สมุดเยี่ยม ป ๒๕๔๗
เขียนเมื่อวันที่: 28 พฤศจิกายน 2547 เวลา: 16:55
สวั ส ดี ค รั บ อาจารย อ ากาศเริ่ ม หนาวแล ว นะครั บ ดู แ ลสุ ข ภาพด ว ยนะครั บ ที่ ข อนแก น ก็ เ ริ่ ม หนาวแล ว ครั บ
ดวยความเคารพอยางสูง เกียรติศักดิ์ kiatisak_ubu@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 17 พฤศจิกายน 2547 เวลา: 13:7
กราบสวัสดีครับอาจารยที่เคารพรัก อากาศที่อุบลหนาวแลว ขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรง และมีเวลาพักผอนเยอะๆนะ
ครับผม
ป.ล.
ช ว งนี้ ง านเยอะมากเลยครั บ ยั ง ไม มี โ อกาสไปเยี ย มอาจารย ที่ อุ บ ลเลยครั บ ผม ด ว ยความเคารพ
ลูกศิษย ม.อุบล เศรษฐา ศิริเงินยวง
Email:deaw_s@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 17 พฤศจิกายน 2547 เวลา: 11:38
สวัสดีครับอาจารย ตอนนี้ โปม อภิชาติ ชมปากเกลี้ยง กลับมาจากประเทศซูดานแลวครับ นาจะไดรวมตัวกันในวันที่ 21
พ.ย. 47 ที่งานแตง คมสันต ทิพยลม ครับ (สวัสดีเพื่อนๆโยธา อุบล รุน 1 ทุกคนดวยนะครับ) เฉลิมพงษ
เขียนเมื่อวันที่: 15 พฤศจิกายน 2547 เวลา: 17:54
เรียนอาจารยที่เคารพ สิ่งที่ธวัชชัยเรียน(ฟอง)อาจารย มิไดเปนเยี่ยงนั้นผมถูกกลาวหาทั้งสิ้น แตไมเปนไรครับถาเปน
ความสุขของเพื่อน จิ๊ป p_veeravut@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 12 พฤศจิกายน 2547 เวลา: 17:39
ขอบคุณนะครับที่ใหคําแนะนําผมเกี่ยวกับเรื่องทราย ผมลองดูแลวแตเขาไมให หวังวาอาจารยคงสบายดีนะครับ
จิรศักดิ์
เขียนเมื่อวันที่: 12 พฤศจิกายน 2547 เวลา: 13:40
สวัสดีครับ อาจารย ไมไดเขาเยี่ยมที่ HomePage ของอาจารยนานมาก ตอนนี้ผมยายหนวยงานมาทํางานที่ภูเก็ต แลวครับ
ที่นี่ไมมีการกอการรายครับ หากใครคิดจะมาเที่ยว และยังลังเล ก็ขอใหมาเถอะครับ ทะเลสวย ฝรั่งเยอะ ปลอดภัย คา
เดินทางราคาไมแพงอยางที่คิด (เที่ยวเมืองไทย ไมไปไมรู) มาพักกับผมก็ไดครับ 555 ดูแลสุขภาพนะครับอาจารย พีรพล
ศรีกุลวงศ pee315@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 12 พฤศจิกายน 2547 เวลา: 12:26
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สวัสดีครับผม.. อาจารยยังไมไดเตะตะกรอกับผมเลยนะครับ เดือน ธันวาคมผมจะไปเยี่ยมที่คณะ ครับ..เขาเรื่องนะ ครับ
วันนี้ผมไปสัมภาษณงานมาครับเปนงานกอสรางบานเอื้ออาทรแถวภาคอีสาน ...ผมเจอลูกศิษยอาจารยดวยครับ ชื่อ ณัฐ
สิทย เขาบอกวาถามีงานเพิ่มจะโทรมาติดตอครับ ( อากาศหนาวแลวอยาลืมวิ่งออกกําลังกายนะ ครับ สวนผมฟตอยุเสมอ
