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 โรงเรียนขอขอบคุณทานผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ในความรวมมือและมีสวนสนับสนุนทุกกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด 1 

ปการศึกษาที่ผานมา ซึ่งเปนปพิเศษที่โรงเรียนฉลองครบรอบ 60 ปของการกอตั้งโรงเรียน จึงไดดําเนินกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมนักเรียน

ใหพัฒนาตนครบทุกมิติ ทั้งทางดานคุณธรรม จริยธรรม ความเปนผูนํา และทางดานวิชาการ ผานทางกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนไดดําเนินการ เชน 

กิจกรรม มหกรรมแอโรบิค เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2, กิจกรรม PBL, กิจกรรม Math Fest, กิจกรรมเขาคายลูกเสือ, กิจกรรมทัศนศึกษา, กิจกรรม

หนูนอยคนดีศรีอัสสัมฯ, ตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน และกิจกรรมพิเศษ ACU Golden Jubilee : Recycle for Better Community 

Together กิจกรรมคัดแยกขยะ Recycle เพื่อนําไปจําหนายและนํารายไดไปซื้อของขวัญ แบงปนใหกับนักเรียน 60 โรงเรียน จํานวน 600 คน 

 สุดทายนี้ ขอสงความสุขมายังทานผูปกครอง บุคลากร และนักเรียน และขอพระพรอันอุดมของแมพระอัสสัมชัญและนักบุญหลุยส มารีย 

กรีญอง เดอ มงฟอรต ไดอํานวยพรใหทุกทาน มีความสุขความเจริญตลอดป 2561 และตลอดไป

 The school would like to thank the parents and all those involved for their coopera-
tion and support in activities undertaken by the school throughout the academic year. 
This is a special year as we celebrate the 60th foundation anniversary of ACU.
 We have organized variety of activities that encouraged students to develop them-
selves in all dimensions such as morality, ethics, leadership and academics. Some of these 
activities included: the 2nd Aerobics, Walk and Run for Charity; Project Based Learning (PBL) 
Activities; Math Fest; Scouting Camps; Educational Field Trips; “Noo Noi Khon Dee Sri 
Assumption”, an activity that showcased our primary students’ achievements and voluntary 
work; King’s Prize School Assessment; ACU Golden Jubilee: Recycle for Better Community 
Together, a recycling of garbage that generated income to buy presents shared with 600 
students from 60 different schools.
 Finally, I would like to wish our dear parents, staff and students happiness and may 
the loving hearts of Our Lady of the Assumption and Saint Louis Marie Grignion de Montfort 
bless everyone with happiness and prosperity throughout the year 2018 and always.
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On 30th September 2017, the Academic Department organized a workshop on curriculum analysis of lesson plans 
preparation for teachers at St. Mary’s Hall.

19
th
 Robot Camp

A Workshop on “Curriculum Analysis of Lesson Plans Preparation”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์หลักสูตรการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้” ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์หลักสูตร 
การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้” สำาหรับคุณครูผู้สอน ในวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่

ค่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ครั้งที่ 19 ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดค่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ครั้งที่ 19  
ปีการศึกษา 2560 สำาหรับนักเรียนที่มีความสนใจ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ตามแนวคิด STEM ในวันที่  
30 กันยายน-1 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

From 30th September – 1st October 2017, the Computer Center worked together with the Occupations and  
Technology Learning Group to organize the 19th Robot Camp for the Academic Year 2017 participated in by  
students who were interested in robots at Sunee Triyangkoolsri Computer Network Center of Assumption College 
Ubonratchathani. The camp has promoted the learning process and skills for robot technology based on the 
concept of STEM that was integrated into four subjects together: Science, Technology, Engineering and Maths.
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ACU ACADEMIC SPECIAL CAMP วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 ฝ่ายวิชาการจัด “ค่าย ACU ACADEMIC SPECIAL CAMP” สำาหรับนักเรียนห้องเรียน
โครงการ SSP (Science Special Program) ม.4/5, ม.5/5, ม.6/5 เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่มหาวิทยาลัย
พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหาวชิราวุธวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำานวยการ  
พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาวชิราวุธ เพ่ือน้อมรำาลึกถึง 
วนัคลา้ยวันสวรรคต และในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาวชริาวุธ พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่6 ทีท่รงไดพ้ระราชทาน
กำาเนิดลูกเสือไทยและหลังจากเสร็จพิธีฯ เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี ได้ร่วมกันทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ภายในและรอบโรงเรียน

From 2nd- 6th October 2017, the Academic Department organized an “ACU ACADEMIC SPECIAL CAMP” for SSP 
students (Science Special Program) in Secondary 4/5, 5/5 and 6/5 to prepare them for their university studies.

On Friday, 24th November 2017, Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the Director, along with the scout commander 
and teachers led the boy and girl scouts in the wreath laying and honoring ceremony  on Vajiravudh Day to  
commemorate the passing of His Majesty King Vajiravudh (King Rama VI), who founded Thai Scouts’ Day  
(Vajiravudh Day is held annually on 25th November). After the assembly, all scouts joined together in cleaning-up 
the school and surrounding area.

ACU ACADEMIC SPECIAL CAMP

Vajiravudh Day Wreath laying and Honoring Ceremony
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ร่วมพิธีถวายอาลัย และปลูกต้นดาวเรือง เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ 9 วันพุธท่ี 25 ตุลาคม 2560 คณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
ร่วมพิธถีวายอาลยั และปลูกต้นดาวเรือง เพ่ือน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 โอกาสครบรอบ  
1 ปีการเสด็จสวรรคต
ร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตัวแทน
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิน- 
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  ณ พระเมรุมาศจำาลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี

On Wednesday, 25th October 2017, the Brothers along with teachers, students and staff of Assumption College 
Ubonratchathani joined in Mourning Ceremony and Marigold Planting Activity to commemorate the Royal grace 
of the Late King Bhumibol Adulyadej, King Rama IX on the occasion of his 1st year death anniversary. It took 
place in front of Assumption Building, Assumption College Ubonratchathani.

Mourning Ceremony and Marigold Planting Activity in Honor of His Majesty  

King Rama IX

Offering of Sandalwood Flowers at the Royal Cremation Ceremony of His  

Majesty King Bhumibol Adulyadej

On 26th October 2017, Assumption College Ubonratchathani teacher representatives joined in the offering of 
sandalwood flower as a final tribute on the Royal Cremation Ceremony of His Majesty the Late King Bhumibol 
Adulyadej, King Rama IX at the Royal Crematorium Replica, Supatnaram Worawihan Temple, Ubon Ratchathani.
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ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2560 
บุคลากรทางการศึกษาและคุณครูแผนกอนุบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ คณะภราดา พรอ้มดว้ยคณะกรรมการทีป่รกึษาผูอ้ำานวยการ โรงเรยีนอสัสมัชญัอบุลราชธาน ี 
เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำาปีการศึกษา 2560 หัวข้อ  
“การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุม เดอ มงฟอร์ต   โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

On 23rd October 2017, the staff and teachers from the 
kindergarten section attended the wreath-laying cer-
emony for King Rama V. The event took place at the 
old Provincial Hall of Ubon Ratchathani.

From 2nd- 4th October 2017, the Brothers along with 
the Director Advisory Board of Assumption College 
Ubonratchathani participated in the annual seminar 
of the Brothers and FSG school administrators for the 
academic year 2017. Its focus was on “Education Man-
agement based on Montfort Concept for Thailand 4.0”. 
The seminar was held at the De Montfort Hall, Saint 
Gabriel School.

Laying Wreath Ceremony for 

King Rama V

A Special lecture on “Creating Positive Energy in the 

Family toward Success and Happiness in Life”

The Brothers and FSG School 

Administrators Seminar

การบรรยายพิเศษ เร่ือง “การสร้างพลังบวกในครอบครัวสู่ความสำาเร็จและความสุขแห่งชีวิต” โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมกับสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างพลังบวกในครอบครัวสู่ความสำาเร็จและความสุขแห่งชีวิต  
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ ห้องประชุม De Montfort Hall โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

On Saturday, 2nd December 2017,  
Assumption College Ubonratcha-
thani together with the Parents and 
Teachers Association of Assumption  
College Ubonratchathani organized 
and special lecture on the topic  
“Creating Positive Energy in the 
Family toward Success and Hap-
piness in Life”, to strengthen rela-
tionships, understanding and ability 
to solve problems in families. The 
guest speakers for this occasion 
which was held at the De Montfort 
Hall were:  

1. Dr. Piansak Saewong,  a pediatrician for respiratory diseases at Sunpasitthiprasong Hospital.
2. Mr. Teerachai Cheungwiwattanaporn, the President of the Parents and Teachers Association of Assumption    
 College Ubonratchathani.
3. Asst. Prof. Dr. Kotchakorn Jetinai, assistant to the President for Information Technology at Ubonratchathani  
 Rajabhat University.
4. Col. Uraiporn Imarted, a pharmacist at Sunpasitthiprasong Military Camp Hospital.
5. Ms. Chatsuda Kotpat, a professional Public Relations Officer from Ubon Ratchathani Public Relations Office.
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On 31st October 2017 the ACU School Bank organized 
a campaign for saving money on the occasion of the 
annual National Savings Day for academic year 2017, 
which is one of school projects that encourage stu-
dents to develop a habit of saving money. 

On Friday, 10th of November 2017, the Student Af-
fairs Department led representatives of teachers and  
students in joining the Commemoration Ceremony of 
Phra Pathum Ratchawongsa, the first ruler who estab-
lished Ubon Ratchathani, at Thung Si Muang Park.

Savings Campaign Loy Krathong Activities

The Commemoration Ceremony of 

Lord Kamphong: the founder Ubon 

Ratchathani city

On Friday, 3rd November 2017, teachers and students 
of Assumption College Ubonratchathani participated in 
“Loy Krathong” activities for the academic year 2017. 
As part of conserving Thai culture the teachers used 
integrated method in preparing their lessons that taught 
students about the history of Loy Krathong and creat-
ing them out of natural and bio-degradable materials. 
Moreover, all teachers and students dressed up in Thai 
traditional costumes.

รณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องการออมเงิน วันที่ 31 ตุลาคม 2560 งานธนาคารโรงเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องการออมเงิน 
เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำาปี 2560  
สืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง ” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีไทย 
“วันลอยกระทง” ประจำาปี 2560 โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้ครูและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดนิยมไทย เรียนรู้ประวัติความสำาคัญ 
ของประเพณีลอยกระทง และการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้  
เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำาผง : ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  
ฝ่ายกิจการนักเรียน นำาตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงศ์  
(เจ้าคำาผง : ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี) ประจำาปี 2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง 
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“มหกรรมแอโรบิค เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล ครั้งที่ 2” วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ 
และโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดงาน “มหกรรมแอโรบิค เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล ครั้งที่ 2” ประจำาปี 2560 เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี 
ของการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

On Wednesday, the 15th of November 2017, the Parents and Teachers Association in cooperation with the ACU 
Alumni Association and Assumption College Ubonratchathani organized the “2nd Aerobics, Walk and Run Event” 
of academic year 2017 to celebrate the 60th foundation anniversary of ACU.

2
nd
 Aerobics, Walk and Run for Charity Event
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“มหกรรมคอนเสริต์สญัจร FSG ชวนเพือ่นหา่งเหลา้” สมาพนัธส์มาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนตค์าเบรยีลแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับ บริษัท GMM แกรมมี่ จำากัด (มหาชน), สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า, สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ โรงเรียน
อัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดงาน “มหกรรมคอนเสิร์ตสัญจร FSG ชวนเพื่อนห่างเหล้า” ประจำาปี 2560 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้เยาวชนห่างไกลจากเหล้าและยาเสพติด โดยมี นายธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
อัสสัมชัญอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานฯ 

“Say No to Alcohol FSG Concert Tour”

Commencement Ceremonies for Disabled Graduates

ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้พิการ ที่สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 18 ธันวาคม 2560  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
เข้ารับเกียรติบัตรจากการที่โรงเรียนได้สนับสนุนบุคลากรคนพิการทำางานในหน่วยงาน (ตามพรบ. มาตรา 33) และร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้พิการท่ี
สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำาปี 2560 จากหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุบลราชธานี ณ บ้านเซซ่ง ต.เชียงเพ็ง 
อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

On 15th November 2017, the Confederation Parents and Teachers Association of St. Gabriel’s Foundation of Thailand 
together with GMM Grammy (Public Company Limited), Alcohol – Free Network Organization, Health Promotion 
Foundation and Assumption College Ubonratchathani organized the “Say No to Alcohol FSG Concert Tour” for 
2017. The event aimed to strengthen immunity and empower youths away from alcohol and drugs. Mr. Theera-
chai Cheungwiwattanaporn, the president of Parents and Teachers Association of ACU was the chairman of its 
opening ceremony.

On 18th December 2017 Assumption College Ubonratchathani received a Certificate of Merit for supporting disabled 
people working in agencies (as per Act of Legislation Section 33) and attended the commencement ceremonies 
for disabled graduates in the course of the Self-Sufficiency Economy Philosophy for the year 2017, from the 
Department for Empowerment of Persons with Disabilities, The Diocese of Ubon Ratchathani at Se Song village, 
Chiang Pheng, Pa Tio, Yasothon.
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อบรมปฏิบตักิารพฒันาศกัยภาพครผููส้อนรายวชิาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และภาษาองักฤษ กลุม่สง่เสรมิการศึกษาเอกชน สำานกังานศึกษาธกิาร
จังหวัดอุบลราชธานี จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ป.6, ม.3  
และ ม.6 ให้กับครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2560 ณ De Montfort Hall  
โครงการ Integration Workshop (IW) ฝ่ายวิชาการ ดำาเนินโครงการ Integration Workshop (IW) ติวเตรียมความพร้อมสู่ O-Net และ  
9 วิชาสามัญ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-10 และ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่

On 25th - 26th November and 2nd December 2017, the Private Education Promotion Group of Ubon Ratchathani 
Provincial Educational Office provided an Intensive Training Workshop on Potential Development for Ubon Rat-
chathani private schools. Its focus was on Math, Science, and English teachers of primary 6, secondary 3 and 6 
levels. It was held at the De Montfort Hall, Assumption College Ubonratchathani

The Academic Department held the Integration Workshop (IW) to review for 
O-Net and 9 principal subjects for secondary 6 students between 6th–10th and 
20th- 24th November 2017 at St. Mary’s Hall.

Intensive Training Workshop on Potential Development for Math, 

Science, and English Teachers

Integration Workshop (IW)
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การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ก้าวที่กล้า กล้าที่จะก้าว เด็กไทยในยุค 4.0”ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ IW โดยงานแนะแนว จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ 
“ก้าวที่กล้า กล้าที่จะก้าว เด็กไทยในยุค 4.0” โดยวิทยากร คุณฐาปนี  โปร่งรัศมี ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560  เวลา 13.00 น. ณ De Montfort Hall

IW  Learning Development Center under the Guidance Section held a special lecture on the topic “The move 
to motivation, the motivation to move: Thai youth in 4.0” by a special guest, Mr.Thapani  Prongrassami on Friday, 
8th December 2017 at 1 o’clock at the De Montfort Hall.

Student’s Quality of Life Development Camp

A Special lecture on “The move to motivation, the motivation to move: 

Thai Youth in 4.0”  

ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ณ ค่ายฝึกสิงห์ดำา กรมทหารพรานที่ 23 อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2561  

The Discipline Department organized activities aimed to improve the students’ quality of life in order to improve 
their discipline, sense of responsibility, morality, ethics, and public mindedness. The camp was participated in 
by secondary students held at Sing Dam Camp, Military Base 23 Warin Chamrap, Ubon Ratchathani province 
between 5th–7th January 2018.
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Sharing of Happiness to 60 Schools with “ACU Golden Jubilee: Recycle for  

Better Community Together” on Christmas Fair 2017 Loving, Sharing and Caring

Assumption College Ubonratchathani held its annual Christmas Fair 2017 activity with the theme “Loving, Sharing and 
Caring” on the 22nd December 2017. It was a great honor to have Mrs. Sunee Triyangkoolsri, the president of Kao Naa 
Company Group, as the chairman of the opening ceremony. The purpose of this event was to promote students into 
realizing the spirit of sharing love and happiness with others. The activities included a Popularity Contest, Student 
Talent Show, and Christmas Raffle of Prizes, Fair Games and Food. The school later provided gifts to 10 student 
representatives from 60 different schools. There were 600 students in total to celebrate the occasion of the 60th  
anniversary of the founding of the school, and to deliver a happy smile to children who are studying in the schools 
of Ubon Ratchathani district and nearby provinces. The school’s staff, students and parents campaigned for sorting 
plastic bottles and paper to sell to a recycling company who joined the project “ACU Golden Jubilee: Recycle for 
Better Community Together”. The earned income was used to buy the Christmas and New Year gifts for the 600 
students.
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ACU แบ่งปันความสุขให้กับ 60 โรงเรียน 600 ของขวัญ ในโครงการ “ACU Golden Jubilee: Recycle for Better Community To-
gether” ในงาน Christmas Fair 2017: Loving, Sharing and Caring” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดงาน 
Christmas Fair 2017:Loving, Sharing and Caring โดย นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานบริษัทในเครือก้าวหน้ากรุ๊ป เป็นประธานเปิดงานฯ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแบ่งปันรอยยิ้ม ความสุขให้กับบุคคลรอบข้าง ประกอบด้วยกิจกรรม ประกวดขวัญใจคริสต์มาส การแสดงความสามารถของ
นักเรียน ซุ้มเกมชิงของรางวัล ซุ้มจำาหน่ายอาหาร การออกรางวัลหางบัตรคริสต์มาส และการมอบของขวัญให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ จำานวน 
60 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน รวมจำานวน 600 คน (600 ของขวัญ) ซึ่งเป็นโครงการที่โรงเรียนได้จัดทำาพิเศษ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาส
ครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนฯ เพื่อส่งมอบความสุข รอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ นักเรียน โรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง 
โดยโรงเรียนฯ รณรงค์ให้บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง คัดแยกขวดพลาสติก กระดาษ ขวดนม และนำาไปจำาหน่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ 
“ACU Golden Jubilee: Recycle for Better Community Together” รายได้จากการจำาหน่ายทั้งหมด ได้นำาไปซื้อของขวัญคริสต์มาสและปีใหม่  
เพื่อแบ่งปันให้กับนักเรียนดังกล่าว 
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ลงนามความรว่มมือในการพฒันาคณุภาพการศกึษา ภราดา ดร.ประวตั ิสุทธนินท ์ผูอ้ำานวยการ เขา้รว่มพิธลีงนามความรว่มมอืในการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้อง
ประชุมราชพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

รับการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน ในวันท่ี 15  มกราคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี นำาโดยภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำานวยการ 
พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และนักเรียน รับการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับ
รางวลัโรงเรยีนรางวลัพระราชทาน ระดบัประถมศกึษา ขนาดใหญ ่ประจำาปกีารศกึษา 2560 (ระดบักลุม่จังหวดัที ่10 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื รอบ 3)  

King’s Prize School Assessment

On the 15th January 2018, Assumption College Ubonratchathani led by Bro. Dr. Prawat Sutthinont, our school 
director together with the school board of administrators, teachers, representatives of parents, government and 
private sectors and students took part in the 3rd and final assessment of the Academic Year 2017 King’s Prize 
School Award for large primary schools category (the 10th provincial group in the northeastern region).

Signing of Cooperation in Educational Quality Development

Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the school director attended the signing ceremony of cooperation in educational 
quality development of the Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajaphat University and the private schools 
in Ubon Ratchathan province. The event took place on the 9th February 2018 at the Ratchapruek Hall of the 
Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajaphat University. 
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กิจกรรมแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วันที่ 31 มกราคม  2561 งานแนะแนว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่มีความสนใจจะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 
กิจกรรม Math Fest ในวันจันทร์ท่ี 29 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม Math Fest สำาหรับนักเรียนทุกระดับชั้น   
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและพัฒนาจุดเน้น และกระบวนการคิด ด้านคณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ  
ตื่นเต้น และสนุกสนาน

Assumption University Educational Guidance Activities (ABAC)

Math Fest 

On Monday, 29th of January 2018, the Mathematics Learning Group organized the “Math Fest” activity for  
students in every level on the ground floor under the EBP Building. The activity intended to enhance atmosphere, 
develop focus and critical thinking process in mathematics. Many students participated in the activities with 
enthusiasm, fun and excitement.

On Wednesday, 31st January 2018, the Guidance Section together with Assumption University (ABAC) organized an 
educational guidance activity for Secondary 6 students who are interested in studying at Assumption University. 
The event took place at Martin Learning Center, Assumption College Ubonratchathani
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ทัศนศึกษา ป.1-6 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ไปทัศนศึกษา ที่วัดพระธาตุหนองบัว และสวนสัตว์
อุบลราชธานี  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษา ที่งานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร ์
พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0” สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำาริ 

Primary 1-6 Students Educational Field Trip

On the 9th February 2018, the primary 1-3 teachers and students held its educational field trip at Nong Bua 
Temple and Ubon Ratchathani Zoo. The primary 4-6 teachers and students, on the other hand went to the 11th 

Agriculture Fair at Ubon Ratchathani University with the theme “King Science for Thai Agriculture Development 
4.0” from His Majesty the King’s Royal Initiative.
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“งานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียนหอพักประจำา ปีการศึกษา 2560” งานหอพักนักเรียนประจำา  จัดกิจกรรม “งานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียนหอพักประจำา  
ปีการศึกษา 2560” เนื่องในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2018 โดยมีคณะภราดา พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ คณะครู และนักเรียน
หอพักประจำาร่วมงานเลี้ยง พบปะ และแลกเปลี่ยนของขวัญ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร “Montfort Dormitory”

งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวบุคลากร ประจำาปี 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  จัดงานเล้ียงสังสรรค์ครอบครัวบุคลากร ประจำาปี 2560  
“Golden Jubilee ACU family night 2017 : Happy fun festival” เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจ และให้บุคลากรพร้อมด้วยครอบครัวบุคลากร ได้พบปะ 
สังสรรค์ แบ่งปันความสุข และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560  ณ De Montfort Hall

The Student Dormitory Section organized a festivity for its academic year 2017 students on the occasion of 
Christmas and New Year 2018. The Brothers along with the Board of Advisors, teachers and students joined in 
the party and exchanged presents on Sunday, 17th December 2017 in front of the Montfort Dormitory building.

Academic Year 2017 Dormitory Students Festivity

ACU Family Night 2017

Assumption College Ubonratchathani organized the 2017 annual Family Party for its personnel with the theme 
“Golden Jubilee ACU Family Night 2017: Happy Fun Festival” which was aimed at boosting their morale. Person-
nel and their families gathered to share the joy and build a good relationship with each other on Wednesday, 
27th December 2017 at the De Montfort Hall.
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กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2561 ในวันท่ี 12 มกราคม 2561 ประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น คณะบุคลากร และนักเรียน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณะภราดา, ผู้อำานวยการ กล่าว อวยพรปีใหม่ และอ่านสารวันเด็กจาก
นายกรัฐมนตรี, พิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ, พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ “เด็กและเยาวชนคนดีศรีอัสสัม” ครูประจำาชั้นและนักเรียน 
รับประทานอาหารร่วมกัน การแลกเปลี่ยนของขวัญ การแสดง เกม และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน  
บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม อบอุ่นและสนุกสนาน

Children’s Day 2018

On Friday 12th January 2018 the Discipline Department organized the Children’s Day 2018 activities in every grade 
level to encourage them to share their happiness and exchange their new year’s presents. The activity contrib-
uted to a great feeling and brought closer relationship to all students and teachers. Everyone was very happy 
and enjoyed their time together.
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กิจกรรมเข้าค่าย รด. ม.ชลวิชช์ ศรีใส ควบคุมและนำานักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 จำานวน 66 นาย เข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม  
ประจำาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 22-26 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ฝึก นศท. มณฑลทหารบกที่ 22 อ่างเก็บนำ้าห้วยนำ้าซัน  อ.สว่างวีระวงศ์ 
จ.อุบลราชธานี 

From 22nd–26th of January 2018, Mr. Chonlawit Srisai, in-charge of the ACU TROTCS led the 66 third year TROTC 
students to join in the annual military training exercises for the academic year 2017 at the TROTCS Training Center, 
Military Circle 22 at Huai Nam Sun Reservoir, Sawang Wirawong District, Ubon Ratchthani

Thai Reserve Officer Training Corps (TROTCS) Camp
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เดินทางไกลลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 22 มกราคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำารอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์
สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี

Primary 1-3 Scouts Hiking Activity

On 22nd of January 2018, Assumption College Ubonratchathani organized the Scouts Hiking Activities for Primary 
1-3 students. The activity was focused on physical, intellectual and moral development in order to become good 
citizens, responsible and help create a harmonious and progressive society. The event took place at Assumption 
College Ubonratchathani and Ubon Ratchathani Science Center.  
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ค่ายลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันท่ี 22-23 มกราคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- 
เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบและ
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 

