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 เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ป ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ

ตางรวมถวายความอาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รวมกับผูปกครอง บุคลากร และนักเรียน ไดเปนสวนหนึ่งในการรวมจัดกิจกรรม

ดังกลาวอยางตอเนื่อง เพื่อถวายเปนพระราชกุศลและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได เชน พิธีลงนามและถวายความอาลัย 

การจัดทําดอกไมจันทน ในรูปแบบ“ดอกดารารัตน” และการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทาน

 ผานไปแลว 1 ภาคเรียน โรงเรียนขอขอบคุณทานผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ในความรวมมืออยางดีที่มีใหกับทางโรงเรียนใน

ทุกกิจกรรมมาโดยตลอด และในภาคเรียนที่ 2 ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ทางโรงเรียนไดจัดเตรียมไวเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการที่ยังตองพัฒนาใหมากขึ้นกวาเดิม ดังนั้น ขอความรวมมือทานผูปกครอง เปนอีกหน่ึงแรงผลัก ชวยกระตุน

บุตรหลานใหมีความกระตือรือรน ตั้งใจที่จะเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองและผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้นตอไป

 ขอพระพรอันอุดมของแมพระอัสสัมชัญและนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ไดอํานวยพรใหทุกทาน มีความสุขความเจริญตลอดไป

  On the occasion of the fi rst death anniversary of His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej, which the Thai people nationwide mourned immensely, Assumption 
College Ubonratchathani together with the parents, personnel and students 
became a part of this nationwide mourning by continuously holding various 
activities for charity and remembrance such as signing ceremony, making dried 
fl owers used for cremation and growing marigold fl owers for charity in honor of 
His Majesty.
  One semester has passed and we would like to take this opportunity to 
thank the parents and all the people concerned for their endless cooperation 
and support to the various activities organized by the school. And for the coming 
second semester, there are many more activities that the school has prepared to 
improve the quality of the learners particularly in terms of academic achievement 
which will be further improved. Therefore, we would like to once again seek our 
dear parents’ cooperation to encourage their children to have enthusiasm and 
motivation to learn for self-improvement and better achievement.
  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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อบรมพนักงาน ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 24 มิถุนายน 2560  ฝายบริหารทั่วไป จัดอบรมพนักงานประจําปการศึกษา 2560 ณ หองประชุม
เซนตแมรี่

General Management Department provided the academic year 2017’s training for the staff on Saturday 24th 
June 2017. It was held at St. Mary Convention Hall to inform and explain the school’s policies and other rules 
and regulations. 

Academic Year 2017’s Staff Training

On 28th June 2017, the Student Affairs Depart-
ment led the teachers and secondary 2-3 
students in joining the Fight against Drugs Campaign 
in honor of the late and beloved King as it was 
part of International Day against Drug Abuse and 
Illicit Traffi cking. This campaign was organized by 
the Center of the Narcotics Control Ubon Rat-
chathani at Ubon Ratchathani Technical College.

รวมกิจกรรม “ทําดีเพ่ือพอ สานตอแกปญหายาเสพติด” วันท่ี 28 มิถุนายน 2560  ฝายกิจการนักเรียน นําคณะครูและนักเรียนระดับชั้น 
ม.2 - ม.3 เขารวมกิจกรรม “ทําดีเพื่อพอ สานตอแกปญหายาเสพติด” รวมรณรงคตอตานยาเสพติดเน่ืองในวันตอตานยาเสพติดโลก 
จัดโดยศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Fight against Drugs Campaign in honor of the late and beloved King
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รับการตรวจนับเงินอุดหนุนฯ โครงการเรียนฟรี 15 ป วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับการตรวจนับจํานวนนักเรียนเพื่อ
ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ป โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ประจําปการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ณ หองประชุม Martin Learning Center

Ubon Ratchathani inspected for thenum-

ber of students to receive formal education 

subsidies granted by the government

Reciting Scout Oath and Marching Ceremony

พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ภราดา ดร.ประวัติ  สุทธินนท  ผูอํานวยการ พรอมดวยคณะครู นําเหลาลูกเสือ - 
เนตรนาร ีประกอบพธีิทบทวนคาํปฏญิาณ, สวนสนาม และบาํเพญ็ประโยชนบรเิวณภายในและรอบโรงเรยีน  เนือ่งในวนัคลายวนัสถาปนาลกูเสอืแหงชาติ

Brother Dr. Prawat Sutthinont, the Director, along with the teachers led the boy and girl scouts in joining 
Reciting Scout Oath and Marching Ceremony. The scouts extended their community services as it marked 
National Scouts’ Day on 30th June 2017. 

Assumption College Ubonratchathani was inspected for the num-
ber of students to receive formal education subsidies including 
allowance as of academic year 2017 granted by Ubon Ratchathani 
Provincial Education Offi ce. It took place at Martin Learning Center 
of ACU.  
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กิจกรรม “หลอเทียนเรียนรู สูภูมิปญญาทองถิ่น” วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 
“หลอเทียนเรียนรู สูภูมิปญญาทองถิ่น เรียนรูนอกหองเรียน เทียนพรรษาอุบลราชธานี” โดยนําคณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 ทัศนศึกษาและ
เยี่ยมชมการหลอเทียน แกะเทียน ติดพิมพเทียน ที่วัดพระธาตุหนองบัว, วัดแจง และวัดมหาวนาราม (วัดปาใหญ)

