สมุดเยี่ยม ป ๒๕๔๔
เขียนเมื่อวันที่: 30/12/2001 19:53:45
สวัสดีครับอาจารย ผมแวะมารบกวนอาจารยนิดเดี่ยวครับ เนื่องในโอกาสปใหมเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง ผม
ขอดลบันดาลใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกและที่อาจารยนับถือจงดลบันดาลใหอาจารยมีสุขภาพที่แข็งแรง (ซึ่งเปนหวง
มาก ๆ ครับ) ตลอดป2545 ครับ ถาแวะมานครศรีธรรมราช ใหโอกาสใหผมไดรับใชดวยนะครับ 01-8925909 สวัสดีครับ
จักรกฤษณ ธีระนันทกุล gotjeab@cscoms.com
เขียนเมื่อวันที่: 16/12/2001 22:24:43
ผมแวะเขามาหลายหนแตไมไดลงสมุดเยี่ยมซักที web นารักมากครับ เปนทั้งแหลงความรูและบานหลังที่สองของบรรดา
ลูกศิษย สุดทายของใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรงครับ (ผมนัดกับพี่หนุมวากอนปใหมจะแวะเขาไปเยี่ยมอาจารย แลวจะ
โทรแจงอาจารยทราบอีกทีครับ) GOD god_prinya@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 14/12/2001 13:16:49
สวัสดีครับอาจารย...สบายดีรึเปลาครับ ดีใจมากที่ไดเขียนถึงอาจารย (นี้เปนครั้งแรกเลย !) เมื่อวันที่ 9/12/44 ผมขับรถไป
หาอาจารยที่ AIT ไมมีอะไรหลอกครับ คิดถึงอยากไปเยี่ยมอาจารย มีของติดไมติดมือไปเยี่ยมดวยครับ ..(แมผมทานฝาก
ไป ก็ไมมีอะไรมากมายหลอกครับ..ก็มีขาวแกง , น้ําพริกและก็วุนมะพราวที่อาจารยชอบนะครับ) ผมภูมิใจมากที่ไดพูด
ถึงอาจารยกับเพื่อนๆ (มีอยู 3 คน และครอบครัว) ภูมิใจที่ไดเปนลูกศิษยอาจารยครับ มีอีกหลายอยางที่ผมอยากเขียนถึง
แตขอรบกวนเวลาแคนี้ครับ ลืมบอกอาจารยครับ ผมคือคนที่เปนมะเร็งและไปสอบกับอาจารยที่ AIT ขอบคุณมากที่
อาจารยอาน รักและเคารพและนับถือและคิดถึงและ....จริงๆ # - เด็กถือปนโต
เขียนเมื่อวันที่: 08/12/2001 23:23:20
ดีใจที่เจอ web นี้เหมือนไดอยูที่เกาๆ เจอคนรูจัก มีคนที่จริงใจคอยแนะนํา ศราวุธ ฉันทวิบูลชัย saray2k@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 02/12/2001 15:04:02
สวัสดีครับอาจารย อาจารยสบายดีหรือเปลาครับ ตัวผมสบายดีครับ ขาวแววมาเรียกตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
แตยังไมไดไปตรวจเลยครับวาจบจริงไหม วันที่ 8 ธันวาคม คงไดเจอเพื่อน ๆ ครับ // ดวยความเคารพอยางสูง (ถึงแมวา
จะไมไดเขียนถึงอาจารยมานานแลว) เฉลิมพงษ สละ
เขียนเมื่อวันที่: 30/11/2001 13:31:20
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ไมไดเขามาเยี่ยม web ของอาจารยนานมากๆแลวคะ หลังจาก กลับออกจากปาเขามาอยูในเมือง ก็มองหาเครื่องมือสื่อสาร
ที่ไฮเทคเชนนี้ เพื่อ ติดตามและติดตอกับอาจารย ... กอนอื่น หวังวาอาจารยคงสบายดีนะคะ หมั่น ดูแลและรักษาสุขภาพ
ของตัวเองใหมากๆคะ คิดวาอาจารยยังคงนอนดึกเหมือนเดิม หาเวลาพักบางนะคะ.....ชวงนี้ดูเหมือนวา งานทางดาน
วิ ศ วกรรมโยธาดู จ ะหงอยเหงา เพื่ อ นชาวยโยธา MUT
ที่ เ ชี ย งใหม นี้ มี ท างออก ตอนนี้ เ ราหั น มาทาง
เศรฐกิจพอเพียง โดยเราหันมาทําสวนลําไยและปลูกผักปลอดสารพิษเอาไวกินในบาน นอกจากนี้ เรายังนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใช ในการทําสาเก กินเองบางเปนบางครั้ง เมื่อสองเดือนที่แลวมีรุนนองซมซานมาจากเมืองกรุงมุงกลับ
เชียงใหม ตอนนี้ก็ขายกวยเตี๋ยวผัดไทย ชวยแมอยูที่หนาบาน ก็ดีนะคะ ทุกคนไมใฝสูง และ พอใจกับสิ่งที่มีอยู และรอ
เวลาที่จะไดใชวิชาทางดาน วิศวกรรมที่เรียนมากันอีกครั้งและก็คงจะทําไดแนๆถาอดทนเขียนมายาว เอาเปนวา ทุก ๆ
คน ที่เชียงใหม MUT ทุก ๆ บอกวาคิดถึงอาจารยปอก เปนที่สุดคะ วางๆลองมาชิมสาเกที่สวนลําไย สันปาตองสักครั้ง
นะคะ ลูกศิษย ที่แสนเพี้ยน Chatuporn fourier_3d@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 07/11/2001 20:07:10
Hello krab P Pok, your homepage is very nice but my problem is that I cannot read THai from my Linux
machince...anyway, it cannot stop me from saying..."I miss you .a nice guy at AIT." All the best krab.
Maetee Maetee maeteeb@yahoo.com

เขียนเมื่อวันที่: 21/10/2001 13:35:46
สวัสดีครับอาจารย (สถาพร) ไมทราบวาอาจารยพอจะจําลูกศิษยคนนี้ไดรึเปลาครับ ที่เรียนที่ mut แลวทําปริญญานิพนธ
เกี่ยวกับเรื่อง triaxial ที่มีปญหามากมายนะครับ ผมยังคงเคารพและคิดถึงอาจารยอยูเสมอนะครับ ถึงแมวาอาจารยอาจจะ
จําผมไมไดก็ตาม แตอาจายก็มีบุญคุณกับผม ผมยังจําใสกะโหลกของผมไวไมลืม เคยบอกอาจารยไววาถามีโอกาสจะขอ
เลี้ยงขาวอาจารยสักครั้ง(ที่อุบลฯ) ถึงแมจะยังไมมีโอกาสนั้นแตผมก็จําคําพูดของผมไดเสมอและยังคงไมลืมความตั้งใจ
อันนั้น ไมทราบวาตอนนี้อาจารยสอนอยูที่ ม.อุบลฯอีกรึเปลาครับ แลวเบอรโทรฯมือถือใชเบอรเดิมรึเปลาครับ ผมรูจัก
รานอาหารอรอยๆที่อุบลฯเยอะ หวังวาผมคงมีโอกาสไดพาอาจารยไปกินขาวบางไมงั้นผมคงคาใจตลอดไปแนๆ อีเมล
ของผมตอนนี้ไมไดใชแลวกําลังจะเปลี่ยนใหม ผมใช hotmail แลวไมรูมีโฆษณาอะไร ๆ โหลยโทยสงเขามาเต็มไปหมด
เลยจะเปลี่ยนไปใชตัวอื่น (สาบานใหจันดาราเปนพยานผมอยากใชคําวางี่เงามากกวาคําวาโหลยโทยจริงๆนะครับอาจารย
แตเดี๋ยวจะวาผมไมสุภาพ) ผมเองอยากคุยกับอาจารยมากกวานี้ แตกลัวอาจารยขี้เกียจอานเพราะบางทีผมเห็นใครพิมพ
อะไรมากๆผมก็ขี้เกียจอานเหมือนกัน ถาหากความตั้งของผมที่มีตออาจารยจะเปนจริงขึ้นมาบางผมก็ขอใหอาจารยมี
สุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป...นะครับจาก ... ลูกศิษยเจาปญหา.....วัชระ วัชระ geelaw@hotmail.com
ป.ล.ไมมีปญหาไมใชผมตัวจริง
เขียนเมื่อวันที่: 18/10/2001 14:43:44
สวัสดีครับพี่ปอก ไมไดเขามาเยี่ยมชม เวปพี่ตั้งนาน รูสึกสีสันสดใสดีจัง อานสมุดเยี่ยม แลวก็พึ่งจะรูวาพี่ปอก ลาออก
จาก MUT แลว ... อืม แตปญหาอยูที่วา ผมไมรูวา MUT ยอมาจากอะไรนี่สิ . . จะถาม ก็กลัวเสียฟอรม แตถาไมถามก็จะ
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โงไปเรื่อย ๆ ... เคาวาอายครูไมรูวิชา ... ถางั้นถามหนอยละกันเนอ ... และขอใหพี่มีความสุข ความเจริญตลอดไปนะครับ
ฝากสวัสดีเพื่อนๆ พี่ๆ ที่เอไอทีดวยครับ . . จาก คนติดเกาะ ... (หาเรื่องใสตัวแท ๆ เลยเนี่ย ...) : P สมศักดิ์
somsak@cv.titech.ac.jp
เขียนเมื่อวันที่: 17/10/2001 11:32:19
สวัสดีครับ อาจารยสถาพร ผมเปนลูกศิษยของอาจารยที่ MUT รหัส 38 เรียนภาคสมทบ ไดมีโอกาศเรียนวิชา ขนสง ,
ออกแบบ ถึงแมผมจะไมไดคุยกับอาจารย เพราะตอนที่ผมเรียนนั้น แควันเสารและอาทิตย วันธรรมดาก็ทํางานประจํา
เลยไมมีโอกาศอยูที่ MUT มากนักแตผมก็รูสึกวาอาจารยเปนหวงลูกศิษยทุกคน และตั้งใจที่จะสอนใหทุกคนเปนวิศวกร
ที่ดี ใหออกไปสามารถเผชิญกับโลกของการทํางาน ซึ่งจะไมมีใครสอนหรือบอกกลาวไดอีก ผมไดนําความรูที่อาจารย
สอนวิชาออกแบบไปใชเพื่อหาเลี้ยงตัวเองได ผมรูสึกตกใจกับการลาออกของอาจารยที่ MUT และเสียใจที่เหตุการณนี้
