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มิสภาวิดา วงศกันทรากร

 คณะกรรมการอํานวยการ
 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท
 ภราดา ดร.วิศิษฐ    ศรีวิชัยรัตน
 ภราดารชานนท อุดมสูงเนิน

 ยินดีตอนรับทานผูปกครอง นักเรียนทุกคนเขาสูรั้ว ACU ในโอกาสเปดปการศึกษาใหม 2559 โรงเรียนไดสงเสริมและมุงเนน

ใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม มีความวิริยะ อุตสาหะ และการใชภาษาตางประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ, 

ภาษาจนี การฝกใหนกัเรยีนฟง-อานออกเสยีงเรือ่งสัน้ (Reading Aloud) อนึง่ ทางโรงเรยีนขอความรวมมอืจากทานผูปกครอง ไดชวยดแูล 

สงเสริม และสนับสนุนอีกทางหนึ่ง เพื่อความกาวหนาของนักเรียนในทุกๆ ดาน

 ขอพระพรอันอุดมของแมพระอัสสัมชัญและนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ไดอํานวยพรใหทุกทาน มีความสุขความเจริญ

ตลอดไป

 I warmly welcome all our dear ACU parents and students to the new 
academic year 2016. Our school promotes and encourages students to focus 
on moral, ethics, social responsibility, perseverance and the use of foreign 
languages such as English and Chinese. We also train students to listen and read 
aloud some short stories (Reading Aloud). Incidentally, we would like to take this 
opportunity to ask our beloved parents for cooperation and support in various forms 
regarding the school activities intended to provide our students with ultimate 
benefi ts.
 May the loving hearts of Our Lady of the Assumption and Saint Louis Marie 
Grignion de Montfort bless everyone with happiness and prosperity.
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ACU News 

ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำ�นวยก�ร พร้อมด้วย
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี ร่วมเฝ้�รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงเยี่ยม และติดต�มคว�มก้�วหน้�ผลก�รดำ�เนินโครงก�รต�มพระร�ชดำ�ริฯ ในโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ช�ยแดนบ�้นต�เอม็ ต.ต�เก� อ.นำ�้ขุน่ จ.อบุลร�ชธ�น ีสงักดั กองกำ�กบัก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดนที ่22 โดยไดน้ำ�นกัเรียนทนุใน
โครงก�รโรงเรยีนพีโ่รงเรยีนนอ้ง ซึง่เปน็นกัเรยีนศษิยเ์ก�่โรงเรยีนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน ศ�สตร�จ�รยด์อกเตอร ์เนวิน สคริมชอว์  
ร่วมเฝ้�รับเสด็จฯ ณ ห้องนักเรียนทุนในพระร�ช�นุเคร�ะห์ ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภ�คม 2559

 Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the director of Assumption College Ubonratchathani together with the 
teachers and students joined in welcoming HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s royal visit to follow the 
progress of Her Majesty’s royal projects at the Border Patrol Police School in Takao Sub-district Namkun  
D i s t r i c t ,  Ubon r a t cha than i  p r ov i n ce  be long i n g  t o  Bo rde r  Po l i c e  P a t r o l  D i v i s i on 
22. The students who are scholars of the Sister School Project and former students of the  
Border Patrol Police School (Prof. Dr. Newin Scrimshaw School)  joined in welcoming the princess  
on the 16th May 2016.

A Royal Welcome : 
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 
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BSG School Workers Sport’s 

Competition 

ทัศนศึกษาครู ประจำาปี 2558  กิจกรรมทัศนศึกษ�สำ�หรับบุคล�กรครู ประจำ�ปีก�รศึกษ�2558
 - วันที่ 15-17 มีน�คม 2559 ทัศนศึกษ� ณ จ.พังง�, จ.กระบี่ และ จ.ภูเก็ต  
 - วันที่ 15- 21 มีน�คม 2559 ทัศนศึกษ� ณ เมือง ฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุ่น  
 โดยเปิดโอก�สให้บุคล�กรครูได้เลือกสถ�นที่ทัศนศึกษ�ต�มคว�มประสงค์

Assumption College Ubonratchathani organized its 
Teachers’ Annual Educational Trips 2015 as a gift 
and a form of encouragement for teachers as they  
continue to perform their respective school  
duties. One trip was held from 15-17 March 2016 to 
Phangnga, Krabi and Phuket provinces. The other one 
was held from 15-21 March 2016 to Hokkaido, Japan. 
In both trips, teachers were given the opportunity 
to choose the venue according to their preference.

กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือฯ ตัวแทนพนักง�น นักก�ร พร้อมด้วยคณะครูผู้ดูแล โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี เข้�ร่วม
ก�รแข่งขัน มหกรรมกีฬ�พนักง�นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย  
(แผนกประถม) ในวันที่ 30 เมษ�ยน - 1 พฤษภ�คม2559

Assumption College Ubonratchathani led 44 representatives 
of workers together with teachers-in-charge to participate 
in the BSG School Workers Sport’s Competition held at 
Montfort College (Primary Section) in Chiang Mai from 30th  

April – 1st May 2016.

Teachers’ Annual Educational Trips 2015
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สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน  ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย  ประธ�นมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแขวงประเทศไทย ให้เกียรติ
เป็นประธ�นกล่�วเปิด “ก�รสัมมน�บุคล�กรก่อนเปิดภ�คเรียน ปีก�รศึกษ� 2559” เพื่อมอบนโยบ�ยก�รบริห�รง�นประจำ�ปี 
เตรียมคว�มพร้อมและพัฒน�บุคล�กรก่อนเปิดปีก�รศึกษ� 2559  ในวันที่ 10 พฤษภ�คม 2559

พิธีบายศรีสู่ขวัญ งานเลี้ยงต้อนรับ-ส่งภราดา  วันที่ 10 พฤษภ�คม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี จัดพิธีบ�ยศรีสู่ขวัญ 
และง�นเลี้ยงเพื่อเป็นก�รต้อนรับ ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน ์โอก�สย้�ยม�ปฏิบัติหน้�ที่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี 
และเลี้ยงส่งเพื่อเป็นก�รขอบคุณ ภราดาศราวุธ ยุชมภ ูโอก�สย้�ยไปปฏิบัติหน้�ที่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีร�ช�

On 10th May 2016, Bro. Surasit Sukchai, the Provincial Superior of the Brothers of 
Saint Gabriel Congregation in Thailand, presided over the opening of the seminar 
for teachers prior to the opening of the academic year 2016 held at the Saint 
Mary’s Hall. The purpose of the event was to provide administrative policies for 
the year, to prepare and develop the teachers and staff before the academic 
year 2016 opens which consisted of various activities beneficial  to improve the 
knowledge of teachers.

Annual ACU Teachers & Staff Seminar 

Assumption College Ubonratchathani organized a “Bai Sri Su Kwan” ceremony and a party to welcome 
Bro. Dr. Visith Srivichairatana who will be working officially with the ACU community and a send-off for Bro. 
Sarawut Yuchompoo who has moved to Assumption College Sriracha. The event took place at De Montfort 
Hall on 9th May 2016.

“Bai Sri Su Kwan” 

Ceremony -Welcome & Farewell Party
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Integration Workshop (IW) 

อบรมระเบียบวินัย  วันที่ 16 พฤษภ�คม 2559 ฝ่�ยวิช�ก�ร ร่วมกับ ฝ่�ยกิจก�รนักเรียน ประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ� 
เพื่อชี้แจงและทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของท�งโรงเรียน และแนวท�งก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

The Academic Department and the Student Affairs Department 
met with the secondary level students to inform and make them 
understand the school practices, rules and regulations as well as 
academic-related guidelines that should be followed during the 
academic year 2016. The meeting was held on 16th May 2016 at 
the De Montfort Hall. 

