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·‹าน¼ÙŒ»ก¤รÍง ¤Ø³¤รÙ áÅะนักàรียน·ีèรัก

  ผ่านไปแล้ว 1 ภาคเรียน โรงเรียนขอขอบคุ³ท่านผู้ปกครองและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านในความร่วมมืออย่างดี ท่ีมีให้กับทางโรงเรียนในทุกกิจกรรม
มาโดยตลอด และในภาคเรียนที่ 2 ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้เพื่อที่จะพั²นาคุ³ภาพของนักเรียนในทุกæ ด้าน ดังนั้น ขอความร่วมมือ
ท่านผู้ปกครอง เป็นอีกแรงกระตุ้นให้บุตรหลานมีความกระตือรือร้น ตั้งใจที่จะเรียนรู้ เพื่อพั²นาตนเองและผลสัมÄทธิìที่ดียิ่งขÖ้นต่อไป โรงเรียนเชื่อมั่นว่า นักเรียน
ทุกคนสามาร¶ประสบความสำาเร็จได้ ตามศักยภาพที่แตกต่างกัน «Ö่งเป็นลักÉ³ะเ©พาะของแต่ละคน มีประสบการ³� มีทักÉะ มีความอดทน มีความต้องการ
แตกต่างกัน ©ะนั้น คุ³ครูพยายามที่จะช่วยเหลือแต่ละคนในการเรียนรู้สิ่งใหม่æ ตามพื้นฐานการเรียนรู้เดิมของนักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้ประสบความสำาเร็จ 
โรงเรยีนพยายามจดัสภาพแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิการเรียนรูข้องนกัเรยีน ให้มคีวามสะอาด ปลอดภยั ขอให้ทกุคนไดช่้วยกันดูแลรกัÉาสิง่แวดลอ้ม ประหยัดน้ำา ประหยัด
ไ¿¿‡า บอก สอน หรือแนะนำา«Ö่งกันและกัน 
  ภาÉาอังกÄÉ เป็นสิ่งที่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลÏ เน้นเป็นพิเศÉ จÖงอยากขอให้นักเรียนทุกคน ขยัน½ƒก½น ½ƒกใช้ภาÉากับเพื่อนæ กับครูชาวไทยและต่างชาติ 
อย่าได้เขินอาย ½ƒกทุกวัน ก็จะมั่นใจและเก่งได้ โดยโรงเรียนจะมีการจัดทดสอบการใช้ภาÉาอังกÄÉเป็นระยะæ ตลอดปีการศÖกÉา เพื่อให้มั่นใจว่า เมื่อนักเรียน
สำาเร็จจากส¶าบันแห่งนี้แล้ว นักเรียนทุกคนจะต้องสามาร¶ใช้ภาÉาอังกÄÉเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
  ขอพระพรอันอุดมของแม่พระอัสสัมชัญและนักบุญหลุยส� มารีย� กรีญอง เดอ มง¿อร�ต ได้อำานวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญตลอดไป

Our dear parents, teachers and students:

  One semester has passed and we would like to take this opportunity to thank the parents 
and the people concerned for their endless cooperation and support to the various activities 
organized by the school. As for the coming second semester, there are many more activities 
that the school has prepared to improve the quality of the learners in all areas. Therefore, 
we would like to once again seek our dear parents’ cooperation to encourage their children to 
have enthusiasm and perseverance to learn for self-improvement and better academic achievements. 
The school fi rmly believes that students can be successful based on their respective potentials 
which is a unique individual characteristic to gain experience, acquire skills, have patience and 
have different needs. So the teachers try to assist each and every student in learning new things 
based on their basic learning foundation in order to attain success. The school tries to provide 
a clean and safe environment that promotes student learning. We encourage everyone to help 
keep and protect the environment; save water and electricity by constantly telling, teaching and 
recommending to each other.
  English is something that Assumption College Ubonratchathani particularly focuses on, 
so I would like to ask all the students to practice the English language diligently with their 
friends, Thai and foreign teachers; and should not be embarrassed as daily practice can make 
them communicate in English confi dently and excellently. This is to ensure that when students 

graduate from this institution, they will be able to use English for communication appropriately.
 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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¡ารá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌา STACK กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี นำานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา STACK ดังนี้
 1) การแข่งขันกีฬา STACK ชิงแชมป์ภาคอีสาน ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (The Northeastern Thailand Sport Stacking Com-
petition 2018) ในวันเสาร์ท่ี 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ทาวเวอร์ จัดโดย สมาคมกีฬาสแต็คแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ 
โรงเรียนมารย์ีนริมล โดยเข้ารว่มแข่งขันทัง้หมด 17 รายการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลศิ เหรียญทอง 7 รายการ เหรียญเงิน 3 รายการ และเหรยีญทองแดง 
7 รายการ
 2) การแข่งขันกีฬา STACK FAST 70 ปี SLC เฉลิมฉลองการสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 7 กันยายน 2561 
ที่หอประชุม ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้
1.เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยวหญิง (มือเก่า) ท่า 3-3-3 , 3-6-3 ,Cycle ระดับ ม.1-6
2.เหรียญเงิน ประเภทคู่ผสม (Double Cycle) ระดับ ม.1-6
3.เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวชาย (มือใหม่) ท่า 3-3-3 , 3-6-3 , Cycle ระดับ ป.5
 3) การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2561 “WSSA 2018 Thailand Open Sport Stacking Championships” 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ในวันท่ี 8-9 กันยายน 2561 ที่ลาน Zpotlight โซน Zpell ศูนย์สรรพสินค้า
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต สรุปผลการแข่งขันดังนี้
1. โล่/เหรียญทอง ประเภททีม Timed 3-6-3 Relay       2. เหรียญทองแดง ประเภท Individual 3-3-3 รุ่น 11M
3. เหรียญทองแดง ประเภท Individual Cycle รุ่น13-14F   4. เหรียญทองแดง ประเภท Individual 3-3-3 รุ่น 15-18F
5. เหรียญทองแดง ประเภท Individual 3-6-3 รุ่น 15-18F  6. เหรียญทองแดง ประเภท Individual

