ
29/12/2000 03:59
rec no. 91/131
ชื่อ : สมจิตร(ซง)
Email : somchit@thaiengineering.com
happy new year ครับ ขอใหพี่ปอปมีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดไปครับ
หมายเหตุ จ ากสถาพร - ขอบคุ ณ ซ ง (คุณ สมจิ ต ร เป ยมเปรมสุ ข ) ผู อุป การะ Nyakobo.com ให ผ ม "บ า บอคอแตก"
ตามนิสัย ขอใหมีความสุข เจริญกาวหนาทุกประการตลอดไป ผมจะ "รักษาสุขภาพ" ตามที่หวง หวัดดีครับ
28/12/2000 20:49
rec no. 90/131
ชื่อ : somsak Leungvichchareon
Email : somsak5942@hotmail.com
Happy new year :) to p Pok and other friends in AIT. Have a good time na krub ^^!
Kung
หมายเหตุจากสถาพร - หวัดดีปใหม กังซัง (อาจารย ดร.สมศักดิ์) จากพี่ปอก
28/12/2000 18:32
rec no. 89/131
ชื่อ : soj6p
Homepage : http://i.am/realtraveller
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อยากให อาจารยเปลี่ยนชื่อ X-file หรือเพิ่มชื่อวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไรในหัวขอนะครับ จะไดเลือกอานไดหนอย ไม
ตองจิ้มทุกเรื่อง ขอบคุณครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ครับ เดิมคิดจะทํา แตไมไดทําเพราะ ผมคิดอะไรไดก็เขียน คนพิมพ x-file มี 4 คน บางคนไมได
อยูกรุงเทพ Web master มี 3 คนสื่อสารกันลําบากและ เกรงใจเขาหากตองมาเสียเวลาแก สารบาญในหนาหลักหรือ
หนารองดวย จะลองทําดูหรือไมก็บอกในหนาหลักวา X-file นี้มีเรื่องอะไรบาง.
28/12/2000 10:29
rec no. 87/131
ชื่อ : นายศิวะวงศ ทวีสุข
Email : edland@jorjae.com
สวัสดีครับอาจารยครับ ผมเปนนักศึกษาม.เทคโนโลยีมหานคร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ครั้งหนึ่งผมเคยไดมีโอกาส
เรียนวิชาวิศวกรรมขนสงกับอาจารย แตวิชาออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กผมก็ยังใชตําราของอาจารยอยู ผมเปนอีกคน
หนึ่งที่นิยมแวะเวียนเขามาที่เวบไซทของอาจารยอยูเสมอๆ เพราะวาผมมีความศรัทธาในตัวอาจารยและอาจารย ...
อยางมาก กระผมจึงขอถือโอกาสในวาระดิถีขึ้นปใหมนี้ ขอใหอาจารยมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและมีความสุขไป
ตลอดไมเพียงเฉพาะแคปใหมนี้เทานั้นนะครับ เพื่อจะไดเปนที่ปรึกษาของนักศึกษาและวิศวกรใหมนานๆนะครับ ดวย
ความเคารพอยางสูง นายศิวะวงศ ทวีสุข 39-111-812
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณมาก ๆ นะครับ คงไดพบกันอีก แมวันหนา ... ที่ผมเปนแคนายสถาพร เหมือนอยางที่
เคยเปน ... จึงไดขออนุญาตตัดขอความบางสวนออก ไมอยาก สวัสดีครับ
24/12/2000 09:17
rec no. 86/131
ชื่อ : วีรพันธ ธีระวร
Email : oam.v@thaimail.com
หวัดดีครับ อ.ที่เคารพ ดีใจมากครับที่ อ.ทําโฮมเพจนี้ขึ้นมาและรูสึกเสียดายมากที่วันรับปริญญาที่ไบเทค ไดเจอกะ
อาจารยแปบเดียวเอง แลวตอนนี้ อาจารย เปนอยางไรบางครับ ก็ขอสวัสดีปใหมลวงหนาและขอให อาจารยมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง สมบูรณครับผม ศิษยเกา MUT.
หมายเหตุจากสถาพร - ขอขอบคุณ วีรพันธครับ ขอใหไดเรียนตอในสาขาที่อยากเรียน คงไดเจอกันอีก หวัดดีครับ
23/12/2000 22:26
rec no. 85/131
ชื่อ : อภิชาติ
Email : mr.apichath.ubu@thaimail.com
Homepage : http://www.thai.net/apichath/
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สวัสดีปใหม 2544 ครับ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลใหอาจารยสถาพร มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกาย
และใจ ตลอดปและตลอดไปครับ ผมไดอานเอ็กไฟล12แลวรูสึกวาไดรูอะไรบางอยางมากขึ้นครับ สวัสดีป ใหมครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณอภิชาติ แหง ม.อบ. ครับ เจอกันนะครับ
23/12/2000 22:21
rec no. 84/131
ชื่อ : boon05
Email : boon05@hotmail.com
ผมยังไมไดคําตอบที่อาจารยสัญญาวาจะตอบผมทาง อีเมลล ผมยังรอคําตอบดวยความกระวนกระวายอยูไมรูวาจะทํา
อยางไรตอไป ผมถามมาเมื่อ 12/10/00 เรื่องบานทรุดจะแกไขอยางไร กลุมใจมากยังหาทางออกไมไดเลย หวังวา
อาจารยคงไมลืม ผมก็จะคงรอคําตอบตอไป ขอบคุณครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ผมไมลืม เขียนไวแลวแตไมไดมีโอกาสสง ปวยทั้งกายใจ และผมขอเอกสารจากทานผูรู มาให
อานดวย ผมขอไวสักวันที่ 2-3 มกราคมก็แลวกันนะ (ผมกลับกรุงเทพ 2 มกราคม2544) จะตอบและสงเอกสารให ไม
ตองกลุมใจแลว มันไมพังหรอกถาพังก็พังไปนานแลว ไวคอยคิดวาจะแกอยางไรดี ... ผมจะยายขอความนี้ไปไวที่
กระดานขาว (ถาม -ตอบปญหา ในกระทูที่ตั้งไวนะครับ) หวัดดีครับ
23/12/2000 22:00
rec no. 83/131
ชื่อ : เกรียงศักดิ์ เส็งวัฒน
Email : kriengsak.s@thaimail.com
กราบเทา อ.สถาพร โภคา ที่เคารพยิ่งครับ วันนี้จะมาบอกเรื่องที่อาจารยยังคางใน X-File 1-11 คราวๆครับ X-File 2
