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ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน 

 ขอต้อนรับท่านผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทุกคนสู่ปีการศึกษา 2560 ด้วยสโลแกนที่เริ่มต้นใหม่ด้วยกัน คือ “Better Community 

Together” และในปีนี้ เป็นปีที่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการรับใช้ชุมชนในด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 ในโอกาสพิเศษน้ี โรงเรียนจึงได้จัดโครงการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด รู้จักคัดแยกขยะ เสียสละ เรียนรู้ และแบ่งปันแก่

เพื่อนพี่น้องในสังคมที่ด้อยโอกาส “ACU Golden Jubilee : Recycle for Better Community Together” โดยรายได้ทั้งหมดจากโครงการฯ 

จะนำาไปซื้อของขวัญคริสต์มาสและปีใหม่ มอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดอุบลราชธานี จำานวน 60 โรงเรียนๆ ละ 10 คน รวม 600 ของขวัญ  

จึงขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองได้ร่วมมือร่วมแรง เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังนักเรียนอีกทางหนึ่ง ทั้งในด้านการศึกษา และการรู้จักนึกถึงผู้อื่นด้วยการ

แบ่งปัน ร่วมกันทำาสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม

 ขอพระพรอันอุดมของแม่พระอัสสัมชัญและนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ได้อำานวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญตลอดไป

Dear parents and students,
 I am delighted to welcome all parents, our students and staff to this 2017 academic 
year with a newly launched slogan “Better Community Together”. This year marks the 60th 

anniversary of Assumption College Ubonratchathani, during which the school has achieved 
its purposes of serving decent education to the community. 
 On this special occasion, the school managed to launch an eco-friendly campaign 
“ACU Golden Jubilee: Recycle for Better Community Together” aiming to inform the 
students about how to keep the place clean, separate waste as well as to build up  
desirable characteristics of generosity. All the earned income of this campaign is to spend 
on Christmas and New Year gifts committed to give those less advantaged students from 
60 different schools. Ten students of each school will be granted; therefore, it makes  
a total of 600 gifts. I would like to take this opportunity to invite the parents to be part of 
this good will campaign in hopes that it would instill values into our students.
 May the great blessings of Our Lady of the Assumption and Saint Louis Marie Grignion 
de Monfort pronounce happiness and prosperity to everyone.     
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ม.ญาณวุฒิ ทองมี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิวท.บ. / พลศึกษา

สุขศึกษา พลศึกษา ชั้น ป.1-4 

มิสเกวรินทร์ ประมวล  

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วท.ม. / เคมีศึกษา

Science  ชั้น ป.6 , ม.3

มิสสุมาลี  บุญศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วท.บ. / เคมี

วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2

มิสนิพาดา ยศศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ. /วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3-4

มิสสุกัญญา  แซ่ลี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วท.บ. / เคมี

วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1

มิสพิมพ์สุภา  อักษรพิมพ์

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ค.บ. / การประถมศึกษา

สังคมศึกษา ชั้น ป.1-4

Welcome New  Teachers : Academic Year 2017

มิสสุดา ศรีประสาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ค.บ. / คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.ปลาย

มิสมุกดา  อารีย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.ม. / การตลาด

English ชั้น ม.1-3

มิสกนกวรรณ  วงศ์อัศวฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ

Social Studies ชั้น ม.1-5

มิสวีรยา เดชบุญ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.บ. / ภาษาอังกฤษ

Science, Math ชั้น ป.1-5

ม.อนุสรณ์  มะนุโย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วท.บ. / คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.2

Name  : Bro. Pittaya  Tueaita
Birthday  : May 30, 1987
Place of Birth  : Nakhon Phanom, Thailand
Patron Saint  : Joseph

Education

Primary    : Kam Kerm School, Nakhon Phanom
Secondary    : Saint Joseph Tharae School, Sakhon Nakhon
Bachelors Degree  : Bachelors of Art in Chrtstian Studies, Saengtham College

Welcome New Brother
Journey to the Brother of Saint Gabriel

2008-2011   : St.Gabriel’s Scholasticate, Nakhon Prathom
2012-2014   : De Montfort Novitiate Sansai, Chiang Mai
25th October 2014  : First Professions

Experiences

November 2014-April 30, 2017 
: Assumption College Rayong
May 2017        
: Assumption College Ubonratchathani

Welcome Foreign teachers and Chinese Internship students
On 2nd June, 2017, Bro. Dr. Prawat Sutthinont, School Director gave a welcome speech  to new EBP foreign 
teachers and the third group of Chinese internship students from Cheungdu University with which ACU has an 
exchange program agreement.
ต้อนรับครูต่างชาติ EBP และนักศึกษาฝึกสอนจีน
         ภราดา ดร.ประวตั ิสทุธนินท ์ผูอ้ำ�นวยก�ร กล�่วตอ้นรับและแนะนำ�ครผููส้อนช�วต�่งประเทศ (สังกดั EBP) และนกัศกึษ�ฝกึสอนจ�กมห�วทิย�ลยั 
เฉิงตู (รุ่นที่ 3) ที่ม�ฝึกสอนที่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี ต�ม MOU ลงน�มคว�มร่วมมือระหว่�งโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี กับมห�วิทย�ลัย 
เฉิงตู ประเทศจีน ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุน�ยน 2560



2 วารสาร ACU2 วารสาร ACU

ACU News 

ACU Night 2017

ACU Night 2017  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี  จัดง�นร�ตรีสัมพันธ์ ACU Night ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559 “60 ปี อัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี 
ยืนยง มั่นคงก้�วหน้� พัฒน�เย�วชนไทย”  เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในก�รจัดกิจกรรม และนำ�ร�ยได้ส่วนหนึ่งม�พัฒน�โรงเรียน  
และสมทบกองทุนครูเกษียณอ�ยุ  โดยได้รับเกียรติจ�ก นายจีระชัย  ไกรกังวาร น�ยกเทศมนตรีเมืองว�รินชำ�ร�บ และ บาทหลวงวิทยา งามวงค์  
รองมุขน�ยก สังฆมณฑลอุบลร�ชธ�นี  เป็นประธ�นในพิธีเปิดง�น  ในวันที่ 17-18 กุมภ�พันธ์ 2560  

Assumption College Ubonratchathani held its annual ACU Night party of academic year 2016 on 
the theme of “60th Anniversary of Assumption College Ubonratchathani – growing stronger and 
better together for our younger generation” in hopes that it would encourage all the teachers,  
parents and students to participate in this event. Part of the earned income was committed to spend  
supporting the school’s activities as well as supporting the provident fund. It was a great honor to have  
Mr.Jeerachai Krikangwan, Mayor of Warin Chamrap District and Fr.Wittaya Ngamwong, 
the vicar general of Ubonratchathani Diocese, as the presidents of its opening ceremony taking place  
at the sports field of Assumption College Ubonratchathani in February 17-18, 2017.  
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ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ม.6 วันท่ี 23-24 กุมภ�พันธ์ 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี จัดพิธีบ�ยศรีสู่ขวัญ,  
ปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 รุ่น 5134 ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559 

Assumption College Ubonratchathani held the traditional Thai blessing ceremony along with  
graduation ceremony marking another milestone of all M.6 students (batch 5134) class of 2016. This was 
meant to raise their morale and congratulate them on their rite of passage. The ceremony took place in  
February 23-24, 2017. 

