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 ยินดีตอนรับทานผูปกครอง นักเรียนใหม - เกา เขาสูร้ัวแดง-ขาว อัสสัมชัญอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2558 ในวารสารฉบับน้ีไดนําเสนอ
เรื่องราวและกิจกรรมของทางโรงเรียนในปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ที่ผานมาและเปดปการศึกษา 1/2558 เชน กิจกรรม ACU Night กิจกรรม
มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณทั้ง 4 ทาน มหกรรมแขงขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือฯ กิจกรรมวันเปดภาคเรียนใหม เปนตน 
 โรงเรยีนกาํลงัจะมอีาคารใหม ทีส่วยงาม ทนัสมยั และมคีวามปลอดภยั เพือ่ใหนกัเรยีนทกุคนไดใชใหเกดิประโยชนสงูสดุตอการเรยีนการสอน
ตอไป จะเห็นไดวาโรงเรียน คณะภราดา คณะผูบริหาร และบุคลากรทุกคน มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาในดานตางๆ เพื่อใหเด็กนักเรียนของเราได
เปนคนดี มีระเบียบวินัย เกงภาษาอังกฤษ และมีจิตสาธารณะ ตามเอกลักษณของโรงเรียน
 และในปนี้เปนปพิเศษที่โรงเรียนจะไดมีโอกาสและมีสวนรวมในเหตุการณสําคัญ คือ 1) ระลึกถึงโอกาสครบรอบ 300 ปของการมรณกรรม 
ของ นักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต ผูสถาปนาคณะภราดาเซนตคาเบรียล 2) โอกาสครบรอบ 50 ปของการเขามาบริหารงานรับใช
พระศาสนจกัร ของคณะภราดาเซนตคาเบรยีล ในสงัฆมณฑลอบุลราชธาน ีและ 3) ในวนัที ่20 กรกฎาคม 2558 โรงเรยีนจะมพีธิเีสกและถวายอาคาร
เรียนหลังใหม จึงขอเชิญชวนทุกคนไดรวมเฉลิมฉลองและเปนสวนหนึ่งกับโอกาสสําคัญนี้กับพวกเราชาวอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 ขอพระพรอันอุดมของแมพระอัสสัมชัญและนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต ไดอํานวยพรใหทุกทาน มีความสุขความเจริญตลอดไป

 I warmly welcome all our esteemed parents, benefactors and our beloved students to the 
new academic year 2015. I also take this opportunity to tell you my students that we the school in 
collaboration with your ever supportive parents, give you another year of blessings of education.

 Here we are again presenting you proudly our collective hard work; sacrifi ces, efforts and our toils 
in the school through our regular ACU monthly magazine. In this issue, we bring you various activities of 
our school during the fi nal semester of the academic 2014 year and the beginning of the academic year 
2015. Some of the important activities; the annual ACU night, A special farewell tribute to our beloved of 
the 4 school personnel who retired and Workers Sport’s Day. We also highlight you some of the important 
activities held for the new academic year 2015-2016

 The school is about to have a new building which is beautiful, modern and safe that will provide 
students with ultimate benefi ts and greater  opportunities in learning. We the brothers, the board mem-
bers and all the teaching and non- teaching staff intend to bring the latest and the best happenings 
in the fi eld of education to our students. We intend to help them to inculcate good disciple, speak English 
confi dently and above all to be a good human being, a responsible world citizen.

 This year is a special year as the school community celebrates the tercentenary of the death of 
St. Louis Marie Grignion De Montfort, the founder of the brothers of St. Gabriel. The brothers celebrate 
50 years of our fruitful presence at the Diocese of Ubonratchanthani. Finally we extend our hearts to all 
of you to come and grace the inauguration of the state of the art school building on the 20th of July 2015. 