เรื่องโรงแรมรถไฟที่หัวหิน หนา 4, ชวงการเรียนที่ตกต่ํา หนา 5 , X-File5 เรื่อง Super Star หนา 3 , X-File 7 เรื่อง
เงินเดือน ๆ แรกเอาทําอะไรดี หนา 4 (ผมจะไดเงินเดือนแรก ๆ ปใหมนี้ครับ กะวาจะเอาไปซื้อของใหแมครับ) XFile 10 หาเมียเมืองอุบล หนา 4 อิอิ แคนี้ครับอาจารย ที่อยากใหอาจารยเลามีมากกวานี้ครับ แตแคนี้พอกอนครับ
ขอใหอาจารยสถาพร โภคา มีสุขภาพรางกาย และจิตใจที่แข็งแรงในปใหมนี้และตลอดไปครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณเกรียงศักดิ์ครับ ผมจะเลาใน X-File 13 ครับ หากไมจบก็จะพยายามเก็บไวเลาในตอน
ตอไปทันทีครับ ยกเวนเรื่องหาเมีย ตอนนี้แคกําลังเปนรูปเปนราง อา .... สวัสดีครับ
21/12/2000 15:23
rec no. 82/131
ชื่อ : วรยุทธ คล้ําปลอด
Email : klamplod@hotmail.com
ICQ : 17397803
ขอความ :
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สวัส ดีครับ อ.สถาพร เพิ่งทราบวาอาจารยมีเ ว็บแลวพอดี เขา มาดู เว็บของมหาวิ ทยาลัยเลยเจอเขา โดยบังเอิญครั บ
อาจารยสบายดีหรือครับ แลวผมจะเขามาอานเว็บของอาจารยเรื่อย ๆ นะครับ สวัสดีครับ
หมายเหตุจากสถาพร - วรยุทธ เปนลูกศิษยรุนแรก เปนคนที่ชวยบุกเบิกงานตํารา ตั้งแตยังไมมีอะไร จนกลายเปน 4-5
เลมในปจจุบัน ขอบคุณที่มาเยี่ยมครับและเจอกันบอย ๆ นะครับ
rec no. 81/131
ชื่อ : ฮอ
ผมไมไดเขามาหลายวันผมเลยไมทราบวาอาจารยไมสบายตอนนี้อาจารยคงหาย แลวใชมั้ยครับแตถายังผมขอให
อาจารยหายเร็วๆนะครับจะไดมาสอนที่อุบลได เวลาอาจารยมาผมมีเรื่องอยากถามมากครับแตไปทีไรผมก็ไมได็ถาม
ซักที คนอื่นเขาคุยไปหมดไมปลอยโอกาสใหคนอื่นบางเลยแตก็ไมเปนไรครับยังไง เทอมนี้ผมก็คงมีโอกาส ชวงหลังๆ
นี้ผมรูสึกเครียดมาก ตอนนี้เลยไมอยากคิด อะไรเลยครับ กะวาจะอยูเฉยๆซักพัก ปลอยใหเทอมนี้ผานไปกอนจบแลว
คอยบาอีกที ผมพยายามเขาไปอาน xfile แต com ที่ผมเลนมันหวยครับ เขาอะไรก็ไมคอยได ผมเลยไมรูเลยวาอาจารย
เขียนอะไรไวบาง สุดทายนี้ ขอให อาจารย สุขภาพแข็งแรง ดวยความเคารพครับ
13/12/2000 12:00
rec no. 80/131
ชื่อ : เกรียงศักดิ์
Email : kriengsak.s@thaimail.com
กราบเทาอาจารย สถาพร โภคา ที่เคารพยิ่งครับ ขอใหอาจารยหายปวยเร็ว ๆ นะครับ ตอนนี้ผูเขาชมกําลังรออาน XFile12 อยูครับ อยากใหอาจารยเลาเกี่ยวกับเรื่องวิทยายุทธการปองกันตัวเองในการทํางาน(ในชวงวิกฤต)ดวยครับ
หมายเหตุจากสถาพร- ขืนเลาเดี๋ยวเขาหาวาอวดเกง เพราะจริง ๆ แลวไมเกง ครับ แลวจะหาโอกาส ก็แลวกัน
12/12/2000 14:33
rec no. 79/131
ชื่อ : ศิโรจน บุญธาราม
Email : siroteo@yahoo.com
สวัสดีงามๆครับอาจารย คงสบายดีนะครับ พอดีผมไปได homepage มาจากรุนพี่ที่บางมดก็เลยเขามาดูแลวก็ถือโอกาส
ฝากขอความถึงอาจารยดวย ตอนนี้ thesis ผมยังไมคอยกระเตื้องเลยครับ ฝากสวัสดีอาจารยสรรคดวยนะครับ
หมายเหตุจากสถาพร- หวัดดีครับ เมื่อวานเจอสุรศักดิ์ ยังถามถึงไงๆ ก็พยายามหนอยละกัน สําเร็จอยูแลว คงไดเจอกัน
ศิโรจนโชคดีนะครับ
11/12/2000 23:53
rec no. 78/131
ชื่อ : สนณรงค
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สวัสดีครับอาจารย วันนี้วางๆผมก็เลยมาเลน NET ชวงนี้งานเยอะมากเลยครับทั้งกิจกรรมทั้งการบาน เพราะพรุงนี้ก็
เปนวันรับปริญญาพี่บัณฑิต ผมเห็นพี่เขาแลวผมก็อยากรับปริญญาเร็วๆ เห็นพี่ๆเขามีความสุขกันดี ผมก็หวังวาวันรับ
ปริญญาของผมอาจารยคงจะมาดวยนะครับ แลวผมจะออกคาตั๋วเครื่องบินให(ถามีงานทํานะครับ) เรื่องศึกษาตอตอนนี้
ผมก็วาจะลองสมัครหลายๆที่ดูแตยังไมมีขอมูลเทาไหรผมคงตองรบกวนอาจารยชวยหาใหดวยนะครับ แตตอนนี้ผมวา
จะไปสมัครที่เชียงใหมไวกอน สวนที่อื่นคอยวากันอีกที เอาเปนวาแคนี้กอนนะครับแลวจะเขียนมาอีกคราวหนานะ
ครับ แลวเจอกันวันเสารนะครับผมจะไปรับอาจารยเหมือนเดิม
หมายเหตุจากสถาพร - รับปริญญาปลายปหนาผมจะไปเพราะไมมีที่อื่นไหนใหไปอีกแลว ใบสมัครฝากซื้อใหแลวครับ
ขอบคุณที่กรุณารับสง ถามพอครัวดวย กินไรดี เสารนี้ หวัดดีครับ
11/12/2000 13:27
rec no. 77/131
ชื่อ : ผีเสื้อปกบางฯ
ที่เขียนกลอนแนวเดียวกะอาผีฯไงคะ
D-คะ...อาผีฯ มาเยี่ยมอีกแลวคะ....อาผีฯจําอามีนไดปะคะ "มีนา มีน"
ตอนนี้หนังสืออามีน เลมใหมพิมพเสร็จแลวคะ ออกวางตลาดแลว อยากใหอาผีฯ อานจังคะ อามีนสงมาใหจาวตาล
หลายเลม เผื่อจาวตาล อยากสงใหใครที่รักกลอนดวยกัน อาผีฯสงที่อยูมาใหจาวตาลหนอยนะคะ อยากใหอานจริงๆ
จาวตาลเลาเรื่องอาผีฯ ใหอามีนฟงไดมั๊ยยยยยคะ (ยังไมไดเลาคะ มาขออนุญาตกอน) http://khonnaruk.hypermart.net/
เปน hp ของอามีนคะถาเผื่ออาผีฯวางขอเชิญแวะไปชมนะคะ เนน.....อยาลืมสงที่อยูใหจาวตาลนะคะ
หมายเหตุจากสถาพร - เขาจะอยากฟงหรือ และใหแจงที่อยูจริงหรือ ยังไมอยากดังอาครับ
11/12/2000 06:04
rec no. 76/131
ชื่อ : สุขสันต
Email : mhun@siampage.com
ICQ : 59448400
อ.สบายดีรึปาวคับ คิดถึง อ.จัง...
