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Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Mahidol gave a Commencement 
speech to the graduating class of 2012 at the Chicago–Kent College of Law 
Commencement Ceremony, UIC Forum, Chicago on May 13, 2012.  She gave some 
advices and remarks to graduating students such as: 
“ … Graduation marks an important milestone. For some, it signifies the beginning of a 
life-long journey, while for others it could be just an unfamiliar crossroad. … I view life 
as a big jigsaw puzzle….  Each of you has your own jigsaw puzzle to work with.  You 
may have in mind what the complete picture should look like but you will never know 
for sure.  In some rare occasions, an opportunity simply comes knocking on your 
door.  But often, it just floats by softer than the softest breeze.  So always keep your 
eyes wide open for the opportunity that speaks to your heart and seize them.  I trust 
that with the knowledge and experiences you have gained, you all have the capacity 
to do just about anything.  And along the way if you can make the society a more 
equitable and humane place all the better. …” 

 

คุณไพบูลย พงศชัยฤกษ จบการศึกษา B.Eng. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  MSIE จาก IIT ในป 1975 และไดรับปริญญา MBA ( Finance and International 
Business) จาก University of Chicago ในป … ปจจุบันอายุ 61 ป … คุณไพบูลยเปนผูท่ีประสบ
ความสําเร็จอยางมากท้ังทางดานการศึกษาและหนาท่ีการงานในเครือเอสซีจี หรือเครือปูนซิเมนต
ไทยนั่นเอง  กอนท่ีจะเกษียณอายุ และระหวาง มค.2552-ม.ค2554 ทานเปนกรรมการบริษัทไทย
เคนเปเปอรจํากัด(มหาชน) ระหวางพย.2548-มค.2554 เปน กรรมการผูจัดการบ.สยามเซลลูโลส
จํากัด  ระหวางกค.2547-มค.2554 ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ บ.กระดาษสหไทย จํากัด 
และบ.ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัดดวย  ชวงสค.2544-กพ.2547 เปนผูจัดการท่ัวไปบริษัท
กระดาษศรีสยาม จํากัด  กอนหนานั้นระหวาง กย.2539-กค.2544 เปนผูจัดการโรงงาน บ.กระดาษ
สหไทย เครือซิเมนตไทย  ปจจุบันคุณไพบูลยดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาบริษัท รีซอสเอนยิเนียร่ิง
แอนดคอนซัลติ้ง จํากัดและเปนท่ีปรึกษาอาวุโส บริษัท เอสซีจีเปเปอร เครือเอสซีจี 

 