ครับ เคารพรัก ) ประเสริฐษา
เขียนเมื่อวันที่: 10 พฤศจิกายน 2547 เวลา: 20:34
สวัสดีครับ อาจารย สบายดีหรือเปลาครับ ผมไมไดเจออาจารยนานพอสมควรแลว คราวกอนใหจิ๊บนัดเจอตอนที่นาย
สัญญา(เด)กลับจากไตหวันใหมๆ ปรากฏวาผมโดนพวกมันหักหลังใหผมมากทม.คนเดียว มันโทรบอกผมวามาไมได
ตอน 5โมงเย็นวันที่นัดเจอกัน แลวมันก็ไมไดนัดคนอื่นตามที่ตกลงดวย อาจารยดูมันทํากับผม อาจารยงานยุงมากไหม
ครับ ผมเขาใจวายุงมากแตก็มีความสุขดี อาจารยอยาโหมมากนะครับ แลวอาการบวมที่มือหายหรือยัง เปนหวงสุขภาพ
อาจารยครับ ผมตองขอโทษอาจารยดวยที่ไมไดติดตอซะนาน ตอนงานแตงของกองก็ไมไดเจอ อาจารยรักษาสุขภาพดวย
นะครับ ไมรูตอนนี้มีคนชวยดูแลยังครับ ถาอาจารยมาแถวๆนครสวรรค-พิจิตร-พิษณุโลก บอกผมมั่งนะครับถาอาจารยมี
เวลาจะไปทานขาวดวยครับ ธวัชชัยครับ
เขียนเมื่อวันที่: 10 พฤศจิกายน 2547 เวลา: 18:2
กราบอาจารยกอนเลย ออกกําลังกายบางนะ ครับ ไปวิ่งบางก็ดี ผมยังหาโอกาสวิ่งกับอาจารยไมไดสักทีเลย...เขาเรื่องละ
ครับผม ผมคิดวาผมจะหางานใหมเดือนนี้ครับเพราะผมรูสึกวาไมไดประสบการณในงานกอสรางเหมือนที่ผมคิดไว มัน
เปนงานดานกันซึมกันความชื้นครับอาจารย ผมตองการที่จะเติบโตขึ้นแตที่นี่ไมสามารถทําใหความตั้งใจผมสําเร็จได ....
ไดงานใหมผมจะบอกอาจารยนะ ครับ. เคารพรัก ประเสริฐษา touy.kung@chaiyo.com
เขียนเมื่อวันที่: 3 พฤศจิกายน 2547 เวลา: 20:37
อาจารย ส บายดี น ะครั บ พอดี วั นนี้ เ ข า มาหาข อมู ล ใน net
เลยลองแวะมาเยี่ ย มนะครั บ web
ดู ดี น ะครั บ
วางๆ ทานขาวกันครับ(ครัวแมบาง กรุงเทพ) นาจะจําผมไดแลวกระมัง จิ๊ป Email:p_veeravut@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 28 ตุลาคม 2547 เวลา: 19:5
สวัสดีครับอาจารย ที่สุโขทัยอากาศหนาวแลวเหมือนกัน ความรูสึกคลายๆ กับอยูในอุทยานแหงชาติ ที่นี่อยูติดโดแมถัน
(โด = ภาษาพื้นเมืองทางเหนือที่ใชเรียกแนวเขา) ซึ่งเปนแนวเขาชายแดนจ.สุโขทัยกับ อ.เถิน จ.ลําปางครับ อากาศดีแตไม
คอยไดมีโอกาสทองเที่ยวนัก ผูคนที่ อ.ทุงเสลี่ยมเปนชาว อ.เถิน จ.ลําปาง อพยพมาตั้งแตรุนปอหลวง แมหลวง (=ปู ยา
ตา ยาย ผูสูงอายุ) ทําใหภาษาเหนือเปนภาษาถิ่นของคนที่นี่ ไววันหลังจะเลาใหฟงตอครับ สวัสดีครับ เฉลิมพงษ สละ
p3409800083970@khonthai.com
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เขียนเมื่อวันที่: 12 ตุลาคม 2547 เวลา: 21:44
อาจารยครับตอนนี้ผมทํางานรูสึกเหนื่อยมาก ไมเคยรูวาการทํางานมันจะเหนื่อยขนาดนี้ ตอนนี้ผมรูสึกเครียดกับการ