หมายเหตุจากสถาพร - ผมไมสบายทั้งกายใจ แตทนได ขอบคุณสุขสันต วางแวะมาเยี่ยมอีกนะครับ
09/12/2000 19:38
rec no. 75/131
ชื่อ : Surasak(jek) Poosuntipong
Email : jean_50@hotmail.com
สวัสดีครับอาจารย ชวงนี้ Thesis ผมทําไปมากแลวก็เลยเริ่มมีเวลามากขึ้น นี่เปนครั้งแรกที่ผมเขามาใน Homepage
ของอาจารยครับ
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หมายเหตุจากสถาพร-ขอบคุณ สุรศักดิ์ ครับ
09/12/2000 14:46
rec no. 74/131
ชื่อ : เอกพล รุงสิทธิชัย
Email : moomooh_p@hotmail.com
ICQ : 81526748
Homepage : ไมมีหรอกคะ
สวัสดีคะคุณผีกระสือปากบาง หนูคือ เจ 119 เองคะทาน ยินดีที่ไดรูจักนะคะ
หมายเหตุจากสถาพร-เรียกทานเลยหรือ รูจักชื่อผีกระสือดวยอา...เขิ้ลลลลลเขิล ขอบคุณนะครับๆๆๆ
06/12/2000 06:46
rec no. 73/131
ชื่อ : somsak
Email : somsak@cv.titech.ac.jp
ICQ : 97894685
สวัสดีครับพี่ปอก คงสบายดีนะครับ ดีใจดวยที่ลูกสาวพี่กลับมาจากเมืองนอกแลว (เมื่อไหรผมจะได กลับบางเนี่ย)ถามี
โอกาสก็เชิญไปเที่ยว ม. นเรศวรบางนะครับ (สวัสดีไปยังพี่ พี่ และเพื่อน เพื่อน ที่ เอไอที ดวยครับ) - ขอบคุณครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณอาจารย กังซัง ครับ ขอบคุณรูป"ทายนิสัยคนจาก ทานอนดวย"-พี่ปอก
01/12/2000 19:31
rec no. 72/131
ชื่อ : ฮอ
ผมเลน internet ทีไรผมตองเขามาคุยกับอาจารยทุกที เดี๋ยวเย็นนี้ผมจะเขาไป หาอภิชาติ อาจารยจะไดเปลี่ยน menu บาง
แตผมคงตองใหบาน อภิชาติเปนคน คิดรายการอาหาร ผมไมคอยถนัดอาหารทางนี้ครับ แตผมทานไดแนนอนครับ
ผมมี อะไร อยากจะถามอาจารยมากเลยครับวันเสารนี้ ผมรูสึกวาผมตองหาทางลัดเดินแลวครับ อะไรหลายอยางมัน
บังคับอยู แตผมก็ไมอยากจะพลาด ผมเลยอยาก คุยกับอาจารยเพราะมันอาจทําใหผมไดความคิดอะไรซักอยางที่ผุด
ขึ้นมาในสมองของผม สุดทายนี้ขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรงครับ
01/12/2000 15:06
rec no. 71/131
ชื่อ : สุรเชษฐ ป.ตรี & ป.โท โครงสราง MUT
Email : 01-8081576
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ดีใจสุดๆ ที่เจอเว็ปของอาจารย นึกวาจะไมมีโอกาสติดตอกับอาจารยที่รัก และเคารพอีกแลว ตอนนี้อนาคตผมกําลังจะ
ไปดี และกํ า ลั ง จะไปไม ดี พร อ มๆกัน ไป ดี ต รงที่ มี งานมี ก ารทํ า แล ว +สละโสดไปหมาด ๆ แต ที่ ไ ปไม ดี ต รงที่ ล ง
Thesis เทอม นี้ยังหาหัวขอไมได (เงาดําก็เริ่มจับหวางคิ้ว) แถมยังไมรูวาจะไดทําจะไดจบ หรือเปลา อาจารยครับ ถายัง
ไมลืมลูกศิษยคนนี้ เหงาๆโทรมาบอกเบอรผมหนอย นะครับ (01-8081576) เพราะผมไมมีเบอรอาจารยครับคิดถึง
อาจารย และอาจารยสรรคสุดๆครับ จาก เชษฐ
หมายเหตุจากสถาพร - ผมยังไมเหงา ถึงเหงาก็ไมโทรหรอกครับ
28/11/2000 20:53
rec no. 70/131
ชื่อ : ปานดาบ เมฆสวัสดิ์
Email : m_pandap@hotmail.com
สวัสดีครับอาจารย ขอบคุณสําหรับความชวยเหลือในวันนั้น ผมคงตองฝกวิทยายุทธอีกเยอะถึงจะเกง วันนั้นผมสะใจ
จริง ๆ ผมคงตองขอวิชาในเรื่องแบบนี้ จากอาจารยมากๆๆ แลวครับ ขอบคุณครับอาจารย - ปานดาบ เมฆสวัสดิ์
หมายเหตุ จากสถาพร- วันนั้นนาจะจดชื่อไวดวย วันหลังเจอแบบนี้อีก ตองพกปนไปดวย ทําปนลั่นหรื อจอเฉียด
ๆ สมองสัก 2-3 นัด คนแบบนี้ตองเจอแบบนี้ ปลอยไวก็รกโลก
25/11/2000 00:48
rec no. 69/131
ชื่อ : warangluck sonklin
Email : waranglucks@hotmail.com
สวัสดีคะพี่ปอก จําไดไหมคะวาใคร วันนี้นองโกบอกนิ้งวาพี่มี Homepage สวนตัวแลว นิ้งก็เลยเขามาเยี่ยมชมพี่ปอก
คงจะสบายดีนะคะขอแสดงความยินดีดวยนะคะ นิ้งอานสมุดเยี่ยมแลวมีคนเขามาเยอะจังสงสัยวาเจาตัวจะหาเวลามา
ตอบยังไงแลวจะเขียนมาใหมนะคะ นองนิ้ง
หมายเหตุจากสถาพร-นิ้ง อาจารยวรางลักษณซอนกลิ่นแหงคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร "ลูกสาวผม
เอง" ที่เคยเขียนถึง ใน x-file ครับ ไปเมืองนอกกลับมาเห็นบอกมีงานทวมหัวคราวนี้จะไดมี ของกินของฝากจากลูกสาว
สงมาอีกอยางสม่ําเสมอ ฝากความคิดถึง ไปยัง อาจารยทานอื่นๆ ดวยวันหลังไปเที่ยวพิษณุโลกดีกวา ขอบคุณที่มาเยี่ยม
ปา หวัดดีและขอบคุณครับ
24/11/2000 18:57
rec no. 68/131
ชื่อ : ฮอ
เสียดายมากครับที่ผมไมไดไปทานไกอบดวย ผมไมรูจริง ๆผมอยูหอไมไดออกไปไหนเลยครับ แตตนเดือนหนา ผม
ไมพลาดแนนอนครับ ชวงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบอยๆ อาจารยรักษาสุขภาพดวยนะครับ ตนเดือนหนาผมคง จะไดเจอ
และไดคุยกับอาจารยแนนอนครับ ผมรูสึกดีๆเสมอเวลาที่พวกผมกับอาจารยไดทานขาวและนั่งคุยกัน
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หมายเหตุจากสถาพร- ตนเดือนนี้กินไรดี เบื่อลาบเปดแลว ชวยคิดก็แลวกัน บอกพอครัวทั้งหลายชวยคิดนะครับ
23/11/2000 14:52
rec no. 67/131
ชื่อ : วลาดิเมียร
เจริญพร ดร.สถาพร สวัสดีครับ ขอใหมี อายุ วรรณะ สุขะ พละอันอุดมสวนปญญาและฝปาก ที่จัดจานอยูแลวนั้น
ก็ใหจัดขึ้นไปอีก หามติ โฮมเพจใชไหมครับ? ...เสนอแนะไดมั้ง-นามีคอลัมภหาคูแบบลุงหนวด....เคี๊ยกๆๆๆๆๆๆๆๆ
สถาพรเขียน-ไอหาแจงโผลมาทีก็ระราน ลูกศิษยกูแตกตื่นหมด กูตอบกระทูมึงแลว ตามไปดูได (คุณวิทูรยเปนเพื่อนที่
ผมเขียนถึงใน X-File 8 หรือ 9 อดีตเปนเจามือใจสปอรต มีความรูเรื่องพระเครื่องระดับเซียนพระเมิน ฉลาดและเรียน
เกง แตไมคอยชอบเรียน เปนวิศวกรที่มีความสามารถ) ขอบคุณ ที่มาเยี่ยม หวัดดีครับ
17/11/2000 17:18
rec no. 66/131
ชื่อ : ฮอ
ค่ํานี้เดี่ยวเครื่องอาจารยก็คงถึงอุบล ถึงผมจะไมไดเรียนกับอาจารยเทอมนี้ แตผมก็ดีใจที่อาจารยมาสอนเพราะมัน
หมายถึงอาจจะมีโอกาสไดเจออาจารยอีก ผมชอบฟงอาจารยพูดมันไดอะไรเยอะดีผมขอบคุณอะไรหลายสิ่งหลายอยาง
ที่ อาจารยใหมา ขอบคุณที่ใหผมมีโอกาสเรียนกับอาจารย ที่สุดแลวผมคงกลับบานผม ถาอาจารยมีโอกาสไปเชียงราย