 The Mathematics Learning Group of Assumption College Ubonratchathani supported students who joined 
the Sport Stacking Competitions as follows:
1). Northeastern Thailand Sport Stacking Competition 2018, Ubon Ratchathani Governor’s Cup held on June 
30, 2018 at Sunee Grand Hotel, Ubon Ratchathani together with Marie Niramol School, who jointly competed 
in 17 categories and won the championship, with 7 gold medals, 3 silver medals and 7 bronze medals.
2). STACK FAST 70 Years of SLC-sport stacking competition in celebration of St. Louis Chachoengsao’s 
70th year foundation anniversary held on September 7, 2018 on the fourth fl oor of John Mary Building of 
SLC and the results are as follows:
 1. Silver Medal Female Individual category (veteran) Cycle 3-3-3, 3-6-3 Secondary 1-6 levels
 2. Silver Medal (Double Cycle) Secondary 1-6 levels
 3. Bronze Medal Male Individual (amateur) Cycle 3-3-3, 3-6-3 Primary 5 level
3) WSSA 2018 Thailand Open Sport Stacking Championships; competed for the Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn Cup held on September 8-9, 2018 at Zpotlight Zpell Zone at the Future 
Park Rangsit Shopping Complex and the results are as follows:
 1. Plaque / Gold Medal Team Type Timed Cycle 3-6-3 Relay
 2. Bronze Medal Individual Cycle 3-3-3 Male 11 years old
 3. Bronze Medal Individual Cycle Female 13-14 years old
 4. Bronze Medal Individual Cycle 3-3-3 Female 18 years old
 5. Bronze Medal Individual Cycle 3-6-3 Female 15-18 years old

Sport Stacking Competitions

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี นำานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา STACK ดังนี้

Princess Maha Chakri Sirindhorn Cup held on September 8-9, 2018 at Zpotlight Zpell Zone at the Future 

 5. Bronze Medal Individual Cycle 3-6-3 Female 15-18 years old
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โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
 1) ด.ญ.¬ัชชา ขันติกุล นักเรียนระดับชั้น ป.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทาน “โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหา
หนูน้อยนักเล่านิทาน คร้ังท่ี 13” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเด่ียวรุ่นอายุ 6-9 ปี ระดับภูมิภาค 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องประชุมโอทอป อบจ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และได้เป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ ได้รับรางวัลชมเชย 
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ TK Park อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
 2) ด.ญ.ปรางทิพย์ สายเคน นักเรียนระดับชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ด.ญ.สุภัคญดาพร กงแก้ว นักเรียนระดับชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” (ประเภทวาดภาพระบายสีชอล์ค ระดับชั้น ป.4-6) หัวข้อ “แม่ผู้เป็น
ทุกอย่างของฉัน” โดยได้รับทุนการศึกษา 500 บาท, ประกาศนียบัตร และของที่ระลึก จากมูลนิธิปันปัญญา (Pan Panya Foundation)

อบรมและให้ความรู้วิธีการจดบันทึกและตรวจสุขภาพด้วย วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.20-10.30 น. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชยางกูร ร่วมกับงานอนามัย
โรงเรียน จัดอบรม ให้ความรู้ การแจกสมุดบันทึกและตรวจสุขภาพด้วยตัวเอง สำาหรับนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ม.1 ที่ห้องประชุมเซนต์แมรี่

1. Chatcha Kantikul, a primary 2/1 student 
who won fi rst runner-up in the Story Telling 
Competition “13th Quest for Young Story-
tellers Project” and awarded the trophy of 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn individual category aged 6-9 years 
regional level (Northeastern) held at the OTOP 
Conference Room in Sisaket province. She 
also represented the northeastern region in 
the national level competition and won a 
consolation prize held on August 19, 2018 at 
TK Park, Central World Plaza.
2. Prangthip Saiken, a primary 5/3 student 
and Supakyadaporn Kongkaew, a primary 
6/1 student who were the winner and fi rst 
runner-up respectively in the drawing contest 
on the “Tint, Dream, Share Knowledge Project” 
(chalk-drawing category for Primary 4-6) with 
the theme “My mother, my everything”. They 
were awarded 500 baht, certifi cate and gifts 
from the Pan Panya Foundation.

On September 14, 2018 from 8.20-10.30 the Chayangkul Health Promotion Center together with the school 
health program organized a training to educate as well as gave out notebooks to be used for recording 
and checking one’s health for primary 5 and secondary 1 students held at Saint Mary’s Hall.

Training on Checking and Recording One’s Health

Congratulations! Assumption College Ubonratchathani 
congratulates our achievers 
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On July 6, 2018, the Brothers together with the 
Director’s Advisory Board Members, Mr. Teerachai 
Juengwiwattanaporn, the Parents and Teachers 
Association president, PTA committee members and 
the Alumni Association committee members partici-
pated in the pre-recording of royal felicitations on 
the occasion of His Majesty King Maha Vajiralong-
korn Bodindradebayavarangkun held at the National 
Broadcasting Services of Thailand Channel 11 in 
Ubon Ratchathani.

The Discipline Section under the Student Affairs Department organized an activity entitled “Accident and 
Drug Prevention Training” for secondary 1, 2, 3 and 4 levels held on July 10, 2018 at the De Montfort Hall. 
Mr. Teerachai Juengwiwattanaporn, the president of the Parents and Teachers Association of Assumption 
College Ubonratchathani delivered his opening remarks and welcomed the team of resource speakers from 
Mueang Ubon Ratchathani Police Station.