 May the loving heart of Our Lady of Assumption and St. Louis Marie Grignion De Montfort bless 
us all with happiness and prosperity.
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ACUWonderful Night 
February 13 -14, 2015
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 Graduation Ceremony 

February 17-18,2015
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พิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีมุทิตาจิต บุคลากร 4 ท่าน ได้แก่ 
มิสภรณี สว่างวงศ์ , มิสศรัญญา ปรีเปรม , นางบุญนำา คะนึงสูง และ นางบุญมา พวงจันทร์

“Bai Sri Su Kwan” 
& Special Tribute Ceremony for Retired Teachers 

 On March  20, 2015 ACU held a “Bai Sri Su Kwan”  and  Special Tribute 
Ceremony  in honor of the four school personnel who retired this year. They 
have shown great dedication and self-sacrifice in performing their respective 
duties. We greatly appreciate their commitment and contribution to the school.
                 1. Ms. Saranya Prempram  - 30 years of service (1985 - 2015)
                 2. Ms. Poranee Sawangwong  - 42 years of service (1973 - 2015)
                 3. Mrs. Boonnam Kanuengsung  - 36 years of service (1978 - 2015)
                 4. Mrs. Boonma Puangjan  - 14 years of service (2000 - 2015)

ACU News 
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SummerCourse 2015
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Special  Summer

Study Tour to the USA
 From March 25- April 11, 2015, Foreign Language  
Department  and English Bilingual Program, EBP, of  
Assumption College Ubonratchathani  organized the U.S.A. 
Study Tour 2015. Eleven students  and three teachers  joined 
the program. They went to  New York city, Washington DC anda  
Vermont  for 18 days. The students had  a very good  
experience because they had a very a chance to study 
with the American students in Champlain  Valley Union  
High School (CVUHS). They also learned about American 
culture with their host families in Vermont.   
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Special  Summer

 วันที่ 6 มีนาคม-12 เมษายน 2558 พวกเรา 9 คน พร้อม
กับ ม.หลู่ ได้มีโอกาสไปเรียนภาษาจีน ณ เมือง ชางฮั้ว เป็นเมือง
เล็กแต่เต็มไปดว้ยธรรมชาต ิก่อนจะเริ่มเรียนมีการสอบเพื่อวัดว่า
ใครจะเรียนระดับไหน ท่ีไต้หวันจะเรียนภาษาจีนเต็มตัว และใช้
จู้อิน ซึ่งแตกต่างจากที่เรียนมา พอเรียนเสร็จทุกๆ 2 คาบ จะมี
การสอบเขียนในบทที่เรียนผ่านไป และใครได้คะแนนสูงสุดเขามี
รางวัลให้ ในห้องเรียนของเรามีอยู่ทั้งหมด 11 คน ตอนแรกๆ เรา
ไม่กล้าพูดกับใครเลย เวลาเรียนคุณครูจะให้พูดภาษาจีน ใครพูด
ภาษาไทยจะถูกหักคะแนน และมีการบ้านให้คัดภาษาจีนวันเว้น
วัน ห้องเรียนเราจะดีหน่อยไม่ค่อยมีการบ้าน ^__^ เวลาที่เริ่ม
เรียนคือ 8 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็น เรียน 1 คาบ พัก 10 นาที 
และเวลา 5โมงเยน็จะเปน็วชิาทำาการบา้น ทกุคนตอ้งทำาการบา้นที่
ครูให้มาให้เสร็จ จะมีการสอบ Mid-Term และ Final สอบ Mid-
Term เป็นข้อสอบเขียน ส่วน Final จะสอบพูดคนละ 15 นาที 
เวลารับประทานอาหารเขาจะมีคูปองให้อาทิตย์ละ 1,500   บาท 
ไวซ้ือ้อาหารในโรงอาหาร ตอนแรกๆ พวกเรากย็งัสัง่อาหารกนัไม่
ค่อยเป็น พอเวลาผ่านไป พวกเราก็เริ่มสั่งอาหารกินเองได้ เพราะ
เริม่พดูไดแ้ละอา่นออก ทกุๆวนัองัคารโรงเรยีนจะพาไปเทีย่ว และ
พอกลบัหอพกัจะตอ้งทำาความสะอาด หอพกัจะมเีวลาปดิ-เปดิ คอื 
เปิด 7 โมงเช้าและห้ามกลับเกิน 4 ทุ่ม เวลาว่างที่อยู่หอพัก ก็จะ
พากันนั่งที่ห้องโถงใหญ่เพื่อคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ผู้คุม
หอกม็านัง่เลน่ดว้ย เขากส็อนเราภาษาจนี เรากส็อนเขาภาษาไทย 
ใหเ้ขาแนะนำาวา่มทีีเ่ทีย่วไหนบา้ง พดูจนีสลบักบัองักฤษ อาจจะไม่
ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ แต่ถ้าไม่เข้าใจก็จะให้เขาอธิบายซำ้าอีกครั้ง 
พอถึงวันหยุดก็ไปเที่ยวกันเอง ได้เป็นการฝึกคุยกับคนจีนไปด้วย
เพราะชอบถามเสน้ทางวา่ตรงนีไ้ปยงัไง ตอนแรกๆจะอายๆหนอ่ย

