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วารสารโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีที่ 21 ฉบับที่ 85 ปีการศึกษา 2561



Our dear parents, teachers and students:
 The school would like to thank the parents, staff, students and stakeholders for 
their great cooperation regarding all the activities organized by the school throughout 
the academic year 2018, including: activities that promote academic atmosphere 
in mathematics; technology project; Project Based Learning (PBL); scouting camps; 
field trips; Family Fun Day activities; National Father’s Day; Children’s Day; ACU Night 
and other activities, all in order to improve the quality of students in all aspects 
including morality, ethics and environmental conservation particularly at present 
with environmental problems currently happening, global warming and toxic air 
pollution. The school realized and tried to cultivate students to take into account the 
impact of what is happening, to cooperate in preserving the environment that should 
start in oneself by maintaining cleanliness, caring for the environment, saving water, 
saving electricity, proper garbage disposal, consuming all the food to avoid leaving 
food waste, and reducing the use of plastic materials, to name a few. I would like 
to ask the parents to help emphasize and be together in cultivating and preserving 

the environment in order to make this world a better place to live in according to Laudato Si of His Holiness Pope Francis, 
“Environmental protection must be an important part in the development process, to have a good relationship with
other people and the environment.” (LS.114,141)
 May the loving hearts of Our Lady of the Assumption and Saint Louis Marie Grignion de Montfort bless everyone with 
happiness and prosperity.

ท่านผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนที่รัก
	 โรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง	บุคลากร	นักเรียน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน	ในความร่วมมืออย่างดี	ที่มีให้กับทางโรงเรียน
ในทุกกิจกรรมตลอดปีการศึกษา	2561	 ทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ด�าเนินการ	 เช่น	 กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการทาง
คณิตศาสตร์	โครงงาน	เทคโนโลยี	โครงการ	PBL	กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	กิจกรรมทัศนศึกษา	กิจกรรมบ้านสัมพันธ์รัก	กิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ	กิจกรรมวันเด็ก	กิจกรรม	ACU	Night	และกิจกรรมอื่น	ๆ	ล้วนเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้ครบทุกด้าน	รวมถึง
ด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	และการรักษ์สิง่แวดล้อม	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปัจจบุนั	ปัญหาเรือ่งสภาพแวดล้อมทีก่�าลงัเกดิขึน้	สภาวะโลกร้อน
และมลภาวะอากาศเป็นพิษ	 โรงเรียนได้ตระหนักและพยายามปลูกฝังให้นักเรียนได้ค�านึงถึงผลกระทบของส่ิงที่ก�าลังเกิดขึ้นให้ร่วมมือกัน
รักษาสิ่งแวดล้อม	โดยเริ่มจากตัวเราเอง	เช่น	การรักษาความสะอาด	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ประหยัดน�้า	ประหยัดไฟฟ้า	การทิ้งขยะ
ให้ถูกที่	การรับประทานอาหารให้หมด	ไม่ทิ้งเศษอาหาร	และลดการใช้ถุงพลาสติก	เป็นต้น	ฝากท่านผู้ปกครองได้เน้นย�้า	และร่วมกันเป็น
ส่วนหนึ่งในการปลูกฝัง	และรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	เพ่ือที่จะท�าให้โลกน่าอยู่ไปพร้อม	ๆ	กัน	ตามพระสมณสาส์น	Laudato	Si	
สมเดจ็พระสนัตะปาปา	ฟรานซิส	“การปกป้องส่ิงแวดล้อม	ต้องเป็นส่วนส�าคญัในกระบวนการพัฒนา	มคีวามสัมพันธ์เกีย่วโยงกบับคุคลอ่ืน	ๆ
และสิ่งแวดล้อม”	(LS.114,141)
	 ขอพระพรอันอุดมของแม่พระอัสสัมชัญและนักบุญหลุยส์	 มารีย์	 กรีญอง	 เดอ	 มงฟอร์ต	 ได้อ�านวยพรให้ทุกท่าน	 มีความสุขความ
เจริญตลอดไป

Yours faithfully,

                                         

(Bro.Prawat Sutthinon,fsg.,Ph.D.)
The Director of Assumption College Ubonratchathani

ด้วยความปรารถนาดี

                                       
(ภราดา	ดร.ประวัติ	สุทธินนท์)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ภราดา	ดร.ประวัติ	 สุทธินนท์
ภราดา	ดร.วิศิษฐ์	 ศรีวิชัยรัตน์
ภราดา	รชานนท์	 อุดมสูงเนิน
ภราดา	พิทยา	 เตื่อยตา

มิสพัทธนันท์	 บุญสว่าง
มิสศิริอร	 ทองอ้ม
มิสปริญญ์ทิพย์	 แสนใจ
มิสศิริพัฒน์	 แก่นจันทร์

มิสภาวิดา	 วงศ์กันทรากร
มิสสุพัฒสินี	 คุณมี
มิสสุพรรณี	 ทองสวัสดิ์
ม.เอกสิทธิ์	 อ่อนสมจิตร์

มิสกตภร	 ประสารวรณ์
มิสจิราภรณ์	 ริวิแอร์
มิสนงเยาว์	 หวานอารมย์
ม.พงษ์เพชร	 ลาบลึก

Ms. Arlene Inthisen

ม.ณัฐพล	 แสงงาม

ม.ศิรา	 ศรีสว่าง
เจ้าของ

กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการอ�านวยการ Translator

ถ่ายภาพ

ออกแบบ
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รับรางวัลพระราชทาน	ภราดา	ดร.ประวัติ	สุทธินนท์	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทาน	รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน	ระดับประถมศึกษา	ขนาดใหญ่	
ปีการศึกษา	2560	จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	ในวันที่	6	ตุลาคม	2561	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต

โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง	วันที่	29	มกราคม	2562	ภราดา	ดร.ประวัติ	สุทธินนท์	ผู้อ�านวยการ	พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	เข้า
ร่วมน�าเสนอนทิรรศการโครงการโรงเรยีนพีโ่รงเรยีนน้อง	และเข้าเฝ้ารบัเสดจ็ฯ	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร	ีโอกาสเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเยีย่มและ
ติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินโครงการตามพระราชด�าริ	 ณ	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดอกเตอร์	 เนวิน	 สคริมชอว์	 ต.คอแลน	 อ.บุณฑริก	
จ.อุบลราชธานี

 Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the 
school director received the King’s 
Prize School Award for primary
educat ion leve l ,  la rge schoo l
category for the academic year 2017 
from Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirinthorn on October 
6,	2018	at	Dusidalai	Hall	 Suan	
Chitlada, Dusit Palace.

			On	January	29,	2019	Bro.	Dr.	Prawat	
Sutthinont, the school di rector
accompanied by teacher represent 
atives and students of Assumption 
College Ubonratchathani presented 
an exhibition and joined in welcoming 
Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirinthorn on the auspicious
occasion of Her Majesty’s visit to
follow-up	the	progress	of	the	project	
under the royal initiative including 
the ACU Sister School Project at the 
Border Patrol Police School Prof. Dr. 
Nevin	Scrimshaw	in	Tolaen	Sub-district	
Buntharik District Ubon Ratchathani 
province.

King’s Prize School Award

Presenting an Exhibition for
the Sister School Project
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ค่ายคนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงาน ปี 3 (3rd New Gen Energy Camp)	ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	(ทีมพลังงานอัสสัมชัญอุบลราชธาน	ี1	และ	2)	เข้า
ร่วมประกวดการจดัท�าคลิปวดีโีอการออกแบบและพฒันาวธิกีารผลติไฟฟ้าในอนาคตทีส่ามารถน�าไปใช้ได้จรงิ	ในหวัข้อ”Energy DD (Design Develop)”	โดยได้รางวลัชมเชย	
ได้รบัเกียรติบตัรพร้อมเงินรางวลั	3,000	บาท	และได้เข้าร่วมค่ายคนรุน่ใหม่ใส่ใจพลงังาน	ปี	3	(3rd	New	Gen	Energy	Camp)	ในวนัที	่17-19	ตลุาคม	2561	ณ	เข่ือนสรินิธร
อ.สิรินธร	จ.อุบลราชธานี

The Academic Department organized an ACU 
Academic SSP Camp 2018 participated in by M.4/4,
M.5/5	and	M.6/5	students	held	from	October	1-5,	
2018 at Assumption College Ubonratchathani.
The camp aims to enable students to take entrance 
examinations in higher education according to the 
field and universities that are suitable for their abilities.

ACU ACADEMIC SSP CAMP

3rd New Gen Energy Camp
Student representatives from Assumption
College Ubonratchathani (ACU Energy Team 1 
and 2) joined in the competition on a video clip 
design and development of electricity generation
method that can be useful in the future with 
the theme “Energy DD (Design Develop)” and
received a consolation prize which included a 
certificate	with	cash	award	of	3,000	baht	and	
the	opportunity	to	participate	in	the	3rd New 
Gen	Energy	Camp	held	on	October	17-19	2018	
at Sirinthorn Dam, Sirinthorn district Ubon
Ratchathani.