เกิดขึ้น เพราะทําใหที่นั้นขาดผูที่ทุมเทการสอนทั้งกายและใจ ไปอีก 1 คน (สงสารรุนนองครับ) แตวันนี้ผมดีใจมากที่ได
พบกับ WEB ของอาจารย ทําใหผมไดศึกษาหาความรู กับอาจารย อีกครั้ง ขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรง และเปนผูนํา
ความรู และความสามารถถายเทใหกับ วิศวกรรวมอาชีพทุกทานครับหากอาจารยมีสิ่งใดใหผมรับใช ติดตอมาที่ เบอร
โทร 01-4077515 ครับ ยินดีครับ ธรรมนูญ มงคลละ P_CIVIL@HOTMAIL.COM
เขียนเมื่อวันที่: 12/10/2001 21:05:34
ชวงนี้มีแตขาวการทําสงคราม ที่มีอเมริกันเริ่มตน และแสดงแสนยานุภาพ แสดงใหทุกชาติรู เลยอยากอาน X-File ตอนที่
เกี่ยวกับ อากาศยานรบ (เครื่องบินรบ) ของอเมริกันที่นํามาใชในสงครามครั้งนี้ pee pee315@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 04/10/2001 1:47:33
สวัสดีครับ อาจารยสถาพร ผมอยากได x-file 1-10 ,ขอความแสดงความคิดเห็นของอาจารยเกี่ยวกับที่เครื่องบินพุงชนตึก
เวิ ล ด เ ทรด เซ็ น เตอร ค รั บ และขอให อาจารย มี พ ลานามั ย สมบู ร ณ น ะครั บ ขอบคุ ณ ครั บ อรรคพงศ
yoosukjarern@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 29/09/2001 21:17:34
สวัสดีครับ อาจารยสถาพร ผมดีใจครับที่อาจารยจําผมได ผมยินดีครับที่จะรับใชอาจารย ซึ่งบุญคุณของอาจารยผมมิ
อาจจะลืมไดครับ ยังไงผมก็เปนผลผลิตสวนหนึ่งของอาจารยครับ ผมใชมือถือใหมครับ 01-8925909 ครับ gotjeab
Email:gotjeab@cscoms.com
เขียนเมื่อวันที่: 16/9/2001 23:38:45
ไมไดแวะเขามาเยี่ยมที่นี่นานมาก ไมไดอาน X-file หลายตอน เพราะไมไดชวยอาจารยพิมพเหมือนกัน ยังไงผมขอ XFile ตั้งแตตอนที่ 20 จะไดไหมครับ (ไมได Download เพราะกลัวเสียชั่วโมง Internet) Home pageหนาตาเปลี่ยนไป
ในทางที่สรางสรรคครับ พีรพล ศรีกุลวงศ pee315@yahoo.com
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เขียนเมื่อวันที่: 14/9/2001 16:07:04
อยากอาน X-File ฉบับพิเศษเรื่องตึกเวิลลเทรด และสงครามโลกครั้งที่ 3 ในทัศนคติของอาจารยครับ...ออ มีเรื่องที่ นอ
สตราดามุสทํานายดวยก็ดีครับ ขอบคุณครับ – ศิษยโงอีกคน
เขียนเมื่อวันที่: 12/9/2001 16:23:42
เพิ่งรูวาพี่ก็มี web ของตัวเอง เลยเขามาเขียนทักทาย มีอะไรหลายอยางที่ผมไมคิดวาพี่จะสนใจ ไดอาน web ของพี่ก็เลย
ไดความคิดที่ดีๆดวย ออ...พี่ทําไดดีมากเลยนะ ตองคารวะจากใจจริง นเรศ พันธราธร nares@rangsit.rsu.ac.th
เขียนเมื่อวันที่: 10/9/2001 23:27:47
สวัสดีอ.ครับ ชวงนี้ยังทํางานหนักเหมือนเดิมหรือเปลาครับ วางๆ ก็เจียดเวลาไปพักผอนบางก็ไดนะครับ(แตผมวาอ.
หาทางออกไดอยูแลวจริงไหมครับ)ในหนึ่งสัปดาหอ.ทํางานที่ไหน อะไร อยางไง ครับ อยากทราบครับ สุดทายอยากได
x-file 1 -10 เพราะขอมูลโดนลบหมดเลย นาเสียดายมาก – ป.ล.อยากเจออาจารยเปนที่สุด – MUTสุดทาย weerathep
cmiwrt@newmail.net

เขียนเมื่อวันที่: 5/9/2001 13:05:18
กราบเรียนอาจารย ดร.สถาพรที่เคารพ กระผมเปนนักศึกษาม.อุบล ที่เคยเรียนวิชา RC. Design กับอาจารยมาสองครั้ง
ครับ ตอนนี้กระผมกําลังจะจบการศึกษาจึงอยากเรียนถามอาจารยวา" มีงานอะไรบางครับที่เกี่ยวกับโยธาแลวไมใช
ใบกว." แลวอาจารยคิดยังไงกับหนังเรื่องสุริโยทัยครับApichai a_bunlung@thaiengineering.com
เขียนเมื่อวันที่: 3/9/2001 23:30:01
อยากทํางานที่ลาวติดตอใดที่ใดครับอาจารย เพราะงานเมืองไทยหายากเหลือเกิน ชวยแนะนําดวยครับ คนหัวแดด
pisit2020@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 3/9/2001 22:16:21
สุขสันตวันเกิดครับอาจารย(ยอนหลังนะครับ อ.บ.ต. ผมเพิ่งติดอินเตอรเน็ต) ยังเปนแฟนNYAKOBOอยูเสมอ และจะ
เปนลูกศิษยของอาจารยตลอดไป เมื่อตนปผมสงเสื้อไปให หวังวาอาจารยคงใสได ผมทํางานเปนชางโยธา อบต.ครับ
เหลืออีกไมถึงเดือนก็จะหมดสัญญาแลว อาจารยมีอะไรใหผมรับใชยินดีเปนอยางยิ่งครับ ฝากความระลึกถึง อาจารยชาญ
พจน อาจารยสรรค อาจารยสุทัศน ดวยครับ ดวยความเคารพรักอยางสูงยิ่ง คนบานนอก Email:pomfhu@chaiyo.com
rec no. 62/62
Name : prawit
Email : choogliang@hotmail.com
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หนังสือ RC ของอาจารย มีจําหนายที่ AIT ไหมครับ เพราะผมทํางานอยูใกล AIT
08/08/2001 17:28
rec no. 61/62
Name : Wiwat Chutiwanichayakul
Email : wiwatc@kiasia.org
สวัสดีครับ พี่ปอก เขาเวบไมไดมาหลายวันครับ ไมรูทําไมเหมือนกัน CD ผมไดรับแลว ขอบคุณมากครับ พี่เกิดวันไหน
ผมไมรูหรอก แตขออวยพรใหพี่สุขสันตวันเกิดดวยนะครับ นับถือครับ - ปอป
08/08/2001 16:31
rec no. 60/60
Name : pairote karaket
Email : karaket1857@chaiyo.com
เรียนอาจารยที่เคารพ ตามที่อาจารยใหติดตอสงหนังสือเพื่อขออนุญาตดูงานที่สนามบินกระผมไดสงหนังสือไปแลวและ
ทางสนามบินใหติดตอกลับเพื่อทราบขาว ดังนั้นกระผมจึงไดแจงใหอาจารยทราบและสําหรับการสอบกลางภาค ได
เลื่อนสอบไปในวันที่ 16 สิงหาคม 2544 ดวยความเคารพอยางสูง
07/08/2001 19:06
rec no. 59/60
Name : suphawat
ตอนนี้คงอาจารยกลับถึงกรุงเทพแลวเปนไงบางครับเหนื่อยหรือเปลาพักผอนเยอะ ๆนะครับเดี๋ยวไมสบาย//ศิษยม.อุบล
ครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณครับ ... ขอบคุณทุกสิ่งทุกอยาง ไปดูรูปไดแลวครับ
29/07/2001 12:55
rec no. 58/60
Name : jerasak prachgosin
Email : jpk_itp@samart.co.th
ผมแวะมาเยียมโฮมเพจ ไดความรูเยอะมาก และขออนุญาตพิมพบางสวนไปครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณพี่จีรศักดิ์ครับ ...พี่พิมพไปไดทุกสิ่งทุกอยางเลย ครับ ...(พี่จีรศักดิ์ ปราชญโกสินทร เปน
ประธานคณะทํางาน ของอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคุณภาพชีวิต และสังคม สมาคมวิศวกรรมสถาน แหงประเทศไทยที่
ทําหนังสือชุด กอสรางนารูฯ นั่นแหละครับ ผมไปอาศัยที่ทํางานพี่ยอดเยี่ยม และพี่จีรศักดิ์บอย ๆ พักหลัง อาศัยขาวกิน
ดวย อีกหนอยคงนอนพักที่นั่นแนเลย) ขอบคุณครับ :)
28/07/2001 14:30
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rec no. 57/60
Name : peeraphon
Email : pee315@yahoo.com
Happy Birth Day ครับ(มาสายไปหนอย)
หมายเหตุจากสถาพร –ขอบคุณครับ ...เสารอาทิตยปลายเดือนสิงหาคม พีหา เพื่อนมาชาวยติดเลขหนา ทําสารบาญ
หนอยไดไหม ไวนัดอีกทีละกัน
28/07/2001 08:46
rec no. 56/60
Name : พรพจน ไชยะกิตติรัตนา (หมู)
Email : Nu_aoy@LEMONONLINE.COM
ในวาระดิถีวันคลายวันเกิด ของ อ.สถาพร กระผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายที่มีอยูชวยดล บันดาลใหอาจารย มี
สุขภาพแข็งแรง ๆๆๆๆๆๆๆๆ มีแรง และพลังที่ใชในการสรางสรรสิ่งที่ดีๆๆๆๆๆๆและเปนรมไมใหญใหลูกศิษย ตอไป
อีกนานๆๆๆๆๆนะครับ ป.ล.วาจะเขาไปเยี่ยมอาจารยแตก็มีเหตุทําใหไปไมไดซักทีแต..อืมยังไงก็ตองไปใหไดครับแลว
จะโทรไปนัดอาจารยอีกทีนะครับอาจารย
27/07/2001 23:50
rec no. 55/60
Name : เกรียงศักดิ์ เส็งวัฒน