ประสบการณ์ดีๆ.....ท่ีไต้หวัน

เพราะความกลัวจะพูดผิด แต่ก็ไม่กลัวที่จะพูด มันก็เป็นการได้ใช้
ภาษาจนีมากขึน้ และไดค้ำาศัพทม์ากขึน้ เพือ่นๆในค่ายเปน็เพือ่นที่
ดีและน่ารัก มีอะไรช่วยเหลือกันตลอดไม่เคยทิ้งกัน ไม่เข้าใจอะไร
ก็พยายามถาม พวกเราได้เพื่อนเป็นคนไต้หวันด้วย คนนั้นเขาพูด
อังกฤษก็ไม่ได้ ส่วนภาษาจีนพวกเราก็ยังไม่คล่องสักเท่าไร แต่เขา
กใ็ชภ้าษาจนีงา่ยๆเพือ่สือ่สารกบัพวกเรา พอถงึวนัใกลจ้ะจบคอรส์ 
ทางโรงเรียนจะให้แต่ละห้องทำาการแสดง 1 ชุด ยกเว้นห้อง 1 จะ
ทำาการแสดง 3 ชุด เพราะมีจำานวนคนเยอะ พอทุกห้องแสดงเสร็จ 
ก็จะมีมอบรางวัลสำาหรับคนเรียนดี คนขยัน คนเก่ง เราทั้ง 9 คน
ก็ได้รับรางวัลด้วย 
 สุดท้ายน้ีขอขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เหล่าซือ 
ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆนี้ ทำาให้เราพูดและ
เขา้ใจภาษาจนีไดม้ากขึน้ อาจจะไมไ่ดรู้ห้รอืเขา้ใจในทกุๆคำา แตเ่รา
คดิวา่เรามคีวามรูภ้าษาจนีมากขึน้ กลา้ส่ือสารกบัคนจนี เพราะเรา
ใช้ชีวิตกันเอง และอยู่ที่ไต้หวันทุกคนต้องพูดภาษาจีน ทุกอย่างดี
มาก ไมว่า่จะเปน็คุณครทูีส่อน ผู้คุมหอ เพือ่นใหม ่อากาศชว่งแรกๆ
ก็จะหนาวหน่อยแต่ก็พอทนได้ ถือว่าเป็นฤดูร้อนที่มีประสบการณ์ 
มคีณุคา่ และมคีวามทรงจำาดีๆ มากมาย ถา้มโีอกาสอกีครัง้พวกเรา
กอ็ยากจะกลบัไปเรยีนทีน่ัน้อกี ขอบคณุคะ……..จากใจของพวกเรา
ทุกคน
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“Songkran” & Merit - Making Activities 

             On April 10, 2015, the school organized  “Songkran” (Thai New Year) activities for the 
students which included  activities such as:  water pouring blessings for the reverend monks and 
the elderly; splashing of Songkran water and a dance contest.
               On April 11, 2015 some teacher-representatives participated in the merit-making activities 
with offerings such as food and dry goods as a sign of prosperity for the Thai New Year.