Graduation Ceremony
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สามเณรใหญ่ 4 สงัฆมณฑลอสีาน วนัที ่21 เมษ�ยน 2560 ส�มเณรใหญ ่4 สังฆมณฑลอสี�น (สังฆมณฑลอดุรธ�น,ี สังฆมณฑลนครร�ชสีม�, สงัฆมณฑล
ท่�แร่ และ สังฆมณฑลอุบลร�ชธ�นี) เข้�เยี่ยมผู้อำ�นวยก�ร และเยี่ยมชม Dome of Wisdom & Chapel of Graces โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี 
Young PRD 2 Be Number One Camp  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี เข้�ร่วมกิจกรรม “ค่�ยเย�วชนประช�สัมพันธ์ต้�น 
ย�เสพติด YOUNG PRD 2 BE NUMBER ONE CAMP” ในโครงก�รประช�สัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด ระหว่�งวันที่ 21-24 
มีน�คม 2560 ณ ศูนย์ศึกษ�และพัฒน�ชุมชนอุบลร�ชธ�นี  จัดโดยสถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
ค่ายสภานักเรียน 2560 วันเส�ร์ที่ 20 พฤษภ�คม 2560 ภราดา ดร.ประวัติ  สุทธินนท์  ผู้อำ�นวยก�ร  กล่�วเปิดอบรมเชิงปฏิบัติก�รสภ�นักเรียน  
ปีก�รศึกษ� 2560 (Student Council Workshop 2017) ที่ห้อง Martin Learning Center 

The novices of the 4 Dioceses in the northeast visited 

Young PRD 2 Be Number One Camp

Student Council Workshop 2017 Camp

On 21st April 2017 the novices of the 4 Dioceses in the northeast (the Diocese of Udonthani, Diocese of Nakorn  
Ratchasima, Diocese of Tharae and Diocese of Ubonratchathani) paid a courtesy call on our school director and 
visited the Dome of Wisdom & the Chapel of Graces at Assumption College Ubonratchathani.

The student representatives of Assumption College Ubonratchathani joined the “Young PRD 2 Be Number One 
Camp” as part of a campaign fighting against drugs 2017 during 21 - 24 March 2017 at Ubonratchathani Community 
Development Study Center. This event was held by Radio Thailand Ubonratchathani.

Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the Director of Assumption College Ubonratchathani, gave an opening speech to Student 
Council Workshop 2017 held by Student Affairs Department at Martin Learning Center in which 79 primary and  
secondary students joined in May 20, 2017
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ACU Rally 2017 วันที่ 11-12 มีน�คม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี จัดโครงก�รทัศนศึกษ�ครู ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559  
“ACU Rally 2017 รับตะวันใหม่ก่อนใครในสย�ม” ที่ ผ�แต้ม & แก่งพิศมัย ริเวอร์ไซด์ อ.โขงเจียม จ.อุบลร�ชธ�นี

ACU Rally 2017

Assumption College Ubonratchathani organized a field trip of the academic year 2016 for the teachers called  
“ACU Rally 2017 the First Sunrise in Siam” with the aim of boosting morale and fostering relationships among the  
teachers. The trip took place at Pha Taem National Park& Pitsamai River Side, Khong Jiam District,  
Ubonratchathani in March 11-12  2017.
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คืนสู่เหย้า ACU 2017 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดอุบลร�ชธ�นี เป็นประธ�นในพิธีเปิดง�น“คืนสู่เหย้� ศิษย์เก่� ACU (ครั้งที่ 2)” 
พร้อมทั้งมอบร�งวัลศิษย์เก่�ดีเด่น จัดโดยสม�คมศิษย์เก่�ฯ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี ในวันเส�ร์ที่  
8 เมษ�ยน 2560 

ACU Alumni 2017

Dr. Somsak Jangtrakul, Ubonratchathani Governor,was the president opening the “ACU Alumni 2017” party in which 
outstanding alumni awards were granted. The party was a collaboration between ACU Alumni Association and  
Assumption College Ubonratchathani with the express purpose of the alumni revisiting the school, expressing gratitude 
towards the brothers and teachers as well as strengthening ACU alumni connection. The party took place in April  
8, 2017 at Assumption College Ubonratchathani.  
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Summer Course 2017  บรรยากาศการเรียนการสอน (20 มี.ค.-21 เม.ย.2560) 

Summer Course 2017 (20 March-21 April 2017)
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การแขง่ขนักฬีาพนกังาน คณะภร�ด� พรอ้มดว้ยคณะคร ูนำ�พนกัง�นโรงเรยีนอสัสมัชญัอบุลร�ชธ�น ีเข�้รว่มแขง่ขนั “กฬี�พนกัง�นครัง้ท่ี 4 โรงเรยีน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย” ในวันที่ 28-29 เมษ�ยน 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
เข้าร่วมแข่งขัน Stack ชิงแชมป์โลก วันที่ 13-18 เมษ�ยน 2560 มิสปาณิสรา ทองทิพย์  ครูผู้สอนวิช�คณิตศ�สตร์ นำ� ด.ญ.เอลิซาเบธ ธิโมเชวิซ 
และ ด.ญ.วนัสษา ซานุ-ฟอร์เตส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2 เป็นตัวแทนนักเรียนจ�กโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี และเป็นหนึ่งในตัวแทนจ�ก
ประเทศไทย  เข้�ร่วมก�รแข่งขัน Stack ชิงแชมป์โลก 2017 ณ เมืองเก�สง ประเทศไต้หวัน  โดยได้รับร�งวัล 3 เหรียญ คือ ลำ�ดับที่ 7,8,9 ติดลำ�ดับ 
1 ใน 10 จ�ก 20 ประเทศที่เข้�ร่วมแข่งขัน ในร�ยก�ร 3-3-3  ,3-6-3 และCycle รุ่น 12 U F

Annual Staff Sports Day

World Sport Stacking Championships 2017

The Brothers and teachers led staff in joining the 4th Annual Saint Gabriel’s Foundation School Staff Sports Day 
in April 28-29,2017, at Assumption College Rayong.