ถึงสมาชิกชมรม Thailand Alumni 
Chapter - Illinois Institute of 
Technology 
 ผมมีความยินดีและรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิง
ท่ีไดรับการมอบหมายจากพี่ๆ IIT ใหเปน
ประธานชมรมฯ เพื่อทําหนาท่ีรวมกับกรรมการ
อีกหลายทานในวาระ3ปตอจากนี้ และหวังเปน
อยางย่ิงวาคณะกรรมการชุดนี้จะสามารถทํา
หนาท่ีใหบรรลุวัตถุประสงคของชมรมของเรา
ดวยสปริตท่ีเขมแข็งเชนเดียวกับท่ีรุนพี่ๆไดทํา
มา 
 ผมขอใชโอกาสนี้ขอบคุณคณะกรรมการ
ชมรมรุนกอนๆนี้ท่ีไดประคับประคองกิจกรรม
ตางๆของชมรมIIT ของเรามาเปนอยางดี และ
ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมทุกทานไดโปรด
ชวยกันเสนอแนะความคิดใหมๆในการพัฒนา
ชมรม และเขามารวมกันในกิจกรรมตางๆท่ีทาง
คณะกรรมการจะไดชวยกันคิดพิจารณาจัดกัน
ขึ้นมาในอนาคต ท้ังนี้เพื่อประโยชนของศิษย
เกาIITท่ีเปนสมาชิกโดยสวนรวม หรือแมแตกับ
นักศึกษาIITรุนใหมๆตอไป 
 จากสถิติของชมรมของเราพบวาจนถึงป
2010 เรามี IIT Alumni อยูท้ังสิ้น 298 คน ซึ่ง
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หากไมได มีการตกหลนของขอมูล เกือบ
คร่ึงหนึ่งของจํานวนนี้(139คนจาก298คน)เปน
ศิษยเกาท่ีเขาเรียนกอนป2000 และสมาชิก
ของเราสวนมาก (เกิน200คน) ยังคงทํางาน
ประจําเปนหลักในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ี
คอนข างหลากหลาย ฉะนั้ น หากชมรมฯ
สามารถ เปนสื่อกลางอย างแทจริงในการ
เช่ือมโยงสมาชิกใหมาทําความรูจักกันใหมาก
ขึ้นและครบถวน  ประโยชนท่ีได ก็จะไมใชแค
เพียงมาพูดคุยความหลังกันหรือมาสนุกสนาน
ทํากิจกรรมรวมกันเทานั้น  แตอาจกอใหเกิด
ประโยชนในหนาท่ีการงานหรือการทําธุรกิจ
รวมกันของผูท่ีมีพื้นฐานท่ีใกลเคียงและเช่ือถือ
กันไดอีกดวย 
 ผมจึงขอเสนอภาระกิจหลักของชมรมฯใน
ปตอไปนี้เพื่อการ Introduce and Connect 
สมาชิกของเราดวยวิธีการตางๆท่ีเหมาะสม 
ใหกับสมาชิกเปาหมายท่ีเราสามารถติดตอได 
และหวังเปนอยางย่ิงวาศิษยเกา IIT ทุกทานจะ
มาชวยกันแนะนําตัวเองและสิ่งท่ีทานสนใจจะ
ทํารวมกับเพื่อนๆพี่ๆ เขามาใหกับชมรม เพื่อให
ชมรมศิษยเกาIITมีความเขมแข็งมากขึ้นอีก 
และเปนประโยชนกับสมาชิกอยางเต็มท่ีตอไป 
 

จาก ไพบูลย พงศชัยฤกษ 
paiboopo@gmail.com  
Mobile: 081-846-3137 

  

     
 

รายงานสถานะการเงินของชมรมฯ 
  
 ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ทางชมรมฯมีเงินอยูในบัญชีของชมรมฯ 59,493.20 บาท  รายไดของสมาคมฯในอดีตมา
จากเงินบริจาคและเงินท่ีเก็บไดจากการจัดงานสงัสรรคประจําปท่ีล็อกซเลย โดยพีธ่งชัยไดสนับสนนุคาสถานท่ีและคาอาหาร
ทุกคร้ังจึงทําใหชมรมฯพอมีเงินเหลือ   คาใชจายของชมรมฯสวนใหญคอืคาไปรษณียสําหรับติดตอกับสมาชิก คาอาหาร
สําหรับการประชุมของกรรมการและบางสวนของคาจัดงาน 

 
2011:  IIT Fund Raising Event 

 

 

August 19, 2011  - A number of Thai alumnis 
that have studied under Prof.Hassan gathered 
at the Loxley Building in Bangkok to make 
pledges and contribute to the M. Zia Hassan 
Endowed Chair in Business.  Professor Hassan 
has touched the lives of so many Thai students 
since joining the faculty in 1960.  IIT aims to 
raise $2 million dollars and as of May 2012, 
more than $800,000 have been contributed.  
Please join us by contacting Jeremy L. 
Adelman Director of Development, Stuart 
School of Business, IIT.  312.415.3106 
(M).  jadelman@iit.edu 
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ภาพจาก  Feb 2010  The 6th IIT Asian Alumni Meeting, Mumbai, India 
 (รูปอื่นๆ อยูใน website ของชมรม: www.m-focus.co.th/iit) 

 

   

 
”Pillar of Friendship” สวนสาธารณะ Mumbai  
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เรียนเชิญไปรวมงาน The 7th IIT Asian Alumni Meeting ท่ี Beijing 12-14 ตุลาคมปนี้ 

 