ACU News 
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“Workers’ Sport Day” การแข่งขันมหกรรมกีฬาพนักงาน โรงเรียนในเครือมูลนิธิ 

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันท่ี 25-26 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
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 ACU teachers and staff participated in the annual seminar / workshop from May 4 - 11, 2015 held at Saint Mary ’s Hall. 
The seminar / workshop was aimed at preparing and improving of school personnel prior to the opening of the 
new academic year 2015. The event included various activities which are significant in upgrading the knowledge and 
spiritual aspects of school personnel:

          - Workshop on “Development of Learners’ Potential Based on the Philosophy of Waldorf” with the 
                 team of trainers from Saint Gabriel’s College.
          - Workshop on Practical Theology by Bro. Chumphon Deesutjit
          - Academic Seminar on Course Outline Analysis
          - Workshop on Analysis of School Personnel Job Description and Calendar of Projects & Activities for
                  the academic year 2015
          - Preparation of Teaching Materials

อบรมสัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-11 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่

Annual ACU Teachers & Staff Seminar
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Welcome  Back to School 1/2015
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Bro. Sarawut Yuchompoo, head of Student Affairs Department, together with the grade level heads, homeroom & 
assistant homeroom teachers met with the secondary level students to inform them of general guidelines, vari-
ous school rules and regulations that should be followed.  The primary level students were informed regarding 
discipline, good conduct, proper school attire and listening skills to achieve greater concentration in studying. The 
event took place at Saint Mary’s Hall on May 18 - 19, 2015.  

 The Foreign Languages Department of ACU orga-
nized a seminar / workshop on “Testing and Test 
Writing” on the March 9-10, 2015. The event held 
at Saint Mary Hall was attended in by 56 teachers 
from the English Bilingual Program (EBP), Intensive 
English Program (IEP), Chinese and English teach-
ers from higher secondary levels along with three 
teachers from the Border Patrol Police School in 
Buntarig District Ubonratchathani. The trainer for 
this seminar/workshop was Dr. Sirintip Boonmee  
from the Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani 
University (UBU). During the workshop sessions, the 
participants were guided by Dr. Sirintip in analyzing 
the tests written by the teachers themselves. On 
the second day of the workshop, the teachers were 
divided into three groups to write more sample 
test papers for mathematics, science and English 
subjects.

 วนัที ่18-19 พฤษภาคม 2558 ฝา่ยกจิการนกัเรยีน ครูหัวหนา้
สายช้ัน, ครูประจำาชั้น และครูคู่ช้ัน พบปะนักเรียน เพื่อชี้แจงให้
นกัเรยีนไดเ้ขา้ใจตรงกนัในเรือ่งการปฏิบตัตินตามกฎระเบยีบและ
ข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน

Disciplinary Meetings

Teachers’ Seminar / Workshop: 

“Testing and Test Writing” 

ACU News 
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Parents’ Meeting Day of  
Students in the School’s Dormitory

On May 17, 2015 the School’s Dormitory Committee 
members under the guidance of the Director’s Office 
organized a parents’  meeting day of the male and 
female students of the school’s dormitory for aca-
demic year 2015 at Saint Mary’s Hall. The purpose of 
the meeting was to maintain good relations between 
the parents and the school. The parents were given an  
opportunity to discuss, share and exchange opinions, 
and were informed of proper guidelines in to  running of 
the school dormitory. They were also given the chance 
to give suggestions that are beneficial in improving the 
quality and standard of looking after the students in 
the school’s dormitory.

กจิกรรม วนัพบผู้ปกครองนกัเรยีนหอพกัประจำา ปกีารศึกษา 2558 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่

School’s  Dormitory
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Campus Ministry

The ACU Brothers of Saint Gabriel  attended the Golden 
and Silver Jubilee celebrations as well as the fi rst reli-
gious vows of the members of the Lovers of the Cross 
Congregation. The main celebrant and chairman of the 
ceremonies was the Reverend Bishop Philip Bunjong 
Chaiyara. The event took place on March 25, 2015 at 
the Immaculate Conception Cathedral Ubonratchathani.
 วันที่ 25 มีนาคม 2558  คณะภราดา เข้าร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณ โอกาส ครบรอบ 50 ปี และ 25 ปี แห่งการปฏิญาณ
ตนและพิธีปฏิญาณตนครั้งแรก ของสมาชิกคณะภคินีรักกางเขน 

The ACU Teachers representatives attended the funeral 
mass for the late Fr. Pasak at the Immaculate Conception 
Cathedral Ubonratchathani on March 17, 2015.
 วันที่ 27 มีนาคม 2558 ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมพิธีมิสซา
ปลงศพ คพ.โบรนิสลาส ปาแซ็ก