Disciplinary Meetings

Welcome Back to School 2016
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วันวิสาขบูชา  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษ�ปีที่ 3-4 เข้�ร่วมกิจกรรมท�งพระพุทธศ�สน�  
พิธีเวียนเทียนเนื่องในโอก�สวันสำ�คัญ “วิส�ขบูช�” ณ ศ�ล�ก�รเปรียญ  วัดบ้�นน�คว�ย  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี

The Student Affairs Department together with the Academic 
Department led Primary 5-6 and Secondary 3-4 students to 
participate in a procession as part of religious activities during 
the “Wisakha Bucha” Day at Ban Na Kwai Temple located in 
the city of Ubon Ratchathani province.

“Wisakha Bucha” Day  

มอบทุนการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี ขอขอบพระคุณ คุณสมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธ�นกรรมก�รบริษัท 
โตโยต้� ดีเยี่ยม จำ�กัด จังหวัดอุบลร�ชธ�นี  ที่ได้มอบทุนก�รศึกษ�ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี จำ�นวน 100,000 บ�ท  
(หน่ึงแสนบ�ทถว้น)  โดยม ีภราดา ดร.ประวตั ิ สทุธนินท ์ ผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีน เป็นตัวแทนรบัมอบ ในวนัท่ี 25 พฤษภ�คม 2559

Assumption College Ubonratchathani offers its heartfelt thanks 
to Mr. Somchai Laosaichuea, the Chairman of the Board, Toyota 
Deeyiam Ltd. Ubonratchathani who offered scholarships to 
Assumption College Ubonratchathani amounting to 100,000 
baht (one hundred thousand baht). Our school director, Bro. Dr. 
Prawat Sutthinont received the scholarship on behalf of ACU 
on 25th May 2016 during the morning assembly.

Scholarship Award
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From 23rd – 25th May 2016, the Computer Centre organized 
a training on the use of SWIS (School Web Info System) and 
workshop for teachers on how to record students’ grades and 
accumulated scores on SWIS. The event took place at the 
Computer Lab 1 on the 3rd floor of Suppunyu Building.

SWIS Training & Workshop

On 31st May 2016, the  
Student Affairs Department 
organized a campaign in 
observance of the World No 
Tobacco Day with activities 
to inform students on the 
harm caused by smoking, 
question & answer game 
with prizes, Cover Dance 
performance and a mini  
parade around the vicinity of 
ACU to encourage the neigh-
borhood to stop smoking.

World No Tobacco Day Campaign 

On the 7th June 2016, the Student Council under 
the Student Affairs Department organized an activ-
ity that promotes democracy by inviting resource 
speakers from the Commission on Election, Ubon 
Ratchathani province who provided information on 
how to use voting machines and an election of new 
Student Council president of Assumption College 
Ubonratchathani for the academic year 2016 in pri-
mary and secondary levels. The election was held 
at Saint Mary’s Hall.

อบรมการใช้งานระบบ SWIS  วันที่ 23 - 25 พฤษภ�คม 2559  ศูนย์คอมพิวเตอร์  จัดกิจกรรมอบรมก�รใช้ง�นระบบ SWIS 
ใหก้บับคุล�กรใหม ่ประจำ�ปกี�รศึกษ� 2559  เกีย่วกบัก�รใชง้�นระบบส�รสนเทศพืน้ฐ�นของโรงเรยีนเพือ่ให้มคีว�มเข�้ใจและ
ส�ม�รถเข้�ใช้ง�นระบบ SWIS และอบรมครูผู้สอนเรื่องก�รกรอกคะแนนผ่�นระบบ SWIS
รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก  ในวันที่ 31 พฤษภ�คม 2559 ฝ่�ยกิจก�รนักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  โดยมี
กจิกรรมประช�สมัพนัธถ์งึพษิภยัของบหุรี,่ ตอบปญัห�ชงิของร�งวลั, เตน้ Cover Dance และก�รเดนิถอืป�้ยรณรงคง์ดสบูบหุรี ่
รอบชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี  