Email : kriengsak.s@thaimail.com
ขอใหอาจารยสถาพร โภคา มีความสุขมากๆ และมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงมากๆนะครับ กราบขอบพระคุณอาจารยที่
คอยสั่งสอนผมเสมอมาครับ
27/07/2001 21:01
rec no. 54/60
Name : อภิชาติ
Email : mr.apichath.ubu@thaimail.com
เรียน อาจารยสถาพรที่เคารพ ผมไมไดเขามานานแลว nyakobo.com ดูดีขึ้นมาก นะครับ ตอนนี้ผมยังทํางานอยูสกลนคร
เหมือนเดิมครับ ขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรง (ผมดีใจมากครับที่อาจารยมาสอนที่ ม.อบ. อีกครั้ง) ดวยความ เคารพ
อยางสูง
หมายเหตุจากสถาพร-กําลังคิดถึงอภิชาติพอดี เพราะกําลังยายโฮมเพจของ วศ. โยธา ไปไว Free Homepage ที่อภิชาติ
สมัครไว และให user และ password ผมมาหลายครั้ง แตก็ทําหายทุกครั้งนี่เพิ่งหาเจอ ตองยายเพราะกําลัง เปลี่ยน
รูป และใสขอมูลของนักศึกษารุน 2 ลงไปดวย ไดคืนที่วาง ให Nyakobo วันกอนผมคุยกับ ฮอ และใครอีกจําไมได แตเดา
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วาอภิชาติคงทํางาน หนัก อภิชาติเรียนเกง หากทํางานเก็บเงินไดสัก พักก็ควรเรียนตอ เชื่อผมเถอะ งานหนักก็ตอง
อดทน แตหากคับใจอยูไมไดก็ไมตองอยูแคนั้นเอง อนาคตตองผจญอะไรมากกวานี้ โชคดี และสวัสดีครับ
24/07/2001 19:50
rec no. 53/60
Name : wiwat
Email : wiwatc@kiasia.org
สวั ส ดี ค รั บ พี่ ป อก บ า นผม เลขที่ 1788-90 ถนน ทรงวาด ตลาดน อ ย สั ม พั นธวงศ กรุ ง เทพ 10100 ครั บ ผมอ า น XFILE แล วสนุ กดี อยากอ านตั้ งแต ฉบั บแรก ๆ พี่ ช วยส งให หน อยได ไม ครั บ (ขอยั นเลย)ผมชอบอ านหนั งสื อกํ าลั ง
ภายใน ฟุตบอล บริหารธุรกิจ จิตวิทยา วิศว สวนวิชามารของพี่นี่มันเปนไงครับ เลาใหฟงหนอยนะครับ นับถือ - ปอป
หมายเหตุจากสถาพร-ทุกอยางเขียนใส CD สงใหแลว คงไดรับเร็ว ๆ นี้ครับ
24/07/2001 08:51
rec no. 52/60
Name : สมศักดิ์
Email : somsak@TIT.cv.ac.jp
สวัสดีครับพี่ปอก พี่สบายดีนะครับ ผม (กัง) สบายดีสงขอความมาแจงวาตี๋ (พิสณฑ) เรียนจบ ดร.แลว คงกลับไปเดือน
กันยายน (ทีนี้แฟนคงไมตองรอแลว) แตผมนี่สิไมรูเมื่อไหรจะจบ ก็รอ ๆ กันไปกอนเนอเฮอ รักษาสุขภาพดวย นะ
ครับ (เปนเวปที่ดีมากมีโอกาสจะขอลิขสิทธิ์ไปใชบางนะครับ)
หมายเหตุจากสถาพร - ขอให วาที่ดร.กัง แหง ม. นเรศวรจงเรียนจบไว ๆ อาการของสายตาเปนไง บาง ตองไปหาหมอ
บอย ๆ นะครับ ผมตั้งใจจะโทรไปขอบคุณคุณธงไทย เรื่องคําทํานาย เคยโทรไป แลวไมมีคนรับ เลยเกรงใจ ครับ แตไง ๆ
ก็ตองโทรใหได ทุกอยางเปนไปตามนั้น แมเจ็บปวยปางตายก็ไดหมอดียาดี เปนความจริงแท ๆ มีอยูเรื่องเดียวที่ยังไมเปน
ความจริง เวบ ผมดีหรือ อาว เพิ่งรูนะเนี่ย อยากไดเอาไปเลย ผมจะรักษาสุขภาพตามที่กรุณาหวง ขอใหโชคดีนะครับ –
สวัสดีครับ
23/07/2001 17:47
rec no. 51/60
Name : wiwat
Email : wiwatc@kiasia.org
สวัสดีครับพี่ปอก ใชครับพี่ ผมรุนเดียวกับ แจค (ดร. ชยธันว พรหมศร) กอลฟ (วรฉัตร สุวศิน) โชค (ศุภโชค มีอํา
พล) และคนอื่น ๆ แตไมคอยไดเจอกันครับ เพราะตางคนกอมีงานทีตองรับผิดชอบ นอกจากมีงานแตงของเพื่อนผม จะ
ไปทุกงาน นอกจากติดธุระจริง ๆ ครับ บานผมยังอยูที่เดิมครับ... ถนนทรงวาด สัมพันธวงศ ใชแลวครับ ขอบคุณพี่มากที่
กรุณาสงความรูตาง ๆ มาให จะได update ความรูตัวเองไปเรื่อย ๆ ไมตกยุคครับ พวกพี่ ๆ ไดนัดสังสรรคกันบางหรือ
ปาวครับ แตเจอทางเน็ตนี่กอดีไปอีกแบบ นะครับ ทํางานไปดวย และไดรูขาวคราวของคนที่เรารูจักดวยพี่วา องคความรู
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ดานโยธาเรานี่ไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยสิบปกอนรุนที่พวกพี่กับผม เรียนที่บางมดมากไหมครับ ผมทําแตงาน
ไมไดคลุกคลีกับวงการวิชาการ เลยอยากรูมั่งวาเคาไปถึงไหนกันแลวครับ ขอใหพี่สุขภาพดีตลอดไป ครับ ดวยความนับ
ถือ-ปอป
หมายเหตุจากสถาพร-พวกผมก็มีผมคนเดียวแหละครับ แตไหนแตไร ไมคอยมีใคร คบผม เพราะผมก็ไมคบใคร ไมใช
หยิ่งหรอก ไปเจอกันทีไร คุยกันแตเรื่องความเกง รวย สําเร็จ รอยลาน พันลาน ฟงแลวเหนื่อย เพราะจนบัดนี้ ผมก็ยัง
โง จน และลมเหลว อยาถามเรื่องวิชาการเลยเพราะผมอายยิ่งงานการเดี๋ยวนี้ก็ไมไดทําอะไรมาเกือบปแลว เพราะมัวแต
เอาเวลาไปทําเรื่อง "ไรสาระ” เรียกผมวานักวิชามารดีกวา ผมจะภูมิใจมาก อาวยังไมไดบอกที่อยูผมเลยนี่นาหนังสือผม
ลื ม ทิ้ ง ไว ที่ บ า น สั ป ดาห นี้ ต อ งไปสอนหนั ง สื อ ต า งจั ง หวั ด ขื น รอกลั บ บ า นก็ อี ก 2 อาทิ ต ย บ อกมาได ส ง ไปให
ไว ๆ ครับ วิศวกรที่เลน INTERNET เปนไมลาสมัยหรอกครับ
23/07/2001 09:42
rec no. 50/60
Name : ไพโรจน การเกษ
Email : karaket1857@chaiyo.com
เรียนอาจารยที่เคารพ เปนอยางไรบางครับสบายดีหรือเปลาสวนผม และเพื่อน ๆ ทุกคนสบายดีครับ อาจารยครับเรื่อง
ติดตอคณะ ผมไดติดตอแลว เพียงแตอาทิตยหนาใหไปรับหนังสือไปสงที่สนามบิน ถาไดขาวอยางไรผมจะ เขียนมาหา
อาจายใหมนะครับ ตองขอบคุณอาจารยมากนะครับที่ใหตังค ซื้อน้ําใหนักฟุตบอลตอนนี้แขงไปแลว 2 แมต โยธาไ ฟ ฟ า (3-1) โ ย ธ า -เ ค รื่ อ งก ล (4-0) ห วั ง ว า แ ม ต ห น า ค ง จ ะ ทํ า ใ ห ดี เ ห มื อ น เ ดิ ม อ า จ า ร ย ค รั บ วั น เ ส า ร
ที่ 28 กรกฎาคม 2544 ตอนเย็นหลังเลิกเรียนอาจารยวาง หรือเปลาครับ พวกผมวาจะเชิญอาจารยไปทานอาหารนะครับจะ
ไดหรือเปลา ดวยความเคารพอยางสูง - นายไพโรจน การเกษ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณที่ดําเนินการแทน ..ไมใชนักกีฬาก็กินไดนี่หวา..ไป ได ๆ ครับ แตสอนเสร็จขอกลับบาน
กอน เดี๋ยวโดนโวย
22/07/2001 01:28
rec no. 49/60
Name : wiwat chutiwanichayakul
Email : wiwatc@kiasia.org
สวัสดีครับพี่ปอก ผมชื่อปอป เปนรุนนองมดโยธาผมรุนมด 25 เขาไปตอนพี่อยูปสี่มั๊ง ยังจําบทความที่พี่เขียนลงหนังสือ
เสี้ยวศตวรรษมดโยธาไดเลยครับ ผมเพิ่งเขามาดูเวบนี้ อาทิตยกอน ขอใหพี่สบายและแข็งแรงนะครับ เวบ ของพี่ให
ความรูแกผมมากครับ ผมชอบดาวนโหลดความรู จาก NYAKOBO's Courseworks มาศึกษา แตบางหัวขอกอเปดไมได
เชนตัวอยาง สื่อการสอน RCD (วิธีหนวยแรงใชงาน)การออกแบบ และเตรียมแบบโครงสราง RCD (PowerPoint)ตาราง
คํานวณวิธีหนวยแรงใชงาน RCD (Lotus 123) พี่ชวยสงใหผมทางเมล wiwatc@kiasia.org จะกรุณามากครับ สวนความรู
พวกที่เอาออกไปแลว เชน การวิเคราะห และออก แบบ สะพาน (เบื้องตน) ตัวอยางสื่อการสอน Highway Engineering
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ตารางคํานวณ (Lotus 123) Highway Engineering ผมก็อยากไดหวังวาพี่จะ กรุณานะครับ อยากใหพี่เลาความหลังสมัย
บางมดใหฟงบาง หรือวาเคยเลาไปแลว แตผมเพิ่งมา อานก็ขออภัยดวยนะครับ นับถือครับ - ปอป วิวัฒน
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณครับที่กรุณาจดจํา รูสึกตื่นเตน ที่ยังมีคนจําไดตอนนั้น ผมอยูป 4 ครับ กําลังจะจบจึงหาง