Jubilee Celebrations and 

First Religious Profession Ceremonies

Funeral Mass for Fr. Pasak

First Holy Mass for the  Academic Year 2015
On May 22, 2015, the ACU Campus Ministry under the guidance of the Director’s Offi ce organized the fi rst Holy 
Eucharistic Mass for the academic year 2015 at Saint Mary’s Hall. The main celebrant was Fr. Prapas Thong-in, the 
director of the Epiphany Seminary Ubonratchathani. The intention of the mass was to ask God for graces, physical 
strength and mental consciousness that all teachers and students would be able to live their lives in God’s lov-
ing mercy and guidance in terms of teaching and learning as well as in implementing various activities throughout 
the academic year พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่
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ACU Kindergarten 

The Kindergarten Section organized an educational trip for the 
students during the second semester of academic year 2014 
on February 5, 2015 at the Ubonratchathani Zoo. The pur-
pose of the trip was to promote awareness among students 
on the nature of living things from their own experiences.

Kinder 3 Graduation- February 28, 2015

Kindergarten Educational Trip
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ACU Kindergarten

Kindergarten Back to School Atmosphere - May 18, 2015

Kindergarten Summer Course 2015  - March 23 - April 24, 2015
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ACU Staff Morale & Encouragement

On behalf of the Brothers, teachers, staff and students of Assumption College Ubonratchathani, we would like to 
offer our condolences and  encouragement to our school staff who have lost their dearly beloved family members.
             - Mother- in-law of Ms. Warunee Rosri   
             - Mother of Mrs. Sarin Thepyothi   
             - Mother-in-law of Ms. Nutacha Inthana   
             - Mother of Ms. Kwanjai  Wanna

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรส  มิสเจนจิรา บัวทอง  ในวันที่ 18 เมษายน 2558 
ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านหนองคู) จ.อำานาจเจริญ

Auspicious Ceremony

  On behalf of the Brothers, teachers, staff and students of Assumption College Ubonratchathani, we would like 
to offer our best wishes and congratulations to Ms. Jenjira Buathong on her wedding day. The auspicious ceremony 
was held on April 18, 2015 at the Prawisuthiwong Church (Nongku Village) Amnat Charoen province. We wish her 
lasting happiness

Loss of a Loved One

ร่วมแสดงความเสียใจ 
และให้กำาลังใจสำาหรับบุคลากรที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
 - มารดาคู่สมรสมิสวารุณี รอศรี  
 - มารดานางชริน เทพโยธี 
 - มารดาคู่สมรสมิสนุตชา    อินทนา 
 - มารดามิสขวัญใจ           วรรณะ
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English Language Training 
(Short Term Course) in Hyderabad, India 

บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระยะสั้น จำานวน 2 ท่าน ได้แก่ มิสพัทธนันท์
บุญสว่าง, ม.พงษ์เพชร ลาบลึก ณ เมือง 
Hyderabad ประเทศ India

 From March 7 - May 4, 2015, the Foundation of the Brothers of Saint Gabriel 
of Thailand in cooperation with Assumption College Ubonratchathani sent  two 
school staff members : Ms. Phatthanan Boonsawang and Mr. Phongpet Lapluek 
to Hyderabad, India to attend an English language training course.

Staff Development

 The Holy Bible says “Do not conform to the pattern of 
this world, but be transformed by renewing of your mind. 
Then you will be able to test and approve what God’s will 
is—His goodness, pleasing and perfect will.” (Romans 12:2) 
The Bible always reminds us to continually grow in His spirit 
and to know His will.  I realize this after a long and tedious 
life’s journey as religious Brother. My spirit needs to be 
renewed and nourished with His daily words and life. I was 
granted in the beginning of the academic year 2014 to join 
for a spiritual exercise program at Jesuit School of Theology, 
Berkley, Santa Clara University USA.
 We were 13 members in the group and it was a great 
spiritual renewal program. We had great friendship; under-
standing, caring and respect for each other. These things 
became the most concerning thing of the cohort. It is also 
related to the diversity of cultural. We were seven from Asia, 
one each from Thailand, Vietnam, South Korea, four from 
India, one    Nigerian, two from Ireland and Scotland, and 
three American. I found God’s grace everywhere, though we 
are many but one in spirit, the song that we usually sang 
during group gathering was “Holy Ground” and it became 
the group anthem. We had such a great spiritual journey and 
the journey was so enriching and life changing experience. 
I am much renewed and strengthened now and my spirit is 
much refreshed with renewed vigor and enthusiasm to Serve 
Him all throughout my life. After spending fi ve months in 
spiritual renewal course, I came back to my province as a 
changed person. I hope this impact will last very long as I 
journey my religious life.
I arrived in Thailand on 13th December 2014 and that is my 
fi ve months experiences with the Jesuit institute.
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Special Scoop