Learning and Molding Wax Activity

Social, Religious and Cultural Department organized a fi eld trip for primary 5-6 students to participate in the 
Candle Festival preparation at Phra That Nong Bua Temple, Chaeng Temple and Maha Vanaram Temple. 
This learning and Molding Wax activity took place on 3rd July 2017.  
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Assumption College Ubonratchathani 

partakes in Ubon Candle Festival

On Sunday 9th July 2017, Brother Dr. Prawat Sutthinont, the Director, Mr. Noppadol Duangporn, the national 
artist, along with the teachers and the students took part  in the cultural festival “Ubon Candle Festival 2017” 
with some of the secondary 4 students performing a traditional dance. The dancing performance was part of 
the candle procession of Wat Phasukaram which was a runner-up of the  candle sculpture competition.    
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รวมงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี วันอาทิตยที่ 9 กรกฎาคม 2560 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท ผูอํานวยการ, คุณพอ
นพดล ดวงพร ศิลปนแหงชาติ พรอมดวยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เขารวมเปนสวนหนึ่งในการสืบสานและอนุรักษ
วฒันธรรมไทย  “งานประเพณแีหเทยีนเขาพรรษาจงัหวดัอบุลราชธาน ีประจาํป 2560” โดยนาํนกัเรยีนระดบัชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4 รวมฟอนราํ “ฟอนธง
ผาจตุรกฐิน” นําขบวนตนเทียนของวัดผาสุการาม ซึ่งไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทเทียนแกะสลัก ขนาดใหญ
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Brother Dr.Prawat Sutthinont, the Director, along with other Brothers and Mr. Theerachai Cheungwiwattanaporn 
the president of Parent and Teacher Association of ACU joined the Mass and celebration on the 50th anniversary 
celebration of Assumption College Nakhonratchasima on 2rd August 2017 at Ave Maria Convention Hall, Sirindhorn 
Building. 

รวมงานฉลองวันสถาปนา ครบรอบ 50 ป โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท ผูอํานวยการ พรอมดวย คณะภราดา 
และ คุณธีระชัย  จึงวิวัฒนาภรณ นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี   เขารวมพิธีมิสซา และแสดงความยินดี  ในโอกาส
ฉลองวันสถาปนา ครบรอบ 50 ป โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอาเวมารีอา  อาคารสิรินธร 

Joining the 50
th
 anniversary celebration of 

Assumption College Nakhonratchasima

Offering a charitable contribution to the Thailand Association of the Blind

แบงปนนํ้าใจชวยเหลือ สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย คณะภราดา  คณะบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  รวมแบงปน
นํ้าใจ แกสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย  ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณโรงอาหาร

The Brothers, teachers and students of ACU offered a 
charitable contribution to the Blind  Thailand Association 
of the Blind on 2rd August 2017 at the cafeteria.
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On 2rd August 2017, the Academic and Guidance Depart-
ment organized a tutoring session on English for GAT 
for the secondary 6 students at St. Mary Convention 
Hall. The session was hosted by Mr. Anucha Khaengkan 
of The Act. 

On 1st August 2017, Foreign Language Department organized the Project Based Learning activity of 2017 academic 
year for the secondary 4 students. They were to participate in learning bases requiring English profi ciency that 
helped encourage their listening and speaking skills. It was hosted by both Thai and foreign guest speakers from 
ABAC.    

โครงการ ติวเขม GAT-ภาษาอังกฤษ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ฝายวิชาการรวมกับงานแนะแนว  จัดโครงการติวเขม GAT-ภาษาอังกฤษ ใหกับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ณ หองประชุมเซนตแมรี่  โดย อ.อนุชา  แขงขัน วิทยากรจากโรงเรียนกวดวิชา The Act
กิจกรรม Project Based Learning (PBL) วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  จัดกิจกรรม Project Based 
Learning (PBL) ประจําปการศึกษา 2560 ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมีกิจกรรมการเขาฐานการเรียนรู  ที่เนนการใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร เพ่ือสงเสริมทักษะการฟง การพูด และกลาแสดงออก  โดยทีมงานวิทยากร จากนักศึกษาชาวไทยและชาวตางชาติ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ (ABAC)  

English for GAT tutoring session

Project Based Learning
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Social, Religious and Culture Department cooperating with 
Community Service and the Student Affairs Department 
organized “The Buddhist Camp in honor of the Queen on 
Thai’s Mother Day”. The secondary 2 students were to join 
the camp offering a series of Buddhist practices while they 
were listening to Buddhist doctrine preaching. The activity 
took place on 2rd August 2017 at St. Mary Convention Hall.

Assumption College Ubonratchathani organized a seminar for the new staff as of academic year 2017 at The 
Moon Resort in Sawangweerawongse District of Ubon Ratchathani during 22 - 23 July 2017. It was to enhance 
better understanding about FSG’s educational policies, management direction and the school’s rules and 
regulations. 

คายธรรมะเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมกับ งานสัมพันธชุมชน ฝายกิจการ
นักเรียน จัดกิจกรรม “คายธรรมะเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี” โดยนํานักเรียนระดับชั้น ม.2 รวมปฏิบัติธรรมและฟงพระธรรมเทศนา 
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมเซนตแมรี่
สัมมนาบุคลากรใหม ปการศึกษา 2560 วันที่ 22- 23 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดสัมมนาบุคลากรใหม ปการศึกษา 2560 
ณ The Moon Resort อ.สวางวีระวงศ จ.อุบลราชธานี เพื่อเสริมสรางความเขาใจใหกับบุคลากรใหมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามนโยบายของมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียลฯ และทิศทางการบริหารงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของโรงเรียน

The Buddhist Camp in honor of the Queen on Thai’s Mother Day

New Staff Seminar of 2017 Academic Year 
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Career and Technology Division under the Academic Department organized a training session “Google Apps for 
Education” providing online-supported teaching materials for the teachers on 28 - 29 July 2017 at ACU Building. 
Brother Dr. Prawat Sutthinont gave an opening speech on this occasion.   