บานศิษยคนนี้เต็มใจตอนรับอาจารยเสมอ ขอบคุณครับ
สถาพรตอบ- เมื่อคืนวันเสาร ไปกินลาบเปดกับไกอบฟาง ฝมืออบของแจคกับเปด และสงกรานต เห็นหายหนาไป
หลายคน คงไปเลี้ยงรับนอง ไกอบฟางตัวแรกขํากลิ้ง อบกันแทบตายพอเปดปบออกมา อาวไมมีไก สงสัยมุดดินหนี
ต น เ ดื อ น ไ ป กิ น กั น อี ก ข อ บ คุ ณ แ ล ะ ห วั ด ดี
ครับ
17/11/2000 17:04
rec no. 65/131
ชื่อ : นองเดียร
Email : p_phatcha24@hotmail.com
สวัสดีคะ พี่ปอก ไมรูวาจะจําเดียรไดรึเปลา ชวงหลังมามหานครแตไมเจอพี่ปอกเหงาๆ ยังไงก็ไมรู ไมมีใครแซว
เลย วันหลังคงจะไดเจอพี่ปอกบางนะคะ รักษาสุขภาพดวยนะคะ
หมายเหตุ จ ากพี่ ป อ ก-วู ๆ ๆๆๆๆๆ จํ า ได ๆ แม น ๆ น อ งเดี ย ร ส บายดี ป า ว อ า ว รู จั ก Nyakobo ได งั ย ขอบคุ ณ นะ
คราบบบบบบบ หวัดดีครับ
16/11/2000 12:20
rec no. 64/131
ชื่อ : อภิชาติ
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Email : Mr.Apichath.ubu@thaimail.com
ICQ : 82935360
เรียน อาจารยสถาพรที่เคารพ ผมไดเขาชมโฮมเพจของรุนแลวครับ มีรูปดูดีมากเลยครับและขอบคุณเว็บมาสเตอร มาก
ครับที่ทําใหไดมีวันนี้ ขอบคุณมากครับสําหรับแมโขง 2519 และผมขอโทษ อยางมากๆ ครับที่ทําใหอาจารยกลับดึก
แล วโดนคุ ณพ อ ดา ผมรู สึก ผิ ด มากครั บ ที่ ทํ า ให คนแก ต อ งทนอดหลั บ อดนอน เพราะพวกผมแท ๆ ขอโทษมาก
ๆ ครับ ดวยความเคารพอยางสูง - อภิชาติ UBU-CE//:)
หมายเหตุจากสถาพร - สงสัย พอผมเสียดายที่ไมไดกินดวยตะหาก
16/11/2000 05:04
rec no. 63/131
ชื่อ : โอภาส อัสนี
Email : ohobird@hotmail.com
สวัสดีครับอาจารย เมื่อวันอาทิตยที่ผานมาผมเขารับปริญญาบัตรที่ ไบเทค ทําใหนึกถึงความหลังเกาๆ วันนั้นอาจารย
สอน RC Design อยูเปนวันที่รุนกอนหนาผม รับปริญญา อาจารยพูดวา...วันนี้ใสเสื้อใหมหลอสุดขีดเดี๋ยวจะไปถายรูป
กับบัณฑิต เมื่อถึงคราวผมรับ กลับไมมีอาจารย แมแตคําวาขอบคุณก็ยังไมมีโอกาสไดพูดผมจึงขอโอกาสนี้กลาวคํา
ขอบคุ ณ อาจารย แ ม จ ะเป น การกดปุ ม ไม ไ ด พู ด ออกจากปากแต มั น ออกมาจากใจจริ ง ๆ ครั บ .......ขอบคุ ณ ครั บ
อาจารย .........อ.สถาพร + อ.สมพร
หมายเหตุจากสถาพร - อานแลวเศรา ผมขออภัย จริงๆ แลวผมไปถายรูปเมื่อวันอาทิตยระหวาง 07.00-10.00 รีบกลับ
เพราะตองไปหาหมอ และไมอยากเห็นหรือตอบคําถามใคร ไมไดถายรูปกับหลายๆ คน แตชางเถอะความสําคัญหรือ
ความผูกพันธไมไดอยูที่รูปถายครับ เราคงไดพบกันอีก โชคดีนะครับ สวัสดีครับ สถาพร
14/11/2000 13:14
rec no. 62/131
ชื่อ : เกรียงศักดิ์ เส็งวัฒน
Email : kriengsak.s@chaiyo.com
ขอใหคุณพระคุมครอง อ.สถาพร โภคา ใหหายปวยเร็วๆนะครับ ถาผมจะชวยเหลืออะไรไดบาง ผมยินดีชวยเหลือทุก
โอกาสครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณเสมอครับ ขอใหโชคดีครับ
14/11/2000 10:25
rec no. 61/131
ชื่อ : somsak5942@hotmail.com
Email : somsak5942@hotmail.com
สวัสดีครับ อาจารยสถาพรที่เคารพ ผมพิมพภาษาไทยไดแลวครับ สงสัยมานาน (ตั้งแตอยู AIT)
สมุดเยี่ยม 2543 -21

13/11/2000 18:22
rec no. 60/131
ชื่อ : Somsak Leungvichcharoen
Email : KungSleep@hotmail.com
Hello P pok Congraturation! for a very poppular Web. Have a good time and a lot of member krub ^^!
Hello P san, Hello Oat , Hello P Thammanoon, Hello P Oong, Hello P` P`, Hello Nong Nong, Hello myself.. : P
Somsak L ( kung )
ขอบคุณกัง (วาที่ ดร. สมศักดิ์ แหง มหาวิทยาลัยนเรศวร) ขอใหเรียนจบเร็ว ๆ นะครับ
11/11/2000 15:03
rec no. 59/131
ชื่อ : เอ
สวัสดีคะอาจารยหนูเคยเรียนกับอาจารยแลวมีความรูสึกดีคะอาจารยมีความพรอมมาสอนจริงๆแตพออาจารยไมอยู
แล ว ก็ มี อ าจารย ค นใหม ม าสอนแทน แต มี ค วามรู สึ ก ว า จะไม มี ค วามเตรี ย มพร อ มมาสอนเลยค ะ แล วเนื้ อ หาก็ ไ ม
เหมือนกันนะคะทั้งๆ ที่วิชาเดียวกันคะอยากใหอาจารยกลับมาสอนอีกคะ
หมายเหตุจากสถาพร- คงไมไดกลับไปสอนแลวละครับ หลักสูตรอาจเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน อยาคิดมาก
เลย ตั้งแตกลับมาเปนนายสถาพร ความพรอมไมเหลือเลยครับจะพรอมก็แตเรื่องไรสาระ ใน NYAKOBO นี่แหละครับ
06/11/2000 01:40
rec no. 58/131
ชื่อ : MUT
สวัสดีครับอาจารย คิดถึงจังเลย แตก็ยังนอยกวาแฟนผม จบจากรุนผมก็คงเหลือเด็กมหานครไมกี่คนที่ยังรูจักอาจารย
เพราะผมเปนรุนสุดทาย ที่ไดเรียนกับอาจารยตอนเรียนก็ไมคอยรูสึกอะไรแตเวลาจากกันทําไมคิดถึงก็ไมรูตอนนี้ใกล
จบแลวเริ่มคิดมากขึ้นเริ่มรับผิดชอบมากขึ้น ยังไมรูจบไปจะทําไรดีระหวางทํางานกับเรียนตอก็คงแลวแตโอกาส
หลังจากเรียนจบอยากใหอาจารยรูไววาผมและเพื่อนๆ ยังคงคิดถึงและ เคารพอาจารยเสมอครับถึงแมเวลานั่งเรียนจะ
คุยเกงไปบาง
หมายเหตุจากสถาพร- ถึงอยางไรก็ไดชื่อวาเราจากกันดวยดี ชางเถอะครับ สักวัน คงไดพบกันอีก ขอใหโชคดี
04/11/2000 12:39
rec no. 57/131
ชื่อ : prasit ausapanit
Email : prasitausa@thaimail
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สวัสดีครับอาจารยสถาพร ผมชื่อประสิทธิ์ เพง เขามาเปดดู web นี้เปนครั้งแรก ผมเรียนจบม.มหานครและมีปญหาใน
การทํางานและตองการที่ปรึกษาจึงหาทางติดตอ และทราบขาววามี web นี้จึงเขามาดูพบวานาสนใจมากอาจารยสบายดี
หรือเปลา แลวผมจะเขามาเยี่ยมบอย ๆ
หมายเหตุจากสถาพร- เขียนถามไดในเวบบอรด นะครับ ตอบแลวคนอื่นไดทราบดวยหรือถามตอไดอีก ผมสุขสบาย
ตามสมควรครับ – ขอบคุณครับ
24/10/2000 21:52
…. หมายเลข 55 ลบทิ้ง …
rec no. 55/131
ชื่อ : ฮอ
วันนี้ก็เปนอีกวันหนึ่งที่ผมไมสบายใจเอาเสียเลย รูสึกชีวิตเริ่มมืดลงเขาไปอีก ทั้งๆที่ผมคิดวามันใกลจะพบกับแสง
สวางอยูแลวแต ก็อยางวาผมคงตองสูตอไป ผมเห็นรูปอาจารยทีไร ยังไงอาจารยก็ยังดูเหมือนวัยรุนเหมือนเดิม วัน