อบรมการป‡องกันอุบัติเหตุและสารเสพติด งานปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม “อบรมการป้องกันอุบัติเหตุและสารเสพติด” ให้กับนักเรียนระดับ
ชั้น ม.1, ม.2, ม.3 และ ม.4 ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ De Montfort Hall  โดยมี นายธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับทีมงานวิทยากรจาก สภอ.เมืองอุบลราชธานี

บันทึกเทปรายการถวายพระพร วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะภราดา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้อำานวยการ, นายธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ 
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ, คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เเละคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 อุบลราชธานี

Accident and Drug Prevention Training

Pre-recording of Royal Felicitations for King Rama X
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On June 30, 2018 the nutrition and building section 
under the general management department organized 
a workshop participated in by the maintenance workers 
for the academic year 2017. The aim was to educate 
them on disaster prevention that may possibly occur. 
The event was held at Saint Mary’s Hall.

อบรมพนักงาน วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 งานโภชนาการ และงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดอบรมพนักงาน ประจำาปีการศึกษา 2561  
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

“ค่ายพัฒนาผู้นำานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จำานวน 8 คน และครูผู้ดูแล 1คน เข้าร่วม 
“โครงการค่ายพัฒนาผู้นำานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ” จัดโดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

Training to Educate Staff on Prevention of Disasters

Campus Leadership Development Camp 
Eight representatives of the Student Council of Assumption College Ubonratchathani together with their 
adviser participated in the Campus Leadership Development Camp Project of BSG schools organized by 
the Confederation of Parents and Teachers Association of the Brothers of Saint Gabriel Congregation in 
Thailand. The camp was held from July 4-6, 2018 at Assumption College Sriracha.
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Assumption College Ubonratchathani held a ceremony 
to induct student council committee members and 
pin school badges to secondary 4 students of aca-
demic year 2018 held on July 13, 2018. The purpose 
is to instill love of country, religion, democracy and 
monarchy as well as to promote leadership, work 
skills and public mindedness that enable students 
to work harmoniously with others.

The Social Studies, Religion and Culture Learning Group organized a Dhamma Camp activity in honor 
of the 66th birth anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun and Her 
Majesty Queen Sirikit, the queen in the reign of King Rama IX held on July 12, 2018 at Saint Mary’s Hall. 
The event was attended by Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the school director as the guest of honor for the 
opening ceremony together with the secondary 2 teachers and students.

ค่ายธรรมะเทิดพระเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ค่ายธรรมะเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา  
มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู และเทดิพระเกียรติ 12 สงิหามหาราชิน ีในรชักาลที ่9” ในวนัพฤหัสบดทีี ่12 กรกฎาคม 2561 ท่ีห้องประชุมเซนต์แมรี ่ 
โดยมี ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำานวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน และประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดพิธี “แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
และประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมความเป็นผู้นำา ให้นักเรียนมีทักษะด้านการทำางาน มีจิตสาธารณะ และสามารถ
ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้

Induction Ceremony for Student 
CouncilCommittee and Pinning of 
School Badges

Dhamma Camp
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Big Cleaning Day in Honor of HM 
King Rama X 
On July 26, 2018, the Brothers, school co-administrators, 
school personnel and students of Assumption College 
Ubonratchathani organized a big cleaning day activity in 
honor of the 66th birth anniversary of His Majesty King 
Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun on July 
28, 2018; to honor and remember the graces towards 
the Thai people. The activities included a ceremony to 
commemorate His Majesty’s birthday, singing of The Thai 
Royal Anthem, signing of felicitations and Big Cleaning 
Day around the campus.

บันทึกเทปรายการถวายพระพร วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท ์ ผู้อำานวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะภราดา, คณะผู้ร่วม
บริหารฯ, นายธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ ์นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ, คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
ช่อง 11 จ.อุบลราชธานี 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และ Big Cleaning Day ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร คณะบุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร้อยดวงใจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ประกอบด้วย  
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล, ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี, ร่วมลงนามถวายพระพร และกิจกรรม Big Cleaning Day 
บริเวณภายในโรงเรียน 

Pre-recording of Felicitations 
On July 20, 2018 Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the school director accompanied by the Brothers, school co-
administrators, Mr. Theerachai Juengwiwattanaporn, the PTA chairman, and PTA committee members par-
ticipated in the pre-recording of royal felicitations on the auspicious occasion of August 12, 2018 birthday 
of Her Majesty Queen Sirikit, the queen in the reign of King Rama IX. The event was held at the National 
Broadcasting Services of Thailand in Ubon Ratchathani province.
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Awarding of ACU Scholarships 
On July 20, 2018, His Reverend Bishop Philip Bunjong Chaiyara, the bishop of the Ubon Ratchathani Diocese 
was the guest of honor in the awarding ceremony of Assumption College Ubonratchathani scholarships. He later 
took a souvenir photo together with the clergy and student representatives of the scholarship recipients. These 
scholarships are allocated to students annually by Assumption College Ubonratchathani; and for this academic 
year 9 various scholarship types were granted to 188 students amounting to 3,266,043 baht (three million two 
hundred sixty-six thousand and forty-three baht).

มอบทุนการศึกษาของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา มุขนายกสังฆมณฑลอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของโรงเรียน พร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับคณะพระสงฆ์ และตัวแทนนักเรียนที่รับทุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่โรงเรียน 
อัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้จัดสรรให้นักเรียนในทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2561 ได้มอบทุน 9 ประเภท รวม 188 ทุน คิดเป็นมูลค่า 3,266,043 บาท  
(สามล้านสองแสนหกหมื่นหกพันสี่สิบสามบาท)

ประกวดแฟนซีรีไซเคิล ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดแฟนซีรีไซเคิล ประจำาปีการศึกษา 2561 สำาหรับ
นักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 โดยมี ภราดาพิทยา เตื่อยตา ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดงาน ที่ห้องประชุม De Montfort เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมของโลกเราด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิล เพื่อลดขยะ และช่วยรักษาให้โลกเราน่าอยู่ต่อไป

Fancy Recycle Contest 
On September 5, 2018 the Science Learning Group held a fancy recycle contest for 
the academic year 2018 participated in by students from primary 4 to secondary 
6 levels with Bro. Pittaya Tueaita, the adviser of the Student Affairs Department 
as the chairman of the event held at the De Montfort Hall; to encourage students 
to help preserve the environment by using recycled materials, to reduce waste, 
and help keep the world a pleasant place to live in.
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Ubon Ratchathani Candle Festival 
On July 28, 2018 Assumption College Ubonratchathani took part in the preservation and conservation of 
Thai culture at the 2018 Ubon Ratchathani Candle Festival celebration with the Brothers and teachers who 
led the secondary 4 students in street dancing called “Fon Choo Choke Dern Tam Ong Vessandorn” in 
front of the candle procession of Pra Sukharam Temple that won the second runner-up in the large candle 
carving category.