กิจกรรมวันสุนทรภู วันภาษาไทยแหงชาติและสัปดาหหองสมุด วันจันทรที่ 31 กรกฎาคม  2560 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  จัดกิจกรรมและ
พธิเีปดงาน “วนัสนุทรภู วนัภาษาไทยแหงชาตแิละสปัดาหหองสมดุ”  โดย มสิปรญิญทพิย แสนใจ หวัหนาฝายวชิาการ  เปนประธานในพธิฯี  ประกอบ
ดวยกิจกรรมการแสดงจินตลีลา, การแสดงละครวรรณคดีที่ชนะเลิศการประกวด  ซ่ึงมีคณะครูและนักเรียนระดับช้ัน ป.4 - ป.6 เขารวมกิจกรรม 
ณ หองประชุมเซนตแมรี่
อบรม “Google Apps for Education” กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ฝายวิชาการ จัดอบรม “Google Apps for Educa-
tion” เครื่องมือเสริมประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลนสําหรับคณะครู   ในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 3 อาคาร
สัพพัญู โดยมี ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท ผูอํานวยการ  กลาวเปดการอบรม

Google Apps for Education

Suthon Phu Day, Thai Language 

Day and A Library Week

The Thai Language Department organized the activity “Sunthorn Phu Day, Thai Language Day and A Library 
Week” on 31st July 2017 with Miss Parinthip Saenjai, the Head of Academic Department being a chairwoman. 
Imagined dancing and Thai Literature role playing were featured while the teachers and the primary 4-6 students 
attended the shows at St.Mary Convention Hall.     
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ACU News 

Assumption College Ubonratchathani with Public Relation Department Chanel 11, Catholic Press and Ubon V 
Cable TV held a press conference on a project celebrating the 60th anniversary of ACU “ACU Golden Jubilee: 
Recycle for Better Community Together” at De Montfort Hall.  

Assumption College Ubonratchathani granted the scholarships of academic year 2017 on 20th July 2017 at De 
Montfort Hall. With 9 categories of total 188 scholarships provided, Father Wittaya Ngamwong, Vicar General of 
Ubonratchathani Diocese was a chairman of the granting ceremony joined by the Buddhist monks, the Brothers 
and the Director’s Consult Committees.     

แถลงขาวโครงการ “ACU Golden Jubilee: Recycle for Better Community Together”  20 กรกฎาคม 2560 โรงเรยีนอัสสมัชญัอุบลราชธาน ี
รวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศนกรมประชาสัมพันธ ชอง 11, สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลฯ  และสถานีขาววีเคเบิล  ทีวีอุบลฯ  แถลงขาวโครงการ
ฉลองครบรอบ 60 ป อัสสัมชัญอุบลฯ “ACU Golden Jubilee: Recycle for Better Community Together” ณ หองประชุม De Montfort
มอบทุนการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี   จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ใหกับนักเรียน ประจําปการศึกษา 2560 ณ หองประชุม เดอ มงฟอรต จํานวน 9 ประเภท รวม 188 ทุน เปนเงิน 3,171,550 บาท โดยมี คพ.วิทยา  
งามวงศ   รองมขุนายก สงัฆมณฑลอบุลราชธานี  เปนประธานในพธิมีอบทนุฯ รวมกับคณะพระสงฆ คณะภราดา และคณะกรรมการทีป่รกึษาผูอาํนวยการ

“ACU Golden Jubilee : Recycle for Better Community Together” 

Press Conference

ACU’s Scholarships
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ACU News 

Assumption College Ubonratchathani organized the Thai’s Mother Day 2017 activity on 11th August 2017. It was 
featured by honoring the Thai queen ceremony as Queen Sirikit, the Queen consort of the late King Bhumibol 
Adulyadej, has been regarded as all Thais’ mother. The paying respect to the mother ritual took place to remind 
the students how they should feel grateful to their mothers. On this occasion, congratulations were extended to 
the mothers who won Devout Mother Awards of 2017. The Awardees as follows:

กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป 2560 วันศุกรที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป 2560 
ประกอบดวยพิธีถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 พิธีกราบแม และพิธีมอบโลแด
คุณแมดีเดน ประจําปการศึกษา 2560

Thai’s Mother Day 2017

1. Kindergarten Level:
Mrs. Punyanuch Sutaprom
(Community Service Category)

2. Lower Primary Level:
Mrs. Umaporn Pasathiti
(Community Service Category)

3. Higher Primary Level:  
Asst. Dr. Kotchakorn Jetinai 
(Diligent and Patient Category)   

4. Lower Secondary Level:
Mrs. Pompetch Sukjai
(Community Service Category)

5. Higher Secondary Level: 
Mrs.Chaweewan Sri-on
(Diligent and Patient Category) 
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ACU News 

Assumption College Ubonratchathani raised 6,000 charitable funds for education on its 60th anniversary to 
celebrate the school establishment and raise funds supporting other activities regarding educational materials. 
The funds also provided scholarships for disadvantaged students.    