ขางหนาผมคงมีโอกาสไดเจออาจารยและผมจะขอความกรุณาอาจารย เลนสนุกเกอรกับผมหนอย อาจารยคงฝมือไม
เบา บังเอิญเห็นโตะสนุกที่บานอาจารย
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณฮอที่มา โพสต (surprise เล็ก ๆ) ฮอ จันทิมา เปนลูกศิษยอีคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ผมมีโอกาสคุยดวยบอย ฮอเกง คิดไดเหมือนผูใหญ มีน้ําใจ และ spirit สูงสง ผมเชื่อวา แมอนาคตของ
วิชาชีพนี้คงเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แตฮอก็จะกาวไปได อยางมั่นคง ... ฮอ ทาผิดคนแลวครับ ผมไมเลน Snooker มา
ตั้งแตป 2523 ครับ 20 ปแลวหากตองไปกับเพื่อน หรือเพื่อนรวมงาน ก็จะแคเปนตัวสํารองเวลาเขาไปธุระหรือเขา
หองน้ํา นอกนั้นนั่งกินเหลาหรือกับแกลม โตะที่บานเปนโตะบิลเลียดหรือพูลนะครับ :)
21/10/2000 15:24
rec no. 54/131
ชื่อ : chirawoot manorat
Email : chirawoot@thaimail.com
สวัสดีครับอาจารยอันเปนที่รักและเคารพ ผมเพิ่งเขามาเยี่ยมชม web site ของอาจารยเปนครั้งแรก รูสึกดีมากเลย มี
อะไรนาสนใจมากมาย อีกทั้งยังมีอรรถประโยชนมากมายที่ไมเคยเห็นมากอน ทุกเรื่องทุกถอยคําใน web site ลวน
แลวแตแงคิดไวเสมอ ผมเห็นดวยกับอาจารยครับ สมรักษ เขาเปนคนนาสงสารอยางที่อาจารยวาจริงๆ ผมเห็นดวยกับ
เหตุผลอาจารยครับ สุดทายก็คิดถึงอาจารยมากๆอาจารยเปนผูไดชุบชีวิตของพวกผมและเพื่อนๆ อีกมากมาย ใหไดมี
ความรูมากมายทั้งๆที่อาจารยก็อยูไกลแสนไกลก็ยังมีความกรุณามาสอนดวยพลังความหวังอันเต็มเปยมของความเปน
อาจารยที่จะมีใหศิษยไดรับความรูอยางเต็มที่ ผมอยากขอใหความดีที่อาจารยไดใหกับผมและเพื่อนๆไดตอบสนอง
กลับสูอาจารยเปนรอยเทาพันทวี มีแตความสุขความเจริญในชีวิต ผมไมรูวาจะตอบแทนอาจารยอยางไรดี ก็สัญญาแลว
กันนะครับผมจะตั้งใจเรียนและเติบโตเปนวิศวกรที่ดีพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไปครับ สุดทายจริงๆครับ
ตอนนี้ก็ใกลเขาหนาหนาวแลวอาจารยก็รักษาสุขภาพแลวกันครับ ถึงแมวาอาจารยจะไมไดสอนรุนผมอีกแลว แตยังมี
รุนนอง ๆ ที่รอที่จะไดรับความรูจากอาจารยที่เปยมไปดวยความมีเมตตา ขอบคุณอาจารยนะครับ
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หมายเหตุจากสถาพร-ไมคิดวาจิรวุฒิ มโนรัตน แหงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะมาดูโฮมเพจและเขียนสมุดเยี่ยม
surprise อีกคนเหมือนกันผมยังจะเขียนถึงนักกีฬาอีก คนหนึ่ง ทายสิครับวาใคร – หวัดดีครับ
20/10/2000 21:06
…. หมายเลข 53 ลบทิ้ง …
rec no. 52/131
ชื่อ : Kongrapan
Email : Kongrapan@thaiengineering.com
สวัสดีครับอาจารย เมื่อเร็วๆนี้ผมไดซุม ..( อีกแลว ) อาน x - file ของอาจารย ใน x -7 ที่เปนเรื่องราวของ เด็กชายและ
เด็กหญิง แลวครับ สนุก ... (แบบวาอึ้ง. ) มากครับ ผมคิดวาถาเรื่องไหนจะสนุก ตองมีเรื่องเกี่ยวกับ .. ( ไอนั่น ) ให
มากๆครับถึงจะสนุกถึงกึ๋นหนอย ปล. ขณะนี้ไดกระจายนิยายเรื่องนี้ซะทั่วแลวดวย
หมายเหตุ จ ากสถาพร- ณั ฐ พงษ คงกระพั น ธ แห ง มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เป น แฟนตั ว จริ ง คนหนึ่ ง ของ XFile จริงๆ หากชอบเดี๋ยวจะเลาใหฟงอีก หวัดดีครับ 20/10/2000 19:58
rec no. 51/131
ชื่อ : เกรียงศักดิ์ เส็งวัฒน
Email : kriengsak.s@thaimail.com
กราบสวัสดี อาจารยที่เคารพครับ วันนี้เพิ่งเขามาเยี่ยมชมเปนครั้งแรกครับ(เพิ่งเขามาได)เพราะแตกอนที่อาจารยบอก
ชื่อ Web ไปเขาไมไดครับแตตอนนี้ไดยินวาปรับปรุงแลว (รูขาวชาครับ)เลยเขามาเยี่ยมชมครับ ขอสมัครเปนสมาชิก
ดวยคนนะครับ ยังไงก็ขอเปนลูกคาประจําดวยละกันครับ ผมขอให Web ของ อาจารยเจริญยิ่งๆๆๆขึ้นไปครับ
อาจารยรักษาสุขภาพดวยนะครับ
17/10/2000 04:42
rec no. 50/131
ชื่อ : อารยา
Email : aparakha@thaiengineering.com
ดีคะอาจารย หนูเองก็เพิ่งเขามาเขียนในนี้เปนครั้งแรกคิดถึงอาจารยนะคะ อยากเรียนกับอาจารยอีกสักสิบวิชาแตหนู
เรียนกับอาจารยทีไรไมเคยเกรดสวยสักทีเลย ทั้งที่พยายามอาน...(ดูหมายเหตุ)...แทบตายดูเกรดวิศวกรรมขนสงแลว
คะ ขอบคุณมากคะที่กรุณาสงสารลูกหมูตัวนอยๆ ใหมีลมหายใจตอไปไดอีก เนี่ยจบแลวก็วาจะไปชวยคุณแมเลี้ยงวัว
ตอเฮอ...ขายวัวสงควายมาเรียนจริงๆ ดูแลสุขภาพดวยนะคะเก็บเงินคายาไวไปกินอาหารอรอยๆดีกวาเนอะ - ออมคะ
UBU
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หมายเหตุจากสถาพร- ผมตัดทอนถอยคํา...ออกผูอื่นอานแลวเขาใจไดวาสาเหตุที่เกรดไมดีเพราะเอาเวลาขณะเรียนไป
ทําอยางอื่น อยางไรก็ตาม คุณอารยานายกยองที่ยอมรับคะแนนและเกรด โดยมิโตแยงหรือเรียกรองใดๆ ขอบคุณครับ
16/10/2000 10:47
rec no. 49/131
ชื่อ : เฉลิมพงษ(ยุง)
Email : en40130350@eng.ubu.ac.th
หวั ด ดี ค รั บ ผมเข า ไปดู ที่ airliners.net แล ว ครั บ ภาพเยอะมาก กํ า ลั ง หาเวลาไป dowload มาเก็ บ ไว อ ยู ค รั บ เอาไว
ทํา background เครื่องบินBoeing 747 ใหญมากครับไมนาเชื่อวามนุษยจะทําใหมันบินได ขอบคุณครับ // ยุง
15/10/2000 23:55
rec no. 48/131
ชื่อ : parinya
Email : n_parinya@hotmail.com
Homepage : http://phrikthai.com
ไดดูแลวครับ สําหรับอาจารยที่เคารพ web นี้ สุดยอดเลยครับ คงจะเปนลูกคาประจํา แลวผมจะโปรโมทใหครับ
14/10/2000 17:35
rec no. 47/131
ชื่อ : chanapong muangprome
Email : c_muangprome@hotmail,com
คิด ถึงอาจารยคนเกาเมื่อไหรจะกลับมาสอนมหานครอีกครับ(เปนไปไดไมครับ)
12/10/2000 17:51
rec no. 46/131
ชื่อ : kongrapan
Email : kongrapan@thaiengineering.com
ICQ : 70683218
สวัสดีครับอาจารย.. ผมซุมเปนแฟน x-file ของอาจารยมานานแลวครับ ทุกครั้งที่เปดเน็ทก็จะนึกถึงอาจารยเปนคน
แรก (...เลี้ยงบอย... ) นึกถึงอาจารยทีไรผมอิ่มทุกทีเลยครับวันนี้ผมก็ไดเลิกซุมแลว ปรากฏตัวใหอาจารยรูจักซะทีครับ
.. อุบล student ...