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 2559 วันอังค�รที่ 7 มิถุน�ยน 2559 ง�นสภ�นักเรียน ฝ่�ยกิจก�รนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประช�ธิปไตย โดยเชิญวิทย�กรจ�กสำ�นักง�น กกต. จ.อุบลร�ชธ�นี ม�ให้คว�มรู้เร่ืองก�รใช้เคร่ืองลงคะแนนแบบกดลงคะแนน  และ
จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธ�นสภ�นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี ในระดับช้ันประถมศึกษ� และระดับชั้นมัธยมศึกษ� 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559  

Student Council 2016 Election
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On the 4th June 2016, Assumption College Ubonratchathani organized an ori-
entation of parents of new students in Kinder 1, Primary 1, Secondary 1and4 
as well as in some levels with new students of the academic year 2016. The 
purpose of the event, which was held at the De Montfort Hall of Suppunyu 
Building, was to inform the parents of school policies, educational organiza-
tion and other school guidelines. 

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2559  ในวันที่ 4 มิถุน�ยน 2559   โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นบริบ�ล, อนุบ�ล 1, ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้�เรียนแทรกชั้น ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559

Parents of New 

Students Orientation 2016

Assumption College Ubonratchathani organized an activity 
to award Certificates and Diplomas to outstanding students 
for the Academic Year 2015.The purpose of this annual 
event is to honor and give encouragement to students who 
showed diligence and perseverance in their studies as well as 
those students who voluntarily assisted and participated in 
various school activities throughout the academic year 2015.  
The event took place at the De Montfort Hall on the 10th 

June 2016.

พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดีและนักเรียนกิจกรรมเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนเรยีนดแีละนกัเรยีนกจิกรรมเดน่ ประจำ�ปีก�รศกึษ� 2558  เพือ่เป็นขวญั กำ�ลงัใจ และยกยอ่งเชดิชเูกยีรตใิหก้บันกัเรยีน
ที่มีคว�มพ�กเพียร วิริยะอุตส�หะในก�รศึกษ�เล่�เรียน และนักเรียนมีจิตอ�ส�เข้�ร่วมกิจกรรมกับท�งโรงเรียนอย่�งสมำ่�เสมอ
ตลอดปีก�รศึกษ� ในวันที่ 10 มิถุน�ยน 2559 ณ De Montfort Hall อ�ค�รสัพพัญญู  

Recognition Day
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ACU organized a “Wai Kru” Ceremony participated in by  
students in all levels on the 16th June 2016 at the De Montfort 
Hall. Bro. Dr. Visith Srivichairatana was the chairman of the event 
for secondary 1 - 3 levels. On the other hand, Bro. Dr. Prawat  
Sutthinont, our school director, was the chairman of the event 
for secondary 4 - 6 levels which also included awarding of school 
pins to officially welcome the secondary 4 students as well as 
induction of new Student Council officers and chairmen of the 
Sport’s Day activities. These activities allowed students to show 
respect, gratitude and be good students

พิธีไหว้คร ู ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุน�ยน 2559  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี จัดพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น, พิธีประดับ
เข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4, แต่งตั้งประธ�นสี และแต่งตั้งสภ�นักเรียน ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559  ณ De Montfort Hall  
อ�ค�รสัพพัญญู  

“Wai Kru” Ceremony

อบรมการใช้งานเครื่อง iPad วันที่ 26 พฤษภ�คม 2559 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมก�รใช้ง�นเครื่อง iPad ให้กับหัวหน้�กลุ่มส�ระ
ก�รเรียนรู้ 8 กลุ่มส�ระฯ และคณะกรรมก�รบริห�รง�นฝ่�ยวิช�ก�ร และในวันที่ 28 พฤษภ�คม 2559 จัดอบรมฯ ให้กับคณะครูแผนก
ประถมศึกษ� โดยอบรมเกี่ยวกับก�รใช้ง�น Application ต่�งๆ เพื่อให้บุคล�กรเข้�ใจในระบบก�รทำ�ง�นของเครื่องและส�ม�รถใช้ใน
ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