กิจกรรมทอดผาปาการศึกษา “6,000 กองผาปาการศึกษารวมพัฒนาและยินดี 60 ป อัสสัมชัญอุบลฯ” วันศุกรที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียน
อัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทอดผาปาการศึกษา “6,000 กองผาปาการศึกษารวมพัฒนาและยินดี 60 ป อัสสัมชัญอุบลฯ” เพื่อเปนการรวม
ฉลองครบรอบ 60 ป ของการกอตั้งโรงเรียน และหาทุนการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณอาคารสถานที่ และเปนทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนที่ขาดแคลน อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนานักเรียนตอไป

Raising charitable funds for education 

“6,000 educational funds on the 60
th
 anniversary of ACU” 
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ACU News 

Assumption College Ubonratchathani and Border Patrol Police Bureau Area 22 signed MOU on cooperation 
between the teachers, students, parents and affi liated schools. They were expected to exchange different 
experiences in fi elds of studies, moral spirits and materials supporting education improving human resources. It 
took place on 18th July 2017 at Prince Damrong Rajanubhab Camp, Ubon Ratchathani  . 

Brother Dr. Prawat Sutthinont, the Director, along with Mr. Theerachai Cheungwiwattanaporn, the president of 
Parent and Teacher Association of ACU, the Director’s consult committees and the teacher representatives paid a 
visit to Lord Buarin Wongprachan, the Deputy Governor of Champasak Province and the offi cials of Lao Education 
Ministry to promote our school’s activities while strengthening the good relationship with Champasak Province.   

บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 คายสมเด็จพระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี 
และ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี และ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 22 คายสมเด็จพระยาดํารง-
ราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี รวมบันทึกขอตกลงความรวมมือ เพื่อประสานความรวมมือในการทํางานรวมกันแบบบูรณาการ เปดโอกาสใหครู 
นักเรียน และผูปกครอง โรงเรียนพี่โรงเรียนนอง ไดพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการชวยเหลือแบงปนดานความรู จิตใจ และวัตถุปจจัยที่
เปนประโยชนในการพัฒนานักเรียน ที่จะเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของประเทศชาติตอไป ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ คายสมเด็จ-
พระยาดํารงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี
สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีและแขวงจําปาสัก สปป.ลาว ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ภราดา ดร.ประวัติ 
สทุธนินท ผูอาํนวยการ, คณุธีระชยั จงึววิฒันาภรณ นายกสมาคมผูปกครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชัญอบุลราชธาน ีพรอมดวยคณะกรรมการทีป่รกึษา
ผูอํานวยการ และตัวแทนคณะครู เขาเยี่ยมและพบทาวบัวริน วงพระจัน รองเจาแขวงจําปาสักและคณะขาราชการกระทรวงการศึกษา สปป.ลาว 
เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และสรางสัมพันธไมตรีอันดีระหวางโรงเรียนและแขวงจําปาสัก สปป.ลาว  

ACU signs MOU with Border Patrol 

Police Bureau Area 22 Ubon Ratchathani

ACU strengthens a good relationship with 

Champasak Province of People’s Democratic Republic of Laos
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ACU News 

ChayaKul Community Health Center under Sunpasit Hospital and Health Care Division of ACU organized the 
“clean teeth and healthy gums” activity for the secondary 1 students on 13th July 2017. 

รวมพิธีเปดงาน “สัปดาหหนังสือและการเรียนรูอุบลราชธานี ครั้งที่ 9” ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท  ผูอํานวยการ พรอมดวยตัวแทน
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รวมพิธีเปดงาน “สัปดาหหนังสือและการเรียนรูอุบลราชธานี ครั้งที่ 9” ประจําป 2560  ณ โรงแรมสุนียแกรนด  
ในวันเสารที่ 12 สิงหาคม 2560

กิจกรรมฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองชยางกูร เครือขายโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค รวมกับ งานอนามัย โรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี  จัดกิจกรรมฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง  ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

Joining the opening ceremony of the 9
th
 Ubon Book Fair

Brother Dr. Prawat Sutthinont and the ACU teachers joined the opening ceremony of the 9th Ubon Book Fair of 
2017 at Sunee Grand Hotel on 12th August 2017.

Clean Teeth and Healthy Gums Campaign
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ACU News 

Assumption College Ubonratchathani provided the math and science test venue for secondary 1-3 students as 
of academic year 2017 hosted by Bandit Naenaew Institution and 10 other alliances. 

สนามสอบแขงขันวัดความสามารถ วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.3 วันเสารที่ 19 สิงหาคม 2560  โรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี เปนสนามสอบ “โครงการสอบแขงขันวัดความสามารถ วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจําปการศึกษา 2560”   
จัดโดย สถาบันบัณฑิตแนะแนวและพันธมิตรกวา 10 องคกร

รวม “โครงการลับสมอง ประลองปญญา สรรหาหนูนอยนักเลานิทาน ครั้งที่ 12” วันที่ 13 สิงหาคม 2560 ด.ญ.ฌัชชา  ขันติกุล  นักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เขารวมการแขงขัน “โครงการลับสมอง ประลองปญญา สรรหาหนูนอยนักเลานิทาน 
ครั้งที่ 12” ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ณ อุทยานการเรียนรู TK park กทม.  ไดรับรางวัลชมเชย
ยอดเยี่ยม ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 6- 9 ป

ACU provides the math and science test 

venue for secondary 1-3 students 

Chatcha Kantikul, the student of primary 1/1 of ACU joined the 12th Storyteller Kid project and competed for 
Royal Cup of Princess Maha Chakri Sirindhorn at TK Park in Bangkok. She won the Best Honor Award on individual 
aged 6-9.    