Miss Panisara Thongthip, a math teacher, took Elizabeth Tymosiewicz and Vanassa   Zanus-Fortes, the Secondary 
2 student representatives of both ACU and Thailand, to Taiwan during 13-18 April 2017 as they were to join World 
Sport Stacking Championships 2017 at Kaosong. They won 3 medals, the 7th,8th and 9th place, while achieving 
one of the top ten from 20 different participant countries of series 3-3-3- and Cycle 12 U F.   
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 ง�นวิ เทศสัมพันธ์ ฝ่�ยสำ�นักอำ�นวยก�ร โรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลร�ชธ�นี ได้จัดโครงก�ร ACU Student Exchange Program  
ในวันที่ 7 เมษ�ยน-5 พฤษภ�คม 2560 ณ รัฐเวอร์มอนต์ ประเทศ
สหรัฐอเมริก� มีนักเรียนและครูผู้ดูแลเข้�ร่วมโครงก�ร จำ�นวน 5 คน  
จ�กโครงก�รนี้ นักเรียนได้รับประสบก�รณ์เรียนรู้ตรงจ�กก�รทัศนศึกษ�
ในสถ�นที่ ต่�งๆใน New York อ�ทิเช่น เยี่ยมชมเทพีสันติภ�พ, 
Museum of Natural History, Central Park, New York Time 
Square, ทำ�เนียบข�ว, Washington Monument และแหล่งศูนย์
ก�รค้�อื่นๆ ในเมืองหลวง และเข้�เรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียน

ช�วอเมริกัน ที่ Champlain Valley Union High School และ  
Montpelier High School ในรฐัเวอรม์อนต ์อกีทัง้ใชช้วีติอยูก่บัครอบครวั
ช�วอเมริกัน เรียนรู้วัฒนธรรมและภ�ษ�ที่แตกต่�งกับคนในท้องถิ่น 
นอกจ�กน้ี ยังได้รับประสบก�รณ์ในด้�นก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ และ
ปรับตัวให้เข้�กับส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ ตลอดระยะเวล�ดังกล่�ว นักเรียน 
ทุกคนมีคว�มตั้ ง ใจในก�รที่จะพัฒน�ศักยภ�พของตัวเอง เช่น  
ใชภ้�ษ�องักฤษในก�รสือ่ส�รกบัเจ�้ของภ�ษ� ถงึแมว่้�บ�งครัง้นกัเรยีนจะ
ประสบกบัปญัห�ท�งด�้นก�รใชภ้�ษ� แตนั่กเรยีนและครทูีร่ว่มโครงก�รฯ  
ก็ได้ช่วยกัน พย�ย�มแก้ไขปัญห�ทุกอย่�ง ให้ผ่�นไปได้ด้วยดี

 First of all, I would like to say thank you to my 

parents and school for giving me this opportu-

nity to have a wonderful experience in Vermont,  

America. I got new American friends who were 

very amazing and hospitable. I enjoyed study-

ing with them, especially, PE class. I practiced 

local sports like hockey, lacrosse and flying fris-

bee that I have never done in Thailand before.  

It was very fun and interesting. I also prac-

ticed a lot in speaking English because  

I want to go back and study there when I have 

a good opportunity.

 Hi, everyone. I would like 

to share my unforgetta-

ble experiences from when  

I visited Vermont, USA. That 

was my first time participat-

ing in ACU Student Exchange  

program. I have done many 

things in Vermont such as 

staying with my excellent 

host families, studying in 

classes with American stu-

นายธีระษิต ดำารงอัครวิวัฒน์ 

นักเรียนชั้น ม.5

นายบัลลังก์ทอง อรุณยะเดช 

นักเรียนชั้น ม.4

dents, eating local food and shopping. All 

the time I was there, I got in touch with 

my Thai friends who were there with me.  

I encountered some difficulties on the communica-

tion such as cultural misunderstanding. However, 

I got through it because I had some suggestions 

from my teacher and my parents during the 

time I was there. Lastly, I would like to take this 

opportunity to express my appreciation to my 

parents and school for allowing me to get such 

an admirable and beautiful experience. Moreover,  

I still keep in touch with my American friends and 

I am more self-confident in using English.

Students’ 

Impressions 

of Studying in 

Vermont, 

America

ACU Student Exchange Program



วารสาร ACU 11

ACU News 

นายเกล้า จึงวิวัฒนาภรณ์ นักเรียนชั้น ม.5

 Vermont is a beautiful place. Unlike other parts of USA, Ver-

mont is different. It’s quiet but not empty. People are friendly 

and I was not afraid to be or to travel alone there. Despite the 

fact that the state is small, it has many things to see. I did not 

expect to find peace and calmness in America. Vermont surprised 

me and I hope to return there. Lastly, I am very thankful for my 

parents and school for their excellent supports.

เด็กหญิง เบ็ญญาภา ศรีเมือง นักเรียนชั้น ม.2

 I would like to thank you to my parents and school for giving me the op-

portunity to have an experience abroad. Participating in ACU Student Ex-

change Program was a very good experience for me. I did many activities that 

I have never experienced before such as eating local food, visiting university 

of Vermont and attending class with American students. It was very cold in 

Vermont. I absolutely did not get use to this kind of climate. I finally got a 

cold but not too serious. I was excited to attend classes. It was very impres-

sive and interesting. I liked to join PE class when I was in Montpelier high 

school. I liked flying frisbee with my Thai friends. I stayed with two different 

friendly host families. They gave me very warm welcome. 

SSP Camp 2017  ฝ่�ยวิช�ก�ร จัดกิจกรรมค่�ยเตรียมคว�มพร้อมมุ่งสู่มห�วิทย�ลัยที่ดีที่สุด  “ACU ACADEMIC SSP CAMP 2017” ให้กับนักเรียน
ระดับชั้น ม.4/5 และ ม.5/5 ห้องเรียนโครงก�ร SSP ระหว่�งวันที่ 6-10 มีน�คม 2560 ณ สวนสัตว์อุบลร�ชธ�นี 
ประชุมและพบปะผูป้กครองนักเรยีนหอพกั  โรงเรียนอสัสมัชัญอบุลร�ชธ�น ีจดัประชมุและพบปะผูป้กครองนกัเรยีนหอพกั ประจำ�ปกี�รศกึษ� 2560  
ในวันอ�ทิตย์ที่  21 พฤษภ�คม 2560 ที่ De Montfort Hall  

SSP Camp 2017 A meeting with parents of students  

staying at the school’s dormitory  
Academic Department orga-
nized a university preparation 
camp “ACU ACADEMIC SSP 
CAMP 2017” joined by M.4/5 
and M.5/5 SSP students during 
6-10 March 2017 at Ubonratcha-
thani Zoo.   

