สมุดเยี่ยม ป ๒๕๔๕
เขียนเมื่อวันที่: 27 ธันวาคม 2545 เวลา: 14:54
Happy New Year 2003 Celebration of Happiness Wish of happiness for you friend, cousin, co-worker, brother,
sister and, all your closed ones. ลูกศิษย41 Email:sonjacky@chaiyo.com
สถาพรตอบ Very many thanks are due to your kind wishes.
เขียนเมื่อวันที่: 1 ธันวาคม 2545 เวลา: 14:9
หลายครั้งที่ทอ แตไมเคยถอยหลายครั้งหมดแรง แตไมเคยลม หลายครั้งหมดใจ แตยังยิ้มสู เพื่อกาวสูจุดมุงหมายอัน
สดใสและสวยงาม บางคนอยูไดดวยความฝน ดัวยแรงบันดาลใจที่ตัวเราเองสรางขึ้นมา ไมวาสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ตาม
ขอใหทุกคนจงฝาฟนไปยังจุดหมาย กําลังใจใดจะสูงสุดเทากําลังใจจากตัวเราเอง ขาพเจาขอเปนแรงใจของทุกๆๆ คน
ขอใหชาวเวปและเจาของเวปทุกทานแข็งแรงสมบูรณ สนุกกับการใชชีวิตที่หนักหนาตางๆ กัน สูสูสู เหมือน "พอหลวง
เรา" นะ รวมถวายพระพร 5 ธันวา พอหลวงไทย ม.มหานคร no_email@hotmail.com
เขียนเมื่อ 29 พ.ย. 45 เวลา 1:01:05 AM
เรี ยนดร.สถาพร โภคา ดร.สถาพร โภคา คงสภาพดี นะค ะใกล ป ใหม แล ว หนู ขอให ดร.สถาพร โภคา มี ความ
เจริญกาวหนาในการงานยิ่งขึ้น และสิ่งที่สําคัญของ ดร.สถาพร โภคา คือความเปนครูที่เปรียบเหมือนพอพิมพของชาติที่
ยังอยูในใจของศิษยทั้งประเทศตอไป หนูเคยเรียนวิชาวิศวกรรมขนสง กับ ดร.สถาพร โภคา มีความรับรูวา ดร.สถาพร
โภคา ใหความรูและสิ่งที่สําคัญกับศิษยเสมอ และสิ่งที่หนูยังจําคําพูดของ ดร.สถาพร ไดเสมอที่บอกกับศิษยํทั้งหองใน
คาบเรียนสุดทายของวิชาวิศวกรรมขนสง และจนทุกวันนี้หนูไดนํามาใชในการทํางานก็ไดผล นั่นคือคําพูดของ ดร.
สถาพร โภคา ที่กลาวดังนี้วา " ถาเราเจอคนที่อวดฉลาด ขอใหเราทําตัวโง และ ถาเราเจอคนที่โง ขอใหเราทําตัวโงกวา
แลวตัวเราเองจะไมมีศัตรูในการทํางาน " จากป 2538 จนถึงปจจุบันนี้ หนูติดตามความกาวหนาในหนาที่การงานของ ดร.