ร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธาน ีในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดี “งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ประจำาปี 2561 โดยคณะภราดา คณะครู ได้นำานักเรียนระดับชั้น  
ม.4 ร่วมฟ้อนรำาและเดินในขบวน “ชูชกเดินดงตามองค์เวสสันดร” นำาหน้าขบวนต้นเทียนของ “วัดผาสุการาม” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
ต้นเทียนแกะสลัก ขนาดใหญ่
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English Fun Camp 
The Academic Department through EBP Center organized the English Fun Camp participated in by primary 
1-3 students held on September 15, 2018 at the Dongfawan Hall of Ubon Ratchathani Zoo to give students 
the opportunity to enhance their English language skills in a variety of ways by integrating it through games 
and different activity stations that allow students another way to gain experiences by learning outside the 
classrooms.

English Fun Camp ฝ่ายวิชาการ โดยศูนย์ EBP จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Fun Camp) สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ที่มีความสนใจ ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมดงฟ้าห่วน สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยบูรณาการผ่านการเล่นเกม กิจกรรมฐานต่างๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่
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Military Training Students’ 
Blood Donation
On August 2, 2018 the military training students of 
Assumption College Ubonratchathani donated blood 
through the project “One Heart for Three Recipients 
Blood Donation by Volunteers” following the concept 
and preserving the Royal Declaration of Independence 
by His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindrade-
bayavarangkun; to organize a project for volunteers’ 
doing good deed nationwide by the agencies of the 
Red Cross in Ubon Ratchathani in coordination with 
Sappasittiprasong Hospital that deployed mobile units 
at the Military Students’ Training Center 22nd Army 
Regiment Camp, Fort Sappasittiprasong.

อบรมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่ง ในโรงเรียน โรงเรียนอสัสมัชัญอบุลราชธาน ีสง่บุคลากร 2 ทา่น ม.ภูมิชาย สมิมาเคน, เเละมิสวภิาวรรณ ทองสรรค ์
เข้าร่วมอบรมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นศท.ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจหนึ่งคนให้ สามคนรับ” น้อมนำาแนวคิดและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการจิตอาสาทำาความดีโดยพร้อมเพรียงกันท้ังประเทศ โดยหน่วยงาน เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  
ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

Workshop on Programming at School Project
Assumption College Ubonratchathani sent 2 teachers (Mr. Poomchai Seemakaen and Ms. Wipawan Thong-
sarn) to participate in the Programming at School Project: Powered by Kid Bright organized by NECTEC in 
cooperation with Ubon Ratchathani University; held on August 3, 2018 at Thep Rattana Siripa Hall, Ubon 
Ratchathani University.

School Visit and Practicum Students’ Supervision
On August 9, 2018 Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the school director together 
with the Academic Department warmly welcome Professor Zhangyong, as-
sociate dean of the Faculty of Education from Chengdu University, People’s 
Republic of China who came to visit ACU and did a follow-up supervision 
of 3 practicum students (Batch 5). 

เยี่ยมชมโรงเรียนและนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกสอน วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำานวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายวิชาการ  
ร่วมต้อนรับ เหล่าชือ จางหย่ง รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี และนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกสอน (รุ่นที่ 5) จำานวน 3 คน
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Appointment of ACU Games 2018 Team Leaders 
The Student Affairs Department held a ceremony to appoint team leaders, assistant team leaders and 
distribute team flags on August 6, 2018 at the De Montfort Hall; to encourage students to develop leader-
ship skills in sport’s and annual athletics competitions; able to work pleasantly with others; with sense of 
responsibility, love, unity, sense of sacrifice, sharing and kindness to others.

พิธีแต่งตั้งประธานสี รองประธานสี และมอบธงสี ACU GAMES 2018 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดพิธีแต่งตั้งประธานสี รองประธานสี และมอบธงสี ACU 
GAMES 2018 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ De Montfort Hall เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้นำาในการแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสี ประจำาปี สามารถ
ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ มีความรัก ความสามัคคี รู้จักเสียสละ แบ่งปัน และมีน้ำาใจต่อผู้อื่น
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Mother’s Day Activities 2018
Assumption College Ubonratchathani held its annual Mother’s Day activities on August 10, 2018 at the De 
Montfort Hall. The activities included a ceremony in honor of Her Majesty Queen Sirikit, the queen in the 
reign of King Rama IX with Mrs. Worarat Thumala, the outstanding mother awardee from the kindergarten 
section as the guest of honor; awarding of plaques to outstanding mothers in 5 levels done by Bro. Dr. 
Prawat Sutthinont, the school director; performances of students from the Music and Thai Classical Dance 
Club; and honoring ceremony for mothers to encourage students to show love, respect and gratitude to 
their mothers. 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำาปี 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำาปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561  
ที่ De Montfort Hall ประกอบด้วย พิธีเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดย นางวรารัตน์ ธุมาลา คุณแม่ 
ดีเด่นระดับชั้นปฐมวัย เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติฯ, พิธีมอบโล่แด่คุณแม่ดีเด่น 5 ระดับชั้น โดย ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำานวยการโรงเรียน,  
การแสดงความสามารถของนักเรียนชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ และพิธีกราบแม่ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก เคารพ และกตัญญูต่อมารดา
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Charity Project for Education and the Underprivileged
Assumption College Ubonratchathani organized a charity project for education and development of the un-
derprivileged for the academic year 2018 held on August 10, 2018 at the De Montfort Hall. Mr. Theerachai 
Juengwiwattanaporn, the PTA president of Assumption College Ubonratchathani was the chairman of the 
ceremonies together with the Brothers, PTA committee members, parents, school personnel and students 
who participated in paying homage to the Buddha and other religious activities attended by 19 monks. The 
school would like to take this opportunity to express its heartfelt appreciation and gratitude to all parents, 
students, personnel and various sectors that supported and made this activity possible. 