10/10/2000 18:56
rec no. 45/131
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ชื่อ : เจาเปดนอย
ไดตามอาน X File ประจําครับ ขอใหเขียนตอไปเรื่อย ๆนะครับ อาจารย หุหุ
10/10/2000 15:46
rec no. 44/131
ชื่อ : เฉลิมพงษ
Email : en40130350@eng.ubu.ac.th
สวัสดีครับอาจารย นองกวิน webmaster ผมเคยเห็นนองเคาออก TV ครับ แขงขันตอบปญหาหรือวัดความรูอะไรสัก
อยางครับ เรียนที่กรุงเทพคริสเตียน ไมแนใจวาคนเดียวกันหรือเปลา แตหนาตาคุนๆเหมือนเคยเห็นรูปใน web ของ
อาจารย ขอบคุณครับ
หมงตอบ - หวัดดีครับ ผมไมใชคนที่พี่บอกหรอกครับผมอยู อ.ส.ช. สําโรง ไมไดอยู ก.ท. ดวย แลวก็ไมเคยตอบ
ปญหาออกทีวีดวยครับจริง ๆ
09/10/2000 16:34
rec no. 43/131
ชื่อ : นําพูณศักดิ์ ลานพยา
เขามาดูเว็บไซดของอาจารย ดืมากเลยครับอยากใหอาจารยทําตอไปครับ ผมก็มีโอกาสไดเรียน Transport กับ อ.รูส กึ วา
ดีใจที่ไดเรียนกับ อ. ที่มีประสบการณ ถึงแมจะไมไดมีโอกาสไดเรียนวิชา RC กับอาจารยแตคูมือวิชานี้ก็ไดทําใหผม
ไดเรียนรูและนําไปประกอบอาชีพ เทอมหนาผมจะลงวิชา Highway ครับ - นักศึกษา MUT
09/10/2000 16:11
rec no. 42/131
ชื่อ : S.Rot
Email : ss_rot@hotmail.com
สวัสดีคะอาจารย ไดเขามาเยี่ยมชมเปนครั้งแรกหลังจากไดยินกิตติศักดิ์ของเวบสนี้มานานแลวคะ แตพอเห็นรูปชาย
หนุมในหนาของเวบสก็รูทันทีวาเปนเวบสของอาจารย (เห็นบอยตอนเรียนที่ mut) แตยังดูไมทั่วไมรูจะแสดงความ
คิดเห็นอะไรคะ รักและเคารพอาจารยเสมอ
08/10/2000 16:38
rec no. 41/131
ชื่อ : Nuttee
Email : Nuttee_p@hotmail.com
สวัสดีครับอาจารย
05/10/2000 12:40
สมุดเยี่ยม 2543 -26

rec no. 40/131
ชื่อ : [A]n[A]kin--PoTTeR
Email : anakin_bkk@yahoo.com
ICQ : 36775123
Homepage : http://get.to/rlc
มาเซ็นใหตามสัญญาแลวนะ แตไมรูจะเขียนอะไรดีอะ เอาเปนวา เวบสวยดีแลวกัน อิอิ
03/10/2000 23:10
rec no. 39/131
ชื่อ : นายสมเกียรติ มะลิซอน
Email : somkeatt@thaimail.com
Homepage : http://www.geocities.com/marblook
ดีใจที่มี homepage ความผูกพันธ อาจารย กับลูกศิษย สวัสดีครับ
30/09/2000 12:54
rec no. 38/131
ชื่อ : PANDAP MEKSWAT
Email : m_pandap@hotmail.com
สวัสดีครับ อาจารยสบายดีเปลาครับ ผมดูwebอาจารยทุกครั้งที่เลน internet ครับ ชวงที่ผานมาผมทํางานแลวก็มีปญหา
ทางวิศวะมาก แตตองคนหามาเองจากหนังสือถามคนที่ทํางานเขาก็ไมคอยเต็มใจบอก แตตอนนี้เริ่มพอทําไดบางแลว
ครับอีกหนอยตองรบกวนอาจารยทางนี้บอยๆแลวครับ สวัสดีครับ
28/09/2000 22:36
rec no. 37/131
ชื่อ : somchai thepchim
Email : somchaitc@egat.or.th
Homepage : http://www.geocities.com/c2e_th/
สวัสดีครับอาจารย ขอบคุณมากครับที่ชวย link ให จะเขามาบอยๆครับ hp ของผมชวงนี้พยายามปรับปรุงเกี่ยวกับงาน
กอสรางที่ดูแลกอนครับ
22/09/2000 20:33
rec no. 36/131
ชื่อ : watanapong
Email : watanapong@usa.net
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สวัสดีครับ อาจารย เมื่อคืนผมพยายามเขา nyakobo แตเขาไมไดนะครับ วันนี้เลยลองมาเขาใหมเปดมา ตกกะใจ นึกวา
มาผิดที่ผิดทาง..... พอดูดีๆๆ เลยถึงบางออ วาเปน โฉมใหมของ nyakobo นั่นเอง สวยดีครับ ดูดี สีสรรก็ยังสดใส
กระชุมกระชวยแถมมีอะไรใหม เพิ่มขึ้นมาจากแตกอนดวย.... แลวจะแวะมาใหมครับ ออ อีกอยางครับเรื่อง Xfile สนุกมากครับ มีหลายอารมณดี .... ยังไงก็ขอให นาย nyakobo แข็งแรงเสมอนะครับ
11/09/2000 19:30
rec no. 35/131
ชื่อ : อภิชาติ
Email : mr.apichath.ubu@thaimail.com
ICQ : 82935360
สวัสดีครับ อาจารย สถาพร ที่เคารพ เว็บของอาจารยดูดีขึ้นมากนะครับ ผมลองมาโหลด เอ็กซ ไฟลดูครับ แตมันชา
มากครับ ยังไงวันหลังผมจะมาโหลดใหมนะครับ ขอบคุณมากครับ - อภิชาติ //:)
09/09/2000 22:07
rec no. 34/131
ชื่อ : BO
ไมไดแวะเขามาอานหลายวัน วันนี้เขามา ตกกะใจ เปลี่ยนหนาตาใหมซะแลว เลยถือโอกาสมาลงชื่อไวซะหนอย
เลขสวยดวยคะ 44
08/09/2000 19:52
rec no. 33/131
ชื่อ : Pik
Email : pichet_lup@email.com
สวัสดีครับพี่ปอก เพิ่งเขามาเยี่ยมชม ตองยอมรับวาเปน Web site ที่นารัก หลากหลาย ไดทั้งความรูและความบันเทิง
โดยเฉพาะทางดาน Civil Engineering ครับ หวังวาพี่จะพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไปครับจะเปนกําลังใจและชวยเผยแพรให
ครับ ป.ล. ผมนําบัตรจอดรถไปใหที่หองแลวครับ
หมายเหตุจากสถาพร- ปก (คุณพิเชษฐ ลัภยานันท) ทํางานบริษัทเดียวกับผม และเปนคนหนึ่งที่ชวยเหลือแตงตํารา
คอนกรีตเสริมเหล็ก -ขอบคุณครับ
07/09/2000 16:23
rec no. 32/131
ชื่อ : ณัฐพนธ แสงสวาง
Email : nuttaphon@liverpool.in.th
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กราบสวัสดีครับอาจารยที่เคารพรักเปนอยางสูง ตอนนี้อาจารยเปนอยางไรบางครับตอนนี้นักศึกษาตกงานกันมาก
เลยตองไปทําอยางอื่นแทนกอน อาจารยคิดวาอีกกี่ปถึงจะดีขึ้นครับ ผมชื่นชมอาจารยมากครับเปนคนที่เสียสละทุก
อยางสุดทายนี้ขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรงไมปวยไมไขนะครับ ผมหวังเปนอยางยิ่งที่จะไดพบอาจารยอีกในวันหนา จาก นักศึกษา MUT
05/09/2000 21:55