Joining the 12
th
 Storyteller Kid Project
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ACU News 

Joining the Opening Ceremony and the 1
st
 Sport Stacking of Private 

Education in Ubonratchathani (The 67
th
 Excellent Students’ Fair 2017) 

 Brother Dr. Prawat Sutthinont, the Director, the teacher representatives and the stack athletes joined the 1st 

Sport Stacking of Private Education in Ubon Ratchathani (the 67th Excellent Students’ Fair 2017) hosted by 
Tourism and Sports Authority Ubon Ratchathani and Private Education Offi ce, Ubon Ratchathani Provincial Education 
Offi ce and Sport Stacking Association of Thailand at Marie Niramon Ubon School. These are the athletic results out of 
35 programs.
- 20 gold medals - 10 runner-up certifi cates - 5 third-place certifi cates

“WSSA 2017 Thailand Open Sport Stacking Championships” 
The math teacher, led 8 students in joining “WSSA 2017 Thailand Open Sport Stacking Championships” and competing for 
Princess Maha Chakri Siridhorn Cup during 25-27 August 2017 at The Promenade, Bangkok. It was hosted by Department of 
Physical Education, Ministry of Tourism and Sports. The results are as follows:
 - Gold medal (team category H-T-Hunder 14 years old)
 1. Yingkhun Chaneewong P.4/4
 2. Wannasak Sajjasuwan P.6/3
 3. Purineethanan Chusettawong P.5/1
 4. Elizabeth Tymosiewich M.2/1 
 5. Vanassa Zanus-Fortes  M.2/1
 - Silver medal (individual category)
 1. Elizabeth Tymosiewich M.2/1

รวมพิธีเปดและแขงขันกีฬา STACKING สถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท ผูอํานวยการ พรอมดวยตัวแทนคณะครู และนักกีฬา STACK เขารวมพิธีเปดและการ
แขงขันกีฬา STACKING สถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560 ระดับเครือขาย
เอกชนที่ 26) ณ ศูนยการแขงขัน โรงเรียนมารียนิรมล ไดรับรางวัล 35 รายการ
- ลําดับที่ 1 เหรียญทอง จํานวน 20 รายการ   -  ลําดับที่ 2 เกียรติบัตร จํานวน 10 รายการ   -  ลําดับที่ 3 เกียรติบัตร จํานวน 5 รายการ 

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร นําตัวแทนนักเรียน จํานวน 8 คน เขารวมการแขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมป
ประเทศไทย ประจาํป 2560 “WSSA 2017 Thailand Open Sport Stacking Championships” ชงิถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ณ The Promenade ถ.รามอินทรา 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีผลการแขงขัน ดังนี้

- รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ 1 เหรียญเงิน 
(ประเภทเดี่ยว ทา Cycle รุน 12 F)
1. เด็กหญิงเอลิซาเบธ  ทิโมเชวิซ  ม.2/1

- รางวัลชนะเลิศ ลําดับที่ 1 เหรียญทอง 
(ประเภททีม H-T-H รุนอายุไมเกิน 14 ป)
1. เด็กชายยิ่งคุณ  ชะนีวงศ ป.4/4
2. เด็กชายวรรณศักดิ์  สัจสุวรรณ ป.6/3
3. เด็กหญิงภูรินีธนัน  ชูเศรษฐวงศ ป.5/1
4. เด็กหญิงเอลิซาเบธ  ทิโมเชวิซ ม.2/1
5. เด็กหญิงวนัสษา  ซานุส-ฟอรเตส  ม.2/1
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ACU News 

Mr. Jeerachai Krikangwan, the Governor of Warin Chamrab District, was a president opening ACU Sports Day of 
academic year 2017 on 1st September 2017. On this occasion, Mr.Pracha Kittrongsiri, the ACU Alumni, served as 
the senior athlete leading others to take an oath. The Brothers, teachers and students also joined the opening 
ceremony as it encouraged healthy habits and sports spirits.  

ACU Sports Day
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ACU News 
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ACU News 

กีฬาสี-กรีฑาสีภายใน วันศุกรที่ 1 กันยายน 2560 คุณจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชําราบ ใหเกียรติเปนประธานพิธีเปด
การแขงขันกีฬาสี-กรีฑาสีภายใน ประจําปการศึกษา 2560 และ คุณประชา  กิจตรงศิริ นายกสมาคมศิษยเกาอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ไดรับเกียรติให
เปนนักกีฬาอาวุโส และนํากลาวคําปฏิญาณตนฯ  โดยมีคณะภราดา คณะครู และนักเรียน รวมพิธีเปดและการแขงขันกีฬาฯ
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ACU News 

ACU executive committee meeting 1/2017 at Director Offi ce, Assumption Building on 13th September 2017

Assumption College Ubonratchathani was assessed for King’s Prize School on primary school level as of aca-
demic year 2017 by Primary Education Service Ubon Ratchathani Area 1.  

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีครั้งที่ 1/2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 1/2560 ณ หองประชุมสํานักผูอํานวยการ อาคารอัสสัมชัญ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 

รับการตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2560 (ระดับเขต
พืน้ที)่ วนัพฤหสับดทีี ่7 กนัยายน 2560 โรงเรยีนอสัสมัชญัอบุลราชธาน ีรบัการตรวจประเมนิสถานศกึษา เพือ่ขอรบัรางวลัโรงเรยีนพระราชทาน ระดบั
ประถมศึกษา ขนาดใหญ ประจําปการศึกษา 2560  จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ACU executive committee meeting 1/2017 

The First Assessment for King’s Prize School
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ACU News 

Miss Dokkate Duangsoma responsible for Student Council of ACU led 9 students in joining “Leadership Improvement of the 
FSG’s Student Camp” during 20-23 August 2017 at Assumption College Sriracha

The teachers and 38 students of class M.6/5, the SSP program had the education fi eld trip to the open house 
of ABAC (Bang Na), Chulalongkorn University and Bangkok University. It was expected the students would gain
fi rst-hand experience encouraging and motivating them to pursue higher education.     

คายพัฒนาผูนํานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มิสดอกเกตุ  ดวงโสมา ครูผูรับผิดชอบงานสภานักเรียน  
นาํนักเรียนสภานกัเรยีน จาํนวน  9 คน  เขารวมกิจกรรม คายพฒันาผูนาํนกัเรยีนโรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย ในระหวาง
วันที่ 20-23 สิงหาคม 2560  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โครงการทัศนศึกษามหาวิทยาลัย วันที่ 22-25 สิงหาคม 2560 คณะครู พรอมดวยนักเรียนระดับชั้น ม.6/5 หองเรียนโครงการ SSP แผนการเรียน
วิทย-คณิต  จํานวน 38 คน  เขารวมโครงการทัศนศึกษามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตบางนา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   เพื่อใหนักเรียนไดสัมผัสกับสถานที่จริงและประสบการณตรง  อันจะเกิดแรงจูงใจในการเรียนตอในระดับอุดมศึกษา  

Leadership Improvement of the 

FSG’s Student Camp

An education field trip to the universities’ open house
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เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2560
วันที่ 14 กันยายน 2560 ครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  นําตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เขารวมการแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2560 ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผลการแขงขันดังนี้ 

ACU รวมใจประดิษฐดอกไมจันทน “ดอกดารารัตน” คณะภราดา พรอมดวยบุคลากร พนักงาน นักเรียน ผูปกครอง และศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี รวมใจประดิษฐดอกไมจันทน “ดอกดารารัตน” และในวันที่ 8 กันยายน 2560 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท ผูอํานวยการ ตัวแทนคณะ
ครู และนายธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ  นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมมอบ
ดอกไมจันทน “ดอกดารารัตน”จํานวน 2,359 ดอก ใหกับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบใหจังหวัดอุบลราชธานี 
ใชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความอาลัยถวายความจงรักภักดีและนอม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ACU willfully make mourning flowers “Dararatana Flower” for the late 

King Bhumibol’s royal cremation

Joining Ubon Students’ Sports Day 2017
The teachers of Health and Physical Education Department led some of the 
students in joining Ubon Students’ Sports Day 2017 at Ubonratchathani 
Sports School. Khemjira Thongpaibul 
- won the fi rst place of 80m. and 100m. female running under 12 years old
- won the best female athlete under 12 years old Akaporn Kaewwichit
- won the fi rst place of 60m. and 80m. male running under 12 years old
- won the best male athlete under 12 years old Master Surasit Aree
- won the best male coach 
Miss Chongchanok Wannakosit
- won the best female coach    

ม.สุรสิทธิ์   อารีย
 -รางวัลครูผูฝกสอนชายยอดเยี่ยม

ด.ช.อรรฆพร   แกววิชิต
 -รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 60 ม, 80 ม, 100 ม (รุนอายุ 12 ป ชาย) 
 -รางวัลนักกรีฑาชายยอดเยี่ยม (รุนอายุ 12 ป)

มิสชงฆชนก   วรรณโกษิตย
 -รางวัลครูผูฝกสอนหญิงยอดเยี่ยม

ด.ญ.เขมจิรา  ทองไพบูลย
 -รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 80 ม, 100 ม (รุนอายุ 12 ป หญิง) 
 -รางวัลนักกรีฑาหญิงยอดเยี่ยม (รุนอายุ 12 ป)

The Brothers, teachers, staff, students and parents including ACU alums willfully made the mourning fl ow-
ers “Dararatana Flowers” on 8th September 2017. On this occasion, Brother Dr. Prawat Sutthinont, the Director, 
the teacher representatives and Mr. Theerachai Cheungwiwattanaporn, the president of Parent and Teacher 
Association of ACU gave 2,359 Dararatana Flowers to Mr. Somsak Jangtrakul, the governor of Ubonratchathani. 
All the mourning fl owers will be featured in the late King Bhumibol’s royal cremation as a symbol of loyalty 
at Ubon City Hall. Every Thai is deeply saddened by his passing.   
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Campus Ministry

Brother Dr. Prawat Sutthinont was a president opening Saint Louis’ Week featuring Saint Louis Marie Grignion 
De Montfort Exhibition. The Brothers, the Director’s Consult Committees, the executives, the teachers and 
student altogether joined the exhibition.      

Fr. Wittaya Ngamwong Vicar General of Ubon Diocese was the acting president of Saint Louis’ Celebration 
with the priests, Brothers, Sisters, Parent and Teacher Association, alumni representatives, the teachers and 
students leading all in joining fl ower-laying ceremony and paying respect to the Saint on 20th July 2017 at 
08.10 - 08.40. The Holy Mass took place later at 09.00-10.20 to remember how Saint Louis became the saint, the 
founder of Saint Gabriel’s Bothers. The Brothers, Sisters, Parent and Teacher Association, alumni representatives, the 
teachers and Catholic students of primary 3, secondary 3 and 6 joined the Holy Mass at De Montfort Hall. 