เหินรุนนองรุนนี้ ความทรงจําจึงเลือนลางไปบาง 2-3 ปกอนเจอแจค (ดร. ชยธันว พรหมศร แหงกรม ทางหลวง) ก็จําได
วา รุนนี้นี่นา (ใชไหมครับ) อีกคนที่เจอบอยคือ ศุภโชค มีนอําพล (กรมทางหลวง) อีกคนที่สนิทมาก แตไมไดเจอมันมา
นาน รวม 10 ปแลวคือกอลฟ (วรฉัตร สุวศิน) แหงชิโนไทย สิ่งที่ขอมามากมาย หากสงทางเมลไมสะดวกแน เพราะความ
จุ ของเมลล มั นจํ ากั ด ขอให แจ งที่ อยู ทางเมลล นะครั บ ผมจะเขี ยนใส CD และถ ายสํ าเนาคู มื อ ส ง EMS ไปให ถึ ง
บาน (ไมแนใจวายังใชที่อยูเดิม ..ถนนทรงวาด สัมพันธวงศ อยูหรือเปลา) บอกมานะครับ จะรีบสงมาใหไว ๆ ขอบคุณที่
กรุณาเปนหวงใยสุขภาพ จากวันนั้นถึงวันนี้ ผมยังเจ็บปวยบอย ๆ แตไมตาย สวัสดีครับ
20/07/2001 16:38

rec no. 48/60
Name : เฉลิมพล ขนบดี (ศิษยมหานคร)
Email : ck_siam@thaimail.com
สวั ส ดี ค รั บ กระผมก็ เ ป น อี ก คนหนึ่ ง ที่ รู สึ ก ชมชอบแนวทางการสอน ที่ นํ า ประสบการณ ในการทํ า งาน ทั ศ นะ
มุมมอง อุดมการณ และอารมณขันของอาจารยมาถายทอดใหลูกศินย ผมเขามาดูหาความรู (ใหม ๆ) จากเวบไซทของ
อาจารยเสมอเมื่อเขามาใช internet ขอบคุณอาจารยเปนตัวอยางใหชนรุนหลัง (อยางกระผมที่ยังแสวงหาความสําเร็จ ใน
ชีวิต อยู)..สุดทายนี้ขอให อาจารย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับ
ป.ล.ขออภัยถาลวงเกินครับ กระผมใครขอรบกวนอาจารย (ทะยอย) ชวยสง X- FILE ตอนที่ 1 ถึง ตอนที่ 18 ดวยนะครับ
ขอพระคุณครับ
หมายเหตุจากสถาพร-ผมตัดขอความบางตอนทิ้ง เพราะหากผูอื่นมาอาน ผมไมเสีย หายหรอก (เพราะเสียจนไมมีอะไรจะ
เสียแลว) แตเขาจะสงสัยวานักศึกษามีคนเชนนี้เปนอาจารยหรือ จะสง X-File ไปใหครับ
11/07/2001 01:33
rec no. 47/60
Name : นุชจรินท
Email : songstory@hotmail.com
สวัสดีคะ วันหยุดที่ผานมาเพิ่มพลังเต็มรึเปลาคะ เก็บแรงไวเยอะๆนะคะ รักษาสุขภาพดวยคะ
หมายเหตุจากสถาพร-ขอบคุณครับ สงรูป และคําอธิบายเรื่องถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ใตดินมาใหหลายครั้งแตสงไมได มี Email อื่นหรือเปลา บอกดวย ไฟลที่จะสงเปน .jpg เอาไป Paste ลงใน MS Word หรือโปรแกรม อื่น ๆ เพื่ออาน หรือสั่ง
พิมพได
07/07/2001 20:04
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rec no. 46/60
Name : ศิษยเกามหานคร
สวัสดีครับอาจารย ขอแสดงความยินดีดวยครับที่อาจารยมีวันหยุดมากมาย อยางไรก็ใชวันหยุด หยุดพักผอนเคลียรงาน
ใหเสร็จนะครับ ขอใหอาจารยมีความสุขมาก ๆ นะครับ คนเราทําความดีดวยใจบริสุทธิ์ไมไดฝน ทําดวยความสบายใจ ก็
ดีทั้งขึ้นทั้งลองทุกอยางก็สบายใจไปหมด จะติดบางก็พวกขวางโลก แตก็คงขวางไดไมนานหรอกกําลังสื่อมวลชนแรง
ขอบคุณครับที่มี อาจารยสถาพรในโลกนี้มาให
หมายเหตุจากสถาพร-วันนี้ทํางาน พรุงนี้ เสาร อาทิตย คงไดกินเที่ยวตามใจ ขอ ขอบคุณ และขอใหมีวันหยุดที่สนุก
เชนกันครับ
05/07/2001 13:20
rec no. 45/60
Name : มานพ เจริญรัตน
Email : c.manop@thaimail.com
กราบสวัสดีครับอาจารย กอนอื่นผมขอขอบคุณมากครับที่อาจารยยอมใหผมอางอิง อาจารย ชวงนี้ผมไดทํากิจกรรมของ
เด็กนศ.จบใหมที่เขานิยมทํากัน คือสมัครงานอยูทุกหนทุกแหงทั่วกรุงเทพมหานคร มีทั้งตําแหนงเต็มบาง พิจารณาไป
แลวบาง คุณสมบัติไมถึง ฯลฯ ทําใหรูสึกวาถา น.ศ. จบใหมมาจะใหพวกเขาไปทํางานที่ใหน..กับใคร..ทําอะไร ในเมื่อ
ไมมีโอกาสมัน ยิ่งทําใหผมรูสึกวาอยากจะทํางานเหลือเกิน แตผมก็ไดรสชาดของชีวิตอีกแบบหนึ่งที่หาไมไดในหนังสือ
..ในรั้วมหาวิทยาลัยทําผมใหโตขึ้น และกลา ที่จะรับผิดชอบในชีวิตของตนเองมากขึ้นครับ ตอนนี้ผมไดศึกษาภาษา
เพิ่มเติมแตติดอยูที่วาเรียนยังงัยก็ไมเขาใจสักที (อาจไมมี sense) ผมทราบวา (.ตัดออก.) ผมอยากทราบเคล็ด (ไม) ลับจาก
อาจารยบางเพื่อจะนําไปใชกับชีวิตตนเอง (อยากจะทําไดบาง) สุดทายนี้ขอขอบคุณ อาจารย ที่กรุณาติเรื่องของการใช
ภาษาไทย และขอใหอาจารยมีสุขภาพที่ดีสมํ่าเสมอนะครับ ดวยความเครพอยางสูง มานพ
หมายเหตุจากสถาพร-ผมตัดขอความบางตอนทิ้งเพราะเรื่องที่ทราบมาไมเปนความ จริง และไมอยากโฆษณาตัวเองใน
สมุดเยี่ยมของตัวเอง เรื่องภาษาไทยผมเห็นวาสําคัญ พูดหรือเขียน หากผิด ๆ ถูก ๆแปลวาโอกาสที่จะสื่อสาร กับคน
อื่น (แมกระทั่งเพื่อนรวมอาชีพ วิศวกร สถาปนิก คนงาน) ก็มีมาก บางครั้งตองเขียนหนังสือ หรือติดตอราชการ จะทําให
เสียเรื่องได แกไขเสียเถอะ คอยคิดคอยเขียน หากไมแนในสมัยนี้พจนานุกรม online ก็มีใหดู (บางประโยค กับคําวา
รสชาด
และ sense แกใหแลว)
03/07/2001 17:58
rec no. 45/45
Name : มานพ เจริญรัตน
Email : c.manop@thaimail.com
กราบสวัสดีครับอาจารย กอนอื่นผมขอขอบคุณมากครับที่อาจารยยอมใหผมอางอิง อาจารย ชวงนี้ผมไดทํากิจกรรมของ
เด็กนศ.จบใหมที่เขานิยมทํากัน คือสมัครงานอยูทุกหนทุกแหงทั่วกรุงเทพมหานคร มีทั้งตําแหนงเต็มบาง พิจารณาไป
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แลวบาง คุณสมบัติไมถึง ฯลฯ ทําใหรูสึกวาถา นักศึกษาจบใหมมาจะใหพวกเขาไปทํางานที่ใหน..กับใคร..ทําอะไร ใน
เมื่อไมมีโอกาสมัน ยิ่งทําใหผมรูสึกวาอยากจะทํางานเหลือเกิน แตผมก็ไดรสชาดของชีวิตอีกแบบหนึ่งที่หาไมไดใน
หนังสือ..ในรั้วมหาวิทยาลัยทําผมใหโตขึ้น และกลา ที่จะรับผิดชอบในชีวิตของตนเองมากขึ้นครับ ตอนนี้ผม ไดศึกษา
เพิ่มเติมแตติดอยูที่วาเรียนยังงัยก็ไมเขาใจสักที (อาจไมมี sense) ผมทราบวา (.ตัดออก.) ผมอยากทราบเคล็ด (ไม) ลับ
จากอาจารย บางเพื่อจะนําไปใชกับชีวิตตนเอง (อยากจะทําไดบาง) สุดทายนี้ขอขอบคุณ อาจารย ที่กรุณาติเรื่องของการ
ใชภาษาไทย และขอใหอาจารยมี สุขภาพที่ดีสมํ่าเสมอนะครับ ดวยความเครพอยางสูง มานพ
หมายเหตุจากสถาพร-ผมตัดขอความบางตอนทิ้ง เพราะเรื่องที่ทราบมาไมเปนความจริง และ ไมอยากโฆษณาตัวเองใน
สมุดเยี่ยมของตัวเอง เรื่องภาษาไทยผมเห็นวาสําคัญ แปลวาโอกาสที่จะสื่อสารกับคนอื่น (แมกระทั่งเพื่อนรวมอาชีพ
(วิศวกร สถาปนิก คนงาน)ก็มีมาก บางครั้งตองเขียนหนังสือ หรือติดตอราชการ จะทําใหเสียเรื่องได แกไขเสียเถอะ คอย
คิดคอยเขียน หากไมแนในสมัยนี้ พจนานุกรม online ก็มีดู บางประโยค และคําวา รสชาด และ sense แกใหแลว)
03/07/2001 17:58
rec no. 44/45
Name : มานพ เจริญรัตน
Email : c.manop@thaimail.com
กราบสวัสดีอาจารย สถาพรที่เคารพ ผมเปนนักษึกษาวิศวกรรมโยธา ที่ ม.เทคโนโลยี มหานคร เพิ่งจบการศึกษาเมื่อ
พ.ค. 44 ครับนี่เปนครั้งแรก ของผมที่ติดตอกับอาจารยครับ ผมไดเริ่มหาสมัครงานไปแลวกวา 9 บริษัท อาทิ อิตาเลื่ยน
ไทย ช.การชาง และอื่น ๆ ในกรุงเทพฯจากที่ได สมัครมาแลวทุกที่ จะตองการบุคคลอางอิง 2 ทาน (..) และผมอยากจะขอ
อนุญาต ใชชื่ออาจารยเพื่อเปนบุคคลอางอิงอีกทานหนึ่งครับ จึงขอ อนุญาตมา ณ ที่นี้ดวยครับ และถามีปญหาในการ
ทํางาน ผมจะขอคําแนะนําจาก อาจารยอีกครับ ถามีโอกาสผมอยากกลับไปเรียนกับอาจารย อีกครับ สุดทายขอให
อาจารยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ ...