On the 26th May 2016, the Computer Center organized a workshop on using the iPAD for the heads of 8 learning 
groups and the academic committee members. On the 28th May 2016 the teachers in the primary section participated 
in the workshop on the use of various applications in order to understand their functions and be able to use in 
planning their lessons more effectively. The event took place at the iPAD Lab on the 3rd floor of Suppunyu Building.

 iPAD Workshop 
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Campus Ministry

 
“Be merciful as your father.”

พิธีมิสซาโอกาสเปิดภาคเรียน  ในวันที่ 23 พฤษภ�คม 2559  ง�นอภิบ�ล สำ�นักผู้อำ�นวยก�ร จัดพิธีมิสซ� โอก�สเปิดปีก�รศึกษ� 2559  
ณ De Montfort Hall โดยมี คพ.ประภาส ทองอินทร์  อธิก�รบ้�นเณรคริสตประจักษ์อุบลร�ชธ�นี  เป็นประธ�นประกอบพิธีมิสซ�  

On the 23rd May 2016, the Campus Ministry under the guid-
ance of the Director’s Offi ce organized the fi rst Holy Mass 
for the Academic Year 2016 at the De Montfort Hall. 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 loving 
mercy and guidance in terms of teaching and learning as 
well as in implementing various activities throughout the 
academic year. The main celebrant was Fr. Prapas Thong-in, 
the director of the Epiphany Seminary in Ubonratchathani.

First Holy Mass for 

Academic Year 2016 

พิธีมิสซาประจำาเดือน คพ.ประภาส ทองอินทร์ อธิก�รบ้�นเณรคริสตประจักษ์อุบลร�ชธ�นี เป็นประธ�นประกอบพิธีมิสซ�ประจำ�
เดือนมิถุน�ยน 2559 โดยมีคณะภร�ด� คณะครูและนักเรียนส�ยชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 คณะครูและนักเรียนค�ทอลิกเข้�ร่วมพิธีมิสซ�ฯ 
ในวันที่ 9 มิถุน�ยน 2559 ณ Saint Mary’s Hall

Fr. Prapas Thong-in, the director of the Epiphany Semi-
nary in Ubonratchathani was the main celebrant in the 
monthly mass held on the 9th June 2016 at Saint Mary’s 
Hall. The ACU brothers, teachers and secondary 3 students 
together with catholic teachers and students attended 
the holy mass.

Monthly Holy Mass 

 

“จงเป็นผู้เมตต�กรุณ� ดังพระบิด�ของท่�น” (ลก 6:36)
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ACU News 

Math Camp

From the 28th February - 1st March 2016, the Mathemat-
ics Learning Group organized a Math Camp 2015 participated  
in by secondary level students. The purpose of the camp is to provide 
students with creative ideas and new experiences in mathematics, 
resolution, appreciate the value of teamwork to be able to work and 
interact with others happily. The camp was held at the Amornphan 
Villa Resort in Rayong province.

Math Camp วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ - 1 มีน�คม 2559 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์  จัดกิจกรรม Math Camp 2015 ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษ� เพื่อให้นักเรียนมีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์และประสบก�รณ์ใหม่ๆ ในวิช�คณิตศ�สตร์ มีคว�มละเอียดรอบคอบ  
ฝึกก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ส�ม�รถทำ�ง�นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่�งมีคว�มสุข ณ  อมรพันธ์วิลล่� รีสอร์ท จังหวัดระยอง  

During April 4-20, 2016, the International Program 
of Assumption College Ubonratchathani carried 
out the USA Study Tour 2016. Six students, four 
parents and two teachers joined the program. 
They went to Los Angeles, where they visited 
Disney Land and Universal Studios. They also 
visited the University of Oregon, where they had 
a chance to have conversations with American 
college students. Students visited and stayed 
with host families in Eugene, Oregon. Students 