ACU ACADEMIC SSP CAMP 2018	ฝ่ายวิชาการ	จัดกิจกรรมค่าย	ACU	ACADEMIC	SSP	CAMP	2018	ส�าหรับนักเรียนระดับชั้น	ม.4/4,	ม.5/5	และม.6/5	ระหว่าง
วันที่	1-5	ตุลาคม	2561	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา	ในสาขาและมหาวิทยาลัย
ที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
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เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ	ครูผู้ดูแลการฝึกซ้อม	พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีเข้าร่วมการแข่งขนักฬีานกัเรียนและ
นกัศกึษาสถาบนัในเครอืมูลนธิคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	คร้ังท่ี	16	(GABRIELITE	GAMES	16)	ระหว่างวันที่	18-20	ตุลาคม	2561	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	
และได้รับรางวัล	ดังนี้	1)	กรีฑาหญิง	1	เหรียญทอง,	3	เหรียญเงิน	และ	3	เหรียญทองแดง		2)	กรีฑาชาย	1	เหรียญเงิน		3)	ตะกร้อ	อันดับที่	4		4)	เทนนิสเดี่ยว	ชาย	1	
ถ้วยรางวัล,	1	เหรียญทอง		5)	วงดนตรี	อันดับที่	4		6)	แก้ว	STACK	1	ถ้วยรางวัล,	1	เหรียญทอง	และ	2	เหรียญเงิน		7)	E-Sport	(ROV)	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

ร่วมพิธีวางพวงมาลา	คุณครูสนับสนุนการสอนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์	พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ในวันที่	23	ตุลาคม	2561	ณ	ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี	(หลังเก่า)

16th GABRIELITE GAMES

 The	non-teaching	personnel	and	staff	
of Assumption College Ubonratchathani 
participated	in	the	wreath	-	laying	ceremony	
in	honor	of	His	Majesty	King	Rama	V	held	
on	October	23,	2018	at	the	old	Ubon
Ratchathani City Hall.

WREATH - LAYING
CEREMONY

The trainers together with the student 
representatives of Assumption College 
Ubonratchathani participated in the 
sport’s competition among students 
from the Brothers of St. Gabriel schools
(16th Gabrielite Games) held from October 
18-20,	2018	at	Assumption	College
Sriracha; and received the following 
awards:
1) Female Athletics = 1 gold medal,
				3	silver	medals	and	3	bronze	medals
2) Male Athletics = 1 silver medal
3)	Takraw	=	4	th	place
4) Tennis Male Individual Category = 
   1 trophy, 1 gold medal
5)	Music	Band	=	4	th	place
6)	STACK	=	1	trophy,	1	gold	medal	
   and 2 silver medals
7)	E-sport	(ROV)	=	participated
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Chinese Language 
and Culture Camp Project

Chinese Language and
Culture Camp

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน	(Chinese	Winter	Camp	in	China	2018)	ระหว่างวันที่	
8-18	ตุลาคม	2561	ณ	เมืองเฉิงตู	มณฑลเสฉวน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ	ฯ	จ�านวน	17	คน	ครูผู ้ดูแล	2	คน	เพื่อทัศนศึกษา	และ
เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมจีน	ตามสัญญา	ลงนามความร่วมมือ	MOU	ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	และมหาวิทยาลัยเฉิงตู

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	ฝ่ายวิชาการ	จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน	ส�าหรับนักเรียนระดับชั้น	ป.3-ป.5
ในวันที่	2	กุมภาพันธ์	2562	และระดับชั้น	ป.6-ม.3	ในวันที่	3	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุมเซนต์แมรี่	เนื่องจากโรงเรียนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของภาษาจีน	ที่ใน
ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในโลกของข้อมูลข่าวสาร	และการติดต่อสื่อสาร

Assumption College Ubonratchathani organized a 
Chinese language and culture camp project (Chinese 
Winter	Camp	in	China	2018)	held	from	October	8-18,	
2018 in Chengdu Sichuan province, People’s Republic 
of China. The participants included 17 students and 
2	teachers-in-charge	for	the	purpose	of	field	trips,	
visits and exchange in learning the Chinese language 
and culture as per MOU between Assumption College 
Ubonratchathani and Chengdu University.

    The Foreign Languages Learning Area of 
the Academic Department organized 
a Chinese Language and Culture Camp 
participated	in	by	primary	3-5	level
students	on	February	2,	2019	and	Primary	
6-secondary	3	level	students	on	February	3,	
2019	at	the	St.	Mary’s	Hall.	The	activity	was	
implemented because the school realized 
the importance of Chinese language which 
has now played a significant role in various 
forms of media and communications.
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ประสบการณ์ที่ได้รับจากต่างแดน

		นี่เป็นครั้งแรกที่ไปประเทศจีน	ฉันรู้สึกสนุกและประทับใจมาก	ในตอนแรกก็รู้สึกกลัว	ๆ	ไม่ค่อย
กล้า	แต่พอได้มาอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัว	ได้เรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ	ได้รู้จักเพื่อนใหม่	ได้กินอาหารจีน	
เรยีนรูวั้ฒนธรรมจนีสนทิกบัรุน่พีม่ากขึน้	ดแูลตวัเองและมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้	ฉนัชอบประเทศจนี	
ในครั้งหน้าฉันต้องไปอีกให้ได้

		การเข้าร่วม	โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนครั้งนี้	ผมมีความสุขมาก	เป็นการเดินทางท่ีได้รับ
การเรียนรูต่้าง	ๆ	มากมาย	ได้พูดภาษาจนีกบัเจ้าของภาษาจรงิ	ๆ	ได้รูจั้กเพ่ือนใหม่	ได้พบเจอสถานที่
ใหม่	ๆ	ได้รับประสบการณ์ใหม่	ๆ	ผมสนุกสนานและมีความสุขมาก

		ฉนัรูสึ้กว่าสนกุมาก	มรีุน่พีท่ีน่่ารัก	และคุณครก็ูใจดี	ทกุสถานทีท่ีคุ่ณครพูาไปฉนัสนกุและกช็อบมาก
ได้ลองท�าอะไรใหม่	 ๆ	 เรียนรู้วัฒนธรรมจีน	 ได้ไปดูโรงเรียนที่ประเทศจีน	 ได้เล่นปิงปองกับเพื่อน
นักเรียนคนจีน	ได้ใส่ชุดจีนสวย	ๆ	และได้ไปสวนสนุก	ฉันมีความสุขมาก	ฉันชอบประเทศจีน	และ
อยากที่จะไปอีก

这是我第一次去中国，我觉得非常有趣，也很印象深刻。最开
始，我也担心害怕，但是到了成都以后就没有什么可担心的了。学
了新的知识，认识了新的朋友，了解了中国的很多文化，和学长学
姐们更亲近了，也更能照顾自己了，我喜欢中国，下次我还要去

本次随学校作为观摩的我首次到中国四川成都。对我而言，真的是
开启了我的心灵与思维，见识到了中文大观。也正式的用我所学，
去接触中文交流、沟通，去认识新学校。学习时间虽然短暂，但却
给予了我生命中无法形容的快乐！

我觉得去成都很有趣，有可爱的学长学姐，善良的老师们，老师带
去的每个地方都很喜欢，有新的尝试，也学到了中国的文化。看了
中国的学校，和中国学生打了乒乓球，穿了中国服饰，真的很有趣
，我喜欢中国，还想再继续去。

ด.ญ.นัยน์ปพร ศรีธัญรัตน์ ชั้น ป.5/2

ด.ช.พงศ์ภัค บุญตาม ชั้น ม.2/3

ด.ญ.กมลวรรณ ปิยะพัทธ์สกุล ชั้น ป.5/2
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แสดงความยินดีกับแชมป์โลก Jet Ski	วนัพธุที	่31	ตุลาคม	2561	โรงเรียนอสัสมัชญัอบุลราชธานี	จดัพิธยีกย่องเกยีรตคิณุ	“ เยาวชนคนด ีศรีอัสสัม ” เพื่อร่วมแสดงความยินดี
กับ	เด็กชายธีรภัทร	มีชัย	นักเรียนระดับชั้น	ม.3/6	ที่คว้าทริปเปิ้ลแชมป์โลก	ในศึกเจ็ตสกี	“ เวิลด์ไฟนอล 2018 ”	ที	่เลค	ฮาวาซ	ูซติี	้รฐัอริโซน่า	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ใน
การแข่งขนัศึกเจต็สกชิีงแชมป์โลก	ระหว่างวันที	่1-7	ตลุาคม	2018
	 1)	แชมป์โลกในรุ่นสมัครเล่นเจ็ตสกีนั่ง	1,100	ซีซี	(Amateur	Runabout	1,100	ss)
	 2)	แชมป์โลกในรุ่นสมัครเล่นเจ็ตสกีนั่ง	เรค	ไลท์ส	(Amateur	Runabout	1100	Stock	)
	 3)	แชมป์โลกในรุ่นสมัครเล่นเจ็ตสกีนั่ง	1,100	ซีซีห้ามแต่งเครื่องยนต์	(Amateur	Runabout	1100	Super	Stock)
โดยทางโรงเรยีนได้มอบโล่ประกาศเกียรตคุิณ	พร้อมด้วยเสือ้สามารถ	และทุนการศกึษา	75%	ในการเข้าศกึษาต่อในระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	โรงเรยีนอสัสมัชญัอบุลราชธานี

วางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ผู้กล้า	วนัที	่6	พฤศจิกายน	2561	ภราดาพทิยา	เตือ่ยตา	ท่ีปรกึษาฝ่ายกจิการนกัเรยีน	พร้อมด้วยตวัแทนคณะครโูรงเรียนอสัสมัชญัอบุลราชธาน	ีร่วม
วางพวงมาลาหน้าอนสุาวรีย์ผูก้ล้า	“ เนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนาครบรอบ 65 ปี ค่ายสมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่22 “

On	October	 31,	 2018	Assumption	College	Ubonratchathani	
held a ceremony in honor of an “Outstanding ACU Youth” to 
congratulate	Master	Theerapat	Meechai,	secondary	3/6	student	
who	won	the	triple	world	championship	in	the	“Jet	Ski	World	
Finals 2018” held in Lake Havasu City, Arizona, USA during the 
2018	Blowsion	World	Finals	from	October	1-7,	2018	:
	 1)	World	Champion	in	Amateur	Runabout	1100	SS	category
	 2)	World	Champion	in	Amateur	Runabout	1100	Stock	category
	 3)	World	Champion	in	Amateur	Runabout	1100	Super	Stock	category

On	November	6,	2018	Bro.	Pittaya	Tueaita,	the
adviser of the Student Affairs Department accompanied 
by teacher representatives of Assumption College 
Ubonratchathani	participated	in	the	wreath	-	laying	
ceremony	for	the	soldier’s	monument	during	the	65th 
Foundation Day of the Somdej Krom Phraya Damrong 
Rachanuphap Military Camp of the Border Patrol
Police 22nd Division

Congratulations to the
World Jet Ski Champion

Wreath–laying for the
Soldier’s Monument

The school has awarded a plaque of
recognition	including	a	blazer	and	a	75%	
scholarship for admission to the higher 
secondary education level at Assumption 
College Ubonratchathani.
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ACU Student Exchange Program to France	โรงเรียนอัสสัมชญัอุบลราชธานี	จดัโครงการนกัเรยีนแลกเปล่ียนจากประเทศฝร่ังเศส	(ACU	Student	Exchange	Program	to	
France)	ระหว่างวนัที	่1-7	พฤศจิกายน	2561	เพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศการอยู่ร่วมกนั	การใช้ทักษะชวิีต	ค่านยิม	ตลอดจนวัฒนธรรม	ประเพณ	ีและ
วถิชีวีติความเป็นอยูท่ีแ่ตกต่างกัน	โดยมีภราดา	คณะครู	และนักเรียนแลกเปลีย่น	(รวมจ�านวน	26	คน)	จากโรงเรยีน	Saint	Gabriel’s	College	(St.Gab’)	เมอืง	Saint	Laurent	sur	
Sevre	ประเทศฝรัง่เศส

Assumption College Ubonratchatahni organized 
an ACU Student Exchange Program to France
from	November	1-7,	2018	to	strengthen	experiences	
in using foreign languages, camaraderie,
applying life skills, values as well as culture,
tradition and exposure to a different way of life. 
The Brothers, teachers and exchange students
(a	total	of	26	people)	from	Saint	Gabriel’s
College (St.Gab’) in Saint Laurent sur Sevre, 
France came to visit Thailand and Assumption 
College Ubonratchatahni.

ACU Student Exchange 
Program to France
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วงโยธวาทิตร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน	วันที่	3	พฤศจิกายน	2561	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	น�านักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียน	ไปร่วมบรรเลงเพลง	ในพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	ณ	วัดสุปัฏนารามวรวิหาร	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	ในโอกาสที่	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานผ้าพระกฐิน	
และเครื่องพระกฐินพระราชทาน	ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	เป็นเจ้าภาพน�าผ้าพระกฐินพระราชทาน	ทอดถวายพระสงฆ์ที่จ�าพรรษา	ณ	วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

ประชุม “แนวทางการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีการศึกษา 2562”	 ภราดา	 ดร.ประวัติ		 สุทธินนท์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู	 เข้าร่วมประชุม	
“แนวทางการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีการศึกษา	2562	ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ	และแนวทางการจัดท�ารายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูล
นิธิฯ	พ.ศ.2559-2564”	ในวันที่	12-13	พฤศจิกายน	2561	ณ	ห้องประชุม	Centenary	Hall	ชั้น	4	อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

On	November	3,	2018	Assumption	College	Ubonratchathani	led	the	students	of	the	ACU	Marching
Band	that	serenaded	in	the	royal	offering	ceremony	held	at	Suphattanaram	Worawiharn	Temple
in Mueang District Ubon Ratchathani on the occasion of His Majesty the King’s royal offering
ceremony	where	royal	robes	were	presented	to	monks	at	the	Supattanaram	Worawiharn	Temple;	
hosted by the Ministry of Tourism and Sports.,

Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the school director 
together with teacher representatives attended 
the meeting regarding the “Guidelines on Action 
Plan for Academic Year 2019” that responded to 
the educational quality standards of the foundation
and guidelines for preparing reports according to 
the	foundation’s	strategic	plan	year	2016	-	2021.	
The	meeting	was	held	on	November	12-13,	2018	
at the Centenary Hall, 4th floor Saint Gabriel’s 
Foundation of Thailand Building.

ACU Marching Band Social Participation

Meeting: Guidelines on
Action Plan for Academic

Year 2019
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CGPT 17th Anniversary and 7thGala Dinner	ภราดา	ดร.ประวัติ	สุทธินนท์	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	และตัวแทนคณะ
ครู	 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร	 ครู	 ครูนิเทศ	 และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น	 ประจ�าปีการศึกษา	2561	 โดยโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	 ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติ ประเภทสถานศึกษาดีเด่นและบุคคลดีเด่น ที่ท�าชื่อเสียงให้กับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561	 ในวันที่	10	พฤศจิกายน	2561	ณ	
Louis-Marie	Grand	Hall	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
ประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ครัง้ที ่2/2561	โรงเรยีนอสัสมัชญัอบุลราชธานี	จัดประชมุคณะกรรมการบริหารโรงเรยีนอสัสมัชญัอุบลราชธานี	ครัง้ท่ี	2/2561	เวลา	
10.00	น.	ในวันที่	28	มกราคม	2562	ณ	ห้อง	Dome	of	Wisdom	เพื่อติดตามและรายงานผลการด�าเนินงาน	การจัดการศึกษา	และกิจกรรมต่าง	ๆ	ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี

Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the school director 
together with the committee members of the 

Parent and Teacher’s Association and teacher
representatives attended the awarding
ceremonies	for	outstanding	co-administrators,
teachers, teaching supervisors and
educational personnel for the academic 

year 2018 where Assumption College 
Ubonratchathani was presented an award for 
outstanding institution and outstanding personnel 
that gave honor and good reputation to the
Foundation of the Brothers of Saint Gabriel of 
Thailand in academic year 2018. The event was
held	on	November	10,	2018	at	Louis-Marie	Grand	
Hall, Assumption Bangrak in Bangkok.

Assumption College Ubonratchathani organized 
the second meeting of the school administrators 
for the academic year 2018 at 10.00 on January 
28,	2019	at	the	Dome	of	Wisdom	to	follow-up	and	
report on performance, educational management 
and various school activities of Assumption College 
Ubonratchathani.