31/131
ชื่อ : สิทธิพงษ พรหมประสิทธิ์
Email : ิBall@thaiengineering.com
กราบสวัสดี อ.ดร. สถาพร web ของ อาจารยสวยดีครับ คิดถึงอาจารยเสมอครับ ผมจะเขามาชมบอยๆครับ ดวยความ
เคารพอยางยิ่ง -สิทธิพงษ MUT
29/08/2000 15:25
rec no. 30/131
ชื่อ : ชมภูมิ
Email : cnoum@rajchavit.com
ICQ : 37498131
คงไมตองมีคําบรรยายอะไรมาก สําหรับอาจารยเปนคนที่มีจิตใจเผื่อแผดีครับไมหวงวิชา (จิงอะเปลา) ขอใหอาจารยมี
ความสุขมาก ๆ นะครับ :b
26/08/2000 23:14
rec no. 29/131
ชื่อ : GOLF
Email : g_atithanawat@yahoo.com
ICQ : you have it
I like this web page color and information. It is not for commercial but students and others. You are a good writer an
d a good teacher. Good Job. ^_^
23/08/2000 10:19
rec no. 28/131
ชื่อ : chalit
Email : chalit@lan.civil.mut.ac.th
ICQ : 7202263
Homepage : http://www.mut.ac.th/~tchalit
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หวัดดี ดีครับ ติดตอผมไดที่ 01-443-1335 ครับ
18/08/2000 14:15
rec no. 27/131
ชื่อ : somyos
สถาพร ผมขอเชิญรวมทําบุญหรือไมทําก็ได สรางกุฏีสงฆ และอาคารหองสมุดรถไฟ ณ วัดปานาคํานอย อ.นายูง จ.
อุดรธานีกอนเดือนกันยายนจะติดตอผมทางโทรศัพท โทรสาร เบอร 220-4406 / 2204443 หรือ mail ของ
ลูกนอง K_SMITH_TH@YAHOO.COM
หมายเหตุจากสถาพร - นายชางสมยศ สงวนสิงห ทํางานที่การรถไฟ เปนเพื่อนเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผู
หนึ่งที่ชวยเหลือผมมากในยามยาก นายชางเปนคนเกงและดี ชนิดที่หาไดยาก หลายอยางในตําราไดความรูจากสมยศ
ถึงนายชางสมยศอานคนเดียว - โผลมาไดไงวะไอยศ เออๆ กูโอนเงินทางธนาคารนะ มีงานบุญบอกกูอีก ชีวิตทําบาป
มามากแลว วางกูไปเยี่ยม - ปอก
10/08/2000 08:15
rec no. 26/131
ชื่อ : อภิชาติ
Email : mr.apichath.ubu@thaimail.com
ICQ : 82935360
เรียน อาจารยสถาพรที่เคารพ ผมเขามาดูเวบไซตของอาจารยหลายครั้งแลว ผมทองไปในเวบไซตไปทั่วครับเวบ
ลักษณะนี้หายากครับ เปนเวบที่ไมมีใครเหมือนและไมเหมือนใคร เยี่ยมมากครับ ขอบคุณมากสําหรับ ขอมูลที่ใหดาว
โหลด ขอบคุณอาหารมื้อเที่ยงเสารเวนเสารที่แสนอรอยครับ HBD ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงบันดาลให
อาจารยมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ ดวยความเคารพอยางสูง - อภิชาติ
09/08/2000 20:35
rec no. 25/131
ชื่อ : bUruT
Email : burut@hotmail.com
ICQ : 8478047
เปนแฟนประจํา web นี้มานานแลว แตยังไมเคยลงชื่อในสมุดเยี่ยมเสียที มีโอกาสจึงไดเขียนอะไรไวหนอย ขอชม
ทีมงานและเจาของ Web แหงนี้ครับ (ดร.ปอก)เปน web ที่ดีมากครับ มี webboard ใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มี
ขอมูลให download และที่เปนสีสรรคมากที่สุดคือ The X-files อานแลวขํากลิ้งครับ ขอบคุณทีมงานที่รวมกันสรางสิ่ง
ดี ๆ ใหสังคม อยางนอยก็เปนที่พักใจยามวาง ของหลาย ๆ คน ขอเปนกําลังใจใหนะครับ ^_^ สวัสดี
09/08/2000 20:10
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rec no. 24/131
ชื่อ : Chaiyuth
Email : cckmutt@yahoo.com
แวะมาเยี่ ย มชมครั บ น า สนใจดี โดยเฉพาะเอกสารและตํ า ราที่ ใ ห downloadฟรี ใครที่ คิ ด copyคงขายไม อ อก
แนๆ แลวผมจะชวยกระจายขาวดีใหกับนักศึกษาของผมนะครับ สวัสดีครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ผมขอบพระคุณอาจารย ผศ.ดร.ชัยยุทธ ชิณราศรี (เขียนนามสกุลผิดขออภัยนะครับ) อาจารยชัย
ยุทธเปนเพื่อนเรียนปริญญาตรีรุนเดียวกับผม ปจจุบันเปนอาจารยประจํา ที่ภ าควิช าวิศ วกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ขอบคุณครับ
09/08/2000 07:59
rec no. 23/131
ชื่อ : aniruth
Email : k_SMITH_TH@YAHOO.COM
กราบเรียนอาจารย ดร.สถาพร โภคา ดวยความเคารพ ผมดีใจไดทราบเวปไซดอาจารยจากคุณพลวุฒิ เกตะวันดี พี่ที่
ทํางานขางกองฯ ที่ รฟท.ปจจุบันทํางานที่กองแผนงานบํารุงอาคารและสถานที่ และกําลังจะ ยายไปทํางานที่ฝาย
โครงการพิเศษที่ดูแลเกี่ยวกับโครงการทางรถไฟยกระดับ อยากจะใครขอขอมูลเกี่ยวกับโครงการลักษณะเชนนี้จาก
อาจารยหนอยนะครับ มากๆก็ไดจะเปนพระคุณยิ่งโดยเฉพาะเนื้อหาวิชาวิศวกรรมทางและ RC. จําเปนมากครับ
07/08/2000 10:12
rec no. 22/131
ชื่อ : mut
Email : tk88@chaiyomail.com
สวัดดีครับอาจารย ผมเปนนักศืกษาที่ไดเรียน RC กับอาจารยเพียงแตไดเรียนกับอาจารยไมกี่ครั้ง เพราะสวนมากจะ
ไดเรียนกับอาจารยอนุวงศแตก็ชื่นชมอาจารยหลายอยาง โดยเฉพาะความเกง แลวกระผมจะเขามาดูอีกนะครับ - MUT
06/08/2000 15:41
rec no. 21/131
ชื่อ : โซคซัย พิซญกุลมงคล สย.6606
Email : chokchai20@hotmail.com
ผมเปนศิษยเกาบางมด ยินดีครับที่มีwebดีๆเพื่อคนไทย ขอสนับสนุนและเปนกําลังใจใหอาจารยพัฒนาwebนี้ตอไป
ครับและยินดีสนับสนุนขอมูลจากประสบการณการทํางานหากอาจารยตองการเพื่อเปนการรวบรวมขอมูลแกwebครับ
05/08/2000 20:06
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rec no. 20/131
ชื่อ : siri
Email : siri50@hotmail.com
very fantastic web....