Dear Fellow Thai Alumni, 
 
Greetings from IIT.  I hope you are well.  This note is to let you 
know that the Asian Alumni Meeting will be held in Beijing this fall, 
October 12-14.  I really hope you can attend.  Alumni from China, 
Korea, Japan, Hong Kong, and Taiwan are all coming.  President 
John Anderson and Provost Alan Cramb will be there too.   Here is 
the tentative schedule: 
 
Friday Oct 12   - Welcome dinner for out of town alumni 
Sat, Oct 13     - Symposium,  meeting, reception and  banquet 
Sun, Oct 14     - Sightseeing 
    With best personal regards, 
    Prof. Darsh Wasan 

 
 

เรียน ศิษยเกา IIT ท่ีรักทุกทาน 

เน่ืองดวยวาระของกรรมการชุดเกาไดหมดลงนานแลวและไมมีการ
แตงต้ังกรรมการชุดใหมจนกระท่ังเมื่อวันจันทรที่ 9 กรกฏาคม 
2012 ท่ีผานมา พี่อาชวและพี่ธงชัยก็ไดเรียกประชุมกลุมเล็ก โดยมี
ศิษยเกา IIT ท่ีไดแสดงสปริตในอดีตและท่ีไดเสียสละเวลาทํางาน
เพื่อพวกเรา มาหารือกันท่ีตึกล็อกซเลยชั้น 18 เพื่อเลือกประธาน
ชมรมคนใหม และท่ีประชุมไดมีมติเลือก คุณไพบูลย พงศชัยฤกษ 
(MSIE’75) เปนประธานชมรมไอไอทีคนใหม โดยมีวาระการ
ทํางาน 3 ปต้ังแตวันท่ีถูกแตงต้ังและสามารถเปนตอไปไดเร่ือยๆ   

ผมหวังวาสมาชิกทุกทานคงใหโอกาสทานประธานคนใหมไดมี
โอกาสทํางานใหเรา และใหความรวมมือกับทานทุกคร้ังท่ีมีการจัด
งาน  สําหรับศิษยเกาท่ียังไมเคยมารวมงานหรือหางเหินไปนาน ก็
หวังวาทานจะกลับมาสังสรรคกันในอนาคตอันใกล 

ปรีชา พันธมุสินชยั, IE’79 (บรรณาธิการจดหมายขาว)     

 

คณะกรรมการดําเนินการ ชมรมศิษยเกา IIT แหงประเทศไทย 2012-2015 

คุณไพบูลย  พงศชัยฤกษ                      
(ประธานชมรม) 

อ.ดร.จิรา กฤตยพงษ (รองประธาน) 
คุณ นริสร มนัสปต ิ (เลขาธิการ) 

คุณบารมี นวนพรัตนสกุล 
คุณวิจอม ตนัชีวะวงศ 

ดร.ปรีชา  พันธุมสินชัย 
(เหรัญญิก) 

วัตถุประสงคชมรม web site ชมรม        www.m-focus.co.th/iit 
� สงเสริมใหเกิดมิตรภาพระหวางนักเรียนเกา IIT 
� จัดใหมกีิจกรรมรวมกันเปนประจํา 
� เปนศูนยกลางชวยเหลือสมาชกิซ่ึงกันและกัน 
� สรางความภาคภูมใิจ และประชาสัมพันธสถาบัน IIT 
� อุทิศตนใหสวนรวม และสังคม 
� ประสานงานกับชมรม IIT ตางประเทศ 

บรรณาธิการฉบบัน้ี: ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย, กรรมการผูจัดการ
บริษัท เอม็โฟกัส จํากัด, อาคารไอทาวเวอร ชั้น 14, เลขท่ี 888 
ถ.วิภาวดีรังสิต, จตุจักร, กทม 10900.  โทรศัพท : 02-513-
9892 (เลขา: อัจฉรา หาทอง  หรือ ตุกตา) โทรสาร: 02-512-
3890  มือถือ: 01-899-5930  โทรศัพทบาน: 02-941-0456 
โทรสารบาน.02-941-0457 email: pricha@m-focus.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