หมายเหตุจากสถาพร-จะใชชื่ออางอิงก็ใชไปเถอะ ไมตองขออนุญาตมันเปนหนาที่ ของอาจารย หรือครู อยูแลวไมใช
หรือ ผมแกไขขอ ความ ตัดบางสวนที่อางอิงชื่อบุคคลที่ 3 ออก และแกคําผิด ดูใหดี ๆ คําวาอนุญาตเขียน อยางไร จะได
ไมไปเขียนผิด ๆ ใหใครเห็นอีกอายเขาอีก เรียนมาก็ตั้งมาก เรื่องเล็กนอยไมควรมองขาม ขอใหโชคดี - สวัสดีครับ
30/06/2001 13:29
rec no. 43/45
Name : peeraphon
Email : pee315@yahoo.com
สวัสดีครับ อาจารย ไมมีอะไรมาถามอาจารย เพราะที่ทํางานมีผมคนเดียวที่จบ ดานโยธา นอกนั้นไฟฟา อิเลคทรอนิคส
ลวน ๆ ผมยังงงวา เขารับผมเขาทํางานไดไง เกิดขึ้นเร็วมาก วันสองวันแรกยังตั้งตัวไมทัน และคง ตองปรับตัว และ
เรียนรูอีกเยอะครับ เปนขอดี และขอเสีย ที่วิศวกรโยธาคนเดียวอยูในบริษัท ผมวานะ งานที่ทําเปนงานตอนนี้หลัก ๆ คือ
เก็บ ขอมูลทําเปน แบบ Database คลาย ๆ ทําหนังสือของ อาจารย ขอบคุณอาจารยมาก ๆ ครับ ถาไมไดอาจารย คงคิด
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อะไรแบบเปนขั้นตอน ไมคอยได โดยเฉพาะรูปแบบความสําคัญของเนื้อหาในขอมูลที่หลาย ๆ คนดูแลวตองเขาใจ หวัง
วาอาจารยคงสุขสบายดี และดูแลสุขภาพ ครับ - พี
หมายเหตุจากสถาพร-เขารับคงเพราะตองรับแหละมึง สถาพรยังไมสบายและมีทุกข ตอไปอีกระยะหนึ่ง ขอบคุณ และ
สวัสดีครับ
30/06/2001 12:46
rec no. 42/45
Name : พิทักษ
Email : ptsh31@hotmail.com
ผมได X-FILE ครบแลวครับอาจารยขอบคุณมากครับ นั่งอานเพลิน ๆ ดีครับ สวนหนังสือผมจะรอครับ ไดขาววา
อาจารยคอยยังชั่วแลวก็ รูสึกดีใจมากครับ แมไมคอยไดคลุกคลี หรือรูจักมักคุนกับอาจารยเทาใดนัก แตผม รูสึกปลื้ม ดี
ใจอะไรก็ พู ดออกมาไม หมด ที่ ครั้ งหนึ่ งไดมีโอกาสเรียนกั บอาจารย มั นสนุกนะครั บ แม จะเรี ยนดึ ก ๆ เทาไรก็ ไม
เบื่อ และ อยากใหมันกลับมาอีก แตมันคงไมมีอีกแลว ตอนนี้ผมนั่งอยูที่ทํางานคนเดียวไดนั่งอานอนุทินสีเลือดหมู ชุดที่
สองอยูนะครับ สนุกดีครับไดรู อะไรเยอะเลยครับ (..) ที่บนมาก ๆ อาจารยคงไมโกรธนะครับ อาจารยครับอาจารยออก
กําลังกายบางไหมครับ หาเวลาสักหนอยก็ดีนะครับ รางกาย จะไดกลับมาฟตเหมือนอยากเคย รักและเคารพ-พิทักษ
หมายเหตุจากสถาพร - ผมตัดคําบนออกไป ผมไมรําคาญหรอก แตคนอื่นที่เขามาอาน จะไมรูเรื่อง หรือรําคาญ นั่นเอง
ผมออกกําลังกายบาง แลว แตไมตอเนื่อง เพราะเวลามันมีแคนั้น ขอบคุณ ที่กรุณาเปนหวง สวัสดีครับ
29/06/2001 21:08
rec no. 41/45
Name : ประวิทย
Email : choogliang@hotmail.com
สวัสดีครับ อาจารยสถาพร ผมก็เปนลูกศิษยอาจารยคนหนึ่งตอนเรียนที่ม.มหานครฯ ผมภูมิใจ และโชคดีที่มีอาจารยเปน
อาจารย ข องผม พยายาติ ต ตามความเคลื่ อ นไหวทางด า นวิ ช าการ และอื่ น ๆ ของอาจารย ม าตลอด เพิ่ ง
มา เจอ Web site สําหรับสื่อสารกับอาจารย อยากบอกใหอาจารย ทราบวาเพื่อน ๆ ของกระผมอีกหลายคนเขาภูมิใจอยาง
มากที่มีอาจารยเปนอาจารย ของเขาตลอดเวลา ปล.ฝากขอบพระคุณอาจารยสมพร (อีกทานที่ลืมไมได ดวยครับ)ที่ชวย
แนะนําสั่งสอนมากมายใหทราบความหมายวิศวกรมากขึ้น ทายสุดสุขภาพแข็งแรงนะครับ - ศิษย ม.มหานคร (ประวิทย)
หมายเหตุจากสถาพร-เคยเสียดายวาชีวิตการเปนครูสอนหนังสือของผมสั้นมาก และ มีอุปสรรคมาก ถึงวันนี้ไดพบเห็น
ลูกศิษยที่ไปทํางาน บอกเลาความสําเร็จ หรือวันเกา ๆ จึงคิดวา นี่ตางหากคือรางวัลที่มีคายิ่ง ทุกวันนี้จึงยังคง สอน
หนั ง สื อ อยู แม จ ะต อ งเดิ น ทางไกลขึ้ น สอนน อ ยลง ไกลกว า นี้ ก็ จ ะไป หากไปแล ว ได ทํ า อะไรบ า ง เหมื อ น
ชาวบาน บางระจันที่ออกไปตาย ๆ กัน ใหหมด ดีกวาอยูรอความตาย ขอบคุณที่กรุณาระลึกถึง และแวะเเยี่ยม คงไดพบ
กันอีกแหละครับ โลกมันกลม โชคดี และสวัสดีครับ
28/06/2001 20:00
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rec no. 40/45
Name : สนณรงค
Email : shoper@hotmail.com
สวัสดีครับอาจารย ตอนนี้ผมกลับจากอุบลมาอยูที่นานได 2-3 วัน ผมดีใจมากที่ไดคุย กับอาจารยตอนที่กลับอุบล ได
ขอคิดอะไรเยอะเหมือนกัน ขอบคุณสําหรับขาวตมที่เลี้ยงพวกผมดวยนะครับอรอยมาก หวังวาวันหลังคงไดเจอ แลวได
คุยกันอีกนะครับ ขอใหอาจารยมีความสุขมาก ๆ
หมายเหตุจากสถาพร-สนณรงค เรียนเกง กลับไปอยูบานควรคิดเรื่องเรียนตอ อยูที่ไหนทําอะไร ก็ลวนมีอุปสรรคทั้งนั้น
แหละ ผมเองก็ตอง เดินทางไป ๆ มา ๆ คิดจะอยูเปนหลักแหลงก็ทําไมได ชีวิตจริงตางจากตอน เรียน หนังสือเลมใหม
เสร็จจะฝากจันทราวรรณไปให หวัดดีครับ
28/06/2001 13:52
rec no. 39/45
Name : ศิวะวงศ ทวีสุข
Email : edland@jorjae.com
สวัสดีครับอาจารยปอก ผมไมไดแวะมาเขียนสมุดเยี่ยมหลายเดือนทีเดียว พอดีผม เพิ่งยายบานใหม เลยยุง ๆ กับการขน
ยาย จัดขาวของ และ ตอเติมบานอีกนิดหนอยเลยไมไดใชอินเตอรเนทนานพอสมควร บานมันรกนะครับ แตตอนนี้เสร็จ
เรียบรอยแลว อาจารยเปนอยางไรบางครับ สบายดีหรือเปลา ถามีงานเยอะอาจารยตองพักผอนมาก ๆ นะครับ อาจารย
ครับ ผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาและขอคําแนะนําจากอาจารย คือ (..ผมยายคําถามไปไวในกระดานขาว หรือ Forum..) ใจ
จริงแลวอยากไปพบเพื่อ ขอคําแนะนําจากอาจารยดวยตัวเอง แตเกรงวาจะไปรบกวน การทํางานของ อาจารยแตถา
อาจารยอนุญาต ผมคงจะดีใจและยินดีเปนที่สุด ที่ได พบอาจารยอีกครั้งในรอบเกือบ 1 ป ก็อาจารยคือ "ฮีโร" ของผมนี่
ครับ ดวยความเคารพ และศรัทธาในตัว อาจารยอยางสูง-นายศิวะวงศ ทวีสุข นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.ท.ม.
หมายเหตุจากสถาพร-ผมมีทุกขสุขเปนปกติ แยหนอยที่ความทุกขมากกวาสุข แตดื้อดาน เสียแลว ไมสะทกสะทาน ทน
ได ผมยายคําถามไปไว ในกระดานขาว(Forum) ตามไปดูได ผมอยูไมเปนที่ วันหยุดสอนหนังสือตางจังหวัด มักถือ
โอกาสหลบความวุนวาย ตองนัดลวงหนานาน ๆ
26/06/2001 17:00
rec no. 38/45
Name : หนิง
Email : nuu_ning@hotmail.com
สวัสดี ค ะอาจารย ได ข าวว าอาจารย ไม สบาย แลวก อหายแล ว:)ตอนนี้อาจารย สบาย ดี มั้ ยค ะ? รั กษาสุ ขภาพด วยนะ
คะ ตอนนี้ไขเลือดออก (พันธุใหม) กําลังระบาด
หมายเหตุ-ปวยแลว หายแลว แตชีวิตเปลี่ยนไป ก็คงเปนเพราะอายุมากขึ้น ไขเลือดออกคงไมเปนหรอกเพราะระวังเสมอ
ยุงไมกัดแต กลัวคนกัดมากกวาครับ หวัดดีครับ
23/06/2001 14:05
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rec no. 37/45
Name : nutcharin
Email : songstory@hotmail.com
ขอบคุณอาจารยมากคะ ที่กรุณาสงรูปใหแตวาไมไดรับกอไมเปนไรคะไดรับคําตอบ แลว ยังมีปญหามาปรึกษาอาจารย
อีกแนนอนคะรักษา สุขภาพดวยนะคะ สวัสดีคะ
หมายเหตุจากสถาพร-ยังเขียนไมเสร็จ เลยยังไมไดสงไง ยุงมาก ๆ อีก 2-3 วัน คงเสร็จ โอเคนะคะ นะคะ เจอะกันแค
แปบเดียว.. (แคทลียา อิงลิช) เฮอ ...