CGPT 17th Anniversary 
and 7th Gala Dinner

School Administrators’
Committee Meeting 

2/2018



10 ACU News

กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทางด้านวิชาการ วันที่	15	พฤศจิกายน	2561	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทางด้านวิชาการ	
ส�าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น	โดยมีกิจกรรมฐานต่าง	ๆ	ดังนี้	1)	ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยี	AR	ผ่านเครื่อง	Ipad		2)	ฐานงาน	Animation	3D		3)	ฐานการเรียนการสอนการ
เขียนโปรแกรมด้วยบอร์ด	Kid	Bright		4)	ฐานการเรียนการสอน	STEM	Drone	และ	5)	ฐานการน�าเสนอ	Robotics

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย วนัที	่21	มกราคม	2562	กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา	ท�าการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนกัเรยีน	ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	1-	6	ครั้งที่	2	ประจ�าปีการศึกษา	2561	ที่บริเวณหน้าอาคารเซนต์แมรี่	และสนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	เพื่อวัดและประเมินผลความแข็งแรงสมบูรณ์
ของร่างกายหรือสมรรถภาพทางกายในด้านต่าง	ๆ	อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกก�าลังกาย	เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

On	November	15,	2018	the	Occupations	and	Technology	Learning	
Area organized activities that promotes academic atmosphere for students in all levels with 
various activities that students participated in as follows:
	 1)	AR	technology	learning	via	iPad	 2)	3D	Animation
	 3)	Programming	Base	for	Teaching	with	Kid	Bright	Boards	 4)	Learning	STEM	Drone
	 5)	Robotics	Presentation

On	January	21,	2019,	the	Health	and	Physical
Education Learning Area implemented a physical
fitness	 test	 for	 secondary	1-6	 students,	 the	
second time for academic year 2018 held at 
the Saint Mary Building area and the ACU 
football field to measure and evaluate the
students’ physical fitness in various fields as
well as to encourage them to realize the importance
of exercise in keeping one’s body fit and 
healthy.

Academic Activities

Physical Fitness Test
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FUN RUN 2018	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	ร่วมมือกับ	สมาคมศิษย์เก่าฯ	และโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	จัดกิจกรรม	เดิน	วิ่งการกุศล	ครั้งที่	3	ประจ�าปี	2561	(FUN	
RUN	2018)	ในวันที่	24	พฤศจิกายน	2561	ณ	สวนสาธารณะห้วยม่วง	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	โดยมี	นายดุละดิลก	ดุละลัมพะ	นายกคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคม
ศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลฯ	เป็นประธานในพิธีเปิดฯ	พร้อมด้วยคณะภราดา	คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ	คณะครู	ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม	เพื่อหา
รายได้เข้ากองทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีและส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น	 ได้ออกก�าลังกาย	 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์	
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

  The Parent and Teacher’s Association in cooperation 
with the Student Alumni and Assumption College
Ubonratchathani	held	its	3rd	Annual	Walk	Run	for	Charity
activities (Fun Run 2018) on November 24, 2018 at the 
Huay Muang Park in Mueang district Ubon Ratchathani. 
The event was attended by Mr. Duladilok Dulalampa, 
president of the Confederation of Services Committee 
of Saint Gabriel’s Alumni Association who presided over 
the opening ceremonies together with the Brothers,
association committee members, teachers, parents and 
students; to raise educational funds for Assumption
College Ubonratchathani as well as encourage the
students and the local community to exercise in order to 
keep fit and healthy.

FUN RUN 2018
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ประชมุสมาพนัธ์ฯสัญจรและมอบผ้าห่มกันหนาว วนัที	่24	พฤศจิกายน	2561	นายดลุะดลิก ดุละลมัพะ	นายกคณะกรรมการบรหิารสมาพนัธ์สมาคมศษิย์เก่าคณะเซนต์คาเบรยีล
แห่งประเทศไทย	พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ	ร่วมประชุมสัญจร	ณ	ห้องประชุม	เดอ	มงฟอร์ต	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	และในโอกาสเดียวกัน
ได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว	500	ผืน	อุปกรณ์เครื่องเขียน	200	ชุด	และเสื้อยืดภูฟ้า	100	ตัว	ให้กับประชาชนและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี,	ชาวบ้านหมู่บ้าน
ทัพไทย	ต.แจระแม	อ.เมือง	และนักเรียนบ้านเณรคริสตประจักษ์	อุบลราชธานี

ลงนามความร่วมมือกบัวทิยาลยัอาชวีศกึษาอบุลราชธาน ีโรงเรยีนอสัสมัชญัอบุลราชธานีได้ลงนามความร่วมมอืเพือ่การพฒันาคณุภาพทางการศกึษากบัวทิยาลยัอาชวีศกึษา
อุบลราชธานี	 โดยมีกรอบความร่วมมือในเรื่องการเปลี่ยนบุคลากร	 การจัดฝึกอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 การท�าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ	และการด�าเนินกิจกรรมด้านอื่น	ๆ	ในวันที่	22	พฤศจิกายน	2561	ณ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

Assumption College Ubon Ratchathani 
signed a Memorandum of Understanding 
for educational quality development with 
the	Ubon	Ratchathani	Vocational	College	with	
a framework for cooperation and personnel 
exchange, trainings, seminars, knowledge 
exchange, research and development of 
inventions in academic and professional 
fields as well as implementations of other 
activities. The signing ceremony was done 
on November 22, 2018 at the Ubon
Ratchathani	Vocational	College.

On November 24, 2018 Mr. Duladilok Dulalampa, 
president of the Confederation of Services
Committee of Saint Gabriel’s Alumni Association 
along with the confederation committee 
members had a mobile CGA meeting at the 
De Montfort Hall of Assumption College
Ubonratchathani; and on the same occasion 
has	donated	500	blankets,	200	sets	of	stationery,	
and 100 shirts to the people and elderly in
the Ubon Ratchathani municipality, residents
of	Thap	Thai	Village,	Jeramae	Sub-district
Mueang District, and students from the 
Epiphany Seminary in Ubon Ratchathani.

Signing of MOU with Ubon
Ratchathani Vocational College

Mobile CGA Meeting
and Blanket Donations
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พิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ในวันที่	4	ธันวาคม	2561	นายเธียรชัย	พุทธรังษี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	เป็นประธานในพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษา
พระราชทาน	เนือ่งในโอกาสทีโ่รงเรียนอสัสมัชญัอบุลราชธานี	ได้รับรางวลัสถานศกึษาพระราชทาน ระดบัประถมศกึษา ขนาดใหญ่ ประจ�าปีการศกึษา 2560 เพ่ือเป็นขวญั
ก�าลังใจ	และแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหาร	บุคลากร	ผู้ปกครอง	นักเรียน	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	ที่ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน	จนส่งผลให้
โรงเรียนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้

ท�าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์จ�านวน	39	รปู	เนือ่งในโอกาสวนัชาตแิละวนั
พ่อแห่งชาต	ิประจ�าปี	2561	ในวนัท่ี	4	ธนัวาคม	2561	ณ	ลานกิจกรรมหน้าเสาธง	เวลา	07.20	น.	ได้รับความร่วมมือ	จากคณะครู	นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี

Assumption College Ubonratchathani organized 
a merit-making activity in celebration of 
National Day and National Father’s Day for 
academic year 2018 with 39 monks near the 
flagpole area at 07.20 overwhelmingly
participated in by the teachers, students and 
parents held on December 4, 2018.

On December 4, 2018 Mr. Theerachai 
Phuttirangsri, the Ubon Ratchathani vice 
governor presided over the ceremonies to 
celebrate the King’s Prize School Award 
received by Assumpt ion Col lege
Ubonratchathani in primary education 
level, large school category for the
academic year 2017; to boost morale and 
express gratitude to the administrators,
personnel, parents, students and those
involved in the government and private
sectors who have provided assistance 
and support that made it possible for the 
school to receive this valuable award.

National Day and
Father’s Day 2019

King’s Prize School  
Award Celebration 

Ceremony
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เข้ากลุ่ม workshop ท�าโครงงาน PBL ม.5 วันที่	14	ธันวาคม	2561	ฝ่ายวิชาการ	จัดนักเรียนเข้ากลุ่ม	workshop	เพื่อร่วมกันหาวิธีการและข้อมูลประกอบการท�าโครงงาน	
ตามโครงการ	Project	Based	Learning	(PBL)	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ปีการศึกษา	2561	ณ	ห้องประชุมเซนต์แมรี่

กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพัฒนาจุดเน้นด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	จัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพัฒนาจุดเน้นด้านคณิตศาสตร์	
ประจ�าปีการศึกษา	2561	(Math	Festival	2018)	ส�าหรับนักเรียนระดับ	ป.1–ม.6	เพื่อพัฒนาและกระตุ้นทักษะความคิด	ความรู้	เสริมสร้างทักษะและกระตุ้นการเรียนรู้	ทาง
ด้านคณิตศาสตร์ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	และได้รับความสนุกสนาน	จากกิจกรรมฐานการเรียนรู้	8	ฐาน	ในวันที่		13			ธันวาคม		2561	ณ	ลานอาคาร	EBP

On December 14, 2018 the Academic Department
arranged students in groups to join a workshop to 
find ways and data for project implementation
regarding Project Based Learning of students in
secondary 5, academic year 2018 held at St. Mary’s Hall.

The Mathematics Learning Area organized 
activities to create atmosphere and develop 
a focus on mathematics, academic year 
2018 (Math Festival 2018) participated 
in	by	primary	1	to	secondary	6	students;	
to develop and stimulate thinking skills, 
knowledge skills, enhance skills and stimulate 
learning mathematics that allow students 
to use their free time productively aside 
from having fun by joining in every activities 
composed of 8 stations. The event was 
held	on	December	13,	2018	at	the	EBP	
Multi-Purpose	Hall.