Assumption College Ubonratchathani held 
a meeting with the parents whose children 
are staying at the school’s dormitory as of 
academic year 2017 at De Montfort Hall in 
May 21,2017. Bro. Dr. Prawat Sutthinont and 
the teachers stationed at the dormitory in-
structed rules and regulations and discussed 
early solutions for the future problems 
that might occur to the students. It was to 
develop the dormitory and improve the 
students’ lives.  
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ค่ายต้นรักษ์ Season 9 ง�นสภ�นักเรียน นำ�ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษ� เข้�ร่วมกิจกรรม ค่�ยต้นรักษ์ Season 9 “เสริมสร้�งผู้นำ� 
กิจกรรมรักษ์ป่� ต้นกล้�แห่งคว�มดี น้อมเกล้�ถว�ยคว�มดีแด่ในหลวงรัชก�ลที่ 9” ระหว่�งวันที่ 11-13 กุมภ�พันธ์ 2560  ณ อุทย�นแห่งช�ติ 
เข�ใหญ่ อ.ป�กช่อง จ.นคร�ชสีม�  

ผู้อำานวยการรับรางวัลผู้บริหารดีเด่น วันท่ี 4 พฤษภ�คม 2560 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี  
เข้�รับร�งวัลผู้บริห�รดีเด่น จ�กสม�คมก�รศึกษ�เอกชนจังหวัดอุบลร�ชธ�นี และร่วมพิธีเปิดป้�ย “สม�คมก�รศึกษ�เอกชนจังหวัดอุบลร�ชธ�นี”  
ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษ� 2 
รับปีกร่ม “นักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุน�ยน 2560 กองกำ�กับก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดนที่ 22 มอบปีกร่ม  
“นักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์” ให้กับ ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน และ มิสปริญญ์ทิพย์ แสนใจ หัวหน้�ฝ่�ยวิช�ก�ร  
ซึ่งสมควรได้รับก�รยกย่อง เป็นผู้เสียสละและบำ�เพ็ญประโยชน์แก่ร�ชก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ ใน “โครงก�รโรงเรียน 
พี่ โรงเรียนน้อง” ต�มพระร�ชดำ�ริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี 

“Tonrak” Camp Season 9

Student Council led the student representatives in joining the 9th annual Tonrak Camp during 11-13  
February,2017  at Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima, Thailand.

The Director of ACU granted OPEC Administrator and Teacher Award

Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the Director of Assumption College Ubonratchathani, received OPEC Administrator 
and Teacher Award granted by Office of the Private Education Commission Ubonratchathani in May 4, 2017. 
On this special day, Bro. Dr. Prawat Sutthinont also attended the opening ceremony of Office of the Private 
Education Center Ubonratchathani at Youth Exchange School 2, Ubonratchathani.     

Senior Parachute Jumper Awards

In June 1,2017, BORDER PATROL POLICE BUREAU 22 awarded Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the Director, and Miss 
Parinthip Saenjai, Head of Academic Department, “Senior Parachute Jumper” as both deserved appreciation of 
the works dedicated to the “Sibling School” project under Border Patrol Police Bureau initiated by Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.
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สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี จัดสัมมน�บุคล�กรก่อนเปิดภ�คเรียน ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560 ในวันท่ี  
8-12 พฤษภ�คม 2560 ณ De Montfort Hall  ในหัวข้อ 
1) เทคนิคการเรียนรู้พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมเด็กบกพร่อง โดย อาจารย์ปรีดา กังแฮ อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�ก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏอุบลร�ชธ�นี และทีมง�น
2) การใช้งานระบบ SWIS โดยง�นศูนย์คอมพิวเตอร์  ฝ่�ยสำ�นักผู้อำ�นวยก�ร
3) อัตลักษณ์สู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดย บาทหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร ผู้จัดก�รโรงเรียนม�รีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ และทีมง�น 

Staff Seminar

Assumption College Ubonratchathani organized a staff seminar as of academic year 2017 during 8-12 May 2017  
at De Montfort Hall.
 - A seminar on “Behavior Learning Techniques and Adjusting Special-Needed Children’s Behavior”  
by professor Prida Kanhae, a lecturer at Education Faculty of Rajabhat Ubonratchathani University and the  
college student guest speakers in May 8,2017.
 - A seminar on SWIS Operation in May 9, 2017. 
 - A Seminar on “Identity of Virtue Christian School” by Fr. Aekkachai Chinkod, the Director of Marie Anusorn 
School, Burirum along with his colleagues in May 10-11, 2017.
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ประชุมนักเรียนประจำาเดือน วันจันทร์ที่ 22 พฤษภ�คม 2560 ฝ่�ยกิจก�รนักเรียน จัดประชุมนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษ�ปีที่ 1-6 ประจำ�เดือน
พฤษภ�คมและเนื่องในโอก�สเปิดปีก�รศึกษ� 2560 ที่ De Montfort Hall 

Monthly Student Meeting

Student Affairs Department held a monthly student meeting in May 22, 2017 at De Montfort Hall. It included  
Secondary 1-6 students as of academic year 2017. Since this year marks the 60th anniversary of the school, 
Bro.Dr. Prawat Sutthinont, the Director, gave the students a practical suggestion and informed the 60 - year 
celebration project. On this occasion, Miss Siri-orn thong-oum, the Head of Student Affairs Department as of 
academic year 2017 also instructed the students on highlights of the Department and Bro. Pittaya Tueaita, the 
Advisor of Student Affairs Department on responsibility and welfare service of the students.

