สมุดเยี่ยม ป ๒๕๔๖
เขียนเมื่อวันที่: 31 ธันวาคม 2546 เวลา: 15:47
สวัสดีปใหม 2547 ครับ หวังวาอาจารยคงจะสบายดีนะครับ ลูกศิษย Wichet_en@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 28 ธันวาคม 2546 เวลา: 13:52
กราบสวัสดีอาจารยครับ ปใหมที่จะถึงนี้ขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดปนะครับ ลูกศิษยมหานคร
เขียนเมื่อวันที่: 18 ธันวาคม 2546 เวลา: 20:20
ยังติดตามอานอยูตลอดครับ รักและเคารพ ฮอ
เขียนเมื่อวันที่: 8 พฤศจิกายน 2546 เวลา : 11:9
เขามาเยี่ยมชมเวบอยูบอยๆ มีความรูสึกที่ดีมากๆ การถาม-ตอบปญหาตางๆ ทําใหไดรับความรูเพิ่มขึ้น /ผูตอบมีตัวตนที่
สามารถอางอิงได เปนลักษณะการสื่อระหวาง ศิษย-อาจารย พี่ๆ นองๆ ทําใหมีความรูสึกที่อบอุน ไมมีการทะเลาะเบาะ
แวงกันเหมือนที่อื่น ผมชอบมากครับ แลวจะเขามาเยี่ยมชมบอยๆ หากมีปญหาใดๆ ขออนุญาตเขามาสอบถามดวยนะ
ครับ ถือเสียวาผมเปนศิษย เปนพี่เปนนองสักคนดวยกะแลวกัน สัมฤทธิ์ Email:samrit@thaiengineering.com
เขียนเมื่อวันที่: 27 ตุลาคม 2546 เวลา: 15:4
สวัสดีครับอาจารย ผมไมไดเมลหาอาจารยตั้งนาน อยากกลับไปเที่ยวอุบลมากครับถามีโอกาส จะไดไปเยี่ยมอาจารยดวย
ขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ กฤษณ
เขียนเมื่อวันที่: 26 ตุลาคม 2546 เวลา: 19:27
สวัสดีครับ พี่ปอก ไมรูวาจะยังจําเด็กเลวๆคนนี้ไดไหม ชวงนี้เรียนหนักมากครับ แตยังแวะเวียนเขามาเยี่ยมชม web นี้
เสมอๆนะ ขอใหพี่ปอกสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆครับ อารท
เขียนเมื่อวันที่: 24 ตุลาคม 2546 เวลา: 5:35
สวัสดีอีกครั้งครับพี่ปอก สงสัยวาผมจะไมไดเจอพี่มานานมากจริงๆ นะเนี่ย ไมรูวาพี่ไปโผลที่อุบลไดอยางไรกัน ตอน
ผมทํางานที่อีสานพี่ก็อยูกรุงเทพ ผมยายกลับมาสรางตึกอยูขางๆ ม. มหานคร วาจะแวะเขาไปคารวะเยี่ยนเยียน พี่ก็ไมอยู
ซะแลว ไมไดพบกันซะครั้ง ผมคิดวาอาจจะเกิน 10 ปแลวกระมัง ไดเห็นชื่อของพี่ปอกในหลายบทความที่สงไปที่โยธา
แหงชาติครั้งที่ 9 http://www.ncce9.engr.tu.ac.th ถาพี่ไปงานนี้ดวยและผมมีโชคดีพอโดยผูจัดงานฯไมปฏิเสธบทความ
ของผมทั้ง 6 เรื่อง เราอาจจะไดมีโอกาสพบปะกันสักครั้งนะครับ ผมวางแผนไววาจะกลับไปเยี่ยมบานและพักผอนใน
ชวงเวลานั้นพอดี หากไดเจอกันจริงจะถือโอกาสแนะนําสมชายจูเนียรใหรูจักกับลุงปอกซะในคราวเดียวกันเลย ตอนนี้
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กําลังเรียนหนังสือแขงกันกับสมชายซีเนียรอยูครับ ผมไดเห็นรายชื่ออาจารยที่ ม. อุบลแลว ยิ่งรูสึกวาโลกกลมกวาที่คิด
ไว มีคนที่ผมรูจัก 2 คนที่คณะวิศวฯ มหาวิทยาลัยอุบลฯ คนหนึ่งชื่อ อยูภาคเคมี ชื่อไพรัตน แกวสาร อีกคนเห็นชื่ออยูใน
ภาคเดียวกับพี่ปอกนั่นเอง ไมแนใจเหมือนกันวาพี่รูจักไหม คนที่ชื่อ กอรป ศรีนาวิน นะครับ เรารูจักกันที่บริสเบน