สถาพร โภคา อยูตลอดเวลา และก็อานสิ่งตาง ๆ ใน www.nyakobo.com พรอมกับ Print ขอความหรือเหตุการณตาง ๆ ที่
ดร. สถาพร ไดนํามาเลาสูกันฟงหรือเนื้อหาที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอหนาที่การสอนของหนู เริ่มตั้งแตประวัติ
ของ ดร. สถาพร ตลอดจนถึงเหตุการณและเรื่องราวในปจจุบัน แลวหนูนํามาเขาเปนรูปเลม เพื่อที่จะเก็บไวเปนที่ระลึก
วา ดร. สถาพร โภคา ยังเปนอาจารยํที่รักและอยูในความทรงจําของศิษยคนนี้เสมอและตลอดไป ตอนนี้นํามาเขาเปน
รูปเลมที่ 4 แลวและก็จะติดตามผลงานของ ดร. สถาพร โภคา อีกนาน พรอมกับหนังสือเรียนที่ ดร.สถาพร โภคา ไดเขียน
ขึ้นมาโดยวางจําหนายเฉพาะตามรานหนังสือที่มีชื่อดังเทานั้น หาซื้อยากเพราะขายดี โดยเฉพาะเอกลักษณของการเขียน
คําที่ไมเหมือนใคร ไมวาจะเปนในเอกสารประกอบการสอนของแตละวิชาและหนังสือที่ไมเหมือนใคร .อานแลวรูวา
เขียนมาจากความรูสึกลึก ๆในใจ และความเปนจริง ของดร.สถาพร เอง หนูเปนศิษยจากม.มหานคร ป 2537 ปจจุบันหนู
เปนอาจารยสอนอยูที่สถาบันราชภัฎแหงหนึ่งของภาคเหนือ จากสุชิรา
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สถาพรตอบ ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อวันที่: 30 พฤศจิกายน 2545 เวลา: 12:52
สวัสดีครับอ.สถาพร สบายใจดีไหมครับชวงนี้ อากาศตางจังหวัดคอนขางหนาวรักษาสุขภาพดวยนะครับ ตอนนี้ผมก็
เรียนลุมๆดอนๆครับ เบื่อตัวเอง ขาดแรงจูงใจ สายน้ําไหลไปไมหวนกลับ แตชีวิตชวงนี้คงจะไหลสวนกระแส ทําทุกสิ่ง
ในชวงนี้แบบฝนๆแตก็พยายามทําไมรูวาจะดีที่สุดหรือเปลา ก็หวังแตวันที่ผมจะไดมองเห็นฟาหลังฝนวายังเปนฟา
สดใสที่ผมใฝฝน ชีวิตจะไปซายไปขวาก็ยังงงๆอยูแตก็เชื่ออยูอยางนึงครับวาทุกทางเดินยอมมีปลายทางของมันหาก
เลือกทางผิดก็คงแคเสียเวลาแตคงไดสาระใหชีวิตบาง ขอใหอ.ไดมีความสุขกับการใชชีวิตในดานตางๆนะครับ หวังวา
คงจะไดมีโอกาสพบอาจารย และขอเลี้ยงอาหารสักเพลานึงนะขอรับvasinthorn vasinthorn_j@hotmail.com
สถาพรตอบ อาหารเรียกเปนมื้อ ไมใชเพลา อยางไรก็ตาม ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อวันที่: 3 พฤศจิกายน 2545 เวลา: 20:33
อาจารยที่รักและเคารพครับ ผม Download แกไขที่ผิดของ RC. Design เลม 2 ของ อาจารยไมไดครับผม รบกวนชวย
ตรวจสอบดวยครับ - ศิษยนอกสํานัก
สถาพรตอบ แกไขใหแลวครับ แมจะเปนศิษยนอกสํานัก แตก็ยอมยินดีและภูมิใจที่กรุณาใหเกียรติ ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อวันที่: 25 ตุลาคม 2545 เวลา: 20:58
กราบอาจารยสถาพรที่รักและเคารพอยางสูงยิ่ง หลังจากที่พวกกระผมมีโอกาสตอนรับอาจารยที่พิษณุโลกแลว ผมไมมี
เวลาไปกราบอาจารยอีกเลย ไดแตหวังวาจะมีโอกาสอีกสักครั้ง แตทราบขาวจากนักศึกษา ป.โท สิ่งแวดลอมทานหนึ่งวา
อาจารยไมไดมาสอนที่ ม.นเรศวรอีกแลว ก็รูสึกเสียดายแทนนักศึกษาชาว ม.นเรศวร ที่เสียโอกาสตรงนี้ไป อาจารยมี
ความเปนอาจารยที่ดีมากทานหนึ่ง (ดีมากที่สุดของผม) ดีอยางไรนั้นตองไปรับรูเอง (ผมไมอยากใชคําวา ”สัมผัส” มัน
ใหความรูสึกอยางไรไมทราบ) อดิเทพ (โจ สารถีที่ใหบริการในวันที่ตอนรับอาจารย) บอกกับผมวาอยากชวนอาจารยไป
เที่ยวที่ภูหินรองกลา เขายังไมทราบวาอาจารยไมไดมาสอนที่พิษณุโลกแลว หากวาอาจารยมาที่พิษณุโลกอีก คงมีโอกาส