วันงดสูบบุหรี่โลก & Big Cleaning Day ฝ่�ยกิจก�รนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก” เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ 
และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day “อัสสัม ก้�วไกล ร่วมใจพัฒน� สู่คว�มยั่งยืน “Better Community Together” โดยทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์
ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติก�ร และบริเวณรอบๆโรงเรียน ในวันที่ 30 พฤษภ�คม 2560

No Smoking Day& Big Cleaning Day

Student Affairs Department organized a “No Smoking Day” campaign to raise awareness of the smoking harms.  
In addition, ACU encouraged the students to take part in Big Cleaning Day activity with a theme of  “Better Community 
Together” to instill staff and the students with public awareness so that they realize the importance of protecting the  
environment and keeping it clean. It all started with cleaning the classrooms as well as around the school.   
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ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นบริบาล, อ.1, ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี จัดง�นปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในวันเส�ร์ที่ 10 มิถุน�ยน 2560 ที่ห้องประชุม เดอ มงฟอร์ต เพื่อให้ผู้ปกครองรับทร�บ เข้�ใจถึงนโยบ�ย ทิศท�งก�รบริห�ร
ก�รศึกษ� รวมถึงแนวปฏิบัติอื่นๆ ของโรงเรียน  ในปีก�รศึกษ� 2560

Fun Learning, Fun thinking

In June 1, 2017, Mathematics Department, Foreign Language Department and Thai Language Department under 
Academic Department of Assumption College Ubonratchathani initiated the Fun Learning, Fun Thinking project 
including Crossword Games, A-math, celebrated remarks and Sodoku for Primary 4 – Secondary 3 students at  
De Montfort Hall. It aimed at providing knowledge and comprehension on enjoying Crossword Games, A-math,  
celebrated remarks and other techniques that helped encourage the students in having fun with vocabulary  
learning and learning skill enhancement. 

โครงการสนุกเรียน สนุกคิด วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุน�ยน 2560 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์, ภ�ษ�ต่�งประเทศ และภ�ษ�ไทย  
ร่วมกันจัดโครงก�รสนุกเรียน สนุกคิด กับ Crossword Games, A-math, คำ�คม และซูโดกุ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ม.3 ท่ีห้องประชุม  
De Montfort เพื่อให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจวิธีก�รเล่น Crossword Games, A-math, คำ�คม และเทคนิคต่�งๆ ที่จะส�ม�รถช่วยกระตุ้นให้นักเรียน
จดจำ�คำ�ศัพท์ และสนุกกับก�รเรียนม�กขึ้น

The Parent Orientation

Assumption College Ubonratchathani organized the orientation for the parents whose children were newly  
accepted to the school in hopes that it would provide information and increase understanding of the direction 
of educational management including some other rules and regulations. The orientation took place in June 10, 
2017 at De Montfort Hall.
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พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและกิจกรรมเด่น วันศุกร์ที่ 9 มิถุน�ยน 2560  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียน
ดีและกิจกรรมเด่น ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559  เพื่อเป็นก�รยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้�งขวัญกำ�ลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลก�รเรียนดีและกิจกรรมเด่น 
ที่ De Montfort Hall โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี

Outstanding Student Recognition Awards

Assumption College Ubonrachathani held the Outstanding Student Recognition Awards ceremony as of  
academic year 2017 to recognize outstanding performances of both academic and non-academic students at  
De Montfort Hall.
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Teacher’s Day

Assumption College Ubonrachathani held the Wai Kru Ceremony or a ritual in which the students get to express 
appreciation and gratitude towards their teachers. On this occasion, Awarding Brooch Ceremony for Secondary 4
students, appointing the president of ACU color-themed sports teams and appointing the student council as 
of academic year 2017 were also seen in June 15 2017 at De Montfort Hall. It all aimed at enhancing student 
self - esteem and having respect for the school. 
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วันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุน�ยน 2560  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี  จัดพิธีไหว้ครู, พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4,  
แต่งตั้งประธ�นสี และแต่งตั้งสภ�นักเรียน ปีก�รศึกษ� 2560 ที่ De Montfort Hall 
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A center of pre-enlistment trial

เป็นศูนย์คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 8 มิถุน�ยน 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี เป็นศูนย์ในก�รทดสอบสมรรถภ�พท�งด้�นร่�งก�ย 
สำ�หรบัผูท้ีม่คีว�มประสงคส์มคัรเข�้เปน็นกัศกึษ�วชิ�ทห�ร (ร.ด.) ชัน้ปทีี ่1 ปกี�รศกึษ� 2560 ของมณฑลทห�รบกที ่22 อ.ว�รินชำ�ร�บ จ.อบุลร�ชธ�นี

In June 8, 2017, ACU was honored to be the center of pre-enlistment trial for those who wished to join the  
pre-enlistment which required a physical trial including these 3 stations, push-up, sit-up and running at ACU 
sports field. 

Desk & Chair Donation

บริจาคโต๊ะเก้าอี้ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี ได้บริจ�คโต๊ะเก้�อ้ี ให้กับวัดและโรงเรียน เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียน 
ก�รสอน หรือใช้ในกิจกรรมของวัดต่อไป
 1) โรงเรียนวัดอุทย�นพุทธ อ.ห้วยขะยุง จ.อุบลร�ชธ�นี  จำ�นวน  30 ชุด
 2) โรงเรียนเจริญสุขศึกษ� อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลร�ชธ�นี จำ�นวน  30 ชุด
 3) โรงเรียนหนองหล่มหนองเล่� อ.ม่วงส�มสิบ จ.อุบลร�ชธ�นี จำ�นวน  30 ชุด

Assumption College Ubonratchathani donate desks and chairs to these school:
1.   Wat Autthayarnput School in Huaykayoong taking 30 sets
2.   Charoensooksueksa School in Srimeuangmai taking 30 sets
3.   Nonglomnonglao School in Muangsamsip taking 30 sets
Those sets provided were meant to be featured in classroom and other activities taking place in that school.

อบรม Stack Sporting สม�คมกีฬ�สแต็คแห่งประเทศไทย จัดอบรมก�รเล่นกีฬ�สแต็คให้กับนักเรียนชมรมกีฬ�สแต็ค และนักเรียนที่สนใจ  ในวันที่ 
14 มิถุน�ยน 2560 ณ ห้อง Martin Learning Center

Stack Sporting Training

Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the Director, gave a welcome speech to representatives of Stack Sporting Association of Thailand 
visiting the school to provide the stack sporting training to the interested students on 14th June 2017 at Martin Learning Center. 
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ACU Sharing