ทํางาน ผมทํางานเจ็ดวันไมมีวันหยุดอาจารยมีขอแนะนํากับการทํางานไหมครับ กรุณาตอบดวยครับ ขอบพระคุณ
ลวงหนา เคารพเสมอ แปม ธีรวิทย trwspt@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 12 ตุลาคม 2547 เวลา: 21:15
สวัสดีครับอาจารย ชวงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง รักษาสุขภาพนะครับ ผมยังไมรูสึกหนาวกะเขาเลย แถวที่ผมอยูฝนตก
บอยๆ เพราะใกลทะเล ก็เลยสบายหนอยครับไมตองทํางาน คงกระพันแมน nattapong@thaiengineer.com
เขียนเมื่อวันที่: 9 ตุลาคม 2547 เวลา: 21:17
สวัสดีครับอาจารย นี้เปนครั้งแรกที่ผมไดเขามาเยี่ยมชม Web. หลังจากที่อาจารยไดสง SMS.มาถึงผม อาจารยสบายดี
หรือเปลาครับ. ตัวผมเองตอนนี้ก็สบายดี หนาที่การงานก็ราบรื้นดี. ตอนนี้ที่อุดรอากาศเริ่มเย็นแลวที่อุบลก็คงเหมือนกัน
ขอใหอารจารยรักษาสุขภาพดวยนะครับ.สวัสดีครับ จิรวัฒน ฮงกวาง
เขียนเมื่อวันที่: 7 ตุลาคม 2547 เวลา: 0:16
สวัสดีครับอาจารย ขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ จะไดสอนอะไรดีๆใหรุนนองตอๆไป รูสึกภุมิใจที่ไดมี
โอกาสเรียนกับอาจารย ผมก็โยธารุน1 นะครับ หวัดดีเพื่อนๆผานเว็บดวยนะไมคอยมีโอกาสไดคุยกะเพื่อนครับ ยอด ยุง
ออม เฮอๆๆ มีโอกาสไดคุยกับโปรเจคงานถนนที่ระยองครับคุยไปคุยมาเคารูจักอาจารยเฉยเลย ก็เลยคุยกันถูกคออะ มีแต
คนชมนะครับ นาอิจฉา คงกระพันธแมน nattapong@thaiengineer.com
เขียนเมื่อวันที่: 2 ตุลาคม 2547 เวลา: 21:17
สวัสดีครับอาจารยสถาพร อาจารยสบายดีรึเปลาครับ ผมโยธารุน 1 ครับ ไมไดโพสมาเยี่ยมอาจารยสักที ตอนนี้ผมกําลัง
สอบ ผมเรียนสาขาวัสดุที่ขอนแกนครับอาจารย ตอนแรกที่สอบก็สอบสาขาโครงสราง แตยังงัยไมทราบครับ พอเรียนไป
ไดสาขาวัสดุเฉยเลยครับ แตก็ไมเปนไรใชไหมครับอาจารย ตอนแรกที่รูผมก็รูสึกรับไมได แตก็ไมเปนไรใชใหมครับ
อาจารยสาขาไหนก็ประสบความสําเร็จไดเหมือนกัน อยางที่อาจารยแนะนําขอใหอาจารยมีความสุขมาก ๆ นะครับ รักษา
สุขภาพดวยครับดวยความเคารพเกียรติศักดิ์ kiatisak_ubu@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 1 ตุลาคม 2547 เวลา: 19:44
สวัสดีครับ ดีใจครับ ที่ไดเจอweb อาจารยอีกครั้ง hcho31 hcho31@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 1 ตุลาคม 2547 เวลา: 19:27
ไมไดเขามาอานซะนานคะ พี่ปอกสบายดีนะคะ (จะสบายดีแคไหนนะเพราะวาทํางานหนักอีกแลว) รักษาสุขภาพดวยนะ
คะ นิ้งไมคอยไดดูแลตัวเองเลยเปนซะ 3 โรคไปแลว (รวมถึงเปนกระเพาะอักเสบ) ออ มีอีกเรื่องคะ นิ้งแนะนําหนังสือ