22/06/2001 21:11
rec no. 36/45
Name : พิทักษ
Email : ptsh31@hotmail.com
อาจารยครับอยากได X-file1-18 และ Transport ฉบับใหม จะเอามา อานสอบนะครับจะหาไดที่ไหนครับ ผมอยากไดสัก
เลมครับ
หมายเหตุจากสถาพร-อยางแรกสงใหแลว อยางหลังยังแกไขไมเสร็จ หากเสร็จยืม ไปถายได ไมไดพิมพมาก เพราะ
นักศึกษาแค 30 กวาคน
22/06/2001 20:25
rec no. 35/45
Name : อนุพงษ สุวรรณ
Email : godarmy_1@hotmail.com
กราบสวัสดี อาจารย (ดร.สถาพร และฝากสวัสดีดร.สรรค ดวยครับ)ผมไดขาววา อาจารยไมสบาย เปนอะไรมากหรือ
เปลา ไปทํางานบนดอยไมรูเรื่องอะไรเลย ไมไดเปดเมลดูประมาณ 2 เดือนกวาๆแลวครับเลยเขามา ทักทายอาจารย
บาง ขอใหอาจารยสุขภาพดีๆนะครับ ผม ตองกลับขึ้นดอยใน 2-3 วันนี้อีกแลว แลวถามีโอกาสจะเขาไปกราบครับ
หมายเหตุจากสถาพร-ครับหายแลว แตไมปกติเหมือนเดิมหรอก ขอบคุณที่เปนหวง ไดรูวาทํางานแลวก็ดีใจดวย ถึงจะอยู
บนดอยสูงก็เถอะ บางครั้งอยูในเมืองเสียอีก อึดอัด จะแย โชคดี และสวัสดีครับ
18/06/2001 18:51
rec no. 34/45
Name : nutcharin
Email : songstory@hotmail.com
สวัสดีคะอาจารย ดีใจที่อ.หายปวยนะคะ ปรึกษาหมอเอาไวกอนเปนดีคะ และขอบคุณวิชาที่อ.ไดสอนให ไดใชเยอะแยะ
เลยคะ ใชตําราเลมไหน ก็ไมรูสึกสบายใจเทาเลมของอาจารยนะคะ ขอบคุณคะ
สมุดเยี่ยม 2544-14

หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณที่หวงใย ปญหาที่ถามยายไปไวที่กระดานขาว (Forum) ตอบที่นั่น และสงทาง Email ดวย รอสัก 2-3 วันนะครับ ใชตําราแลวรูสึกสบายใจ อา...มันเหมือนโฆษณา...หรือเปลา ที่มั่นใจเสมอ แมวันนั้น ฟง
แลว เขิ้ลลลลลลลลลลล เขิล - ขอบคุณครับ
17/06/2001 00:07
rec no. 33/45
Name : เกรียงศักดิ์ เส็งวัฒน
Email : kriengsak.s@thaimail.com
กราบสวัสดี อ.สถาพร โภคา ที่เคารพยิ่งครับ ชวงนี้ Nyakobo ครึกครื้นขึ้นมาอีกครั้ง เพราะเปดเทอมแลว ยังไงผมก็จะ
เปนมิตรรักแฟนเพลงตลอดไปครับ ตอนนี้เริ่มหางานไปพลาง ๆ ไดรสชาติของชีวิตดีเหมือนกันครับ ขอให อาจารยรวย
สุขภาพมากๆ และตลอดไปครับ :)
หมายเหตุจากสถาพร-เทพีแหงโชคลาภยืนอยูขางคนกลา ขอใหโชคดีครับ
13/06/2001 14:24
rec no. 32/45
Name : sestha siringeunyung
Email : sestha.s@chaiyo.com
Good morning teacher (...) Have a nice day. bye teacher
หมายเหตุจากสถาพร-ขอบคุณเศรษฐาครับ :)
13/06/2001 14:02
rec no. 31/45
Name : เทียนชัย เทียนทอง
Email : thianchai.ubu@thaimail.com
สวัสดีครับทานอาจารยสถาพรที่เคารพ อาจารยหายปวยดีหรือยังครับ อยาเครียดกับ งานมากนักนะครับ ตอนนี้ผมกําลัง
หางานใหมอยูครับ แตลําบากมากเพราะไมมีใบ ก.ว.ครับไปสมัครสอบที่ไหนก็ไมได ขอใหอาจารยหาย ปวยเร็ว ๆ นะ
ครับ คิดถึงอาจารยมาก อยากกลับไป เรียนกับอาจารยอีกครับ
หมายเหตุจากสถาพร-ชีวิตจริงตองอดทน เพิ่งเริ่มตน เหตุใดจึงทอแท ฟาหลังฝน ยอมสดใสเสมอ ผมเชื่อวาเชนนั้น
12/06/2001 21:26
rec no. 30/45
Name : อุทัย หอมออน
Email : uthai.homo@chaiyo.com
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ผมขอบคุณ อ.สถาพร มากครับที่อาจารยเขียนตอบผม ผมไดขาววาอาจารยจะมา เปนอาจารยที่ ม.อุบล จริงไหมครับ ถา
อาจารย มาจริง ๆ ผม และเพื่อน ๆ คงจะดี ใจมากครั บ และที่ สําคัญ ม.อุบล คงจะมีอาจารย ที่มี ความ สามารถ และมี
วิสัยทัศนกวางไกลครับ ขอใหอาจารยมีความสุขมาก ๆ อยาเจ็บ อยาปวย นะครับ
หมายเหตุจากสถาพร-จริงแตอาจไมไดไป หากตองรอคอยอะไรนาน ๆ ชีวิตมักจะ ตองมีอันเปลี่ยนแปลงไปจากที่คิด
เสมอ ไดสอนแคนี้ก็ดีแลว
12/06/2001 21:01
rec no. 29/45
Name : พิทักษ
Email : s.toto@chaiyo.com
สวัสดีครับอาจารยที่เคารพ ตอนนี้อาจารยสุขภาพดีขึ้นไหมครับ ผมอยากไปเยี่ยม อาจารยแตไมไดไปสักที ตอนนี้งานยุง
มากเลยครับ เปนปแลว นะครับที่ไมไดเจออาจารย สอนที่มหาวิทยาลัยอุบลเปนอยางไรบางครับ คงเปนอีก บรรยากาศ
ไมเหมือนที่ กรุงเทพนะครับ ขอใหอาจารยหายปวยเร็ว ๆ มีสุขภาพใจและกายที่แข็งแรงครับ. รักและเคารพ พิทักษ
หมายเหตุ-หนทางแมไมเดินสักหนึ่งเดือนก็รกราง คนรูจักแมเหินหาง ไมนานวัน ก็พาลจะลืมกันเสียแลว เปนภาษิตคน
ไทลื้อ ขึ้นชื่อวาสอนหนังสือที่ไหน ๆ ก็เหมือนกัน หมายถึงคนเรียนก็ไมแตกตางกัน มีน้ําใจไมตรีงดงาม แมคน เรียนจะ
นอยลง แตคนสอนก็ยังตองทํางานเทาเดิม ตางกันบาง ตรงที่ตางจังหวัด คนสอนตองใชความสามารถมากขึ้น เพราะขาด
แคลนสิ่งสนับสนุน แตก็ยังทําทุกอยางได เพียงขอใหใจอยากจะทํา ผมยังอยากทํา ก็เลยยังตั้งใจทํา ขอขอบคุณที่กรุณา
เปนหวงครับ สวัสดีครับ :)
12/06/2001 19:28
rec no. 28/45
Name : บอย
Email : boy2t@yahoo.com
อาจารยครับผมเปนเด็กเรียนที่ ม.มหานครครับ อาจารยสอน Rc design แลวก็ Advance Rc design ครับแตตอนนี้ผมได
แบบมาเคาใหออกแบบ ออกไมไดครับ แบบวาจบมาไมไดทํางานดานนี้อะครับ เลยตองมารื้อฟนอะครับ อาจารยพอมี
เอกสาร หรือการแนะนําไรไดบางครับเชนการออกแบบบาน มีหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องจะถายแรงอยางไรครับ แลว
กําหนดใชเหล็ก อยางไร แลวก็กําแพงกันดินครับ แบบเดี๋ยวนี้มีรั้วสําเร็จเคาออก แบบเปนคานยื่น หรือวาเปนกําแพงกัน
ดินกันแนครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอ แสดงความนับถือ อาจารยที่เคารพ ดวยรักและผูกพันธ เสียใจจัง อาจารย
ไมได สอนรุนนอง ๆ ตอ
หมายเหตุจากสถาพร-หากเรียนมาตั้ง 2 วิชา อยางนอยทําโครงงาน (Project) สง ก็นาจะทํางานนี้ได หรือมีตัวอยางหยิบ
ขึ้นมาดู คําตอบอยูในตัว ถามวิชาอื่น ๆ ดวย เอกสารที่มีไดใหไปหมดแลวตอนสอนหนังสือไมเคยเก็บอะไร ไวเปน
ความลับ งานออกแบบหากยังไมรูจริง หรือไมแนใจก็ อยารีบรอนทํา เรียนรูเสียกอน ถึงเวลาที่ตองเรียนรูดวยตัวเอง ลอง
แลวจึงคอยถาม ถึงเวลานั้นจะตอบทุกเรื่อง
11/06/2001 21:27
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rec no. 27/45
Name : อุทัย หอมออน
Email : uthai.homo@chaiyo.com
สวัสดีครับ อ.สถาพร ครับ ผมเขียนถึงอาจารยวันนี้ ผมแคอยากรูจักอาจารยใหมาก ขึ้นครับ อาจารยอานชื่อผมแลวคงไม
รูจักผม ผมเปนนักศึกษา ม.อุบล ครับ ผมดีใจมากที่จะไดเรียนกับอาจารยอีกในวิชา Transport ผมจะรอ อาจารยครับ
หมายเหตุจากสถาพร-ขอบคุณอุทัยครับ ผมก็รอวันนั้น รอมานานแลวดวย
11/06/2001 20:48
rec no. 26/45
Name : โสภณ สนหอม
Email : sonehorm@hotmail.com
สวัสดีครับ ผมไดเขารับฟงการบรรยายของอาจารยที่ อาคารว.ส.ท. .เมื่อวันเสารที่ 9 แลวชอบมากครับ แลวจะแวะมา
เยี่ยมชมโฮมเพจบอย ๆ ครับ
หมายเหตุจากสถาพร-ขอบคุณครับ :) ชอบเนื้อหา หรือความไรสาระครับ หากชอบ อยางหลัง ในเวบนี้ มีเพียบพรอม
ครับ สวัสดีครับ
11/06/2001 12:42
rec no. 25/45
Name : ศิษยเกา
Email : Homepage : http://ผานมา มาเยี่ยมครับ พักนี้อาจารย...ไป งานยุงหรือครับ อยางไรก็พักผอนบาง นะครับ เบื่อใครหรือเปลาครับ
หมายเหตุจากสถาพร-รูดวยวาเบื่อ ครับใช ชีวิตจริงหากเบื่อใครมาก ๆ ตองดื้อ ดานเขาใสใหเขาเบื่อเราบาง ก็จะหายเบื่อ
เปดเทอมแลวครับ ไปสอนหนังสือตางจังหวัด ไมมีเวลาวางคงหายเบื่อได ออไป สอนวิชา Humanity ที่มหาวิทยาลัยศรี
ปทุมดวย งงวาเขาใหไปสอนไดไง ดีเหมือนกันเผื่อจะเจอคนนารัก ๆ แบบคุณปรียานุช ปานประดับ อา ... ใช
11/06/2001 00:04
rec no. 24/45
Name : Narongrit Junwattanawong
Email : jnarongri@yahoo.com