เนือ่งในโอกาสครบรอบ 60 ป ีแหง่ก�รกอ่ตัง้ โรงเรยีนอสัสมัชญัอบุลร�ชธ�น ี(พ.ศ.2500-2560) ท�งโรงเรยีนฯ จะจดัโครงก�ร 60 ป ีACU 60 โรงเรยีน 
600 ของขวัญ (ACU Golden Jubilee : Recycle for Better Community Together) แบ่งปันสู่สังคม เพื่อส่งเสริมให้บุคล�กรครู พนักง�น และ
นักเรียน ได้รู้จักรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ�คว�มสะอ�ด เสียสละ และเรียนรู้ก�รแบ่งปันแก่ผู้อื่น เป็นผู้ให้ด้วยคว�มเต็มใจ โดยมีวิธีดำ�เนินโครงก�ร คือ
1) ทิ้งขยะโดยก�รแยกขยะ Recycle ต�มจุดคัดแยกขยะที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้
2) คัดแยกขยะ และนำ�ขยะ Recycle ไปจำ�หน่�ย
3) นำ�เงินที่ได้จ�กก�รจำ�หน่�ยขยะ Recycle เพื่อสมทบทุนในก�รจัดซื้อของขวัญ เพื่อมอบให้กับนักเรียนในจังหวัดอุบลร�ชธ�นีและจังหวัดใกล้เคียง
จำ�นวน 60 โรงเรียนๆ ละ 10 คน รวม 600 ของขวัญ

คา่ยคนไทยรกัแผน่ดนิ มสิดอกเกต ุดวงโสมา หวัหน�้กลุม่ส�ระก�รเรยีนรูค้ณติศ�สตร ์นำ�ตัวแทนนกัเรยีน เข�้รว่มกจิกรรม ค�่ยคนไทยรกัแผน่ดนิ ใน
โครงก�รสร้�งคว�มปรองดอง คว�มส�มคัคขีองคนในช�ต ิระหว�่งวนัที ่17-18 มถินุ�ยน 60 ณ ผ�มออแีดง อทุย�นแหง่ช�ตเิข�พระวหิ�ร อ.กันทรลกัษณ ์
จ.ศรีสะเกษ โดยมีนักเรียนเข้�ร่วมโครงก�ร 50 คน จ�กตัวแทนแต่ละโรงเรียนในสังกัด สพฐ.อบ.เขต 1 จัดโดย กองพันทห�รอ�ก�ศโยธิน กองบิน 21

Thai Civic’s Camp

As this year marks the 60th anniversary 
of Assumption College Ubonratchathani 
(1957-2017), the college has initiated a 
project “ACU Golden Jubilee: Recycle for 
Better Community Together” aiming at 
giving back to the society and encourage 
the teachers, staff and students to protect 
the environments and keep cleanliness. 
All is expected to share and willingly give 
others. the project is operated by:
1. Separating trash by types
2. Sell recyclable trash
The amount of money earned by selling 
recyclable trash is to spend on gifts that 
will be given out to 600 students from 60 
different schools.

ACU Golden Jubilee : Recycle for Better Community Together

On behalf of Assumption College Ubonratchathani,  the head of Mathematic Department, Miss Dokkate Duang-
soma, led fifty student representatives from different schools  under the Ubonratchathani Educational Service 
Area Office District 1 in  joining “The Thailand Civic’s  Camp” organized by Royal Thai Airforce 21, during the 
17th-18th of June, 2017 at Pha Mor E Daeng, Khao Phra Wihan National Park, Si Sa Ket, Thailand. 
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 Campus Ministry

ร่วมพิธีมิสซาโอกาสฉลองวัด Feast Day Celebration วันเส�ร์ที่ 27 พฤษภ�คม 2560 คณะภร�ด� พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู  
ร่วมพิธีมิสซ�โอก�สฉลองวัดพระหฤทัยบ้�นสีถ�น อ.กันทร�รมย์ จ.ศรีสะเกษ ในก�รนี้ โรงเรียนได้ร่วมสนับสนุนซุ้มอ�ห�รให้กับท�งวัดด้วย

Feast Day Celebration

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา วันอังค�รท่ี 30 พฤษภ�คม 2560 บ�ทหลวง ประภาส  ทองอินทร์ เป็นประธ�นประกอบพิธีมิสซ�  
โอก�สเปิดภ�คเรียนที่ 1/2560  ที่ De Montfort Hall โดยมีคณะภร�ด� คณะผู้บริห�ร คณะครู นักเรียนค�ทอลิก และระดับชั้น ป.6, ม.1  
และ ม.4 เข้�ร่วมพิธีมิสซ�ฯ

On the 30th May 2017, Rev. Fr. Prapas Thong-in  
officiated the first Eucharistic Celebration for the  
Academic Year 2017 held at the De Montfort Hall.  
The event was attended by the Brothers, school 
board of administrators, Catholic teachers and 
students as well as primary 6, secondary 1 and 4 
students.

ร่วมพิธีมิสซาโอกาสเสกและเปิดป้ายโรงเรียนเซนต์ เอมิ ลี   คณะภร�ด� พร้อมด้วยตัวแทนครู  เข้�ร่วมพิธี มิสซ�โอก�สฉลอง 
นักบุญเอเมลี เดอเวียร์ล� พิธีีเสก และเปิดป้�ยโรงเรียนเซนต์เอมิลี (โรงเรียนเย�วเรศศึกษ� เดิม) โดยมี พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธ�น   
ในวันที่ 16 มิถุน�ยน 2560 ณ  โรงเรียนเซนต์เอมิลี อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี

The Brothers and representatives of teachers  
participated in the Holy Mass on the Feast Day of St. 
Emilie De Avila, blessing and opening of the St. Emilie 
School sign (formerly Yaowaretsuksa School). His Most  
Reverend Bishop Philip Bunjong Chaiyara was the  
chairman of the ceremonies held on the 16th June 
2017 at St. Emilie School in Ubonrtachathani.

On the 27th May 2017, the Brothers together with the  
representatives of teachers attended the Holy Mass to  
celebrate the Feast Day of the Sacred Heart of Jesus Par-
ish in Sithan Village, Kantararom,  Si Sa Ket.  ACU has also 
provided food for the parishioners.

First Holy Mass for the 

Academic Year 2017

Blessing and Opening of St. Emilie School Sign
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 Campus Ministry

ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ คณะภร�ด� พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี ร่วมแสดงคว�มเสียใจและร่วมใน 
พิธีมิสซ� ปลงศพ ซิสเตอร์ลูซีอา เหมือนภาพันธ์ (16 มิถุน�ยน 2560) และซิสเตอร์เอวฟราซีอา สมใจ นามบุญ (20 มิถุน�ยน 2560)  
ภคินีคณะรักก�งเขนแห่งอุบลร�ชธ�นี

Funeral Mass

The Brothers together with the teacher representa-
tives of Assumption College Ubonratchathani of-
fered condolences and attended the funeral mass 
for the late Sr. Lucia Muean Phaphan on the 16th of 
June 2017 and Sr. Ephraim Somjai Namboon on the 
20th June 2017 at the Lovers of the Cross Convent 
Ubonratchathani.