พาอาจารยไปที่ภูหินลองกลาแนนอน ผมเพิ่งมีโอกาสมาเช็คเมลล เนื่องจากที่ทํางานของผมไมมีเน็ต (ไกลปนเที่ยงครับ)
ไมเกินวันที่ 15 พย.นี้ ผมตองยายที่ทํางานมาที่อําเภอบานหมี่ คงมีโอกาสเขียนอีเมลลมาสนทนากับอาจารยอีก เมลลคราว
นี้ผมอาศัยหองพักแพทย รพ.อานันท เปนที่สงครับ
ป.ล.พระด็อง (ชัยรัตน) ครับ ทานลาสิกขาบทแลวหรือยังครับ เพื่อนๆคิดถึง หากทานยังไมลาสิกขาบท เพื่อนขอ
อนุโมทนาสาธุครับ มีโอกาสคงไดไปกราบนมัสการทานนะครับ 4 พรรษาแลวคงไดเปนเจาคุณแลวกระมัง
คนบานนอก pomfhu@chaiyo.com
สถาพรตอบ ผมมิไดบอกวาจะไมมาสอน เพียงแตคําถามแบบนี้เปนคําถามที่ผมไมชอบ เพราะผมตอบไมได จะสอน
หรือไมสอนมันอยูที่คนจาง คือนักศึกษา ภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย ไมใชอยูที่ผมหรอกครับ หากเขาตองการมีหรือ
จะไมไป มน. ก็ดีทั้งผูคน สถานที่ และฯลฯ แมจะเหนื่อยนั่งเครื่องบินไปกลับรวม2,000 กิโลเมตรตอสัปดาห แตทุก ๆ
อยางอยูในความทรงจําตลอดไป ผมมีนิสัยเบื่องาย เปลี่ยนแปลงบอย และรวดเร็ว อีกทั้งชวงหลัง ๆ สุขภาพไมเปนใจ เลย
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ติดนิสัย "บอกลา" ลวงหนา หากวันใดไมพบเห็นก็จะไดไมนึกตอวาในใจ ผมตั้งใจจะไปเที่ยวทุงแสลงหลวง ศรีเทพ
ศรีสัชชนาลัย เมืองโบราณสมัยทวาราวดี ในจังหวัดนครสวรรค และแมกระทั่งพระนารายณราชนิเวศน คงสักตนปหนา
นี้ มีที่อยูเปนหลักแหลงแลวแจงดวย ปนี้เหมือนคนบาป ขึ้นลองพิษณุโลกหลายสิบครั้ง แมแตพระพุทธชินราชก็ยังไมมี
โอกาสไปกราบไหว
เขียนเมื่อวันที่: 12 ตุลาคม 2545 เวลา: 10:29
สวัสดีครับ ผมเพิ่งเขามาในเว็บนี้เปนครั้งแรกครับดูดีมากเลยครับ สุดทาย ขอใหมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
คมกฤต Komgrit_Deejangvipart@hotmail.com

เขียนเมื่อวันที่: 10 กันยายน 2545 เวลา: 16:56
สวัสดีคะ ดร.สถาพร เขามาเยี่ยมชม Nyakobo นานแลว แตไมเคยแวะมาทักทายเลย สบายดีหรือเปลาคะ ชอบอาน XFiles คะ สนุกดี แตบางฉบับเปดไมได (อ. ชัช แนะนําใหอานคะ) สีสรรสวยงามเริ่ดหรูดีคะ รักษาสุขภาพนะคะ แลวจะ
แวะมาใหมคะ จุม ap_jum@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2545 เวลา: 19:56
สุขสันตวันเกิดครับ ขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพดวยนะครับ ขอบคุณอาจารยสําหรับความตั้งใจ ทุมเทที่
ชวยมาพัฒนา ม.อุบล ครับ ลูกศิษย 41
เขียนเมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2545 เวลา: 10:52
จริง ๆ ไมไดคิดวาวันเกิดเปนวันที่พิเศษ แตคิดวาเปนโอกาสมากกวาที่จะใชสงผานความหวังดีนะคะ เลยถือโอกาสนี้
สงผานสิ่งดีดีใหอาจายคะ ถึงแมวาจะไมเคยเรียนกับอาจารยเลย แตเคารพและนับถือความคิดคะ ขอใหอาจารยมีความสุข
กับงานที่ทํา ยิ้มไดกับชีวิตทุกวันนะคะ - คนที่นับถือความเปนอาจารย
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2545 เวลา: 19:37
นานมากที่ไมไดติดตอกับอาจารย ไดอานขอความถึงไดรูวาตอนนี้อาจารยอยูที่ ม.อุบลแลว ยังไงผมเชื่อวาอาจารยคงอยูที่
อุบลโดยไมมีใครทําอะไรอาจารยได ตอนนี้ผมก็ยุงอยูเหมือนกันครับ อะไรมันก็ไมคอยไดดั่งใจเทาไหร ผมก็ยังไมรูจะ
ใชเวลาเทาไหรถึงจะผานมันไปได ไมรเู มื่อไหรผมจะมีโอกาสไดยกมือไหวอาจารยอีก รักษาสุขภาพดวยนะครับ - ฮอ
สถาพรตอบ ฮอเปนคนเกง คิดไดเหมือนผูใหญ อยางไรเสียก็จะตองประสบความสําเร็จวันยังค่ํา ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อวันที่: 6 กรกฎาคม 2545 เวลา: 13:31