M.5 PBL Group Workshop

Creating Atmosphere
and Developing Focus 

in Math

Congratulation โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	ขอแสดง
ความยินดีกับ	 มิสบุษบา ชุมเสน	 ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ	 “ครุสดุดี”	ประจ�าปีการศึกษา	2561	จากส�านักงาน
เลขาธกิารคุรสุภา	เพือ่ยกย่องเชดิชเูกยีรตคิณุและส่งเสรมิให้
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	 มีขวัญและก�าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่

Assumption College Ubonratchathani congratulates Ms. 
Busaba Chumsen for receiving an honorable achievement: 
the “Kru Sadudee” Award for the academic year 2018 
from the Secretary General of the teaher’s Council of 
Thailand in recognition of the teacher’s outstanding 
performance, to encourage and boost the morale of 
educators and inspire them in performing their duties.

Congratulation
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Christmas Night นักเรียนหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	จัดงาน	“Christmas	Night	ปาร์ตี้ปีนี้ต้องเริ่ด	นักเรียนประจ�าหอพักมงฟอร์ต”	ประจ�าปีการศึกษา	2561	
ให้กับนักเรียนประจ�า	ในวันที่	17	ธันวาคม	2561	ระหว่างเวลา	17.30-20.30	น.	ณ	ห้องประชุมเซนต์แมรี่	เพื่อแบ่งปันความรัก	ความสุข	ความยินดีแก่กันและกัน	และเรียน
รู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

สามเณรใหญ่สงัฆมณฑลอบุลราชธานส่ีงความสขุแด่คณะภราดา สามเณรใหญ่สงัฆมณฑลอบุลราชธานี	เข้าเย่ียมและร้องเพลงส่งความสขุและอวยพรแด่คณะภราดา	เนือ่ง
ในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่	ในวันที่	21	ธันวาคม	2561	ณ	Dome	of	Wisdom

  Assumption College Ubonratchathani held a Christmas Night party for
students in the Montfort Dormitory, academic year 2018 held on December 
17,	2018	from	17.30	-	20.30	at	the	Saint	Mary’s	Hall;	to	share	love,	happiness,
mutual joy and learn to live happily together in society.

The senior novices of the Ubon Ratchathani Diocese visited and serenaded
the Brothers with joyful songs and wished them happiness and blessings 
on the occasion of Christmas and the New Year. The event took place on 
December 21, 2018 at the Dome of Wisdom.

Christmas Night for Dormitory Students

Senior Novices Yuletide Greetings
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Christmas Fair 2018 ในวันที่	21	ธันวาคม	2561	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	จัดกิจกรรม	Christmas	Fair	2018	:	“Love	with	our	hearts	and	hands”	ประจ�าปีการ
ศึกษา	2561	เพื่อเป็นการร�าลึกถึงวันพระคริสต์สมภพ	ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่	ส่งเสริมการแสดงความสามารถของนักเรียน	หารายได้สมทบ
ทุนการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	และสมทบทุนการแบ่งปันของขวัญให้กับนักเรียนและบุคลากร

Christmas Fair 2018
On December 21, 2018 Assumption College
Ubonratchathani held the Christmas Fair 2018: 
“Love with our hearts and hands” for the academic 
year 2018; to commemorate the birth of Jesus 
Christ, to celebrate Christmas and the New Year 
holidays, to promote students’ ability and talent, 
to earn money for charity from various activities 
and sharing gifts to students and school personnel.
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Christmas Fair 2018

ขวัญใจคริสต์มาส 2018

ล�าดับที่	1	ด.ญ.ธรรณ์ธารา	 ศรีบุระ	 อ.3/1

ล�าดับที่	2	ด.ญ.ปานพิมพ์ดา	 กิจสวัสดิ์ไพศาล	อ.1/1

ล�าดับที่	3	ด.ญ.รัดรดา	 	 ยุตะวัน	 อ.1/3

ล�าดับที่	4	ด.ญ.เพราพิลาศ	 ศรีสะอาด	 อ.1/2

ล�าดับที่	5	ด.ญ.รสนันท์	 	 ปทุมพงษ์	 อ.3/3

ล�าดับที่	1	ด.ญ.ศิริญาภา	 แก้วกิ่ง	 ป.3/1

ล�าดับที่	2	ด.ญ.พรไพลิน	 เป้าเพชร	 ป.3/2

ล�าดับที่	3	ด.ญ.กัญญาณัฐ	เพ็ญชรี	 ป.2/2

ล�าดับที่	4	ด.ญ.พัชรวลัย	 โชติวัฒนากานต์กุล	ป.1/1

ล�าดับที่	5	ด.ช.ภูมิภัทร	 เบ้าเพชร	 ป.2/2

ระดับปฐมวัย

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
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ขวัญใจคริสต์มาส 2018

ล�าดับที่	1	เด็กหญิงทิพวรรณ	 อุสาห์ดี	 ม.1/4

ล�าดับที่	2	เด็กหญิงอรปรียา	 วงษาชัย	 ม.1/3

ล�าดับที่	3	เด็กหญิงวรนิษฐา	 มัฐผา	 ม.1/2

ล�าดับที่	4	เด็กชายธีรภัทร์	 เฟื่องพวง	 ม.3/4

ล�าดับที่	5	เด็กหญิงญาตาวี	 เทริซาโอคอนเนอร์	 ม.1/1

ล�าดับที่	1	นางสาวศศิธร	 ละพิมพ์	 ม.5/5

ล�าดับที่	2	นางสาวภัทรกมล	 ชวานย์นนท์	 ม.5/2

ล�าดับที่	3	นางสาวสุฑาสิณี	 สมบูรณ์	 ม.4/4

ล�าดับที่	4	นายวันชาติ	 อัมภรัตน์	 ม.4/2

ล�าดับที่	5	นางสาววาทินี	 พงษ์ภาพ	 ม.4/1

ล�าดับที่	1	ด.ญ.สิริกัญญา	 ดาวส์	 ป.5/3

ล�าดับที่	2	ด.ญ.กานต์รวี	 ศรีค�า	 ป.5/2

ล�าดับที่	3	ด.ญ.เบญญาภา	จันทวงศ์	 ป.5/2

ล�าดับที่	4	ด.ญ.มะณีวา	 สิงหอ�าพล	ป.4/1

ล�าดับที่	5	ด.ช.ณัฐณิชฐา	 พิมพ์หล่อ	 ป.5/1

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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Assumption College Ubonratchathani held a 
get together of all school personnel and their 
families entitled ACU Family Night 2018.
Bro. Dr. Prawat Sutthinont, the school director 
presided over the opening ceremony held on 
December	25,	2018	at	the	De	Montfort	Hall	
from	18.00-22.00.	The	event	aimed	at
promoting love, unity and boosting the morale 
of personnel and staff during the New Year.

The Foundation of the Brothers of Saint
Gabriel in Thailand in cooperation with
Assumption College Ubonratchathani
administered the FSG / FSGST examinations 
for BSG schools for the academic year 2018 
as	follows:	3	subjects	for	pre-school	level	
including Mathematics, Science, English; 4 
subjects	for	primary	3	and	6,	secondary	3	
and	5	including	Mathematics,	Science,	Social	
Studies and English as required by the
Commission on Education of the Foundation 
of the Brothers of Saint Gabriel in Thailand 
to simultaneously administer the tests
nationwide	on	January	14-15,	2019	from	
08.30	-15.50.

ACU Family Night 2018

FSG Assessment Test

ACU family night 2018	 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวบุคลากรประจ�าปี	2561	ภายใต้ชื่องาน	ACU	family	night	2018	 โดยภราดา	
ดร.ประวัติ	สุทธินนท์	ผู้อ�านวยการ	เป็นประธานเปิดงาน	ในวันอังคารที่	25	ธันวาคม	2561	ณ	De	Montfort	Hall	เพื่อสร้างเสริมความรักความสามัคคี	และเพื่อสร้างขวัญ
ก�าลังใจแก่บุคลากร

สอบวัดคุณภาพ FSG	มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ร่วมกับฝ่ายวิชาการ	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีด�าเนินการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ	
(FSG/FSGST)	ดังนี้	ระดับชั้นปฐมวัย	สอบ	3	รายวิชา	คือ	Mathematics,	Science,	English	ระดับชั้น	ป.3,	ป.6,	ม.3	และ	ม.5	สอบ	4	รายวิชา	คือ	Mathematics,	Science,	
Social	Studies,	English	โดยฝ่ายการศึกษา	มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ก�าหนดให้มีการสอบ	FSG/FSGST	ประจ�าปกีารศึกษา	2561	ในวันที่14-15	มกราคม	
2562	เวลา	08.30-15.50	น.	พร้อมกันทุกโรงเรียนในเครือฯ	ทั่วประเทศ
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มอบของขวัญและแบ่งปันความสุขให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ	วันที่	21	ธันวาคม	2561	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	ส่งมอบของขวัญและแบ่งปันความสุขให้กับ
นักเรียนจากโรงเรียนต่าง	ๆ 	จ�านวน	9	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียนเซนต์เอมิลี,	โรงเรียนบ้านหมากมี่,	โรงเรียนเทพพิทักษ์	บ้านบุ่งไหม,	โรงเรียนเทศบาล	2	หนองบัว,	โรงเรียน
เทศบาล	3	สามคัควีทิยาคาร,	โรงเรยีนเทศบาล	5	บ้านก้านเหลอืง,	โรงเรยีนพระกมุารอบุล,	โรงเรยีนอบุลวทิยาคม	และโรงเรยีนบ้านท่าบ่อ	ในงาน	Christmas	Fair	2018	:
“	Love	with	our	hearts	and	hands	”	ประจ�าปีการศึกษา	2561

มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรครู และพนักงาน	ตลอดปีการศึกษา	2561	ภราดา	ดร.ประวัติ	สุทธินนท์	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	พร้อมด้วยคณะภราดา	และตัวแทนคณะครู
ร่วมเป็นก�าลังใจ	แสดงความเสียใจ	และมอบเงินช่วยเหลือบุคลากรครู	และพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก	หรือบิดา-มารดา	ทาง
โรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

 On December 21, 2018 Assumption College
Ubonratchathani gave gifts and shared happiness to 
students from 9 different schools such as: St. Emilie 
School, Ban Makmee School, Teppitak School Bungmai
Village, Tessaban 2 Nongbua School Tessaban 3 Sammakee 
WittayaKarn School, Tessaban 5 Ban Kanlueang
School, Prakuman Ubon School, Ubonwittayakom 
School, and Ban Tha Bo School during the Christmas 
Fai 2018 : Love with our hearts and hands”, academic 
year 2018.

All throughout the academic year 2018 Bro. Dr. 
Prawat Suthinont, the school director together with 
the Brothers and teacher representatives have given
encouragement, expressed sympathy and condolences 
as well as offered financial assistance to teachers 
and workers of Assumption College Ubonratchathani 
who have lost their loved ones or parents. The school 
would like to express its condolences to everyone.

Gift-giving and Sharing
Happiness to Other

Students

Financial Assistance to
Teachers and Workers
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สนบัสนนุของขวญัและของรางวลั	โรงเรียนอัสสมัชญัอบุลราชธานี	ร่วมแบ่งปันน�า้ใจและสนบัสนนุของขวัญและของรางวลัให้กบั	อาสนวหิารแม่พระนริมลอบุลราชธานี	และ
วัดพระชุมพาบาล	บ้านหญ้าคา	เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

ฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีระหว่างเรียนและศกึษาดูงานแผนกปฐมวยั	วนัที	่4	มกราคม	2562	เวลา	08.00-11.00น.	นกัศกึษาชัน้ปีที	่2	สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย	คณะครศุาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	เข้าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนและศึกษาดูงาน	ที่แผนกปฐมวัย	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

Assumption College Ubonratchathani 
shared happiness and offered gifts 
and prizes to the Immaculate 
Conception Cathedral and Pra 
Chumphaban	Temple,	Ya	Kha	Village	
on the occasion of Christmas and the 
New Year.

On January 4, 2019 from 08.00-11.00 
the sophomore students majoring in
pre-school education from the Faculty 
of Educat ion, Ubon Ratchathani
Rajaphat University participated in the 
professional practice and observation; 
as part of their visit to the pre-school 
s e c t i on  o f  A s s ump t i on  Co l l e ge
Ubonratchathani.

On	January	16,	2019	teacher	representatives	of	Assumption	College	
Ubonratchathani	attended	the	63rd Teacher’s Day ceremonies for the 
academic	year	2019	in	Ubon	Ratchathani.	The	event	was	held	at	the	
Chalermprakiat 7 Building, Ubon Ratchathani University; organized by 
the UbonRatchathani Educational Service Office together with government 
agencies and institutions; aimed at commemorating the grace of the 
teachers, honoring them, promoting cooperation between the teachers 
and the people for the development of national education.

Professional Practice 
and Observation

National Teacher’s Day
Participation

ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ	วันที่16	มกราคม	2562	ตัวแทนครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันครู	ครั้งที่	63	ประจ�าปี	2562	จังหวัดอุบลราชธานี	ณ	
อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จัดโดยส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี	ร่วมกับส่วนราชการที่จัดการศึกษาเพื่อเป็นการ
ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์	เชิดชูเกียรติครู	ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูและประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

Gifts and Prizes Offerings
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อบรมแนวทางการนิเทศการจดัการเรยีนการสอน	วนัที	่16	ธนัวาคม	2561	ฝ่ายวชิาการ	จดัอบรมเรือ่ง	แนวทางการนเิทศการจดัการเรยีนการสอนให้กบัครผููส้อนทกุระดบัชัน้	
โดยมี	มิสดรุณี	ขันโท	นักวิชาการฝ่ายการศึกษา	มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	เป็นวิทยากรให้ความรู้และให้การอบรม	ณ	ห้องประชุมเซนต์แมรี่

English Learning Camp สู่โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง วันที่	7	มกราคม	2562	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	ไปเยี่ยมเยือนให้ก�าลังใจ	พร้อมทั้งแบ่งปันสิ่งของ	อุปกรณ์
การเรียน	อุปกรณ์กีฬาและจัดกิจกรรม	English	Learning	Camp	 ให้ความรู้กับน้อง	 ๆ	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	ศ.ดร.เนวิน	 สคริม	 ชอว์	 ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่และ
โรงเรียนน้องกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	ตามโครงการพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

On	December	16,	2018	the	Academic	Department	
organized a training on guidelines for lesson 
plan supervision participated in by teachers in 
all levels. Ms. Darunee Kantho, academician from 
the Commission on Education of the Foundation 
of the Brothers of Saint Gabriel in Thailand was
the resource speaker/ lecturer held at the Saint 
Mary’s Hall.

Training on Guidelines for
Lesson Plan Supervision

   On	January	7,	2019	Assumption	College	
Ubonratchathani visited to offer support including 
sharing of goods, school supplies, sport’s 
equipment as well as organizing an English Learning Camp to educate the 
children of the Border Patrol Police School of Prof. Dr. Nevin Scrimshaw 
which	is	the	sister-school	of	Assumption	College	Ubonratchathani	under	
the Royal Initiative Project of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirinthorn.

Sister
School Project
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	วันที่	11	มกราคม	2562	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	2562	ส�าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น	ประกอบด้วย
กจิกรรม	บคุลากรคร-ูพนักงานมอบกระเช้าสวสัดปีีใหม่คณะภราดา,	ผูอ้�านวยการอ่านสาร	วนัเดก็ของนายกรฐัมนตรี,	กจิกรรมยกย่องเชดิชเูกยีรต	ิ“เดก็และเยาวชนคนเก่ง 
ศรีอัสสัมชัญ”	และกิจกรรมสังสรรค์	แลกเปลี่ยนของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกันของแต่ละห้องเรียน

On	January	11,	2019	Assumption	College	Ubonratchathani
organized National Children’s Day activities for the year 
2019	for	students	in	all	levels	that	included	activities	
such as: offering of gift baskets to the Brothers, reading
of the Children’s Day slogan and message from the 
prime minister, awarding of plaques to outstanding ACU 
students and socializing with exchanging gifts and sharing 
lunch together of each and every class.

National
Children’s Day

Activities
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เดนิทางไกลลกูเสอืส�ารอง (ป.1-3) โรงเรยีนอสัสมัชญัอบุลราชธาน	ีจดักจิกรรมเดนิทางไกลลกูเสอืส�ารอง	นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่1-3	ในวนัที	่18	มกราคม	2562
ณ	 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	 และศูนย์วิทยาศาสตร์	 จังหวัดอุบลราชธานี	 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ครบท้ังด้านทักษะ	 และ
กระบวนการทางลูกเสืออันจะน�าไปสู่การสามารถช่วยเหลือตนเอง	ผู้อื่นและสามารถพัฒนาตนให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

ค่ายพกัแรมลกูเสอื-เนตรนารีสามญั (ป.4-6) โรงเรียนอัสสัมชญัอบุลราชธาน	ีจดักจิกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสอื-เนตรนารสีามญันกัเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาปีที	่4-6	ใน
วนัที	่17-18	มกราคม	2562	ณ	ค่ายลกูเสอืชัว่คราวโรงเรยีนอสัสมัชญัอบุลราชธาน	ีเพือ่ส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีนให้มคีวามรูค้รบทัง้ด้านทกัษะ	และกระบวนการทางลกูเสอื
อันจะน�าไปสู่การสามารถช่วยเหลือตนเอง	ผู้อื่น	และสามารถพัฒนาตนให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

   Assumption College Ubonratchathani
organized scout activities for star and 
cub	scouts	in	primary	1-3	levels	held	on	
January	18,	2019	at	the	ACU	temporary	
scout campsite and the Science Center
Ubon Ratchathani; to promote and
develop	well-rounded	skills	for	students	
and the scouting process that will lead 
them to being able to help oneself and 
others; in order to live harmoniously in 
society.