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RC ที่พี่เขียนใหนิสิตนเรศวรไปหลายคน ปรากฎวาเขาหาซื้อเลม 1 ไมได นิ้งเลยลองไปหาหลายที่ที้ง จุฬาฯ เกษตรฯ และ
แพรพิทยา ก็ไมมี มีแตเลม 2 (วิธีกําลัง) คะ ขายดีจนขาดตลาดไปซะแลว นิ้ง
เขียนเมื่อวันที่: 25 กันยายน 2547 เวลา: 13:29
สวัสดีครับ อาจารยสถาพรที่เคารพ อาจารยสบายดีและแข็งแรงดีหรือเปลาครับ ตอนนี้ผมออกจากบริษัทเดิม ยายมา
ทํางานที่สุโขทัย(อยูใกลๆ กับ วุฒิชัย บุดดา ดวยครับ) ดานโยธาเต็มตัวเลย หลังจากที่สู(อยางที่สุด)อยูชวงหนึ่ง อาจารย
ครับมีรุนนองโยธา'43 ชื่อ ยา เขาไปทํางานที่เดิมที่ผมเคยอยูครับ นอง ยา เลยบอกวิธีเขา nyakobo ให เพราะผมพยายาม
เขาหลายครั้งแลว เขาไมไดครับ คิดถึงอาจารยและเพื่อน โยธา รุน 1 ทุกคนเลยครับ ชวงนี้วุนกับการทําเทศฯ ไมไดไปที่
หนไกลๆ เลยครับ แตไมแนครับ ประมาณ กุมภาพันธ 48 คมสัน ทิพยลม จะแตงงานกับสาวอุบลฯแลวครับ นาจะมีการ
รวมตัวกันที่ อุบลฯ อีกครั้ง ผมและเพื่อนๆคงไดมีโอกาสเขาไปสวัสดีอาจารยครับ และที่ ม.อุบล คงมีอะไรเปลี่ยนแปลง
ไปมากแลว ดวยความเคารพ / สวัสดีครับ เฉลิมพงษ สละ (ยุงเองครับ) p3409800083970@khonthai.com
เขียนเมื่อวันที่: 20 กันยายน 2547 เวลา: 23:21
สวัสดีครับอาจารยสบายดีรึปลาวครับ ชวงนี้งานหนักรึปลาวมีเวลาสอนนองๆมั้ยครับ ชวงนี้ผมทํางานหนักไมคอยมีเวลา
เลยไมไดติดตอกับใครเลยอาจารยรักษาสุขภาพดวยนะครับ เคารพเสมอ ธีรวิทย trwspt@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 9 กันยายน 2547 เวลา: 23:22
ได อ า นเรื่ อ งที่ อ าจารย เ ขี ย นที ไ ร รู สึ ก ว า มี พ ลั ง ในการทํ า งานต อ มากขึ้ น อยากเป น อาจารย ที่ ดี แ บบอาจารย ค ะ
รักษาสุขภาพนะคะ เพื่อเปนพลังตอสําหรับคนอื่นและตัวเอง คนที่นับถือความเปนอาจารย
เขียนเมื่อวันที่: 9 กันยายน 2547 เวลา: 18:11
ที่ พี่ เ คยส ง CDให ทํ า ไมไม ค อ ยเห็ น พี่ ต อบกระทู เ ลย
สวั ส ดี พี่ ป อ ก ผมวิ วั ฒ น มดโยธารุ น 25
ขอใหพี่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ นับถือเสมอนะครับ ปอป wiwatc1@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 25 สิงหาคม 2547 เวลา: 11:53
เถึงอาจารยสถาพร หวังวาเรื่องยุง ๆ ที่ผานมาคงคลี่คลายแลวนะครับ ยังงัยอาจารยรักษาสุขภาพใหมาก ๆ นะครับ
จิรศักดิ์
เขียนเมื่อวันที่: 11 สิงหาคม 2547 เวลา: 23:41
สวัสดีครับ อ.สถาพร ไมไดเขามาเยี่ยมนานแลว ขอใหมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ จะเปนกําลังใจให Nyakobo ตลอดไป