สัมภาษณ...คนเกง
 “น้องชีส” ด.ญ.ญาณวี  ประชากูล  กำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1/1 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  อายุ 13 ปี  เป็นนักประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ของโรงเรียน  เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี เคารพเชื่อฟงคุณพ่อคุณแม่ และอยู่ในระเบียบวินัย  ส่งผลให้น้องชีสได้รับรางวัลลูกกตัญู ประจำาปี  2015  ได้
รับรางวัลเรียนดีทุกปีการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ป.6  นอกจากความเก่งด้านการเรียนแล้ว น้องชีสยังมีความสวยการันตี เพราะน้องชีสได้รับรางวัลในการ
ประกวด TOP Model Thailand 2014 และการประกวดอื่นๆ เป็นนางแบบสาวน้อยที่ผ่านเวทีมามากมาย  วันนี้เรามาคุยกับน้องชีส ว่าเรียนเก่งและสวยแบบ
นี้ น้องชีสมีเวลาจัดการกับเรื่องการเรียนอย่างไรบ้าง หากน้องๆอ่านแล้วสามารถเอาไปเป็นแบบอย่างในเรื่องของการเรียนและการปฏิบัติตนเป็นคนดีได้ค่ะ

แนะนําตัวเอง
 ชื่อ-สกุล : ด.ญ.ญาณวี  ประชากูล
 ชื่อเล่น : น้องชีส
 อายุ : 13 ปี
 นำ้าหนัก-ส่วนสูง : 46-160

เวลาว่างชอบทําอะไร
ชอบดูหนัง ฟงเพลง ทบทวนตำาราเรียน ค่ะ

วิชาที่ชอบเรียนมากที่สุด
ชอบมากทีส่ดุ 3 วชิา คอื ภาษาองักฤษ,คณติศาสตร ์
และ วิทยาศาสตร์ ค่ะ 

ผลงานด้านการเรียนที่ภาคภูมิใจ 
ไดร้บัรางวลัเรยีนดทีกุปตีัง้แตร่ะดบัชัน้ ป.1-ป.6 , ไดเ้ปน็ตวัแทนไปแขง่โครงงานคณติศาสตร ์และไดค้ะแนนสงูสดุในรอบการแขง่ขนัโรงเรยีนเอกชน 
และได้ทุนการศึกษาจากทางโรงเรียนคะ 

ผลงานการประกวดตามที่ต่างๆ ได้รับรางวัลอะไรบ้าง 
 - ได้รางวัลจาก Top Model 2014  สามรางวัลคะ ได้แก่ รางวัลขวัญใจ คุณอุบ วิริยะ , รางวัลขวัญใจ we love share    
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 - รางวัลรองชนะเลิศชนะ อันดับ 1ของ Mr. & Miss Little Thailand Culture ณ พัทยา
 - รางวัลขวัญใจคุณอุบ วิริยะ ของ kid model ณ กรุงเทพมหานคร
 - รางวัลขวัญใจคุณอุบ วิริยะ การประกวด Acting for love ณ กรุงเทพมหานคร
 - และล่าสุดก็ได้รางวัลลูกกตัญู ณ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโดย หนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ 
 