สวัสดีครับอาจารย ผมเปนลูกศิษยที่มหานครป 38-40 ดีใจมากที่ไดพบ อาจารยอีกครั้ง แมวาตองผานสื่อนี้ อาจารยได
สรางศรัทธาใหพวกผม และเพื่อน ๆ ทั้งความรู และจริยธรรมพวกเราประทับใจมากครับ คําสั่ง สอนของอาจารยได
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กระตุนเตือนการดํารงตนในหนาที่การงานที่ทําอยูเสมอ อาจารยคือบุคคลที่ควรแกการเคารพศรัทธา ผมขอใหคุณธรรม
และ ความดีของอาจารยจงคุมครองอาจารยใหมีแตความสุขตามความ ตั้งใจของอาจารยตลอดไปนะครับ
หมายเหตุจากสถาพร-นับวันจะหางไกลจากงานสอนหนังสือ เหนื่อยแลวไมไหว หากศรัทธาไปเกิดในหัวใจลูกศิษย ยอม
เปนเรื่ องนายิ นดี เหมือน พื ชผลที่หว านไวในวั นนั้น แม จะเสี ยหายอับเฉาไปบ าง แต อย างนอยก็ยังมีงอกงาม ใหได
เห็ น เขาคงไปสร างศรั ทธาในหั วใจคนอื่ น ๆ ได อี ก สั ก เพี ย งคนเดี ยว หรื อ สั กร อยคนหมื่ นคน ย อมดี ก ว า สู ญ เปล า
แนนอน รออานสถาพรเขียนถึง ลูกศิษย ใน X-File 23 ขอบคุณครับ :)
10/06/2001 22:31
rec no. 23/45
Name : ทินกร คุณสมิตปญญา
Email : k_thinnakorn@hotmail.com
สวัสดีครับอาจารย ดร.สถาพร วันนี้ผมไปฟงอาจารยบรรยายเรื่อง การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกําลังที่
ว.ส.ท. และไดมาจึงลองเปดดูและเขียนสมุดเยี่ยม ผมทํางานอยูกรมโยธาธิการ และกําลังเรียน M.eng Construction
Management ที่ KMITNB (ป1) และหวังวาจะไดมีโอกาสสอบถามความรูเพิ่มเติมจากอาจารยใน โอกาสตอไป ขอ
แสดงความนับถือ-ทินกร คุณสมิตปญญา 09/06/44
หมายเหตุจากสถาพร-ยินดีครับถาตอบได เพราะผมไมแนใจจริง ๆ วาจะตอบได เปนเรื่องเปนราว ถนัดแตเรื่องเหลวไหล
ทั้ง หวัดดีครับ :)
09/06/2001 22:12
rec no. 22/45
Name : ศิษยเกา
สวัสดีครับอาจารย ชวงอาจารยไมไดปรับปรุง Web ผมอาน X-file พลางๆ สนุกมากครับอาจารยไดความรูดวยแมบาง
ขอความผมก็ไมคอยเขาใจความหมายของอาจารย มีอยู X-file หนึ่งผมไมเห็นมีเนื้อหาอะไรเลยครับ X - file 13 นะครับ
อาจารยผมอยากอาน แตถาขอมูลมันหายไปแลวก็ไมเปนไรครับ รักษาสุขภาพมากๆ นะครับอาจารย หายปวยเร็ว ๆ ออก
กําลังกายดวย นะครับ เปนหวงอาจารยนะครับ
หมายเหตุจากสถาพร - สง X-File 13 ไปใหแลว ไมรูสงถูกคนหรือเปลาเพราะ เดาเอาเองวาเปนใคร (เนื่องจากไมไดให
เบอร E-mail ไว)ขอบคุณที่หวงใย จะรักษาสุขภาพ และทําทุกอยางตามคําแนะนําครับ สวัสดีครับ
03/06/2001 20:03
rec no. 21/45
Name : พุฒ
Email : support@puttech.com
รักษาสุขภาพดวยนะครับ เปนหวง อยาลืมนองคนนี้นาคับ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณพุฒิครับ :)
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28/05/2001 10:50
rec no. 20/45
Name : เฉลิมพงษ สละ
สวัสดีครับอาจารย ผมไมไดเขามาตั้งนานแลวมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกัน อาการไมสบายของอาจารยเปนอยางไร
บางครับ ขอใหอาจารยหายเร็วๆ นะครับ วันเสาร-อาทิตยของเทอมนี้ผมจะรอเขาฟงวิชา Transportation Engineering ที่
อาจารยเปนคนสอนนะครับ (ดวยความหวัง) ผมยังตองอยูเปนพี่แกอีก 1 เทอมผมจะตั้งใจเรียนครับ ดวยความเคารพ
อาจารยอยางสูงครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณครับ 16 มิถุนายน 2544 นะครับ
26/05/2001 16:54
rec no. 19/45
Name : mana
Email : mana_sr@hotmail.com
ตอนนี้อาจารยคงสบายดีแลวนะครับ ถาอยางไรผมขออวยพรดวยไดอาน x-file แลวสนุกมากครับ อาจารยครับ อาจารย
ชอบอานหนังสือหลายประเภท เรียกวาทุกประเภทเลยเหรอครับ เพราะเทาที่เห็นอาจารยทราบหมด เกือบทุก ๆ เรื่อง ไม
เฉพาะแตเรื่องเรียนโดยเฉพาะประวัติศาสตร อาจารยเอาเวลาที่ไหนครับอาจารยอานหนังสือเยอะขนาดนี้เคยคิดที่จะ
เขียนหนังสือ เปนงานขึ้นมาบางไหมครับ เมื่อวานเขารานหนังสือเห็นมี อาจารยภาคไฟฟาบางมดเขียนหนังสือออกมา
เลมหนึ่งเพื่อแนะและเปนแนวทางกับรุนหลังและมีอะไรหลาย ๆ อยาง ผมอยากใหอาจารยทําบาง แตเปนแงโยธาแบบ
สบายสไตรอาจารยเอาเปนเรื่องเลาจาก x-file ที่ผานมาก็ เปนการพิสูจนแลววานาสนใจนะครับขอใหอาจารยแข็งแรงนะ
ครับ จะไดไปคลุกขาวใหสุนัข อาบน้ําบาง แมอาจารยมองมาจากขางบนครับ
หมายเหตุ จากสถาพร-ขอบคุณครับ เรื่องหนังสือ เขียนเปนแตเรื่องไรสาระ ไมรูจะไปขายใครได ผมขี้เกี ยจอาบน้ํ า
หมา ใหพออาบแหละดีแลว
25/05/2001 09:24
rec no. 18/45
Name : เศรษฐา ศิริเงินยวง
Email : sestha.s@chaiyo.com
กราบสวัสดี อ. สถาพรที่เคารพ ผมทราบวาอาจารยไมคอยสบายตั้งแต วันที่ผมกับ ไพโรจนวาจะไปเยียมอาจารย ไมรูวา
อาการดี ขึ้ นหรื อ ยั งครั บ ถ า ยั งไงขอให อ.รั ก ษาสุ ข ภาพด วยนะครั บ ผมและลู ก ศิ ษ ย ม.อุ บลเป นห วงอาจารย มาก
ครับ ขอใหหายปวยเร็วๆ นะครับ ตอนนี้ผมยังฝกงาน อยูที่ กม. 29.5 ถ. บางนา-ตราด ครับผม-รักและเคารพอยางสูง
หมายเหตุจากสถาพร- ดีขึ้นบางแลวครับ แตตองพักอีกนานเหมือนกัน ขอบคุณ เศรษฐา และไพโรจนครับ สวัสดีครับ
19/05/2001 19:57
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rec no. 17/45
Name : เทียนชัย
Email : thianchai.ubu@thaimail.com
กราบเรียนทานอาจารยสถาพรที่เคารพตอนนี้ผมกําลังจะเริ่มงานที่จังหวัดสกลนครครับ เงินเดือนไมตองบอกก็รูวาไม
เกิน 7,000 บาท แตตองอดทนครับ เพราะไมมีอะไรพรอมสักอยาง ทานอาจารยอยาทํางานหนักมากนะ ครับ อยาเครียด
มาก ออกกําลังกายดวย จะไดหายจากการเจ็บปวยครับ ดวยความเคารพ - จากลูกศิษย ม.อุบลโยธารุนแรก
หมายเหตุจากสถาพร-ขอบคุณคุณเทียนชัย เทียนทองครับ วาง ๆ แวะไปเยี่ยมอีกนะครับ สวัสดีครับ
19/05/2001 14:54
rec no. 16/45
Name : พรพจน บุปผา (เปด)
Email : kaotienhua@thaimail.com
เรียนอ.สถาพรที่เคารพ ไดขาววาอาจารยไมคอยสบาย เปนอยางไรบางครับ อาการไมสบายกายสวนอาการไมสบายใจก็
จะตองมีพื้นฐานที่ดีมาจากรางกายก็ขอใหอาจารยหายปวยไว ๆ ผมเชื่อวาอาจารยจะตองสามารถ เอาชนะสิ่งที่มาทําให
อาจารยไมสบายใจได ผมเชื่ออยางนั้น สวนเรื่อง Project พวกผมยังไปไมถึงไหนเลยครับ แตอาจารยไมตองเปนหวง ผม
จะพยายามตอไปเร็ว ๆ นี้อาจจะสงบางสวนไปใหอาจารย ชวยดูใหหนอยนะครับ สูตอไปนะครับอาจารย
หมายเหตุจากสถาพร-ขอบคุณครับ รีบสง จะไดรีบอานรีบแก มิเชนนั้นเดี๋ยวจะจบชา สวัสดีครับ
17/05/2001 14:49
rec no. 15/45
Name : ไพโรจน การเกษ
Email : karaket1857@chaiyo.com
ตอนนี้อาจารยเปนอยางไรบางครับไปหาหมอแลว รูสึกดีขึ้นหรือยัง เปนอะไรมาก หรือเปลา ตอนนี้กระผมก็กลับถึง
นครราชสีมาแลวครับ พอดีมีเพื่อนเพจมาบอกวาอาจารยไมสบายมากก็เลย mail มาหาตอนที่อยูกรุงเทพ อาจารยบอกวา
จะไปหาหมอก็เลยไมถามวาเปนอะไรมากหรือเปลา ยังงัยรักษาสุขภาพดวยนะครับ ดวยความเคารพอยางสูง
17/05/2001 14:44

rec no. 14/45
Name : สราวุฒิ สังวันดี
Email : jengiskhan@chaiyo.com
เปดดูเวปของอาจารยแลวก็เห็นใจที่ อ.ทํางานหนักมาตลอดทําเพื่อคนอื่น แตก็ไม คิดถึง ตัวเองเทาไหร วันนื้มีเนื้อเพลง
ของ loso มาเปนกําลังใจให อ.สถาพร ครับ ... หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียกอน อยา ใจรอนรีบไปเดี๋ยวไมเขาที หยุด
เรื่องรักที่ทรมาน เรื่องงานเรื่องเงินก็ดี พักเสียทีเดี๋ยวคอยไป อยาไปคิดเรื่องเดิมใหปวดใจ ซอน เอาไวไมใหใครเห็นความ
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พายแพ เหลือเพียงแค "รอยยิ้มของนักสู" ฉันก็เคยเสียใจไมนอยกวาเธอ ฉันก็เจอเรื่องราวราย ๆ เขามา แตทุก ๆ ทีฉันก็