ครับ อํานวยพร ศรีอิสรานุสรณ sriitsara@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 10 สิงหาคม 2547 เวลา: 1:32
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ไดขาววาอาจารยปวยหนัก ก็ขอใหอาจารยพักผอนและหายปวยเร็ว ๆ นะครับ สุขภาพเปนเรื่องสําคัญ ผมและเพื่อนๆ
เปนหวงอาจารยเสมอครับ สวัสดีครับ ลูกศิษย41 wichet_en@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 3 สิงหาคม 2547 เวลา: 11:56
เรียนอาจารยสถาพรที่เคารพ เห็นควรรีบจดโดเมนเนม Nyakobo.com โดยเร็วแลวครับ เพราะเมื่อสักครูผมเขาเว็บ
www.nyakobo.com แลวมัน Link ตอไปที่เว็บ Buy Domains.com และปรากฎขอความเชิญชวนใหจดโดเมนเนมชื่อ
Nyakobo.com ผมเกรงวาจะมีคนจดตัดนาไปเสียกอนครับ เสียดายแย เปนกําลังใจใหเว็บไซด www.nyakobo.com ครับ
ขอแสดงความเคารพและนับถืออยางสูงยิ่งครับ ... คนบานนอก pomfhu@maildozy.com
เขียนเมื่อวันที่: 18 พฤษภาคม 2547 เวลา: 20:57
วันนี้ยังคงมีเวลาเขาชมอีกครั้ง อยากจะ Post คําถามแตก็ไมทราบวาจะเริ่มยังงัยเอาเปนวาขอเยี่ยมกอนละกัน เพราะถึงจะ
ไดขึ้นชื่อวาวิศวกร แตตองทํางานเหมือนกรรมกรประมาณนั้น จึงทําใหคําถามที่อยากถามเปนลักษณะการทํางาน+
ทฤษฏี ซะมากกวา แตอยางนอยก็พิสูจนขอเท็จจริงอยางหนึ่งที่อาจารยเคยสอนวาเมื่อเรียนจบวิศวกรจะถูกแบงออกเปน
4 ลักษณะ1..2...3..4...แลวแตมันสมองกับความขยัน.....รูปอาจารยดานหนาเวปยังดูเอาะๆอยูเลยไมนาเชื่อวาไมเจอ
อาจารยนานแลวก็ยังไมคอยแก..(สงสัยรูปนานแลว) ขอใหอาจารยมีความสุขมากๆนะคะ คงจะมีเวลาแวะมาเยี่ยมอีกไม
นานแลวคงตองหายอีกนาน 38111 38111@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 18 พฤษภาคม 2547 เวลา: 1:6
สวัสดีคะอาจารย วางๆเลยแวะมาเยี่ยมเยียนคะ หลังจากที่ไดซาบซึ้งกับงานกรรมกรเชนวิศวโยธาซึ่งการเรียนโยธาก็ยังดี
ไปอยางที่ไดมีโอกาสพบเจอกับคณะอาจารยจาก AIT ทุกทาน อธิ อ.สรรค อ.ชาญพจน และอีกหลายๆ ทานถึงแมจะเปน
เพียงชวงเวลาหนึ่งก็ตาม ก็หวังวา อ. ทุกทานคงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณดี ถามีโอกาสคงไดพบเจอทานอีก
ลูกศิษยมหานครแบบเกามากๆ แตก็ยังคงระลึกถึงเสมอ 38111 38111@hotmail.com
12345
เขียนเมื่อวันที่: 17 เมษายน 2547 เวลา: 18:47
แวะมาเยี่ยมครับ IT2DEV.com www.it2dev.com
เขียนเมื่อวันที่: 11 เมษายน 2547 เวลา: 19:11
สงกรานตปนี้ขอใหอาจารยมีความสุขมาก ๆ นะครับคิดสิ่งใดขอใหสมความปรารถนาทุกประการ เที่ยวสงกรานตให
สนุกนะครับ ผมสงใหแลวนะครับ และหวังวาอาจารยคงไดรับแลว (สงเมื่อ 7 เม.ย.) ดวยความเคารพและนับถืออยางสูง
ยิ่ง คนบานนอกครับ pomfhu@mailduzy.com
เขียนเมื่อวันที่: 11 เมษายน 2547 เวลา: 13:44
สวัสดี กอนวันสงกรานตครับอาจารย วันสงกรานต ขอใหอาจารยไดรับความสุข (ถูกรดน้ําดําหัว) จากลูกศิษยทั่ว
ประเทศ เอาแบบเปยกจนเปนไขไปหลายสัปดาหไปเลยครับ พีรพล ศรีกุลวงศ
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เขียนเมื่อวันที่: 10 เมษายน 2547 เวลา: 21:26
สวัสดีครับอาจารย Thesis ผมได B+ ครับ แตสวนใหญเคาก็ได B+ กันครับ (เดี๋ยวจะหาวามาคุยโออวดซะเฉย ๆ 555)
ขอบคุณอีกครั้งครับที่อาจารยใหความชวยเหลือ ตอนนี้ผมยังไมหมดสภาพนิสิตดีครับ เพราะเหลือเกรดอีกวิชายังไมออก
แตก็นาจะผานพนไปไดดวยดีครับ ขอใหอาจารยมัความสุขมากๆครับ ดูแลสุขภาพดวยครับ มีอะไรก็ขอใหอาจารยบอก
มาไดเลยครับ ผมยินดีรับใชครับ สวัสดีครับอาจารยสถาพร เมง นิสิต Landscape meng_la17@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 4 เมษายน 2547 เวลา: 17:13
สวัสดีครับอาจารยสถาพร ผมเทียนชัย อ.คงจําไดนะครับอ.เปนไงบางครับสบายดีหรือเปลาวันนี้ผมวางก็เลยมีโอกาส
เปดเน็ตดู ก็เลยนึกถึงเว็บ อ.เลยลองเขามาดูปรากฎวามีอะไรแปลกใหมมากกวาเดิมเลยนะครับ ไดขาววาชวงนี้ อ.ยายมา
สอน ที่ ม.อุบล แลวทําใหผมดีใจแทนรนนองทุกคนนะครับ เพราะไดอ.ที่ดี และมีความรูความสามารถอยาง อ. ไดอบรม
สั่งสอน ตอนนี้ทุกอยางที่ม.อุบลคงเพียบพรอมกวาสมัยผมอยูมากนะครับอ. แลวอ.เปนไงบางครับยังแข็งแรงสบายดีอยู
นะครับขอใหสิ่งที่ดี ๆ ที่อาจารยทําไว ทําใหอาจายมีความสุขมาก ๆ นะครับ ถาผมไปที่อุบลแลวจะแวะไปเยี่ยมอาจารย
นะครับ เทียนชัย เทียนทอง thianchai thianthong nyakobo@yahoo.com
เขียนเมื่อวันที่: 31 มีนาคม 2547 เวลา: 18:38
ขอขอบคุณมากครับ สําหรับกาวแรกที่ยิ่งใหญ กัมปนาท kumpanat08@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2547 เวลา: 0:13
สวัสดีครับ อ.สถาพร ผมจิรัฏฐ ครับ ศิษยจากนเรศวร ทราบขาวอาจารยจากจอยอยูเรื่อยๆ ก็ขอใหอาจารยมีสุขภาพกายใจ
แข็งแรงครับ ผมยังรําลึกถึงวิชาความรูและแงคิดจากอาจารยอยูเสมอ ขอบคุณอาจารยมากครับ จิรัฏฐ ลักษณะละมาย
pizcky@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 18 กุมภาพันธ 2547 เวลา: 16:2
สวัสดีครับ ผมไดอานเรื่องรถของเลน Matchbox ของคุณแลวรูสึกชอบและนาสนใจมาก จึงขอรบกวนชวยสงรูปรถ
Matchbox ของคุ ณที่ สะสมไว แบบชั ดชั ดมาทางe-mail ของผมจะเป นพระคุ ณอย างยิ่ ง ขอบคุ ณครั บ
vwkumut@thaimail.com
เขียนเมื่อวันที่: 16 มกราคม 2547 เวลา: 14:57
กระผมขอกราบไหวคุณครูสุทัศน สุวรรณสินพันธุ, คุณครูสถาพร โภคา และคุณครูทุกทานที่อุปถัมภเว็บแหงนี้ หากมี
เรื่ อ งไม ดี ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงที่ ก ระผมทํ า ให เ สื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย ง เกี ย รติ ภู มิ กระผมขอกราบขอขมา ณ ที่ นี้ ด ว ยครั บ
ปจจุบันไดปฏิบัติตามคําปฏิญาณที่ไดใหไวกับคุณครู และชีวิตนี้จะไมทําชั่วในวิชาชีพอีกครับ สิ่งที่ผานมาถือเปน
บทเรียนอันมีคายิ่ง ซึ่งเหตุการณยังคงดังกองอยูในหูอยูตลอดเวลา ขอใหคุณครูทุกทานจงมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
ตลอดไปครับ ศิษยโง kriengsak.s@thaimail.com

สมุดเยี่ยม 2546-6

เขียนเมื่อวันที่: 7 มกราคม 2547 เวลา: 20:46
สวัสดีปใหมครับอาจารย สถาพร ขอใหอาจารยมีสุขภาพที่ดีตลอดป 2547 นะครับ อํานวยพร ศรีอิสรานุสรณ
sriitsara@hotmail.com
เขียนเมื่อวันที่: 7 มกราคม 2547 เวลา: 3:5
สวัสดีปใหมคะอาจารยสถาพร ไมทราบวาอาจารยยังจําหนูไดหรือเปลา หนูเรียนโยธา ม.อุบล รุน 1 คะ ปใหมนี้ขอให
อาจารยมีความสุขกับทุกๆสิ่งที่ทํา สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ ตอนนี้หนูเรียนตอMBAอยูคะ พอไดมาเรียนแลวเพิ่ง
คนพบวาตัวเองตองการอะไร และถนัดอะไร บางทีการที่เราไดรูในเรื่องที่เราไมเคยรูเลยมันนาอัศจรรยจริง ๆ เลยนะคะ
ระลึกถึงอาจารยเสมอ อารยา ปะระขา leostar@chaiyo.com
เขียนเมื่อวันที่: 4 มกราคม 2547 เวลา: 20:37
สวัสดีปใหมครับอาจารยอยากใหอ.มีสุขภาพที่แข็งแรงกวาเกานะครับ มีความสุขมากกวาความทุกข มาก ๆ นัฐพล
เขียนเมื่อวันที่: 2 มกราคม 2547 เวลา: 11:18
สวัสดีปใหมครับอาจารย ปใหมนีผมขอใหอาจารย มีความสุขมากๆนะครับ มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง คิดสิ่งใดขอให
สมตั่งปราถณานะครับ ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์ yuthasak@mut.ac.th
เขียนเมื่อวันที่: 1 มกราคม 2547 เวลา: 20:53
สวัสดีปใหมครับ อ. ปอก ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตร และบุญบารมีของผูสั่งสมความดี ทั้งปวง ขอให อ.ปอก จง
มีสุขภาพกาย และ สุขภาพใจ แข็งแรง พรอมที่จะทําประโยชนแกสังคม และ วิศวกรรุนตอไปอีกนานแสนนาน และ
อุปสรรคทั้งปวงจงหลีกลี้หนีหาย ทํางานไดราบรื่น ตลอดไป สุทัศน sutato@ego.co.th
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