    Assumption College Ubonratchathani 
organized a scout camp for boy and girl 
scouts	in	the	primary	4-6	levels	held	on	
January	17-18,	2019	at	the	ACU	temporary	
scout campsite; to promote and develop 
well-rounded	skills	for	students	and	the	
scouting process that will lead them to 
being able to help oneself and others; in 
order to live harmoniously in society.

Primary 1-3
Scout Activity

Primary 4-6 
Scout Camp
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ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ (ม.1-6)	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ	
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1-6	ในวนัที	่24-25	มกราคม	2562	ณ	ศูนย์การเรียนรู้มงฟอร์ต	(หนองขอน)	ต.หนองขอน	อ.เมอืง	จ.อบุลฯ	เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานกัเรียน
ให้มีความรู้ครบทั้งด้านทักษะ	และกระบวนการทางลูกเสืออันจะน�าไปสู่การสามารถช่วยเหลือตนเอง	ผู้อื่นและสามารถพัฒนาตนให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

ฝึกภาคสนาม รด.	ม.ชลวิชช์	ศรีใส	ผู้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหาร	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	น�านักศึกษาวิชาทหาร	ชั้นปีที่	2	จ�านวน	73	นาย	เข้าค่ายฝึกภาคสนาม	ใน
วันที่	21-23	มกราคม	2562	และชั้นปีที่	3	จ�านวน	46	นาย	ในวันที่	21-25	มกราคม	2562	ณ	ค่ายฝึกภาคสนาม	นศท.	อ่างเก็บน�้าห้วยซัน	อ.สว่างวีระวงศ์	จ.อุบลราชธานี

Assumption College Ubonratchathani organized a 
scout camp for boy and girl scouts in the secondary 
1-6 levels held on January 24-25, 2019 at the
Montfort Life Skills Learning Center (Nong Khon) in 
Nong Khon Sub-district Mueang District Ubon
Ratchathani; to promote and develop well-rounded 
skills for students and the scouting process that will 
lead them to being able to help oneself and others; 
in order to live harmoniously in society.

Mr. Cholavit Srichai, the commander of the student military trainees of Assumption Collegge 
Ubonratchathani	led	a	total	of	73	second	year	student	military	trainees	to	a	field	training	
camp	on	January	21-23,	2019	and	46	third	year	student	military	trainees	on	January	21-25,	
2019	at	the	Huai	Sun	Reservior	Field	Training	in	Sawang	Weerawong	district	Ubon	Ratchathani.

Secondary 1-6 Scout Camp

Field Training Camp
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ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนกปกครอง	ฝ่ายกิจการนักเรียน	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต	ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	เพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	จิตสาธารณะ	มีระเบียบ	วินัย	ความรับผิดชอบ	ความอดทน	และบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	ระหว่างวันที่	18	–	19	มกราคม	2562	ณ	ศูนย์การ
เรียนรู้มงฟอร์ต	(หนองขอน)	และ	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	และขอบคุณหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการด�าเนินงานหรือกิจกรรมของ
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	มาโดยตลอด	ดังนั้นในช่วงเดือนมกราคม	2562	ผู้แทนคณะภราดาผู้บริหารและคณะครู	ได้เดินทางเข้ามอบกระเช้าชุดสุขภาพ	ส่งมอบความ
สุขสวัสดีปีใหม่	และขอพรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

In order to build good relationships and thank 
different agencies and institutions; that have
continuously cooperated and supported various 
operations and activities of Assumption College 
Ubonratchathani, school representatives including 
the Brothers, administrators and teachers went 
to offer gift baskets of healthy goodies along with 
warm New Year greetings and in return received 
good wishes from distinguished people in private 
and government sectors.

     The Discipline Section of the Student Affairs
Department at Assumption College Ubonratchathani 
organized a camp on improving one’s quality of life 
for secondary students; to instill morality and ethics,
public-mindedness,	orderliness,	discipline,	sense	of	
responsibility, patience and social contribution. The 
camp	was	held	on	January	18-19,
2019	at	the	Montfort	Life	Skills	
Learning Center (Nong Khon) and 
Assumption College Ubonratchathani.

Offering New Year Gift
Baskets 2019

Camp on Improving One’s
Quality of Life
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Project Based Learning (PBL) ม.4	วันที่	1	กุมภาพันธ์	2562	กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ	Project	Based	
Learning	(PBL)	ประจ�าปีการศึกษา	2561	ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่	4	ณ	ห้องประชุม	เดอ	มงฟอร์ต	เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการแสดงละคร	
เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาการด้านภาษาองักฤษ	สามารถสือ่สารในชวีติประจ�าวนัได้	โดยทมีท่ีได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่4/1,	รองชนะเลศิอนัดับที	่1	
ได้แก่	นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4/3,	รองชนะเลศิอนัดบัที	่2	ได้แก่	นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4/4	และทมีท่ีได้รบัรางวลั	Popular	Vote	ได้แก่	นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4/4	
โดยได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร

On	February	1,	2019	the	Foreign	Languages	Learning	Area	of	the	
Academic Department held a mini school play competition in 
English through Project Based Learning (PBL) for the academic 
year 2018 participated in by secondary 4 students at the De 
Montfort Hall. The purpose of the activity is to encourage 
students to practice their English by performing in mini plays, 
enhance learning and development in English, to enable them 
to communicate in daily life. The winners are: Secondary 4/1 
=	Winner,	Secondary	4/3	=	First	Place,	Secondary	4/4	=	Second	
Place	and	the	winner	of	the	Popular	Vote	Award	is	Secondary	4/4.	
All the winners received cash award and certificates.

Secondary 4 Project Based Learning (PBL)
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ACU Night ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่	13	กุมภาพันธ์	2562	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	จัดงาน	ACU	Night	2019	“ราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญ
สานวัฒนธรรมนานาชาติ	(International	Culture	Night)”	 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์บนเวที	โดยได้รับเกียรติจาก	ภราดา	ดร.มณฑล	ประทุมราช	ผู้อ�านวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล	เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ	(สามารถติดตามและชมภาพการ
แสดงเพิ่มเติมได้ที่	www.acu.ac.th)

ACU NIGHT 2019

On	February	13,	2019	Assumption	College	Ubonratchathani	
held	its	annual	activity	ACU	Night	2019	with	the	theme
“International Culture Night” participated in by primary and 
higher secondary level students; to encourage students to 
show their talents and express their creativity on stage. Bro. 
Dr. Monthol Pratumraj, the director of Saint Gabriel’s College 
was the chairman of the opening ceremonies.

Primary &
Higher Secondary Level
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ACU Night ระดับชั้นปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น วันที่	14	กุมภาพันธ์	2562	 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	 จัดงาน	ACU	Night	2019	 “ราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญสาน
วฒันธรรมนานาชาต	ิ(International	Culture	Night)”	ให้กับนักเรียนระดับชัน้ปฐมวยัและมัธยมศกึษาตอนต้น	เพ่ือส่งเสรมิให้นกัเรยีนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์บนเวที	
โดยได้รับเกียรติจาก	ภราดา	ดร.เศกสรร	สกนธวัฒน์	ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	(แผนกประถม)	เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ	(สามารถติดตามและชมภาพการแสดง
เพิ่มเติมได้ที่	www.acu.ac.th)

ACU NIGHT 2019
On	February	14,	2019	Assumption	College	Ubonratchathani	
held	its	annual	activity	ACU	Night	2019	with	the	theme
“International	Culture	Night”	participated	in	by	pre-school	
and lower secondary level students; to encourage students 
to show their talents and express their creativity on stage. 
Bro. Dr.Seksan Sakonthawat, the director of Assumption 
College (Primary Section) was the chairman of the opening 
ceremonies.

Pre-school &
Lower Secondary Level
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ค่ายกระแสเรียกหลุยส์ มารี มิสเจนจิรา	บัวทอง	ครูงานอภิบาล	น�านักเรียนคาทอลิกชาย	จ�านวน	11	คน	จากโรงเรียนในเขตสังฆมณฑลอุบลราชธานี	เข้าร่วมค่ายกระแส
เรียกหลุยส์	มารี	ครั้งที่	42	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ระหว่างวันที่	12-14	ตุลาคม	2561

ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 มิสพิสมัย	 ชูญาติ	 และ	 มิสสุพรรณี	 พรศิริเจริญพันธ์	 ตัวแทนครูงานอภิบาล	 น�านักเรียน	 จ�านวน	10	 คน	 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี	เข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต	ครั้งที่	20	ระหว่างวันที่	12-14	ตุลาคม	2561	ณ	โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จ.จันทบุรี

พิธีมิสซาประจ�าเดือนพฤศจิกายน และโอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับ งานอภิบาลและศาสนกิจ	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	จัดพิธีมิสซาประจ�าเดือนพฤศจิกายนและโอกาส
ระลึกถึงผู้ล่วงลับ	ในวันที่	1	พฤศจิกายน	2561	ณ	De	Montfort	Hall	โดยมีคุณพ่อชาญวิทย์	งามวงศ์	อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลราชธานี	เป็นประธานประกอบพิธี
มิสซา	และมี	คณะภราดา	คณะครู	นักเรียนคาทอลิก	และนักเรียนระดับชั้น	ป.2,	ป.5,	ม.2	และ	ม.5	เข้าร่วมพิธีมิสซา

Ms. Jenjira Buathong, a campus ministry 
teacher led 11 Catholic students from 
the schools in the Diocese of Ubon 
Ratchathani in joining the Louis Marie 
Camp. held at Assumption College
Sriracha	from	October	12-14,	2018.