กิจกรรมสัปดาหนักบุญหลุยสฯวันจันทรที่ 17 กรกฎาคม 2560 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท ผูอํานวยการ เปนประธานเปดงานสัปดาหและ
นทิรรศการ นกับุญหลยุส มาร ีกรญีอง เดอ มงฟอรต โดยมคีณะภราดา คณะทีป่รกึษาผูอาํนวยการ คณะผูรวมบรหิาร คณะคร ูและนกัเรยีน เขารวมพธิี
เยี่ยมชมนิทรรศการ  และผลงานของนักเรียน

พิธีมิสซาและพิธีสดุดีนักบุญหลุยสฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.10-08.40 น. คพ.วิทยา งามวงศ รองมุขนายก สังฆมณฑล
อุบลราชธานี เปนประธานในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต รวมกับคณะพระสงฆ, คณะภราดา, ซิสเตอร, สมาคมผูปกครองและ
ครูฯ, ตัวแทนศิษยเกาฯ, คณะครู และนักเรียน เขารวมพิธีและรวมวางพวงมาลาสักการะนักบุญหลุยสฯ และในเวลา 09.00-10.20 น. มีพิธีมิสซา 
เพือ่ราํลกึถงึการสถาปนาเปนนกับญุของทานนกับญุหลยุสฯ ผูเปนองคอปุถมัภของคณะภราดาเซนตคาเบรยีล รวมกบัคณะพระสงฆ โดยมคีณะ ภราดา 
ซิสเตอร สมาคมผูปกครองและครูฯ ตัวแทนศิษยเกาฯ คณะครู นักเรียนคาทอลิก และนักเรียนระดับชั้น ป.3, ม.3 และ ม. 6 เขารวมพิธีมิสซา 
ณ De Montfort Hall

Saint Louis’ Week

Holy Mass and Saint Louis’ Celebration
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Campus Ministry 

Bishop Phillip Banchong Chaiyara of Ubon Diocese was the acting president in oral ritual celebrating Assumption 
Lady on 15th August 2017. It marked the day when Lady Marie was honored and raised  up to heaven. Brother 
Surasit Sukchai and the Brothers, senior teachers, teachers, students, parents and staff altogether joined the 
ritual and laid fl owers in respect of the Lady.   

The teacher and student representatives of ACU with Social Development Center and the Christians of Ubon 
Diocese gave the emergency bags to the fl ood victims in Warin Chamrab area, Ubon Ratchathani  

รวมกิจกรรมมอบถุงยังชีพแกผูประสบภัยนํ้าทวม วันที่ 8 กันยายน 2560  ตัวแทนคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รวมกับศูนย
สงัคมพฒันา และพีน่องคริสตชน เขตสังฆมณฑลอุบลราชธาน ีรวมชวยเหลอืแบงปนสิง่ของ แกผูประสบภยันํา้ทวม ณ ศนูยเฉพาะกจิชวยเหลอืผูประสบ 
อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถลม ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

วจนพิธีกรรมแหเทิดพระเกียรติแมพระ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.10-09.00 น. พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา มุขนายก สังฆมณฑล
อุบลราชธานี ใหเกียรติเปนประธานประกอบวจนพิธีกรรม แหเทิดพระเกียรติแมพระ ในโอกาสวันฉลองนามแมพระอัสสัมชัญ (สมโภชพระนางมารีย 
ไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรคท้ังกายและวิญญาณ) โดยมี ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจาคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย พรอมดวยคณะภราดา 
คณะครูอาวุโส คณะครู นักเรียน ผูปกครอง และพนักงาน เขารวมพิธีและถวายดอกไมแดแมพระ  

Giving Emergency Bags to the Flood Victims

Oral Ritual of Assumption Lady
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Campus Ministry 

Bishop Phillip Banchong Chaiyara of Ubon Diocese was the acting president of the Holy Mass blessing the new 
students’ dormitory “Monfort Dormitory” with Father Buppha Salabcheu, Brother Surasit Sukchai, Mrs. Sunee 
Triyankulsri, Mrs. Sompratana Wikricherdcharoen and Mr. Chatree Puramongkol. 

Campus Ministry organized the “Uplifting Spirit Practice for Catholic Teachers, Staff and Students” to encourage 
the belief and faith of all. It aimed at reminding the Christians of what path a good one should follow. Father 
Supoj Saisema was a lecturer on 16th September 2017 at St. Mary Hall.   

พิธีมิสซา พิธีเสกและถวายอาคารหอพักนักเรียน วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. พระสังฆราซ ฟลิปบรรจง ไชยรา มุขนายก
สงัฆมณฑลอบุลราชธาน ีเปนประธานในพธิมีสิซา พธิเีสกและถวายอาคาร พรอมกบัคณะพระสงฆ และเปนประธานรวมในการตดัรบิบิน้เปดปายอาคาร
หอพักนักเรียนประจํา “Montfort Dormitory” รวมกับ คพ.บุปผา สลับเชื้อ, ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย, คุณแมสุนีย ตริยางกูรศรี, คุณสมปรารถนา 
วิกรัยเจิดเจริญ และคุณชาตรี ปุระมงคล โดยมีคณะภราดา ซิสเตอร สมาคมผูปกครองเเละครูฯ สมาคมศิษยเกาฯ แขกผูมีเกียรติท้ังหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน คณะครู ผูปกครอง และนักเรียน เขารวมในพิธีฯ

อบรมฟนฟจูติใจคร ูพนกังาน และนกัเรยีนคาทอลกิ งานอภิบาลจดักิจกรรมอบรมฟนฟูจติใจคร ูพนกังาน และนกัเรยีนคาทอลิก หวัขอ “คาทอลกิ ผูนาํ
ความรกัและสนัต”ิ เพือ่เปนการเสรมิสรางความเช่ือ ความศรทัธาใหกบัคร ูพนกังาน และนกัเรยีนคาทอลกิ อกีทัง้มุงเนนใหทกุคนตระหนกัถงึหนาทีข่อง
การเปนคริสตชนทีด่ ีดวยการแบงปนความรกัแกผูอืน่ โดยม ีคพ.สพุจน สายเสมา เปนผูใหการอบรม ในวนัที ่16 กนัยายน 2560 ณ หองประชมุเซนตแมรี่

“Montfort Dormitory”

Spirit Uplifting  Practice for Catholic Teachers, Staff and Students
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Kindergarten

Early School Department organized a fi eld trip for Kindergarten 1 students to Wat Phra Tat Nong Bua so that they 
would learn and understand culture and ways of life of the Candle Festival.  