Monthly Holy Mass

On the 22nd of June 2017 Fr. Tawan Phanwilai, offici-
ated the Holy Mass for the month of June 2017 held 
at the De Montfort Hall. The event was attended 
by the Brothers, school board of administrators, 
Catholic teachers and students as well as primary 
2, secondary 2 and 5 students.

The Brothers of Assumption College Ubonratchathani offered their congratulatory gestures and joined in the foundation stone-
laying ceremony of the Holy Redeemer Church in Patiew District, Yasothorn province. His Most Reverend Bishop Philip Bunjong 
Chaiyara of the Diocese of Ubonratchthani was the chairman of the ceremonies held on 27th June 2017.

ร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์   คณะภร�ด�โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี  ร่วมแสดงคว�มยินดี และร่วมพิธีว�งศิล�ฤกษ์    
โบสถ์พระม�รด�นิจจ�นุเคร�ะห์ ป่�ติ้ว  อ.ป่�ติ้ว จ.ยโสธร   โดยมีพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา มุขน�ยกสังฆมณฑลอุบลร�ชธ�นี เป็นประธ�น
ในพิธี  ในวันอังค�รที่ 27 มิถุน�ยน 2560

Congratulations and Foundation Stone-Laying Ceremony
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พธีิมสิซาประจำาเดอืน วันที ่22 มถุิน�ยน 2560 บาทหลวง ถวลัย ์พนัธว์ไิล เปน็ประธ�นประกอบพธิมีสิซ�ประจำ�เดอืนมถินุ�ยน 2560 ที ่De Montfort 
Hall โดยมีคณะภร�ด� คณะผู้บริห�ร คณะครู นักเรียนค�ทอลิก และนักเรียนระดับชั้น ป.2, ม.2 และ ม.5 ร่วมพิธีมิสซ�ฯ
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Kindergarten

พิธีมอบวุฒิบัตร อ.3 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี จัดพิธีมอบวุฒิบัตร สำ�หรับนักเรียนที่จบก�รศึกษ�ระดับชั้นอนุบ�ลปีที่ 3 ประจำ�ปีก�รศึกษ� 
2559  ในวันที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2560 ที่ De Montfort Hall  เพื่อเป็นขวัญ กำ�ลังใจ และร่วมแสดงคว�มยินดีกับนักเรียน

Diploma Awarding for Kindergarten 3

Assumption College Ubonratchathani held the Diploma Awarding for Kindergarten 3 as of academic year 2017  
to encourage and congratulate them on graduating kindergarten 3
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Kindergarten

บรรยากาศการเรียนการสอน Summer Course 2017 (20 มี.ค.-21 เม.ย.2560)

 Summer Course (20 March – 21 April 2017)
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Kindergarten

ไหว้ครูอนุบาล วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุน�ยน 2560  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี  จัดพิธีไหว้ครูและแต่งตั้งสภ�นักเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้น
อนุบ�ล ปีก�รศึกษ� 2560  ที่ De Montfort Hall 

Kindergarten Teacher’s Day

In June 15, 2017, ACU held Wai Kru Ceremony for Kindergarten as of academic year 2017 at De Montfort Hall 
in which the students got to express respect and gratitude towards the teachers.
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Kindergarten

อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี จัดอบรม “ก�รพัฒน�หลักสูตรสถ�นศึกษ�  
ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย พ.ศ.2546” และก�รเขียนแผนก�รจัดประสบก�รณ์เรียนรู้ต�มหลักสูตรสถ�นศึกษ� ให้กับครูผู้สอนแผนกอนุบ�ล  
ในวันที่ 26 เมษ�ยน 2560  ที่ห้องประชุม Saint Mary  โดยมี มิสดฤณี ขันโท เจ้�หน้�ที่จ�กศูนย์พัฒน�บุคล�กร มูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่ง
ประเทศไทย เป็นวิทย�กร

Improving Early Childhood Education Curriculum Training

Assumption College Ubonratchathani provided a training on improving early childhood education 2003  
curriculum and also writing lesson plans for kindergarten teachers on 26th April 2017 at Saint Mary Hall. The 
training was conducted by Miss Daruenee Khanto from Human Resource Development of Saint Gabriel’s Foun-
dation Thailand.

Kindergarten Council Election

เลือกตั้งสภานักเรียนอนุบาล แผนกอนุบ�ล จัดกิจกรรมส่งเสริมประช�ธิปไตยสำ�หรับนักเรียน  โดยจัดให้มีก�รเลือกตั้งสภ�นักเรียนระดับชั้นอนุบ�ล 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560  ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุน�ยน 2560  ณ อ�ค�รหลุยส์ ม�รี

Kindergarten Department organized the Kindergarten Council Election as a democratic support activity in June 2, 2017.
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ACU Human Resource Development

First of all we would like to express our heartfelt 

thanks ACU for giving us this opportunity to 

improve our English skills at Orient Black Swan 

(OBS) in Hyderabad, India. This course is very 

good for the improvement of our English skills 

(listening, speaking, reading and writing) as well 

as critical thinking  We can always share our 

opinions. There’s no right or wrong answer. 

If we answer in short statements, the teacher  

usually asks for more details. It means that we 

Assumption College Ubonratchathani has always given emphasis on faculty professional development through  
trainings, seminars and workshops both locally and internationally. Thus, ACU in cooperation with the  
Commission on Education of the Brothers of Saint Gabriel in Thailand, sponsored several teachers to India 
for a two-month English language training program from March to May 2017. Two teachers attended the 
training in Hyderabad and five in Tura. 

Sincerely Yours …. from India with gratitude!

Experience from Hyderabad

have to find or search for new words or sentences 

to answer her questions. It is good in enhancing our  

speaking abilities and we liked it. This program is 

not only for studying but it is also useful when 

travelling. We went to visit the Taj Mahal, The Pink 

City of Jaipur, Golconda Fort, Amber Fort, Agra 

Fort, Red Fort and Ramoji Film. These experiences 

will be kept in our memory forever.

     Thank you so much from the bottom of our hearts!

       Ms. Pik and Mr. Tiger
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The trip to Tura was not a problem at all. A represen-

tative from Montfort School came to the airport and 

drove us to the Montfort House, in Tura which took 

about 5-6 hours. Accommodation facilities are clean 

and safe. There are maid-servants to cook for us every 

day. There are morning and evening snacks which were 

served pleasantly.