แบ่งเวลาเรียนกับการทํางานเดินแบบ หรือประกวดอย่างไร
จันทร์ถึงศุกร์ก็เรียนตามปกติค่ะ มีเรียนเสริมในตอนเย็นบ้างบางวัน สิ่งที่ชีสปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กจนโตคือ เวลาก่อนนอน และ ทุกๆเช้าตี 5 จะตื่น
มาอ่านหนังสือและทบทวนตำาราเรียน และจะไม่ค้างส่งการบ้านหรืองานท่ีคุณครูส่ังค่ะ ส่วนงานเดินแบบหรืองานอ่ืนๆ จะรับแค่วันเสาร์-อาทิตย์คะ  ทัง้นี้
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเรียนค่ะ

คุณพ่อ-คุณแม่สนับสนุนด้านการเรียนและการทํางานอย่างไรบ้าง
คุณแม่น่ารักที่สุดคะ  สนับสนุนดีมากๆคะ  ดูแลทุกอย่าง ทุกเวลาเลยก็ว่าได้ พาเดินทางไปโน่น นี่ นั่น ดูแลเรื่องเสื้อผ้า-หน้าผมเป็นอย่างดีคะ 

ฝากผลงานอะไรถึงพี่ๆ เพื่อนๆ หรือน้องๆ 
ก่อนอื่นขอขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี คณะภราดา คณะครูที่ได้อบรมสั่งสอนชีสให้เป็นเด็กดี มีความรู้ ขอบคุณคุณพ่อ
คุณแม่ พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ที่คอยให้กำาลังใจมาโดยตลอด และในเร็วๆนี้จะมีถ่ายหนังเร่ือง 4-3-2-1 และถ่ายหนังซ่ีรีย์ เร่ืองสารพันผีคะ 
ก็ฝากติดตามผลงานและเป็นกำาลังใจให้กับชีสด้วยนะคะ
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก ....มิสอาลีน   อินธิเสน

   The Foreign Languages Department is glad to share some tips on how to study more 
effectively. Our dear students may benefi t a lot from these tips.

Study When You Study

 Exercise Regularly

 Eat Healthy

Sleep

Set Clear Objectives

Work Hard, Play Hard

Make Studying Fun

1.

3.

4.

5.

6.

7.

2.

  You may think that Facebook, Youtube, TV, video games and internet surfi ng only have a slight impact 
on your studying, but we both know that’s not true. Something as simple as turning your TV off can improve your 
productivity by 500%. When you study, study. Period.

 Study with a friend, make challenges to yourself, act things out, promise yourself a reward (e.g. ice cream), 
make bets with your friends (e.g. who can get better grade), study somewhere you’ve never studied before, 
or make your studying into a game.

Study Tips....

  Keeping your body in shape keeps your hormone balance in check, improves your cardio-vascular system, 
increases your self esteem, regulates your body’s sleeping schedule, reduces stress and has countless other benefi ts. 
Dozens of studies have shown that those who exercise regularly perform better in school than those who don’t.

 Stay away from junk food. Drink lots of water. Eat more vegetables and fruit. Like exercise, what you eat has 
a huge impact on your cognitive abilities. Your brain really does function better when it is being fuelled with proper 
nutrients.

 Being sleep deprive is basically equivalent to being sick. Control your sleep schedule and it can guarantee 
you  will be more alert, energetic and smart.

 Is your goal to maintain a 90% average in your class? If that’s the case, what exactly do you need to do 
to achieve that? How long do you have to study? What books do you have to read? What other activities or 
opportunities do you have to sacrifi ce (there is always sacrifi ce)? Your goals and how you pursue them will always 
determine your outcome. Never rely on your luck or chance.

  Don’t burn out. The key to success in school and life is balance. You always need a mix of social, athletic, 
academic and self-interest activities. So study hard when you need to, but don’t forget to have fun as well. 
Your grades and your life will both improve as a result.

Source:  Adapted from Study Hacks and Learning Techniques by Leo Fuchigami

เกร็ดความรู



 On February 28, 2015 Mrs. Patchanee Thanapornsin, 
the president of Parents and Teachers Association of As-
sumption College Ubonratchathani was the chairman of the 
Annual General PTA Meeting for the academic year 2014. 
The purpose of the meeting was to fi nd ways on how to 
improve the quality of education in the school and recruit 
a new set of PTA committee members to take the place of 
the previous PTA committee members whose term ended 
in the academic year 2014. 
 The newly elected chairman of the PTA is Mr. Theera-
chai  Juengwiwattanaporn, parent of  Master  Klao  Jueng-
wiwattanaporn, a secondary 3/1 student.