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สวัสดีครับ อาจารย สบายดีเปลาครับที่อุบล ผมไมคอยไดโทรไปหาอาจารยเลย ตอนนี้ผมติดยศ เรือโทแลวนะครับไวผม
ขออนุญาติเลี้ยงอาจารยครับ สวน งานก็ดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแตวันที่มีปญหา แลวไดคําแนะนําจากอาจารยมา แลวผมจะโทรไป
นัดอีกทีครับ ปานดาบ เมฆสวัสดิ์ m_pandap@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 11 กันยายน 2545 เวลา: 1:1
สวัสดีครับอาจารย ผมเคยเรียนกับอาจารยกอนที่อาจารยจะยายออกไปครับ แตตอนนี้ยังเรียนไมจบครับ ตอนนี้ไดรับ
ความชวยเหลือจากอาจารยหลายอยางขอขอบคุณมากครับ ขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรงครับ สวัสดีครับ – ลูกศิษย
มหานคร nat_mut@homail.com
เขียนเมื่อวันที่: 13 มิถุนายน 2545 เวลา: 23:21
นานๆ ครั้งไดเขามาเยี่ยมในเวบของอาจารยครับ และไมเคยเขามาเขียนสมุดเยี่ยมเลย ครั้งนี้เปนครั้งแรกครับ ขอให
อาจารยสุขภาพแข็งแรงนะครับ ผมเปนศิษยคนหนึ่งที่เรียนกับอาจารยที่ ubu. ครับตอนนี้กําลังจะมีงานทําแลวครับแตไม
รูวาตรงกับสายงานที่เรียนมาหรือเปลาเพราะพอเปนคนฝากใหครับ รูสึกกังวลเหมือนกันครับวาถาไดไมตรงจะเลือกทํา
หรือเปลา เพราะวาผมอาจหางานที่ตรงสายงานไดซึ่งเคยปฏิเสธเขาไปครั้งหนึ่งแลว ( ขอบคุณอาจารยสําหรับทุกๆ สิ่งที่
ประสิทธิ์ใหผม ) - ชีซีผูกตัญู
เขียนเมื่อวันที่: 4/1/2002 9:23:42 AM
แวะเขามาครั้งแรก Homepage ตื่นตาตื่นใจดีครับ ขอขอบคุณที่จะทํา Link ไปหา www.microfeap.com – สมพร
สถาพรตอบ ขอบคุณ อาจารย ดร. สมพรครับ
เขียนเมื่อวันที่: 26/03/2002 13:49:13
ขอแสดงความยินดีดวยนะครับ ในโอกาสที่ Nyakobo ครับสองปแลว และขอใหอาจารยหายปวยไวๆ ดวยนะครับ (วาแต
อาจารยปวยเปนอะไรเหรอครับ แลวเปนมากมั๊ยครับ) - วรยุทธ คล้ําปลอด klamplod@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 23/03/2002 16:53:56
ขอให อ.สถาพร โภคา หายปวยในเร็ววัน และขอใหคุณพระคุมครองอาจารยดวยครับ
kriengsak.s@thaimail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ

-

เกรียงศักดิ์ เส็งวัฒน

เขียนเมื่อวันที่: 14/03/2002 10:45:19
สงจดหมายไปใหอาจารยที่เบอรเมลของ AIT ไมทราบวาอาจารยจะไดรับหรือเปลานะคะ อยากทราบวา ตอนนี้อาจารย
ใชเมล เบอรไหนคะ และที่สงไปจะไดรับหรือเปลาคะ - kamolluk fourier_3d@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 10/03/2002 13:22:02
สมุดเยี่ยม 2545-4

To.. ดร.สถาพร ขอบคุณอาจารยอีกครั้งครับ ตอนนี้ผมไดงานทําแลว เพิ่งทํางานไดเดือนกวาๆ แตผมสนุกกับงานมาก
ครับ "รักษาสุขภาพดวยนะครับ" Denchai Gear8@thaiengineering.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อวันที่: 23/02/2002 14:35:48
Dear P Pok krab, I am now a big fan of your X-FILE.... I love to read it very much...I just found in your latest X-FILE
that the series is going to end soon. As I read, it seems that you are going to leave your current office very soon. I wish
you all the best for the coming event na krab. I hope that I can visit you sometimes at least by this wonderful homepage.
It's very charming for lonely student like me. It's very nice world to be in..... :) Sincerely Yours krab,
Maetee Boonpichetvong maeteeb@yahoo.com
สถาพรตอบ ขอบคุณอาจารยเมธีครับ เรียนจบไว ๆ และประสบความสําเร็จทุก ๆ ดานนะครับ - พี่ปอก
เขียนเมื่อวันที่: 16/01/2002 14:13:11
"แมจะไดเรียนกับอาจารยเพียงวิชาเดียว ... แตความเปน ศิษย-อาจารย ก็ติดตัวไปทั้งชาติ"
Gear8@thaiengineering.com

... ศิษย - Denchai

เขียนเมื่อวันที่: 15/01/2002 09:47:28
สวัสดีครับอาจารยสถาพร ผมไมคอยไดเขามา เว็บไซต Nyakobo ของอาจารยบอยนัก เพราะยุงอยูกับการหาสมัครงาน
เพิ่งจะไดเขามานี่แหละครับ เห็นการเปลี่ยนแปลงใหมดูสีสันสวยงามมากครับ .....หวังวาตอนนี้อาจารยคงยังสบายดี และ
สุขภาพแข็งแรงนะครับ... ขอขอบคุณอาจารยมากที่อนุญาตใหใชชื่ออาจารยเปนบุคคลอางอิงในการสมัครงาน ตอนนี้ผม
ก็หางานยังไมไมไดอยูครับ ถาไดงานเมื่อไหรผมคงไมลืมที่จะขอบคุณอาจารยอีกที และตองขอโทษดวยนะครับที่ปใหม
ผมไมไดโทรไปอวยพรอาจารยเลย แตผมก็ไดสง E-mail อวยพรอาจารยแทน ขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรงและมี
ความสุขมาก ๆ นะครับ ดวยความเคารพอยางสูง - Denchai Gear8@thaiengineering.com
เขียนเมื่อวันที่: 10/01/2002 10:55:44
สวัสดีครับ อยากเขียนเลาตอ ตอนนี้เปนในเขตอําเภอเมืองบาง ที่สําคัญก็คงมี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศก (ในแผนที่ทองเที่ยว) แตที่โรงพยาบาลเขียน เจาพระยาอภัยภูเบศร (ก็เลยไมรูวาจะยังไง) และวัด
แกวพิจิตรที่ผูกอสรางวัด ชือ นางประมูล โภคา (แกว ประสังสิต) กอสรางในป พ.ศ. 2422 ภายในวัดมีพิพิธภัณฑดวย
ครั บ แต ไม เป ด ให คนเข าชมเพราะหลั งคารั่ ว สอบถามพ อค าบอกว าป ด มาร วมป แล ว รอให กรมศิ ลปากรมาซ อม
โรงพยาบาลสวยมากครับ โดยเฉพาะปูนปน และที่นี่มียาแผนโบราณหลายขนานครับหากอาจารยตองการยาแผนโบราณ
ขนานใดบอกผานมาทางโชติกรไดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะจัดหาไปให พี - peerapol pee315@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 10/01/2002 10:40:18

สมุดเยี่ยม 2545-5

สวัสดีครับ อาจารย และกราบสวัสดีอาจารยลวงหนาในวันครูที่จะมาถึงดวย ชวง 3 - 4 วันที่ผานมามีโอกาสไดไปเที่ยว
รอบ ๆ จังหวัดปราจีนบุรี รูวาจังหวัดนี้เปนเมืองเกา แตไหนผมไมเคยรู และเพิ่งไดมารูจักโบราณสถานตาง ๆ อยูใน
สภาพขาดการดูแลรักษา ทรุดโทรม และรอเวลาใหหายไปจากจังหวัดนี้จริง ๆ นาเสียดายมากครับ โดยเฉพาะ อําเภอ
ศรีมโหสถ ที่มีโบราณสถานในชวงทวาราวดีกระจายอยูทั่วทั้งอําเภอ ผมขับมอเตอรไซดไปดูโบราณสถานบางแหงเปน
วงเวียนอยูในหมูบานจัดสรรบาง อยูหนาหมูบานจัดสรรบาง ไมรจู ะพูดอยางไง ครั้นจะไปดูน้ําตก แหลงธรรมชาติก็กลับ
กลายเปนสถานที่ดื่มเหลาไปซะ มีแตขวดเหลาเต็มไปหมด นาโมโหเลยขับรถไปไกลถึงแกงหินเพิง อันนี้อยูไกลจาก
ถนนใหญมาก ๆ 60 กม ถนนลูกรังเดินเทาเขาไปอีก 2.5 กิโลเมตร ดีขึ้นมากครับ สวยแตหนานี้น้ํานอย แตที่เห็นวาสวย
มาก และมีความเปนธรรมชาติก็คงเปนอุทยานแหงชาติเขาใหญ น้ําตกเหวนรกที่อยูในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และน้ําตก
เหวสุวัต (อาจเขียนผิด) ที่อยูในเขตจังหวัดนครนายก สวยครับ มีดานเก็บเงินกอนเขามา แตวาก็ยังมีคน (สงสัยไมใชคน)
นํ า อาหารลงไปกิ น และดื่ ม ทั้ งที่ มี ป ายของทางการติ ด ห ามอยู แ ล ว น าเสี ย ดายคื อผมไม มี ก ล อ ง พี - peerapol
pee315@yahoo.com
สถาพรตอบ ขอบคุณครับ มีลูกศิษยเพียงไมกี่คน ที่จะคิดถึงครูในวันครู นักเรียน หรือคนสมัยกอนเชื่อวา การคารวะหรือ
ระลึกถึงพระคุณครูในวันครู หรือวันไหวครูก็ตาม ยอมเปนมงคลแกชีวิตของตน หรือผูเปนศิษยเอง เพราะครูคงเปน
เชนเดิม ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง เห็นจะเปนเพราะโลกเปลี่ยนไป ความสําคัญของวันครู หรือวันไหวครู จึงลดนอยลง
เขียนเมื่อวันที่: 09/01/2002 19:32:58
สวัสดีปใหมคะ(ชาไปนิดนะคะ) ขอใหอาจารยมีความสุขมาก ๆ คะ - NOK bwalairat@hotmail.com
สถาพรตอบ ขอบคุณอาจารยนก (วลัยรัตน บุญไทย)ครับ
เขียนเมื่อวันที่: 08/01/2002 10:44:39
สวัสดีปใหมครับอาจารย ดีใจมากที่มี web นี้ ผมและเพื่อนๆยังระลึกถึงอาจารยอยูเสมอครับ และภูมิใจที่มีวันนี้ได
เนื่องจากการประสิทธิ์ประสาทวิชาของอาจารยทีมีใหลูกศิษยอยางเปยมลน ไมวาอาจารยอยูที่ไหนผมและเพื่อนๆก็ยัง
ระลึกถึงอาจารยอยูตลอดไปครับ - พิสิษฐ ดารกะพงษ pisitd@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 05/01/2002 23:52:22
อันดับแรกผมขออวยพรใหอาจารยมีความสุขมาก ๆ ในปใหมนี้ ถึงแมผมจะพึ่งรูจักอาจารยไดประมาณครึ่งเทอม แตก็ทํา
ใหผมทึ่งในหลาย ๆ อยางของอาจารย แตปกติถาจะใหพูดผมก็คงไมกลา เอาเปนถาคนที่เปนเสือถึงจะปดลายยังงัยพวก
สัตวที่อยูในปาก็ยอมรูดี ยังงัยก็ตองขอบคุณอาจารยที่ชวยมาใหความรูพวกเรา ขอบคุณครับ หนุย nuy.to@chaiyo.com
เขียนเมื่อวันที่: 04/01/2002 19:53:09
Happy New Year ครับอาจารย ขอใหอาจารยมีความสุขมากๆ และมีสุขภาพแข็งแรง นะครับ สุพล เตชะนรราช
supol_t@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 02/01/2002 11:21:25
สมุดเยี่ยม 2545-6

สวัสดีปใหมครับ ( HAPPY NEW YEAR 2002 ) ขอใหอาจารยมีความสุขมาก ๆ และสุขภาพแข็งแรง ในป 2545 นี้นะ
ครับ ขอบคุณอาจารยสําหรับทุกสิ่งทุกอยางที่มอบใหกับพวกผม wichet sonjacky@chaiyo.com
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