ACU Human Resource Development

A Message from five Teachers in Tura

In the school, learning is shared between regular  

students and the students with disabilities such as visually  

impaired hearing impaired, crippled and mentally 

challenged pupils. There are also many apprecia-

tive teachers who have the ability to use sign lan-

guage to teach the students who cannot speak.

We have classes for 5 hours per day, divided into 

four periods. It starts from 09:00-10:00 a.m. then 

at 10:30-12:00, 13:00-14:30, and 5:30-6:30 p.m.  

respectively. First and second sessions were usually 

taken by Ms. Tangrey Marak. She teaches us about 

reading, listening, speaking and writing skills. Wher-

ever there were mistakes in reading and pronuncia-

tion with the letters such as S, Ch, Sh, H, X, R and  

I, she would correct us and make us repeatedly read 

the story together and individually. There are two 

more teachers Vainee and Soro who took the evening 

sessions. They all make us write simple sentences 

with the words and give homework to practice writ-

ing so that we could improve our English language 

skills better.

However, there is a slight problem with the food. 

They eat almost everything in their diet. Sometimes 

we make chicken soup, fried fish, fried meat, salad, 

etc., and would share them with the Brothers and 

the teachers. 

We usually go to the market on Saturdays with a teacher. 

There they allowed us to use English to communicate in 

buying goods.Although we made some mistakes it was 

still fun using English in everyday life. The most wonderful  

lesson we have learned here is the cultural well-being of the 

people. A lot of disabled students attend the classes along 

with the regular students and they blend with each other 

very well. It is admirable to see the teachers and parents 

helping each one of them gracefully. 

     Thank you so much for this great opportunity to 

improve our English language communication skills.

                      From the Tura Team of ACU Teachers



ACU Stack tips

PTA 

ร่วมพิธีทำาบุญทอดผ้าป่า ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560  คุณธีรชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
อสัสมัชญัอบุลราชธาน ีพรอ้มดว้ยคณะกรรมการสมาคมฯ, คณะกรรมการทีป่รกึษาผู้อำานวยการ และคณะกรรมการผู้รว่มบรหิาร เข้ารว่ม
พิธีทำาบุญทอดผ้าป่า ณ วัดจอมเพชร เมืองปากเซ แขวงจำาปาสัก สปป.ลาว  

Buddhist Merit-Making
In May 20,2017, Mr. Teerachai Cheungwiwattanaporn, the President 
of Parent Association of ACU along with the committees, advisory  
committees and executive committees held the Buddhist Merit-Making 
ritual at Wat Chom Petch in Pakse, Champasak, Laos.

	 เริ่มเล่นกีฬาสแต็คเพราะทางสมาคม
กีฬาสแต็คฯ	 ได้มาแนะนำาทีโรงเรียน	
ทำาให้สนใจและเริ่มเรียนรู้และใช้เวลาอยู่
กับแก้ว	ฝกึซอ้มทกุวนั	จนวนัหน่ึงคดิอยาก
จะเลิกเล่นแล้ว	 เพราะไม่มีแก้วเป็นของตัว
เอง	 แต่เน่ืองจากที่โรงเรียนได้เปิดชมรม
กีฬาสแต็ค	จึงได้สมัครเข้าชมรม	จากนั้น
ก็ฝึกฝนเรื่อยมา	และมีโอกาสได้เข้าร่วมการ
แข่งขันต่างๆ	ชนะบ้าง	แพ้บ้าง	และที่ภาค
ภูมิใจคือ	 การได้ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของประเทศไทย	 ให้ไปแข่งขันในระดับ
นานาชาติ	การแขง่ขนัสแต็คชงิแชมปโ์ลกที่
ประเทศไต้หวัน	รู้สึกดีใจมากและตั้งใจฝึก
ซอ้มทกุวนั	กีฬาสแต็คทำาให้ไดรู้จ้กัและพบ
เพ่ือนใหมต่่างแดน	อารมณ์ด	ีและไดส้รา้ง
มิตรภาพที่ดีกับคนอื่นอีกด้วยค่ะ	

	 สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนทุกคน	วันนี้มิสปาณิสรา	ทองทิพย์	มีสาระ
ดีๆ เก่ียวกับการเลน่กฬีาสแต็คมาฝาก	การเลน่กีฬาสแต็คมปีระโยชน์หลายดา้น	 
ทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สมาธิและด้านการเรียน	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาสมอง	เหมาะกับผู้ที่สนใจจะฝึกทักษะความเร็วในการจดจำา	คิดอย่าง
เป็นระบบ	 มีลำาดับขั้นตอน	 ช่วยเพิ่มสมาธิในการเรียน	 ช่วยทำาให้สมองทั้ง
สองขา้งถูกพัฒนา	และช่วยให้ร่างกายแขง็แรงดว้ยนะคะ่	จะเห็นไดว้า่การเลน่
กีฬาสแต็ค	มปีระโยชน์ทัง้ดา้นรา่งกายและสมองมากเลยทเีดยีวคะ่	ถ้านักเรยีน
คนใดมีความสนใจ	 อยากลองเล่น	 ก็สามารถมาเรียนที่ชมรมกีฬาสแต็คกับ
มิสได้ค่ะ	สุดท้ายหวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุกท่านจะได้รับความรู้	 และประโยชน์
จากการเล่นสแต็ค	และหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับกีฬาสแต็คบ้าง	
	 																						ขอบคุณค่ะ	(มิสปาณิสรา	ทองทิพย์	:	มิสฝน)

สนุกด ีได้ประโยชน์หลายอย่างกว่าที่คุณคิดเล่นแก้วสแต็ค

เด็กหญิงวนัสษา ซานุ-ฟอร์เตส (แป้ง) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

เด็กหญิงเอลิซาเบธ ทิโมเซวิช (อาลิซ) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

	 เริ่มเล่นครั้งแรกตอน	ป.4	เหตุผล

ที่ชอบเพราะทำาให้มีสมาธิมากขึ้น

ฝึกระบบประสาทไอคิวและอีคิว	

และยังช่วยพัฒนาสมอง	 เป็นกีฬา

ที่แข่งกับตัวเองทำาให้เรามุ่งมั่น	

ต้ังใจขยนัซอ้มทกุวนัจนเราประสบ

ความสำาเร็จได้	 ในการแข่งขันทั้ง

ในประเทศและระดับนานาชาติที่

ประเทศไต้หวัน	รู้สึกภูมิใจมากค่ะ
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