Annual General PTA Meeting

ประวัติสวนตัว

 • ชื่อ-สกุล   นายธีระชัย   จึงวิวัฒนาภรณ
 • เกิด  3 กันยายน 2496 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติดานการศึกษา

 • ประถมตน ป.1-ป.4     : ร.ร.ฮั้วเฉียวกงฮัก จ.อุบลราชธานี
 • ประถมปลาย ป.5-ป.6  : ร.ร.อุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี
 • มัธยมตน     : ร.ร.สรรพสิทธิ์พิทยาลัย , Saint John ป.7-ม.ศ.3 จ.ราชบุรี
 • มัธยมปลาย  : ร.ร.บดินทรเดชา รุนที่ 1 ม.ศ.4-ม.ศ.5 กรุงเทพมหานคร
 • ปริญญาตรี   : Computer Science, B.S. Rochester Institute of Technology Rochester,New York. U.S.A.
 • ปริญญาโท   : Computer System Management, M.S.Rochester Institute of Tech nology Rochester ,New York. U.S.A.

Personal Profile of the New PTA Chairman  แนะนํานายกสมาคมฯ คนใหม

ประวัติดานการทํางาน

 • พ.ศ.2521-2523   : รับราชการ County of  Monroe มลรัฐ New York ตําแหนง Senior  Com puter Analyst, U.S.A.
 • พ.ศ.2523-2532  : บรษิทั I.B.M. เมอืง Boca Raton มลรฐั Florida ตาํแหนง ผูจดัการฝาย VM System Support, Information System and TelecommunicationServices,U.S.A.         
 • พ.ศ.2532-ปจจุบัน  : ประธานบริหารกลุมธุรกิจโตโยตาอุบลราชธานี มีเครือขายบริการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ

 การประชมุใหญสามญัประจาํป 2557  ของสมาคมผูปกครองและ
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ
ศกึษาของโรงเรยีน และสรรหาคณะกรรมการสมาคมฯ ชดุใหม ทีจ่ะเขา
มาดําเนินงานแทนคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดเดิม ที่จะหมดวาระในป
การศกึษา 2557 ซึง่ผูทีไ่ดการคดัเลอืกใหเปนนายกสมาคมผูปกครองและ
ครฯู คนใหม คอื  นายธรีะชยั  จงึววิฒันาภรณ  ผูปกครองของ ด.ช.เกลา 
จึงวิวัฒนาภรณ นักเรียนชั้น ม.3/1

มุม...สมาคมผูปกครองและครูฯ



 เนื่องจากในป ค.ศ.2015-2016 คณะภราดาเซนตคาเบรียล 
ไดกําหนดใหเปนปแหงการระลึกถึงโอกาสครบรอบ 300 ป ของการ
มรณกรรมของทานนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต ผูสถาปนา
คณะภราดาเซนตคาเบรียล คณะนักบวชซึ่งไดจัดการศึกษาเพื่อเด็กและ
เยาวชนยากจน ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนใหพวกเราสวดภาวนาและ
วอนขอพระพรจากองคพระผูเปนเจา โดยอาศัยคําเสนอวิงวอนของทาน
นักบุญหลุยส มารีฯ เพื่อประทานพระพรอันอุดมมายังพวกเราทุกคน 
ใหดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม มีความรัก ความสามัคคีและเปนนํ้าหนึ่งใจ
เดียวกัน และในวารสารฉบับนี้จึงขอนําเสนอประวัติของทานโดยสังเขป 
สามารถติดตามเรื่องราวและคุณงามความดีของนักบุญหลุยส มารีฯ 
ไดในวารสารฉบับตอไป

 วันเกิด 31 มกราคม ค.ศ.1673

 วันรับศีลลางบาป 1 กุมภาพันธ ค.ศ.1673

 วันเสียชีวิต  28 เมษายน ค.ศ.1716

 วันประกาศแตงตั้งเปนบุญราศี 22 มกราคม ค.ศ.1888

 วันประกาศแตงตั้งเปนนักบุญ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1947

ประวัติทานนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต