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาร่วมพัฒนาผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาร่วมพัฒนาผู้ด้อยโอกาส  
ประจำาปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ De Montfort Hall โดยมี นายธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าฯ ร่วมกับ คณะภราดา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้ปกครอง บุคลากร และนักเรียน ร่วมในพิธี 
ไหว้พระ รับศีล ถวายสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง จตุปัจจัยไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ จำานวน 19 รูป โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน 
บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจิตศรัทธาและร่วมสนับสนุนโรงทานอาหารมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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Venue for O-NET Test Result Analysis Workshop 
The Ubon Ratchathani Provincial Education Office organized a workshop on summary of O-NET test result 
analysis and improvement of Thai subject test held on August 28, 2018 at Saint Mary’s Hall of Assumption 
College Ubonratchathani. The event was attended by representatives from various schools.

เป็นสนามทดสอบทักษะวิชาการ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เป็นสนามทดสอบทักษะวิชาการ 
วัดพื้นฐานความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชา GAT:ความคิดเชื่อมโยง ของสถาบันบัณฑิตแนะแนว ที่ De Montfort Hall โดยมีผู้เข้าสอบ
จากโรงเรียนต่างๆ ประมาณ 600 คน
เป็นสถานที่อบรมสรุปผลวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรม 
เชิงปฏบัิตกิาร สรปุผลวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET)  และพฒันาข้อสอบวิชาภาษาไทย ในวันองัคารที ่28 สงิหาคม 2561  
ที่ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  โดยมีตัวแทนครูจากโรงเรียนต่างๆ ภายนอกเข้าร่วมประชุม

Academic Skills Examination Venue 
On August 18, 2018 from 09.00-12.00, Assumption College Ubonratchathani was the venue for academic 
skills examinations to assess the basic knowledge of higher secondary students in the subject GAT: Link 
Ideas; held at the De Montfort Hall with 600 students from different schools.
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Robotics Camp
Assumption College Ubonratchathani in cooperation with Ubon Ratchathani University organized the 3rd 

Robotics Workshop and Programming Training 2018 participated in by 40 primary 4 to secondary 6 stu-
dents held on 18-19 August 2018 at the Computer and Network Office, Ubon Ratchathani University; The 
camp aimed at promoting learning skills in robotics technology based on the STEM concept that involves 
integration of 4 subjects such as science, technology, engineering and mathematics. STEM emphasizes on 
using knowledge to solve real life problems, improving processes or new productivity that are beneficial to 
learning and living.

ค่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “ค่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ คร้ังท่ี 3” ประจำาปี 
2561 (Robotics Workshop and Programming Training 2018) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 ที่มีความสนใจ จำานวน 40 คน ในวันที่ 18-19  
สิงหาคม 2561 ที่สำานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์  
ตามแนวคิด STEM ซึ่งจัดการศึกษาโดยบูรณาการความรู้ 4 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เน้นการนำาความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง พัฒนากระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตและการเรียน



16 วารสาร ACU

ACU News 

Secondary 1-6 Physical Fitness Test  
On August 20, 2018, the Health and Physical Education 
Learning Group held a physical fitness test for secondary 
1-6 students, the first for the academic year 2018 divided 
into 2 sessions: secondary 1-3 in the morning and second-
ary 4-6 in the afternoon held in front of Saint Mary Building 
and the football field of Assumption College Ubonratchathani. 
The activity aimed at encouraging students to love doing 
physical exercises and have a physically fit and healthy body.

ทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ทำาการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็น ระดับชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3 ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่หน้าอาคารเซนต์แมรี่ และสนาม
ฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำาลังกาย และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ประชุมร่วมไตรภาคี PTA สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนอสัสมัชัญหลกัสตูรภาษาองักฤษ จดัการประชมุรว่มไตรภาคี ประกอบดว้ย สมาคมผูป้กครองและ
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุม Multipurpose อาคาร The Trinity เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ทั้ง 3 สถาบัน 
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น ด้านกิจกรรม ด้านวิชาการ ด้านอื่นๆ และร่วมปลูกป่าไตรภาคี

Tripartite PTA Meeting 
The Parents and Teachers Association of Assumption College English Program organized a tripartite meet-
ing together with PTA of Assumption College Thonburi and Assumption College Ubonratchathani held on 
August 28, 2018 at the Multi-purpose Hall of The Trinity Building; to provide opportunity for the PTA’s of 
the 3 institutions to learn from each other in terms of activities, academics, and other matters.
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ACU Games 2018 
On August 30-31, 2018 Mr. Pracha Sittichoke, the Alumni Association committee of Assumption College 
Ubonratchathani was the chairman of the opening ceremony of sports and athletics competitions, ACU Games 
2018, for the academic year 2018 of primary and secondary students. Mr. Adul Ninprem, was the senior 
athlete who led all the participating athletes in reciting the pledge; to encourage teachers and students to 
engage in activities together with cooperation, understanding, friendship and maintain good relationships; to 
encourage students to be athletic, have spirit of sportsmanship, practical and planning skills that can be 
used in daily life as well as encourage the youth to stay away from drugs.
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“ACU Games 2018” วันที ่30-31 สงิหาคม 2561 นายประชา สทิธิโชค รองผูอ้ำานวยการ สพม.29 และ กรรมการสมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชัญอบุลราชธาน ี
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาสี ประจำาปี 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา “ACU Games 2018” โดยมี นายอดุลย์ 
นิลเปรม เป็นนักกีฬาอาวุโสนำานักกีฬากล่าวคำาปฏิญาณตน เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน สร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ มีมิตรภาพ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำาใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะในการเรียนรู้ปฏิบัติจริง รู้จักการวางแผนในการทำางานเป็น
ทีม สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
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Primary 1-6 Field Trip
On September 7, 2018 the Social Studies, Religion and Culture Learning Group organized a field trip which 
is an exposure to society, religion and culture. The primary 1-2 students went to Ubon Ratchathani Zoo 
and Nong Bua Temple; the primary 4-6 students went to Pra Jao Yai Ongtue Temple and Royal Forest 
Department Project; the primary 5-6 students went to Cheetuwan Village, Srinuan Saengarom Temple, Kua 
Noi and Tung Srivilai Temple.

ทัศนศึกษา ป.1-6 วันที่ 7 กันยายน 2561 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
สำาหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-2 ท่ีสวนสัตว์อุบลราชธานี และวัดพระธาตุหนองบัว, ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3-4 ท่ีวัดพระเจ้าใหญ่ 
องค์ตื้อ และศูนย์โครงการตามพระราชดำาริ ป่าดงนาทาม, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่บ้านชีทวน, วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ขัวน้อย และวัดทุ่งศรีวิไล  
บ้านชีทวน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ตามสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
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สนามการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ วันที่ 3 กันยายน 2561 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำานวยการ ไปเยี่ยมและให้กำาลังใจ ตัวแทนคุณครู
และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ตามสนามแข่งขันโรงเรียนต่างๆ และในขณะเดียวกันโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีเป็นสนามการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเอกชนที่ 26 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสัพพัญญู

Verification of Athletes’ Documents  
On August 29, 2018 Bro. Kanchit Srisawan from Assumption Technical School Nakorn Phanom, committee 
member of the BSG Schools sport’s competition came to check the evidences and application documents 
of athletes who will be participating in the 16th BSG School’s Sport’s Competition. The verification of docu-
ments was done at the Gabriel Deshayes Meeting Room of Assumption College Ubonratchathani.

On September 3, 2018 Bro.Dr.Prawat Sutthinont, the school 
director visited and cheered students who participated in 
academic skills competitions in different schools; and at the 
same time Assumption College Ubonratchathani hosted the 
“26th Private Schools Computer and Robotics Competition” in 
the 68th Arts and Crafts Fair 2018 held at the Computer Lab, 
third floor Sappunyu Building.

ตรวจหลักฐานและเอกสารใบสมัครของนักกีฬา วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ภราดาครรชิต สีสาวรรณ จากโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม กรรมการการ
แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ได้มาตรวจหลักฐาน และเอกสารใบสมัครของนักกีฬา ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ที่ห้องประชุม กาเบรียล ดิ แอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

Computer and Robotics Competition Venue
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Mathematics Integrated 
Project Activities 
The Mathematics Learning Group or-
ganized a Kiddie Math activity and 
extension of BMI type mathematics 
integrated project “I can do it, you 
can do it.” for primary students held 
on September 17-19, 2018 at the Multi-
purpose Area of EBP Building. This 
is a project that brings mathematical 
knowledge to be integrated with other 
learning groups through projects for 
example: Health and Physical Educa-
tion for taking care of one’s health; 
Thai for writing and presentation of 
reports; Science for food nutrients; 
Social Studies for working in teams; 
English for learning different vocabulary; 
Career and Technology for searching 
of information.

กิจกรรมทัศนศึกษามหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทัศนศึกษามหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนห้องเรียนโครงการ SSP 
ม.6/5 และ ESP ม.6/1 ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ เพื่อรับฟังรูปแบบการสอบคัดเลือกในระบบ TCAS62 และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมหาวิทยาลัยและคณะ-สาขาที่นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อ  
ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
กิจกรรมต่อยอดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมหนูน้อยคณิตศาสตร์ และกิจกรรมต่อยอดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ BMI ฉันทำาได้ เธอทำาได้ (ขบวนการสลายพุง) สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในวันที่ 17-19 กันยายน 2561  
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร EBP ซ่ึงเป็นโครงงานทีน่ำาความรูท้างคณติศาสตร์ มาประยุกตใ์ช้กับกลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ในการทำาโครงงาน เชน่ วิชาสขุศกึษา   
การดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้น วิชาภาษาไทย การเขียนรายงานและการนำาเสนอ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารอาหาร วิชาสังคมการทำางานร่วมกันเป็นทีม 
วิชาภาษาอังกฤษการเรียนรู้คำาศัพท์ต่างๆ และวิชาการงานและเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น

University Exposure Field Trip 
The Academic Department of Assumption College Ubonratchathani organized a university exposure field 
trip for SSP students in secondary 6/5 and ESP students in M.6/1 on August 22-25, 2018 to Chulalongkorn 
University, Burapha University, Assumption University and Bangkok University; to listen to TCAS62 screening 
test and gain direct experiences from the universities and faculties as well as courses that students are 
interested in taking to further their studies in both private and state universities.
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อบรม Google for Education งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รว่มกับกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จดัอบรมเชิงปฏบัิติการการใช้งาน Google 
for Education ให้กับบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสัพพัญญู

Host Family Meeting 
Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the school director held 
a meeting of host families for the exchange students 
from France which Assumption College Ubonrat-
chathani had organized an exchange program for 
the students who will arrive and stay with their 
host families from November 1-7, 2018. The meeting 
aimed at creating guidelines for host families on 
students’ safety during their stay, create familiarity, 
create positive attitude for students, exchange of 
culture, Thai lifestyle including differences between 
Thai and French manners. The meeting was held 
on September 19, 2018 at the Dome of Wisdom of 
Assumption Building.

Google for Education Workshop 
The Information Technology Group together with the Occupations and Technology Learning Group organized 
a workshop on using Google for Education participated in by personnel of Assumption College Ubonratcha-
thani held on September 15, 2018 at the Computer Lab on the third floor of Sappunyu Building.

ประชุม Host Family วันที่ 19 กันยายน 2561 ภราดา ดร.ประวัติ  สุทธินนท์  ผู้อำานวยการโรงเรียน  ประชุมผู้ปกครองที่เป็น Host Family ในโครงการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส ที่จะเดินทางมาและพักอาศัย ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2561 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ในเรื่องการดูแล
ความปลอดภัย การสร้างทัศนคติที่ดี การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีการดำารงชีวิต รวมถึงมารยาทที่แตกต่างระหว่างคนไทย-ฝรั่งเศส 
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STREAMSS กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดแสดงผลงานจากการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการเนื้อหาความรู้และทักษะความรู้ 
(STREAMSS) ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 20-21 กันยายน 2561 โดยให้นักเรียนประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ หรือของเล่นที่
นักเรียนสนใจ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา รู้จักการทำางานเป็นทีม และทำางานด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนำาพา
ไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้ให้ความรู้ หรือผู้นำาในอนาคตได้
การแสดงความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปะ ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางด้านดนตรี 
นาฏศิลป์ และศิลปะ ภาคเรียนที่ 1/2561 ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ การแสดงความสามารถทางด้านดนตรี การแสดงนิทรรศการ
ผลงานภาพวาด เช่น จิตรกรรมฮูปแต้มร่วมสมัย ผลงานประติมากรรมสื่อผสม ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ผลงานศิลปะภาพถ่าย เป็นต้น 

กิจกรรม PBL ม.5 ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม PBL (Project Base Learning) นักเรียนระดับชั้น ม.5 โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จัดทำาโครงงานตามความ
สนใจ ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ มีวิธีดำาเนินการเป็นระบบ กระตุ้นให้นักเรียนรู้จัก สังเกต รู้จักตั้งคำาถาม รู้จักตั้ง
สมมติฐาน รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

STREAMSS
The Foreign Languages Learning Group held an activity that showed the students’ works from the STREAMSS 
classes of primary 6 students for the first semester of academic year 2018 held on September 20-21, 2018. 
The students were motivated to invent objects, instruments or toys of their interest; to encourage them to 
learn from their own experiences, have commitment to solve problems, work in teams and be creative that 
would lead them to becoming inventors and innovators or future leaders.

Music and Arts Talent Show
From September 11-14, 2018 the Arts Learning Group organized an activity to show the talents of students 
in music, Thai classical dance and arts for the first semester of academic year 2018. The activities included 
performances in Thai classical dance by the students from the Thai classical dance club, show of students 
with talents in music, exhibition of students’ drawings and art works such as contemporary hoop paintings, 
mixed media sculpture, print art, photo art work, to name a few.

Secondary 5 PBL Activities 
The Academic Department organized a PBL (Project Based Learning) activity for secondary 5 students by 
encouraging students to think and create a project according to their interest to develop their skills, create 
quality output, use systematic approach, and motivate students to learn to observe, formulate questions and 
seek knowledge by themselves.



24 วารสาร ACU

ACU Campus Ministry  

St.Louis Marie Grignion de Montfort Feast Day 
The Reverend Bishop Philip Bunjong Chaiyara of the Ubon Ratchathani Diocese was the guest of honor 
in the wreath-laying and thanksgiving ceremonies held on July 20, 2018 to commemorate the canonization 
to sainthood of St. Louis Marie Grignion de Montfort. The attendees included the clergy, the Brothers, PTA 
committee members, Alumni Association members, retired and senior teachers, distinguished guests, parents, 
school personnel and students of Assumption College Ubonratchathani.

พิธีเปิดสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิด “กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต” ประจำาปีการศึกษา 2561 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดฯ ได้
ร่วมชมการแสดงจินตลีลาจากชมรมนาฏศิลป์, เยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานต่างๆ ของครูและนักเรียนเกี่ยวกับนักบุญหลุยส์ฯ เช่น ประกวดคัดลายมือ
ภาษาไทย-อังกฤษ, วาดภาพระบายสี, แต่งกลอนสดุดี, การเขียนเรียงความ เป็นต้น
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา มุขนายกสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีสดุดีเทิดเกียรติ, 
วางพวงมาลา และพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสระลึกถึงวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ คณะภราดา  
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะครูอาวุโส แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

St.Louis Marie Grignion de Montfort Week 
On July 16, 2018 Bro. Thaksabutr Kraiprasit, the director of Assumption College Samutprakarn was the guest 
of honor in the opening ceremony “St.Louis Marie Grignion de Montfort Week Activities” for the academic 
year 2018. Right after the opening ceremony, he watched the dance performance of students from the Thai 
Classical Dance Club, viewed the exhibition of teachers and students’ work such as: Thai-English handwrit-
ing contest, drawing contest, poem writing contest and essay writing contest to name a few.
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Catholic School Personnel and 
Students’ Retreat 
The Campus Ministry and Religious Activity Group 
under the Director’s Office organized a retreat for 
the academic year 2018 attended by the Catholic 
teachers, workers and students of the school held on  
September 15, 2018 at Saint Mary’s Hall; in 
preparation for the 350th year celebration of Siam 
Catholic Mission with the theme, “We love the 
Commandments of the Church”. The event focused 
on the teachers, workers and students to learn 
the commandments of the Catholic church that 
can be beneficial in life.

วันฉลองนามโรงเรียน “อัสสัมชัญ” ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 งานอภิบาลและศาสนกิจ จัดงานวันฉลองนามโรงเรียน “อัสสัมชัญ” หมายถึง  
การสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ประกอบด้วย พิธีแห่เทิดเกียรติแม่พระ, วจนพิธีกรรม, ถวายดอกไม้แด่แม่พระ  
และพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี บาทหลวงชาญวิทย์ งามวงค์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย สังฆานุกร ทองแดง แก้วประกอบ โดยมีคณะภราดา  
คณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมพิธี

อบรมฟื้นฟูจิตใจครู พนักงานและนักเรียนคาทอลิก งานอภิบาลและศาสนกิจ สำานักผู้อำานวยการ จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจครูพนักงานและนักเรียน
คาทอลิก ประจำาปี 2561 ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ในหัวข้อ “เรารักพระบัญญัติของ
พระศาสนจกัร” มุง่เนน้ให้ครู พนกังาน และนกัเรียนคาทอลกิ ไดเ้รยีนรู้พระบัญญัติของพระศาสนจกัรคาทอลกิ และสามารถนำาไปเปน็แบบอย่างในการดำาเนนิ
ชีวิตได้

Assumption Day Celebration 
On August 15, 2018 the Campus Ministry under the Director’s Office held a celebration on the feast of Our 
lady of the Assumption which means the bodily taking up of the Virgin Mary into Heaven at the end of 
her earthly life. The event included procession to worship the Blessed Virgin Mary, reciting prayers, flower 
offerings and Eucharistic celebration officiated by Rev. Fr. Chanvit Ngamwong together with Bro. Thongdaeng 
Kaewprakop also attended by the Brothers, school personnel and students.
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Kindergarten Field Trip 
On July 24, 2018 the Kindergarten Section organized an annual field trip for 2018 by taking students to a 
field trip in various temples: The Kinder 1 kids went to Nong Bua Temple; and the Kinder 2 and 3 kids 
went to Jaeng Temple. This activity aimed at providing students the opportunity to learn about the local 
wisdom, candle-making, merit-making and showing respect to Buddha during the Buddhist Lent season.

ทัศนศึกษาแผนกปฐมวัย ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำาปี 2561 โดยนำานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ไป
ทัศนศึกษาตามวัดต่างๆ ได้แก่ 1) ระดับชั้นปฐมวัย 1 ทัศนศึกษาที่วัดพระธาตุหนองบัว 2) ระดับชั้นปฐมวัย 2 และ 3 ทัศนศึกษาที่วัดแจ้ง เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำาเทียนพรรษา การทำาบุญไหว้พระเนื่องในวันเข้าพรรษา
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ทำาบุญประจำาปีแผนกปฐมวัย วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนแผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมทำาบุญ
ประจำาปีแผนกปฐมวัย โดยมีการถวายสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง และภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำานวน 6 รูป และสามเณร จำานวน 3 รูป  
จากวัดบ้านดอนยุง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โครงการ ดัชมิลล์ คิดส์ สคูลทัวร์ ปี 10 บริษัท ดัชมิลล์ จำากัด จัดโครงการ ดัชมิลล์ คิดส์ สคูลทัวร์ ปี 10 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
ให้แข็งแรงแก่เยาวชนไทย โดยจัดกิจกรรมเล่นเกม ตอบคำาถาม การแสดง และแจกนมดัชมิลล์ เจ็นไอ นิวทริ วีพลัส ให้กับเด็กๆ สำาหรับนักเรียนระดับ 
ชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

Kindergarten Section Annual Merit-Making 
On July 13, 2018 the teachers, parents and students of the Kindergarten Section of Assumption College 
Ubonratchathani joined together in the annual merit-making activity by making offerings to the monks 
such as rice, dry goods and served food for 6 monks and 3 novices from Don Yoong Temple in Mueang  
District, Ubon Ratchathani.

10th Dutch Mill Kids School Tour Project 
Dutch Mill Company organized the 10th Dutch Mill School Tour project to prepare the physical and mental 
health of the Thai youth by providing various activities such as playing games, responding to questions, 
performing and distributing Dutch Mill milk Gen I Nutri Plus to children, kindergarten and primary students. 
The fun activity was held on August 3, 2018.
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ACU Junior Games 2018 
Mr. Jeerachai Kraikangwon, the mayor of Warin Chamrap municipality, Ubon Ratchathani was the chairman 
of the opening ceremony of the ACU Junior Games 2018 for kindergarten students held on September 
1, 2018. The purpose of the event is to encourage teachers, parents and students to engage in activities 
together, maintain good relationships and to encourage students to be athletic and have a physically fit 
and healthy body.



ACU Alumni

“ACU Junior Games 2018” นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน 
กีฬาสี ประจำาปี 2561 แผนกปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี “ACU Junior Games 2018” ในวันที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้ครู  
ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ทำากิจกรรมร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนมีน้ำาใจเป็นนักกีฬา และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง



website : http://www.acu.ac.th Email : acu284444@gmail.com https://www.facebook.com/ACU2508

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  500 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

Tel.045-284444, 045-280855 Fax. 045-313440

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีรภัทร มีชัย นักเรียนระดับชั้น ม.3/6 ควาทริปเปล

แชมปโลกในศึกเจ็ตสกี “เวิลด ไฟนอล 2018” ที่ เลค ฮาวาซู ซิตี้ รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแขงขัน

ศึกเจ็ตสกีชิงแชมปโลก ระหวางวันที่ 1-7 ตุลาคม 2018

  áชÁ»ŠâÅกãนรØ‹นÊÁั¤รàÅ‹นàจçµÊกีนัèง 1,100 «ี«ี (Amateur Runabout 1,100 ss)

  áชÁ»ŠâÅกãนรØ‹นÊÁั¤รàÅ‹นàจçµÊกีนัèง àร¤ ไÅ·�Ê (Amateur Rec Lites)

  áชÁ»ŠâÅกãนรØ‹นÊÁั¤รàÅ‹นàจçµÊกีนัèง 1,100 «ี«ี ËŒาÁáµ‹งà¤ร×èÍงยนµ�
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