ทํ าให เ ป นเหมื อ นดั งว า แข็ งแรงกว า ไม ยอมพ ายแพ มั น กว า จะถึ งฝ งฝ นนั้ นมั นยากเย็ น อย า พึ่ งเห็ นฉั นเดิ นเข า มา
งาย ๆ น้ําตาลูกผูชายเคยไหลไมใชเรื่องแปลก ผมรูวาบางโรคนั้นรักษาไมหายแตก็ขอใหทานผูที่ทําความดืแกผูอื่นมา
มากมาย ไดรับ กรรมดีที่ไดทําไว ใหเขาไดบรรเทา จากอาการเจ็บปวย และมีชีวิตเพื่อ ทําในสิ่งที่ทานตองการ ขอบคุณ
ครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณสราวุฒิครับ :)
17/05/2001 14:34
rec no. 13/45
Name : Montra
Email : mon_civil@hotmail
สวัสดีครับ อ. สถาพร ตอนนี้ไมรูวา อ. อยูที่ไหน แตมีศิษยคนหนึ่งยังคิดถึง ยังจําภาพเกาๆ ที่เห็น อ. ยืนบนหนาชั้น
เรียน - ศิษย MUT
หมายเหตุจากสถาพร - พูดตรง ๆ ก็ไดวา "ยืนดาหนาชั้นเรียน" ตอนนี้ปวยใกล ตาย ไมมีแรงดาแลวครับ ขอบคุณครับที่
คิดถึง หวัดดีครับ
16/05/2001 16:54
rec no. 12/45
Name : เหนง
Email : neng_pk@hotmail.com
สวัสดีครับ ไมไดติดตอกับอาจารยนานเลยนะครับ ชวงนี้ผมอยูในชวงกําลังสับสน อะครับ แตตอนนี้ก็ดีขึ้นแลวนะ
ครับ ไวอีกไมนานผมคงตองไป รบกวนอาจารยกับ อ. ชเนศวร อ.ชาญพจน แลวก็ อ.สรรค อีกแน ๆ เลยนะครับ ฝาก
ความคิดถึงถึงอาจารย ทุก ๆ คนดวยนะครับ ไดอานขางหนา เห็นวาอาจารยไมสบาย อยางไรก็ดูแลสุขภาพดวยนะครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอคุณเหนงครับ ขณะนี้ชเนศวรไปผาตัด "..." ที่บํารุงราษฎร (ความลับมาก ๆ โห แกคงเจ็บนาดู)
15/05/2001 11:29
rec no. 11/45
Name : ศิษยเกามหานคร
หายปวยไว ๆ นะครับแลวกลับมาเขียน x-file ใหพวกเรา download อีกเอารูปอีกครับ ทุกอยางดูแปลกมาก หายไวไวนะ
ครับ ผมเปนแฟนประจํา แตไมเคย Post สักที อยางนอยก็ชวยสงขาวคราวใหทราบบางครับ ทายนี้ ขอใหอาจารย
สถาพร อาจารยสรรค อาจารยชาญพจนมีความสุขมาก ๆ ครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ขอขอบคุณอยางยิ่งครับ
10/05/2001 01:28
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rec no. 10/45
Name : mana
Email : mana_sri@hotmail.com
สวั ส ดี ค รั บ อาจารย ส ถาพร ปกติ ก็ จ ะเข า มาอ า นอยู บ อ ยๆครั บ ได อ า น x-file 20 แล ว ชอบมาก ทุ ก อย า ง
ลวน classic ครั บ ถาอยางไรอาจารยว าง ๆ หรื อหายจากป วย ก็ ชวยตอผลงานดวยครั บ ขอให สิ่งศั กดิ์ สิ ทธิ์ คุ มครอง
อาจารย ไมวาอาจารยจะปวยดวยโรคใดก็ตาม ผมเชื่อวาอาจารยตองหาย เพราะทุกคนเพื่อน ๆ พี่ ๆ ตางก็เปนกําลังใจให
ทุกคน ขอใหหายปวย หายเครียด พักผอนมาก ๆ นะครับ เปนหวง
หมายเหตุจากสถาพร - ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางยิ่งครับ ผมก็กลัว และไมอยากเปนอะไรเลย ทุกโรคที่วานากลัว และ
เหมือนอยูรอวันตาย
08/05/2001 23:48
rec no. 9/45
Name : nutthaphon
Email : nutthaphon@yahoo.com
Hello sir,hope your health feel better soon.
Message from Sdhabhon - I do thanks. God sake you too
01/05/2001 08:49
rec no. 8/45
Name : พิทักษ
Email : s.toto@chaiyo.com
สวัสดีครับอาจารยผมไมไดเขามาดูตั้งนาน วันนี้ผมคิดถึงอาจารยเลยเขามาดูหนอย เมื่อเขามาดูก็รูสึกสะทอนใจ ผมก็พอ
ทราบมาบางวาอาจารยไมคอยสบายนัก แตไมทราบวามันจะรุนแรงเชนนี้ ผมเปนศิษยแมไมไดพบอาจารย แตก็อดเปน
หวงไมได ผมอยากไปหาอาจารยตั้งนานแลว แตไมมีโอกาส ไมนานผมจะไปเยี่ยมนะครับ ดูแลสุขภาพดวยครับ อาจารย
อยาหักโหม งานมากนะครับ ผมเปนหวง
หมายเหตุจากสถาพร - ขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่กรุณาเปนหวง
27/04/2001 18:07
rec no. 7/45
Name : ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล (โอ, ไออวน)
Email : จําไมได
กราบสวัสดีแทบ...อ.สถาพร และอ.สรรค จริงแลวผมไดติดตามผลงานอาจารยเปนระยะแลวแตเวลาจะอํานวย เพียงแต
ไม ไ ด เข า มาคุ ย กั บ อาจารย ค รั บ ตอนนี้ ผ มกํ า ลั ง ทํ า thesis อยู ค รั บ เหนื่ อ ย ๆ ครั บ ไม รู ว า จะจบทั น สองป ค รึ่ ง รึ
เปลา เพราะวาตอนนี้มีงานมารอผมแลวครับ ไมเหมือนตอนจบตรีใหม ๆ ผมวาผมผอมลงกวาตอนไปหาอาจารยครั้งที่
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แล วอีกครั บ (เทห มาก...กั ดฟ นเขี ยนครั บ) จริ ง ๆ แล วผมมี e-mail ครับ แต ไม ค อยได ใช (เพราะไมคอยสะดวกที่จะ
ใช) เลยจําไมได แตคราวตอไปผมจะจัดสงใหอาจารยครับ ผมพบเพื่อนอาจารยที่เปน อาจารยอยูภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทานแลวครับ ตอนนี้นั่งประจําอยูที่หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครับ
ตอนนี้ทานไมไดสอนหนังสือแลวครับ ตอนนี้ถาขอแลวไดดังขอก็ขอให อาจารยมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดีดีดี
ครับ แลวผมจะไปหาอาจารย ครับ
หมายเหตุจากสถาพร - เออ ไออวน ขอบคุณ ๆๆ
20/04/2001 11:55
rec no. 6/45
Name : เกรียงศักดิ์ เส็งวัฒน
Email : kriengsak.s@thaimail.com
ผมขอให อ.สถาพร โภคา หายปวยเร็ว ๆ นะครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ครับ ขอบคุณมาก ครับที่กรุณาเปนหวง
09/04/2001 02:10
rec no. 5/45
Name : ปานดาบ กับ ณัฐพล
Email : m_pandap@hotmail.com
สวัสดีครับ ผมเปลกับเบน ยินดีดวยกับครบรอบ 1 ปของเวบอาจารย ผมติดตามเวบ อาจารยอยูตลอดครับ สวัสดีปใหม
(แบบไทย)ลวงหนาครับ ไมทราบวาชวงสงกรานตอาจารยอยูกรุงเทพเปลาครับ
หมายเหตุจากสถาพร - อาว เปล เบน นองหนุมไปไหน
07/04/2001 17:23
rec no. 4/45
Name : APICHATH CHOM
nyakobo ดูดีมากขึ้นครับ กราบขอบพระคุณเว็บมาสเตอรอยางสูงครับ ที่ทําเว็บ โยธา ม.อุลฯสําเร็จดวยดี ผมเขาไปดู
แลว ดูดีมากครับ ขอบพระคุณมากครับ
หมายเหตุจากสถาพร - ไปขอบคุณคุณศุภโชคโนน และขอบคุณคุณศักดิ์รัตน ที่กรุณาเขาไปเยี่ยมเปนปฐมฤกษดวย
05/04/2001 18:10

rec no. 3/45
Name : สมศักดิ์
Email : somsak@cv.titech.ac.jp
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สวัสดีครับพี่ปอก เมื่ออาทิตยกอนลูกสาว ( พี่นิ้ง ^^! ) มาเยี่ยมแลว ก็ดีใจดวยครับ วันนี้นองมาเยี่ยมอีก 2 คน คงสบายดี
นะครับ ผม kung สบายดี อวนขึ้น 7 กิโลแลวเนี่ย ตี๋ (พิสณฑ) ฝากสวัสดีดวยครับ จําไดหรือเปลา ลืมหรือยัง เฮอ! อยาก
กลับเมืองไทย
หมายเหตุจากสถาพร - หวัดดีอาจารยกังกับตี๋ จําได ๆ ไมลืมหรอก รีบเรียนรีบจบ เรว ๆ เถอะ แฟนรอแย
30/03/2001 12:24
rec no. 2/45
Name : warangluck sonklin
Email : waranglucks@hotmail.com
สวัสดีคะ ปะปา พี่คงสบายดีนะคะ นิ้งไมไดเขามาเยี่ยมเยียนนานมากคะ วันนี้เลยเขามากะวาจะอาน X-file ปรากฎวา
ลําดับที่ 1-10 หายไปแลว ขอความกรุณาสงมาใหนิ้งอานจะไดมั้ยคะ ขอบคุณคะ - ลูกสาว
หมายเหตุจากปา - สงใหแลวนะหนุงหนิง ...
22/03/2001 22:57
rec no. 1/45
Name : เศรษฐา ศิริเงินยวง
Email : sestha.s@chaiyo.com
กราบสวัสดีตอนเชา อ. สถาพร ที่เคารพ ตอนนี้ผมทํา lab ใกลเสร็จแลวครับ พอดีวางก็เลยแวะเขามาเยี่ยมอาจารย อาจารย
ครั บผม ที่ ก.ท.ม.ร อนไหม ครั บ ...หวั งว า อ.สถาพร คงสบายดี นะครั บ และขอขอบคุ ณอาจารย มากที่ อุ ต ส าห เร ง
ตรวจขอสอบ และสงคะแนนมาใหพวกผมดูกัน ผมรูสึกพอใจมากครับกับผลที่ออกมาแมวามันจะไมดีที่สุด ดวยความ
เคารพอยางสูงครับ - เดี่ยว .ม.อุบลฯ
หมายเหตุจากสถาพร - ครับ ตอนที่เขียนสมุดเยี่ยมผมปวยมาก ๆ พอดีเลยครับ
20/03/2001 09:29

สมุดเยี่ยม 2544-24