Ms. Pisamai Chuyart and Ms. Suphanee Pornsiricharoenphan, teacher representatives from 
the Campus Ministry led 10 students from Assumption College Ubonratchathani who participated 
in the 20th	Friends	of	Montfort	Camp	held	from	December	4-7,	2018	at	Assumption	Sriracha	
Learning Center in Chanthaburi province.

  The Campus Ministry and Catechism of
Assumption College Ubonratchathani held 
its monthly holy mass for November to 
commemorate the dearly departed on 
November 1, 2018 at the De Montfort Hall.
Rev. Fr. Chanvit Ngamwong, director of 
the Epiphany Seminary celebrated the 
mass with the Brothers, teachers and 
Catholic students including primary 2 and 
5 and secondary 2 and 5 students.

42nd Louis Marie Camp

20th Friends of Montfort Camp

Monthly Holy Mass
to Commemorate

the Dearly Departed
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วจนพธิกีรรมเสกถ�า้พระกมุาร วนัที	่18	ธนัวาคม	2561	พระสงัฆราชฟิลปิ	บรรจง	ไชยรา	มขุนายก	สงัฆมณฑลอบุลราชธาน	ีเป็นประธานประกอบวจนพธิกีรรมเสกถ�า้พระกุมาร,	
เปิดเทศกาลคริสต์มาสและมอบทุนการศึกษาในโครงการรณรงค์มหาพรตในโรงเรียน	จ�านวน	12	ทุน	หลังจากนั้นคณะพระสงฆ์	คณะภราดา	คณะกรรมการสมาคมศิษย์
เก่าฯ	 และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู	 ฯ	 ร่วมกันมอบของขวัญแบ่งปันความสุขให้กับเด็ก	 ๆ	 รอบชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีและคณะภราดามอบ
กระเช้าแด่พระสงฆ์	เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่	โดยในกิจกรรมนี้มีคณะพระสงฆ์,	คณะภราดา,	คณะครู,	ผู้ปกครอง	พนักงาน	และนักเรียน	เข้าร่วมพิธี	ฯ	
ณ	บริเวณด้านหน้าอาคาร	ASSUMPTION

On December 18, 2018, the Rev. Bishop Philip Bunjong Chaiyara, 
bishop of the Ubon Ratchathani Diocese presided over the
ceremonies in blessing the Christmas manger, in officially starting 
the Christmas season and awarding scholarships to 12 recipients 
under the special project of the school. Then the bishop, the clergy, 
the Brothers, Student Alumni committee members and the PTA 
committee members gave gifts to share happiness with children 
around the Assumption College Ubonratchathani community and 
the Brothers handed gift baskets to the clergy on the occasion 
of Christmas and the New Year. This event was attended by the 
clergy, the brothers, teachers, parents, workers and students held 
in front of Assumption Building.

Blessing of Nativity
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พิธีมิสซาโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ งานอภิบาลและศาสนกิจ	 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	 จัดพิธีมิสซาโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ	 ในวันที่	9	
มกราคม	2562	ณ	De	Montfort	Hall	โดยมีคณุพ่อทองแดง แก้วประกอบ	รองอธกิารบ้านเณรครสิตประจกัษ์อบุลราชธาน	ีเป็นประธานประกอบพิธมีสิซา	และมคีณะภราดา	
คณะครู	นักเรียนระดับชั้น	ป.2,	ป.4,	ป.5	และนักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น	เข้าร่วมพิธีมิสซา

ร่วมพิธีเปิดและเสกอาคารเรียน ภราดารชานนท์	อุดมสูงเนิน	พร้อมด้วยตัวแทนครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	เข้าร่วมพิธีเปิดและเสกอาคารเรียนโรงเรียนพระแม่มารี
อุบลราชธานี	ในวันที่	22	ตุลาคม	2561	เวลา	10.00น.	โดยมีพระสังฆราช	ฟิลิป	บรรจง	ไชยรา	มุขนายกสังฆมณฑลอุบลราชธานี	เป็นประธานในพิธีฯ

ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ คพ.โรแบรต์ โกสเต หลุยส์ ภราดา	ดร.วิศิษฐ์	ศรีวิชัยรัตน์	พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู	เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีมิสซาปลงศพ	คพ.โรแบรต์ 
โกสเต หลุยส์	ในวันที่	7	มกราคม	2562	ณ	อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี

		Bro.	Dr.	Visith	Srivichairattana	together	with	teacher
representatives attended the funeral mass for Rev. Fr. Robert 
Costet	Louis	on	January	7,	2019	at	the	Immaculate
Conception Cathedral.

The Campus Ministry and Religion of Assumption College 
Ubonratchathani held a holy mass for the New Year and 
Children’s	Day	on	January	9,	2019	at	the	De	Montfort	Hall.
Fr. Thongdaeng Kaewprakop, assistant director of the Epiphany 
Seminary in Ubon Ratchathani celebrated the mass which was 
attended by the Brothers, teachers and students from primary 
2,	4	and	5	together	with	the	catholic	students	in	all	levels.

Bro. Rachanon Udomsungnern accompanied 
by teacher representatives of Assumption 
College Ubonratchathani attended the 
inauguration and blessing of a new school 
building at the Queenship of Mary
Ubonratchathani School held on October 
22, 2018 at 10.00 a.m. The ceremony was 
presided over by the Rev. Bishop Philip 
Bunjong Chaiyara, the bishop of Ubon
Ratchathani Diocese.

Funeral Mass for
Rev. Fr.Robert Costet Louis

Participation in Building
Inauguration

Holy Mass for 
the New Year and Children’s Day



Participation in Building
Inauguration

ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้น อ.1-อ.3 วันที่	6	 ธันวาคม	2561แผนกปฐมวัย	 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัย	1-3	 ครั้งที่	2/2561	ณ	 สวนสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี	เพื่อพัฒนาการเรียนรู้	กับการสัมผัสประสบการณ์	ท�าให้ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ต่าง	ๆ	มากมาย	ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน	อีกทั้งยังได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินควบคู่ไปกับองค์ความรู้ต่าง	ๆ	จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

On	January	6,	2019	the	Pre-school	Section	
organized a field trip joined by Kindergarten 
1-3	students	for	the	second	semester	of	
the academic year 2018 at the Ubon
Ratchathani Zoo. The activity aims to 
provide students with the opportunity to 
improve the quality of their learning in 
order to learn and gain more experiences 
having fun along with the knowledge from 
various sources outside the classroom.

K.1-3 Field Trip

ACU KINDERGARTEN



กิจกรรมบ้านสัมพันธ์รัก แผนกปฐมวัย	โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	จัดกิจกรรม	“บ้านสัมพันธ์รัก”	ประจ�าปีการศึกษา	2561	ในวันที่	19	มกราคม	2562	ณ	อาคารหลุยส์
มารี	 โดยมี	 ภราดา	ดร.วิศิษฐ์	 ศรีวิชัยรัตน์	 เป็นประธานเปิดงานฯ	 เพื่อให้ผู้ปกครองและครูสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน	 ส่งเสริมให้ครู	 ผู้ปกครอง	และ
นักเรียน	ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน	โดยมีกิจกรรมฐานต่างเรียนรู้ต่าง	ๆ	และการแสดงออกบนเวที	รวม	15	ฐาน

ACU KINDERGARTEN

website : www.acu.ac.th Email : acu28444@gmail.com

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  500 ถนนชยางกูร ตำาบลในเมือง  อำาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

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

https://www.facebook.com/ACU2508

   The	Pre-school	Section	of	Assumption	College
Ubonratchathani organized an activity “Baan Samphan
Rak” (Family Fun Day)for the academic year 2018 on 
January	19,	2019	at	the	Louis	Marie	Building;	Bro.	Visith	
Srivichairattana presided over the opening ceremony. 
The purpose of the activity is to build good relationship 
and understanding among the parents and teachers, 
encourage teachers, parents and students to do
activities	together	from	15	different	stations	full	of	fun	
and excitement.

Family Fun Day Activities