USA STUDY TOUR  2016

learned a great deal about American culture. The trip lasted a total of 17 days.  
     We have organized the USA Study Tour every year and if you are interested to join us please contact us. 
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Kindergarten

พิธีไหว้ครู  ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน  เป็นประธ�นในพิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบ�ล  ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุน�ยน 2559 ณ De Montfort Hall เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงคว�มเค�รพ กตัญญูกตเวที และฝ�กตัวเป็น
ศิษย์ต่อครูบ�อ�จ�รย์ 

Bro. Dr. Prawat Sutthinont, our school director was the chair-
man in the “Wai Kru” Ceremony for academic year 2016 
held on the 16th June 2016 at the Saint Louis Marie Building, 
Pre-school Section. The activity allowed students to show 
respect, gratitude and be good students to their teachers.

“Wai Kru” Ceremony

Welcome Back to School 2016
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ACU News 

คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ACU ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี ร่วมกับ สม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี  จัดง�นคืนสู่เหย้� ศิษย์เก่� ACU 
ครั้งที่ 1 “รำ�ลึกวันว�น รู้ก�ลปัจจุบัน  ก้�วทันอน�คต” ในวันเส�ร์ที่ 9 เมษ�ยน 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี 
  

The 1
st
 ACU Homecoming Day

Assumption College Ubonratchathani in collabora-
tion with the ACU Students’ Alumni Association 
organized its 1st ACU Homecoming Day held on the  
9th April 2016 at the school premises. The great 
event has given all the generations of former ACU 
students to meet up and socialize with each other. 
It has also been a great opportunity to show respect 
and gratitude to all the teachers who have been  
a part of the ACU community. The theme of the event 
was “Reminiscent of the past, toward the present and 
the future”.



ACU News

Name-Surname : Visith  Srivichairatana,f.s.g.,Ph.D.

Education Background 

   - D.M.(Educational Management), De La Salle University, Phillippine

   - M.Ed.(Education), St.Michael’s Colledge, U.S.A.

   - B.Ed.(English), Srinakarinwirote University, Thailand

Position

   - Vice President for Academic Affairs, Assumption University

   - Committee Member of Assumption University Council

   - Committee Member of Office of the Education Council, Ministry of Education

   - Committee Member of Association of Private Higher Education Institutions of Thailand

   - Committee Member of PHI DELTA KAPPA, Thailand Chapter

   - Board Member of office International Del’enseignment Catholic (O.I.E.C)/Catholic International Education Office

   - Board Member of Pan-Pacific Association of Private School Education (PAPE)

   - Board Member of Association of Southeast and East Asian Catholic Colleges and University (ASEACU)

Working Experience

  - Teacher of Assumption College Thonburi (1961-1966)

  - Principal of Assumption College Thonburi (1966-1968)

   - Director of Assumption College Thonburi (1968-1974)

   - Vice President for Financial Management, Assumption University (1975-1977)

   - Lecturer, Department of General Education, Assumption University (1975-1977)

  - Director of Assumption College Sriracha (1977-1983)

   - Vice President for Financial Management, Assumption University (1983-1987)

   - Lecturer, Department of General Education, Assumption University (1983-1987)

   - Director of Montfort College, Chiangmai (1987-1995)

   - Vice President for Student Affairs, Assumption University (1 May 1995-30 April 2001)

   - Lecturer, Master of Management in Organization Development and Management (1 June 1997-1 May 2003)

   - Vice President for Special Affairs, Assumption University (1 May 2001-30 April 2003)

   - Director of Saint Gabriel’s College (1997-2003)

   - Board Member of office of National Education Standard of Quality Assessment (ONESQA) (2002-2007)

   - Vice President for Academic Affairs, Assumption University (1 June 2003-1 May 2006)

   - Director of Assumption College Lampang (1 May 2013-1 May 2016)

Award and Acknowledgements

   - The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn (2004)

Welcome New Brother