ออสเตรเลียเมื่อป 2000 ครับ สมชาย Email:egspt@mahidol.ac.th
เขียนเมื่อวันที่: 20 ตุลาคม 2546 เวลา: 16:19
สวัสดี ครั บพี่ปอก หลายปแลวกระมั งที่ไม ได พบปะกั นเลย พี่อาจจะจํ าผมไม ได แล วด วยซ้ํา บั งเอิ ญที่ผมไดเห็ นว า
บทความของผมซึ่งตีพิมพไวในวิศวกรรมสาร (กอนเดินทางมาสหรัฐอเมริกา) เรื่อง “การออกแบบสนามบินเพื่อรองรับ
เครื่องบินขนาดใหญพิเศษ” มาปรากฏอยูที่เอกสารอางอิงของเอกสารประกอบการสอนของพี่ งงๆ อยูเหมือนกันวาโผล
ไปตรงนั้นไดอยางไรกัน โลงอกที่ตรงนั้นเปนที่ดีๆ ที่หนึ่ง ติสักนิดหนึ่งเถิด เกี่ยวกับ Book review สวนของ
Transportation Engineering นะไมดีเทาที่ควรเลย ของ Ashford & Wright คงจะจริงตามที่วิจารณ Airport Planning ของ
Horonjeff ไมนาหายากนะในเมืองไทย (ผมซื้อมาตั้งหลายเลมจากจุฬาๆ) เลมที่หายากนาจะเปนของ Ashford and Wright
(อีกเชนกัน) เพราะวาพิมพมานานรวมสิบแลวและยังไมมีฉบับใหมออกมา ของ Lester and Hoel Version ใหมออกแลว
ครับ (เขาใจวาหนาปกยังเปน Version เดิมอยู) สวนสองเลมหลัง (Fred Mannering กับ Jame H. Bank) หายไปเฉยๆ มีแต
หนาปกเทานั้น สองเลมหลังนี้นาจะเปน Pocket book มากกวา Textbook เนื้อหาสรุปสั้นมาก หลายเรื่องลอแหลมตอการ
จําไปใชอยางผิดๆ อยางไรก็ตาม ผมขอสนับสนุนใหวิจารณตอไปครับ ไมคอยไดเห็นวาเมืองไทยมี Book Review กัน
แมแตเมืองนอกก็ไมคอยจะวิจารณกันอยางตรงไปตรงมา เทาที่ผมไดอาน ถาไมวิจารณกันแบบ “ตบหัวแลวลูบหลัง” (ดา
กอนชม) ก็มักจะ “ลูบหลังแลวตบหัว” (ชมแลวดา) สวนมากเปนประเภทหลังครับ ทําตอไปเรื่อยๆ นะครับพี่ปอก แลว
จะเขามาเยี่ยมอีกครั้งHave a nice day, สมชาย ปฐมศิริ Email:egspt@mahidol.ac.th
เขียนเมื่อวันที่: 1 ตุลาคม 2546 เวลา: 19:19
สวัสดีครับอาจารย ผมดีใจมากที่ไดพบอาจารยในวันสัมมนาวิศวกรรมการทาง ตั้งแตเรียนจบมา ผมไมเคยไดติดตอ
อาจารยเลย อานเรื่องเลาของอาจารยแลว ใหความรูสึกวาผมตองรีบทํางานใหมากขึ้น รักษาสุขภาพดวยนะครับ อํานวย
พร ศรีอิสรานุสรณ sriitsara@samarts.com
เขียนเมื่อวันที่: 1 กันยายน 2546 เวลา: 10:49
Your X-files make me laugh and I feel so relaxed when I read it. The August X-file couldn’t be loaded so please check
it out, I’ll be waiting for reading it. Araya enaraypo@ubu.ac.th
เขียนเมื่อวันที่: 29 กรกฎาคม 2546 เวลา: 16:9
สวั ส ดี ค รั บ พี่ ป อ ก ไม ไ ด เ จอกั น นานเลยนะครั บ ผมแวะเข า มาดู เ วปนี้ บ อ ยๆ คิ ด ถึ งนะครั บ ดู แลสุ ข ภาพด วยครั บ
หนุม ธีรพล โควสุวรรณ k_teerapon@hotmail.com
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เขียนเมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2546 เวลา: 19:6
สุขสันตวันเกิดครับ ขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพดวยนะครับ ขอบคุณอาจารยสําหรับความตั้งใจ ทุมเทที่
ชวยมาพัฒนา ม.อุบล ครับ หวังวาอาจารยคงจะหายปวยเร็วแลวนะครับ ลูกศิษย41 wichet_en@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 21 กรกฎาคม 2546 เวลา: 13:18
สวัสดีครับ ผมยังดู web นี้อยูตลอดครับ ยังคอยอานคอยติดตามขาวคราวของอาจารยและเพื่อนทุกคนครับ ตอนนี้ผม
กําลังตั้งหนาทํางานเก็บเงินอยูครับแลวจะไดไปเที่ยวหาอาจารยกับเพื่อนๆครับ ขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรงครับ ฮอ
เขียนเมื่อวันที่: 2 กรกฎาคม 2546 เวลา: 12:27
สวัสดีครับอาจารย สบายดีไหมครับชวงนี้ไมคอยไดสงขอความหาอาจารย พอดีมานั่งอยูออฟฟตที่เขามีอินเตอรเนตเลย
เข า มานั่ ง เล น เน็ ต ช ว งนี้ อ าจารย ยั งเป น ตั ว แทนไปประชุ ม อยู อี ก หรื อ เปล า แค นี้ ก อ นนะครั บ เขาจะส ง แฟก เป ด
pbuppha@chaiyo.com
เขียนเมื่อวันที่: 15 มิถุนายน 2546 เวลา: 12:16
สวัสดีครับพี่ปอก ไมไดเขามาเยี่ยมเยียนซะนาน เปนอยางไรบางครับ ผมดีใจที่ยังเห็น Web นี้อยู ยังเห็นเจตนารมยที่แนว
แนของคนๆหนึ่งที่จะพัฒนาและสรางบุคลากรใหมๆที่มีคุณภาพคิดถึงครับ ป.ล. ผมทําเบอรมือถือพี่หาย ชวย mail มา
บอกดวยครับ โอด chanet@pylon.co.th
เขียนเมื่อวันที่: 21 พฤษภาคม 2546 เวลา: 8:33
สวัสดีครับอาจารย ไมไดติดตอกับอาจารย ไปเสียนานเลยนะครับ ไมรูวาอาจารยยังจําผมไดหรือเปลา ผม ปกรณ นะครับ
ตอนนี้ผมเรียนจบ นิติ มธ. แลวละครับ อยางที่อาจารยไดแนะนําไวแลวไวผมจะไปหาอาจารย นะครับ ....ดวยความ
เคารพอยางสูง....ปกรณ(เด็กมหานคร) เหนง(ปกรณ) neng_pk@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 18 พฤษภาคม 2546 เวลา: 14:0
เดี่ยวนี้เสาร-อาทิตย อาจารยคงไมตองสอน 8 ชั่วโมง เหมือนกอนแลวนะครับ คิดถึงตอนทานขาวเปนกลุมกับอาจารย
มากเลยครับ เพื่อนทุกคนคงสบายดี รักและเคารพ ฮอ
เขียนเมื่อวันที่: 1 พฤษภาคม 2546 เวลา: 22:10
ผมเปนลูกศิษยม.มหานครครับผมไดนํา Spreadsheet RC ของอาจารยที่เขียนในโลตัสมาใชใน EXCEL และแกไข font
กับสมการใหมใหเปดไดใน EXCEL ถาอาจารยมีเวลาวาง ขอความกรุณาจากอาจารยชวยตรวจทานใหหนอยไดไหมครับ
จากศิษยโง krisna kerenski_t@homail.com
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เขียนเมื่อวันที่: 28 เมษายน 2546 เวลา: 0:41
ัไดขาววาอาจารยไปเยี่ยมยงยุทธที่ศรีสะเกษ อาหารอรอยถูกปากหรือเปลาครับ ถาไมถูกปาก แวะมาชิมอาหารทะเลที่
เมืองคอนบางสิครับ ดูแลรักษาสุขภาพนะครับ รักและเคารพ กัมปนาท นครศรีธรรมราช gumpanat08@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 25 เมษายน 2546 เวลา: 23:0
สวัสดีครับอาจารย สงกรานตปนี้อาจารยเที่ยวที่ไหนครับ สนุกมั้ยครับ สบายดีนะครับ รักและเคารพ ฮอ
เขียนเมื่อวันที่: 22 เมษายน 2546 เวลา: 23:5
สวัสดีครับ ผมเปยก ลูกศิษย ม.อุบลฯโยธารุน1คราบ อาจารยสบายดีนะครับ เพื่อนๆบอกวาอาจารยสอนประจําอยูที่ ม.
อุบลฯ สวนผมอยูมุกดาหาร คิดถึงอาจารยและเพื่อน ๆ นะครับ เปยก peakpeak7@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 15 เมษายน 2546 เวลา: 1:6
สวัสดีปใหมครับ อาจารยสถาพร อยาลืมไปดูองคุลีมาลนะครับ ยังไมไดดูเหมือนกัน แตอยากดู อาจารยมานครสวรรค
หรืออุทัยธานีเมื่อไร บอกผมดวยนะครับ อยากเจออาจารยนะครับ หรือถาไมมีเพื่อนเที่ยว บอกไดตลอดนะครับ ชวงนี้
พั ก ย า ว ค รั บ รั ก ษ า สุ ข ภ า พ ที่ ดี แ ล ว ใ ห ดี ยิ่ งขึ้ น ไ ป อี ก น ะ ค รั บ ส วั ส ดี ค รั บ ธํ า ร ง ศั ก ดิ์ สุ ว า นิ ช ว ง ศ
suwanishwong@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 10 เมษายน 2546 เวลา: 23:58
อาจารยครับ สงกรานตนี้อาจารยจะมาเที่ยว พิด ‘โลกหรือเปลาครับ ? ชวงนี้ที่พิษณุโลก มีเทศกาลอาหารอีกแลวนะครับ
มานอนที่นี้ซักคืนก็ได(9 - 13 เมษายน ครับ) ภาณุวัฒน จอยกลัด joy_civil@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 1 เมษายน 2546 เวลา: 21:20
สัมผัสกับบรรยากาศของ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทแหงอิศวรปุระเขมรโบราณ
http://syamkuk.tripod.com/thai/resources/surrounds.htm hcho31@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 17 มีนาคม 2546 เวลา: 13:11
ผมเปนลูกศิษยของอาจารยที่ ม. เทคโนโลยีมหานคร ผมจบวิศวกรรมโยธา และ เปนนักศึกษาที่ทํางานใหอาจารย คนที่
เรียน ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร พอจะจําไดหรือยังครับ ตอนนี้ผมเรียนจบ ปริญญาโท เรียบรอยแลว ผมเขามาใน
Homepage เพื่อสงขาวคราวใหอาจารย ซึ่งผมไมคอยไดเขียนสักเทาไร ตอนนี้ผมกําลังศึกษาตอ ปริญญาเอก สาขา
วิศวกรรมเกษตร (Agricultural Engineering ) ม. เกษตรศาสตร เนื่องจากผมไดรับทุนพัฒนาอาจารยของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ถาหาจบการศึกษาแลวผลจะตองเปนอาจารยสอนใน ม. เกษตรศาสตร สาขาเดียวกันนี้ ผมระลึกถึง
อาจารยตลอดเวลา รวมทั้ง อ.สรรค อ.ชาญพจน และ อ.สมพร เสมอ เรียนตรง ๆ วาผมอยากจะพบกับอาจารยอีกสักครั้ง
แตตอนนี้ผมเรียนหนักมากอีกทั้งผมยังไมทราบวาในตอนนี้อาจารยสอนอยูที่ไหน (ไมแนใจวาสอนอยูที่ ม.นเรศวรฯ
หรือเปลา) ถาเปนไปไดผมอยากจะไปกราบสวัสดีอาจารยสักครั้ง ผมหวังวาอาจารยคงไดอานขอความที่ผมเขียนนี้ นะ
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ครับ หากผมสามารถเรียนจบและไดทําหนาที่เปนอาจารยผมจะพยายามที่จะทําหนาที่ใหดีดังแบบอยางที่ผมมี ขณะที่ผม
ศึกษาอยูที่สถาบันแหงนี้ อ.พงศธร โสภาพันธ ที่ อาจารยเคยถามถึงนั้ น ตอนนี้อาจารย ที่ทําหน าที่ควบคุมและดูแล
หองสมุดของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน หลังจากที่เสนเลือดในสมองแตก
ตอนนี้ อ. พงศธร เดินและพูดไดแลว แตยังไมสามารถพูดหรือเดินไดคลองแคลวนัก แตอาการดีขึ้นเรื่อย ๆ สุดทายนี้
(จริง ๆ แลว ตามภาษาทางการก็จะอางคุณพระศรีรัตนตรัย) แตสําหรับผมแลวขอใหอาจารยดูแลและเปนหวงสุขภาพ
ของตัวอาจารยเองใหมาก ๆ ลูกศิษยของอาจารยคนนี้ยังเปนอีกคนหนึงที่ยังคงระลึกถึงและยังคงใหกําลังใจอาจารยอยู
หางเสมอ หวังวาอาจารยคงไดอานนะครับแลวผมจะเขามาเขียนบอย ๆ รัก เคารพ และคิดถึง เสมอ ศิริศักดิ์ ศิริศักดิ์ เชิด
เกียรติพล (ไออวน) chertkiattipol@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 5 มีนาคม 2546 เวลา: 10:33
อาจารยคืออาจารยของศิษยเสมอ ดูแลสุขภาพดวยครับ เด็กนอยนครศรีธรรมราช นายตานฟา ศิษยมหานคร 39
เขียนเมื่อวันที่: 28 กุมภาพันธ 2546 เวลา: 20:56
ผมขอฝากถามขาวคราวเพื่อนจาก web อาจารยดวยครับ โปมเปนไงบางถามีเบอรโทร ฝากไวใหโทรกลับดวย เปนหวง
ขอบคุณอาจารยมากครับ ดวยความนับถือ ฮอ
เขียนเมื่อวันที่: 12 กุมภาพันธ 2546 เวลา: 10:32
สวัสดีครับ อีกไมนานก็คงจะปดเทอมแลวอยากใหอาจารยไดพักผอนบาง หลังจากเหนื่อยมาหลายเดือน อาจารยคง
สุขภาพแข็งแรงดีนะครับ มีโอกาสเขามาเขียนถึงอาจารยทีไร เห็นหนาตา web เปลี่ยนไปทุกที มีอะไรแปลกใหมเสมอ
รักษาสุขภาพนะครับ รักและเคารพ ฮอ
เขียนเมื่อวันที่: 3 กุมภาพันธ 2546 เวลา: 10:14
กราบขอบคูณอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาโยธาแกเด็กนอยนครศรีธรรมราช ศิษยมหานคร 39
เขียนเมื่อวันที่: 31 มกราคม 2546 เวลา: 11:46
สวัสดี วันตรุษจีน ครับ ผมวาเปนอีกวันที่อาจารยตองไดของฝากมากอีกวัน รวมถึงคําอวยพร ตอนนี้ผมมาทํางานอยูที่
ใหม ที่อโศก ที่ผมเคยปรึกษากับอาจารย แมไมไดตําแหนงที่สมัคร แตก็ไดทํา ขอบคุณมากครับ Peerapol Srikulwong
pee315@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 28 มกราคม 2546 เวลา: 20:56
สวัสดีครับอาจารย ผมไดรับ message ไดทราบวาอาจารยกําลังเดินทางไปเที่ยวทางภาคกลางตอนบนในชวงปใหม คงจะ
สนุกโดยเฉพาะอากาศชวงนั้นกําลังหนาวพอดี และที่สําคัญพวกผมคงไดประสบการณจากการพักผอนของอาจารยเปน
แนๆ ครับอาจารยชวงนี้ผมเครียดมากๆครับเนื่องจากงบประมาณมีนอยแตผูประกอบการมีมากขึ้นทุกวันก็ตองพยายาม
ครับอาจารย โดยเฉพาะชวงปใหมก็งวนอยูกับการทําเอกสารประกวดราคาไมไดไปไหนไกลๆกลับเขาหรอกครับ
สุขภาพผมสบายดีครับและหวังวาอาจารยของผมตองสบายดีนะครับหากไปกรุงเทพฯผมขอรบกวนโทรนัดอาจารยสัก
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นิดนะครับเผื่อวาอาจารยจะวางจากภารกิจพอดีเผื่อไดมีโอกาสเจออาจารยบางนะครับ(ตั้งแตจบมายังไมเคยเจออาจารย
เลย)อาจารยครับหากแวะมานครศรีธรรมราชโทรบอกใหผมไดรับใชนะครับ สวัสดีครับ จักรกฤษณ ธีระนันทกุล
gotjeab@cscoms.com
เขียนเมื่อวันที่: 17 มกราคม 2546 เวลา: 21:57
สวัสดีครับ อาจารย ผมไมไดเรียนกับอาจารยหรอกครับ พลัดเขามาใน web ของอาจารยจาก search engine พอดีผมหา
ขอมูลเรื่อง ANNs อยูนะครับ ขอมูลของอาจารยชวยผมไดมากทีเดียวครับขอบคุณมากครับสําหรับความเอื้อเฟอของ
อาจารยตอวิศวกรรุนหลัง จาก นิสิตวิศวกรรมชลประทาน ม.ก.
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