On 22nd - 23rd January 2018, Assumption College Ubonratchathani organized Scout Camp Activities for primary 4-6 
students. The activity was focused on physical, intellectual and moral development in order to become good 
citizens, responsible and help create a harmonious and progressive society. The event took place at Assumption 
College Ubonratchathani

Primary 4-6 Scout Camp 
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ค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3วันที่ 22-24 มกราคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบและ 
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ กรมทหารราบที่ 6 อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี

From 22nd- 24th of January 2018, Assumption College Ubonratchathani organized Scout Camp Activities for second-
ary 1-3 students. The activity was focused on physical, intellectual and moral development in order to become 
good citizens, responsible and help create a harmonious and progressive society. The camp took place at the  
6 Infantry Regiment Scout Camp, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani.

Secondary 1-3 Scout Camp
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ค่ายลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6ในวันท่ี 24-26 มกราคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เพ่ือพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีความ 
รับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ กรมทหารราบท่ี 6 อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี

Secondary 4-6 Scout Camp

From 22th - 26th January 2018, Assumption College Ubonratchathani organized Scout Camp Activities for second-
ary 4-6 students The activity was focused on physical, intellectual and moral development in order to become 
good citizens, responsible and help create a harmonious and progressive society.  It took place at the 6 Infantry 
Regiment Scout Camp, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani.
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The Academic Department organized the “Noo Noi Khon Dee Sri Assumption” Activity for students in Primary 
1- 6 of academic year 2017. The activity encouraged and supported students to be smart, good and disciplined 
according to the identity of the school. The students were selected by the academic department commit-
tee through presentation of their work in 3 aspects (academics, talent and public-mindedness). The winners 
were given cash rewards, sash and certificates and they should act as role models, participate in activities and  
voluntary work of the school.

O-NET Tutoring Sessions

“Noo Noi Khon Dee Sri Assumption” Activity (ACU Smart Kids)

ติวเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ และนักเรียนระดับชั้น ม.3 ณ ห้องประชุม De Montfort ระหว่าง
วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์  2561 
กิจกรรม “หนูน้อยคนดีศรีอัสสัมฯ” ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม “หนูน้อยคนดีศรีอัสสัมฯ” สำาหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ประจำาปีการศึกษา 
2560 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีระเบียบวินัยตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน     โดยผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ผ่านการพิจารณาจากการนำาเสนอผลงานของตนเองครบ 3 ด้าน (ด้านวิชาการ, ด้านความสามารถพิเศษ และด้านจิตสาธารณะ) ต่อคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัล คือเงินรางวัล สายสะพาย และเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน และจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
ช่วยเหลือกิจกรรม และงานจิตอาสาของโรงเรียน

From 31st January - 1st February 2018, the Academic Department organized tutoring sessions to prepare students 
for the Ordinary National Educational Tests (O-NET) 2017. The sessions were held at St. Mary’s Hall for primary 6 
students and at the De Montfort Hall for secondary 3 students.
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Project Based Learning (PBL) ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Project Based Learning (PBL) “M.4 
English Plays” ละครสั้นภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ De Montfort Hall เพื่อให้นักเรียนได้
กล้าแสดงออก  ฝึกและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการแสดงละคร

Project Based Learning (PBL)

On Friday, 2nd of February 2018 at the De Montfort Hall, the Academic Department together with the Foreign Lan-
guages Learning Group organized the Project Based Learning (PBL) Secondary 4 English Plays, to encourage students 
to express themselves, practice and improve their English language skills through performances in mini stage plays.
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“ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19” งานอภิบาล นำาตัวแทนนักเรียน จำานวน 11 คน และครูผู้ดูแล 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเพื่อนนักบุญ 
มงฟอร์ต ครั้งที่ 19” ณ อ.งาว และ อ.แม่เมาะ จ.ลำาปาง ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2560 

รว่มแสดงความยนิด ีและพธิบีชูาขอบพระคณุ โอกาสปฏญิาณตนตลอดชวีติ วนัอาทติยท์ี ่5 พฤศจกิายน 2560 คณะภราดา พร้อมดว้ยตวัแทนคณะ
ผู้ร่วมบริหาร ร่วมแสดงความยินดี และพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปฏิญาณตนตลอดชีวิต ของ ภราดาลอเรนซ์ ศิริชัย ผังรักษ์ โดยมี พระสังฆราช 
ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี

The Campus Ministry with 2 teachers led 11 student-representatives to participate in the 19th  Friends of Montfort 
Camp held from the 1st – 5th December 2017 at Ngao and Mae Mo districts in Lampang province.

On Sunday, 5th of November, 2017, the Brothers along with the representatives of the School Board Committee 
participated in the “Perpetual Vows Thanksgiving Ceremony” of Bro. Lawrence Sirichai Phangrak and offered him 
congratulations. The ceremony took place at Assumption College Sriracha. The chairman of the ceremony was 
His Reverend Bishop Silvio Siripong Jarasri of Chanthaburi Diocese.

The 19
th 

Friends of Montfort Camp

Congratulatory Events and Perpetual Vows Thanksgiving Ceremony  
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วจนพิธีกรรมเสกถำ้าพระกุมาร วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 พระสังฆราช ฟิลิปบรรจง ไชยรา มุขนายก สังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธาน
ประกอบ วจนพิธีกรรมเสกถำา้พระกมุาร, การประดบัตน้ครสิต์มาส, การมอบทนุการศกึษาในโครงการ รณรงคม์หาพรตฯ และการมอบของขวญัแบง่ปัน 
ความสขุใหก้บัเดก็ ๆ  รอบชมุชนโรงเรยีนอสัสมัชญัอบุลราชธาน ีโดยม ีคณะภราดา พรอ้มดว้ยนายกฯ สมาคมศษิยเ์กา่ฯ นายกและคณะกรรมการสมาคม 
ผู้ปกครองและครูฯ คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมในพิธี

The Blessing of the Christmas Manger

Holy Mass to Celebrate New Year’s Day and Children’s Day 2018

พิธีมิสซาโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาต ิคุณพ่อยอห์น ปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว  เป็นประธานในพิธีมิสซาโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ  
ปี 2561  โดยมีคณะภราดา คณะครู-นักเรียนคาทอลิก, ครูและนักเรียนระดับช้ัน ป.1-ป.6 เข้าร่วมพิธีมิสซา ในวันท่ี 10 มกราคม 2561  ณ De Montfort Hall 

On Wednesday, 13th of December 2018, Bishop Philip Banjong Chaiyara, of the Ubonratchathani Diocese was the 
chairman of the blessing of the Christmas Manger and Lighting of the Christmas Tree. He later granted scholarships 
in the campaign called “Lent Project” to the children of neighboring schools of Assumption College Ubonratcha-
thani. The Brothers along with the Alumni Association President, the Parents and Teachers Association, teachers, 
staff, students and parents participated in the ceremony and shared the joy of Christmas.

Father John Pattawee Wongsrikaew officiated mass in celebration of Children’s Day and New Year’s Day 2018. 
The Brothers, teachers and Primary 1- 6 Catholic students joined in the mass held on 10th January 2018 at the 
De Montfort Hall.
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พิธีมิสซาปลงศพ คุณพ่อฟรังซิส อัสซีซี บุญพฤกษ์ ทองอินทร์ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะภราดา คณะครูคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
รว่มพธิมีสิซาปลงศพ คณุพอ่ฟรงัซสิ อสัซซี ีบญุพฤกษ ์ทองอนิทร ์ โดยพระสงัฆราช ฟลิิป บรรจง ไชยรา เปน็ประธานฯ พรอ้มดว้ยนกับวชชาย-หญงิ 
และสัตบุรุษ ร่วมพิธีมิสซาเป็นจำานวนมาก  ที่ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี

Funeral Mass for Fr. Francis Assisi Boonpluek Thong-in

พิธีมิสซาโอกาสฉลองนักบุญท้ังหลาย คพ.ประภาส ทองอินทร์ อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลราชธานี  เป็นประธานพิธีมิสซา โอกาสฉลอง
นักบุญท้ังหลาย (ระลึกถึงผู้ล่วงลับ) โดยมีคณะภราดา คณะครู นักเรียนคาทอลิก นักเรียนระดับช้ัน ป.5, ม.2 และ ม.5 เข้าร่วมพิธีมิสซา ในวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2560  ณ De Montfort Hall 

On Thursday 2nd November 2017 the Brothers, teachers, Catholic students and Primary 5, Secondary 2 and Sec-
ondary 5 students attended the Holy Mass to celebrate All Saints Day at the De Montfort Hall. On this special 
occasion, Rev. Fr. Prapas Thong-in, the director of the Epiphany Seminary of Ubon Ratchathani celebrated the mass.

On 18th December 2017, the Brothers and Catholic teachers of Assumption College Ubonratchathani attended 
the funeral mass for Fr. Francis Assisi Boonpluek Thong-in. His Most Reverend Bishop Phillip Banjong Chaiyara 
was the main celebrant of the mass along with the priests, the nuns and the good people at the Immaculate 
Conception Cathedral in Ubon Ratchathani.

Holy Mass to Celebrate All Saints Day
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Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.ประวัติ  
สุทธินนท์  ผู้อำานวยการโรงเรียน โอกาส
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำาปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 

Assumption College Ubonratchathani offered its heartfelt congratulations to the 11 graduates of Master’s Degree 
in Organization Development and Management (MMOD) from Assumption University. The 11 graduates were:
1. Ms.Siripan  Saengchai 
2. Ms.Naruemon  Buayaem
3. Ms.Jiraporn  Riviere
4. Ms.Parinyaporn  Harrinthornsutti
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master Degree in Organization Development and Management (MMOD) จาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 

5. Ms.Yoavarat  Wongkool
6. Ms.Nittaya  Chaiyachan
7. Ms.Vipavan  Thongsan
8. Ms.Sumalee  Srisawat

9. Ms.Palita  Na Songkla
10. Mr.Panuwat  Sutthinon
11. Ms.Sairung  Pravittana

Congratulations to all students who won in various sports’ competitions

Our warmest congratulations 
to Bro. Dr. Prawat Suthinont, 
the director of Assumption 
College Ubonratchathani who was 
selected as an outstanding pro-
fessional educator and received 
the “Kurusadudee” Award 2017.