03/08/2000 19:46
rec no. 19/131
ชื่อ : julasak thomnao
Email : julas@thaimail.com
ผมอยากใหมีแบบนี้เยอะๆ เพื่อ ประเทศไทย
02/08/2000 21:46
rec no. 18/131
ชื่อ : นพ
Email : n_bunya@hotmail.com
สวัส ดี ค รับ อาจารย ต อนนี้อ าจารยส บายดี ห รือ เปล า ครับ ผมเพิ่ งรูจ ากเพื่ อ นวา เว็ บ ไซท Nyakobo ของอาจารย เป ด
ใหบริการแลวครับ สําหรับเว็บไซทของอาจารยทําไดสวยมากครับ
02/08/2000 04:50
rec no. 17/131
ชื่อ : thongwit rattanasueksa
Email : wit2519@hotmail.com
ICQ : 75848374
สวัสดีครับอาจารย ตอนสอนที่ mut ผมไมเห็นมียังนี้เลยครับ {:~~(นอยใจนะครับหรือมีแลวผมไมทราบครับเนี่ย
20/07/2000 13:47
rec no. 16/131
ชื่อ : สุริยะ มาศจิตต
Email : IQDSUN@thaimail.com
ICQ : 69262998
สวัสดีครับ/อาจารย ขอบคุณมากครับที่มีเนื้อหาตางๆเกี่ยวกับโยธามาใหอานแถมยังดาวนโลดไปไดดวย
ที่ดีมาก ๆ เลยครับ (แลวไมคิดจะมาสอนที่mutอีกหรือครับ เด็กโยธายังรอ)
18/07/2000 04:36
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ซึ่งเปนสิ่ง

rec no. 15/131
ชื่อ : ตะครับ
Email : ta446@thaimail.com
ICQ : 69571938
ผมเขามาชมเว็ปไซดของอาจารยแลว รูสึกเต็มไปดวยเนื้อหาทางวิชาการ และเนื้อหาของหนวยงานราชการ เหมือน
เปนคลังขอมูลเลยครับ สวัสดีครับ
15/07/2000 14:31
rec no. 14/131
ชื่อ : Toa (AITian, SCE 98-99)
Email : praween@civil.nagoya-u.ac.jp
Dear P - Pok, Remember me? I just graduated from AIT in August, 99. Your web site is quite fantastic and helpful.
Now I have one more good web site to surf when I'm free.-Toa
13/07/2000 11:15
rec no. 13/131
ชื่อ : ชัยรัตน วงศเลิศไมตรีกุล
Email : chairatw@hotmail.com
ผมทราบข า ว Homepage ของดร.สถาพร จากรุ นน องรว มงานนามว า นายยศสิงห รวมถึ ง ได อา นคํ า นํ า ในเอกสาร
ประกอบการสอนการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก อีกทั้งดวยความเปนรุนนองรวมสถาบัน(มหาวิทยาลัย) เทคโนฯ
ธนบุรี รูสึกชื่นชมและนับถืออยางยิ่ง
12/07/2000 23:05
rec no. 12/131
ชื่อ : JUKKRAPOB
Email : JUKKRAPOB@HOTMAIL.COM
ICQ : 75714057
ขอบคุณครับอาจารย ผมไดนามบัตรนานแลวครับ โฮมเพจ สีสวยมากๆๆๆๆๆ
02/07/2000 08:37
rec no. 11/131
ชื่อ : อนุวงศ วิชชุวาณิชย
Email : witch@ji-net.com or aw_witch@hotmail.com
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ผมเพิ่งเขามาดูเปนครั้งแรก ก็พบวามีประโยชนดีครับ โดยเฉพาะกับนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมโยธาผมเชื่อวาในอนาคต
คงมีเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวของกับงานทางวิศวกรรมโยธาเพิ่มมากขึ้นอยางแนนอน ผมขอเอาใจชวยครับ
หมายเหตุจากสถาพร - เห็นอาจารยอนุวงศมาเยี่ยมและลงบันทึกสมุดเยี่ยมแลว ดีใจครับ นักศึกษาหลาย ๆ คนก็คง
คิดถึงอาจารยอนุวงศ หากมีอะไรจะฝากเผยแพรใหนักศึกษาก็ยินดีนะครับ ขอบคุณครับ พี่ปอก
01/07/2000 00:41
rec no. 10/131
ชื่อ : pornpod chaiyakittirattana
Email : Nu_aoy@thai2k.com
สีสรร จาบบบสบายตาดี แตโหลดนานจังครับ
ก็ตาม) มีอะไรเรียกใชไดนะครับ....หมู
20/06/2000 22:32

ขอใหอาจารยมีความสุขกับ vacation นะครับ (แมวาจะเปนชวงสั้นๆ

rec no. 9/131
ชื่อ : Natthapol Watchareepornthum
Email : nattpca@operamail.com
240 Ladphoal Bangapi Bkk. 10310
20/06/2000 19:13
rec no. 8/131
ชื่อ : chakkree tiyawongsuwan
Email : chakkree@thaimail.com
Homepage : http://www.thai.net/chakkree
ดีใจมีเว็บไซทของวิศวกรรมโยธาเปดเพิ่ม รูสึกวา PowerPoint ของ RC Design ก็สวยมากครับ ขยันจังเลยครับ แลวจะ
แวะมาเยี่ยมบอยครับ ทํา Link ไวใหใน Newsites แลวนะครับ
20/06/2000 12:08
rec no. 7/131
ชื่อ : Kriengsak
Email : krieng@engineer.com
ICQ : 5820458
Homepage : http://www.thai.net/cmcenter
Design สวย เนื้อหาเยอะดี บอกไดคําเดียววาเยี่ยมครับ
17/06/2000 23:08
สมุดเยี่ยม 2543 -34

rec no. 6/131
ชื่อ : air
เพิ่งเขามาดูครั้งแรก เริ่ดมากคะ นับถือจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
16/06/2000 14:08
rec no. 5/131
ชื่อ : WiNe
Email : wine_na@hotmail.com
ICQ : 11821654
Homepage : http://www.geocities.com/takewine
โหหหหหหห ดร.บูบู เว็บใหญโตมโหฬารมากกกกกกกกเรยอะ สวยงามอีกตะหาก เจงมากกกกกกก แอบซุมนี่นา
ไมเห็นเคยบอกมากอนเห็นทีแรก นี่อึ้งไปเรยนะเนี่ยยย เยี่ยมๆๆๆๆๆๆ ยกนิ้วๆๆ
31/05/2000 22:14
rec no. 4/131
ชื่อ : บุญรักษา
Email : watanapong_h@hotmail.com
ICQ : 7152560
เพิ่งเขามาครับ เห็นแคสีก็นาจะรู วา ขางในคงมีอะไรนาสนใจนะครับ
26/05/2000 21:20
rec no. 3/131
ชื่อ : jadedragon
Email : jdghomepage@yahoo.com
ICQ : 33991166
Homepage : http://jadedragon.cjb.net
พยายามทําตอไปนะครับ ตอนนี้ก็ทํามาถึงจุดเริ่มตนแลว เมื่อเริ่มตนดีก็ชนะไปกวาครึ่งตัวแลว - เจต
24/04/2000 21:17
rec no. 2/131
ชื่อ : Mhun
Email : mhun@siampage.com
ICQ : 59448400
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สวัสดีปใหมไทยครับ มีความสุขมาก ๆ นะครับ
14/04/2000 03:08
rec no. 1/131
ชื่อ : mong
Email : mong@youpy.com
ICQ : 22172036
Homepage : http://nyakobo.hypermart.net , http://www.nyakobo.com
ยินดีตอนรับครับ
28/03/2000 19:04
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