Kindergarten Department and the kindergarten parents performed the yearly merit making including listening to 
Buddhist teachings and  offering necessities to the monks.  

ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 วันศุกรที่ 7 กรกฎาคม 2560 แผนกอนุบาล นํานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ทัศนศึกษา ที่วัดพระธาตุหนองบัว 
เพื่อเรียนรู สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีแหเทียนเขาพรรษา เชน การหลอหลอม การประดิษฐ และตกแตงตนเทียน  
ทําบุญประจําปแผนกอนุบาล วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แผนกอนุบาล รวมกับคณะครู ผูปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล รวมทําบุญประจําปแผนก
อนุบาล ประกอบดวย การฟงธรรมเทศนา การรับศีล การถวายจตุปจจัย ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ 

A field trip for Kindergarten 1

Kindergarten’s Yearly Merit Making
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Kindergarten

Early School Department conducted the English Profi ciency Evaluation and carried out Physical checkups for 
Kindergarten 1-3 students during 13-15 September 2017

 

Tennis 

Assumption College Ubonratchathani offers congratulations to Miss Romklao Yeunyao, the student of secondary 
6/4 as she has accomplished her tasks. 
1. won a gold medal in Tennis Female Team “the 9th ASEAN Students’ Schools Games” in Singapore
2. won the fi rst place in individual female professional tennis “100 Plus Championship 2017” in Bangkok      

กีฬาเทนนิส โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ขอแสดงความยินดีกับ  น.ส.รมเกลา  ยืนยาว  นักเรียนระดับชั้น ม.6/4 
1) ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีมหญิง  ในรายการแขงขันเทนนิส  “กีฬานักเรียนอาเซียน สกูลเกมส ครั้งที่ 9” ที่ ประเทศสิงคโปร
2) ไดรับรางวัลชนะเลิศ  แชมปเดี่ยวหญิง  ในรายการแขงขันเทนนิสมืออาชีพ  “100 พลัสแชมปเปยนชิพส 2017” ที่ สนามเทนนิสสโมสรสปอรต
แอนดสปา  มีนบุรี

ประเมินจุดเนนทักษะทางดานภาษาอังกฤษและดานรางกาย สําหรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1-3 วันที่ 13-15 กันยายน 2560 แผนกอนุบาล 
ดําเนินการทดสอบ ประเมินจุดเนนทักษะทางดานภาษาอังกฤษ (Spelling, Listening, Speaking and Reading) และในวันที่ 21 กันยายน 2560 
ประเมินสมรรถภาพดานรางกาย นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3

English Proficiency Evaluation and Physical 

Checkups for Kindergarten 1-3 students

Congratulations



28 วารสาร ACU

ACU Camp

Foreign Language Department’s teachers with EBP and IEP led 60 of the primary 1-3 students in joining 
“English Fun Camp 2017” at Dong Fah Huan Seminar Center of Ubon Zoo. The camping featured  4 different 
stations that helped improve English skills through hands-on experience Moreover, the students got to learn 
how to work as a team. 

English Fun Camp วันเสารที่ 9 กันยายน 2560 คุณครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รวมกับศูนยภาษา EPB & IEP  นํานักเรียนระดับชั้น
ประถมศกึษาปท่ี 1-3 จํานวน 60 คน เขารวมคายภาษาอังกฤษ “English Fun Camp 2017” ณ ศนูยฝกอบรมสมัมนาดงฟาหวน สวนสตัวอบุลราชธาน ี
ประกอบดวยฐานกิจกรรม 4 ฐาน เพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ โดยผานประสบการณจริงและไดเรียนรูกระบวนการทํางานกลุม

English Fun Camp



Alumni 

PTA 

HBD นายกสมาคมผูปกครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัอบุลราชธาน ีภราดา ดร.ประวตั ิสทุธนินท ผูอาํนวยการ พรอมดวยคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาผูอํานวยการ, คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ รวมอวยพรและแสดงความยินดี เนื่องในวันคลายวันเกิด คุณธีระชัย 
จึงวิวัฒนาภรณ นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เมื่อวันจันทรที่ 4 กันยายน 2560

The Director’s Consult Committees and the teacher representatives of ACU offered blessings on the 
birthday of Mr. Pracha Kittrongsiri, the President of ACU Alumni.

Happy Birthday to the President of ACU Alumni  

Brother Dr. Prawat Sutthinont, the Director, his consult committees and Parent and Teacher Association’s 
committees offered blessings on the birthday of Mr. Theerachai Cheungwiwattanaporn, the president 
of Parent and Teacher Association of ACU on 4th September 2017. 

Happy Birthday to the President 

of Parent and Teacher Association 

HBD นายกสมาคมศษิยเกาอัสสมัชญัอบุลราชธาน ีวนัพฤหัสบดทีี ่3 สงิหาคม 2560 คณะกรรมการทีป่รกึษาผูอาํนวยการ พรอมตวัแทน
คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  รวมอวยพรและแสดงความยินดี เนื่องในวันคลายวันเกิด คุณประชา กิจตรงศิริ นายกสมาคม
ศิษยเกาอัสสัมชัญอุบลราชธานี