Heartfelt Congratulations!
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ACU Kindergarten

สืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง ” วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  
รว่มสบืสานประเพณไีทย “วนัลอยกระทง” ประจำาปี 2560 โดยใหน้กัเรยีนแตง่กายดว้ยชดุนยิมไทย เรยีนรูป้ระวตัคิวามสำาคญัของประเพณลีอยกระทง 
และการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้
ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชน 
เมืองชยางกูร เครือข่ายโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.1–อ.3  
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

The Kindergarten Section of Assumption College Ubonratchathani in cooperation with Chayangkul District  
Community Health center administered an oral and dental check-up for kindergarten 1-3 students to prevent 
tooth decay. The event took place on 1st December 2017.

“Loy Krathong Day”

Oral and Dental Health Check-up

On Friday 3rd of November 2017, Assumption College Ubonratchathani organized “Loy Krathong Day” activity in 
order to preserve Thai virtuous culture. To celebrate this festival, teachers and students from kindergarten were 
encouraged to dress up in Thai traditional costumes. They also had a chance to learn more about history of Loy 
Krathong and how to make a floating Krathong with bio-degradable materials.
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ACU Kindergarten

เรียนรู้กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 20 ตุลาคม 2560 แผนกอนุบาล นำานักเรียนเรียนรู้กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง, การประกอบอาหารจาก 
ผกับุง้ ซึง่เปน็ผกัปลอดสารพษิทีน่กัเรยีนไดป้ลกูดว้ยตนเอง โดยมตีวัแทนผูป้กครอง มาใหค้วามรู ้ชีแ้นะ และสาธติวธิกีารทำาผดัผกับุง้ไฟแดง ให้นกัเรยีน
ได้ชมและรับประทานร่วมกัน 

On Friday, 26th of January, 2018, teachers of Kindergarten Department led kindergarten 2 students in joining the 
annual kindergarten field trip of Academic Year 2017. It took place at the Queen Sirikit Department of Sericulture, 
Ubon Ratchathani.

Sufficiency Economy Learning Activity

Field Trip

ทัศนศึกษาแผนกอนุบาล วันที่ 26 มกราคม  2561 คณะครูแผนกอนุบาล นำานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2  เข้าร่วมทัศนศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2560  
ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดอุบลราชธานี

On 20thof October 2017, the Kindergarten Section took the students to learn about Sufficiency Economy, cooking 
from the organic morning glory that students had grown themselves. It was an honor to have parent representa-
tives sharing knowledge and demonstrating how to cook Stir Fried Chinese Morning Glory and enjoying the meal 
together.
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ACU Kindergarten

จัดกิจกรรม “บ้านสัมพันธ์รัก” แผนกอนุบาล  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  จัดกิจกรรม “บ้านสัมพันธ์รัก” ประจำาปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์
ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โดยมี ภราดา ดร.วิศิษฐ์  ศรีวิชัยรัตน์  ผู้ช่วยผู้อำานวยการ เป็นประธานเปิดงานฯ เพื่อให้ผู้ปกครอง,  ครู และนักเรียน ได้ทำา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

“Ban Sam Phan Rak” Activity

On Saturday, 11th of November 2017, the Kindergarten Section organized “Ban Sam Phan Rak Activity” for academic 
year 2017. It was aimed at encouraging and supporting parents, teachers, and students in having good relationships 
among family members and joining the pleasant activities. It was a great honor to have Bro. Dr. Wisit Sriwichairat 
as the chairman of the opening ceremony. 
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ACU Kindergarten

ACU Junior Games 2017 ภราดา ดร.ประวัติ  สุทธินนท์ ผู้อำานวยการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีแผนกอนุบาล ประจำาปีการศึกษา 
2560 (ACU Junior Games 2017)  พร้อมด้วยคณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมเชียร์ และ
ร่วมเป็นกำาลังใจ  ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

On Saturday, 25th November 2017, Bro. Dr. Prawat Sutthinont was the chairman of the ACU Junior Games 2017 
opening ceremony. The Brothers, the School Board Members, teachers, parents and students participated in the 
games It was held at Assumption College Ubonratchathani stadium.

ACU Junior Games 2017



32 วารสาร ACU

ACU Kindergarten

ร่วมส่งความสุขให้กับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2018 วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำานวยการ  
พร้อมด้วยคณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ และผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมส่งความสุข แจกตุ๊กตา และขนมโดนัท 
ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2018

Christmas and New Year 2018 Greetings to Kindergarten Pupils

On 21st of December 2018 Bro.Dr.Pawat Sutthinont, the Director, along with the Brothers and the Director’s  
Advisory Committee and the parents offered happy greetings by giving dolls and donuts to kindergarten students 
in celebration of Christmas Day and New Year’s Day 2018.



มอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Christmas and New Year greetings to government and private sectors.




