
 
ประกาศโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

เรื่อง  ชื่อกิจกรรมชุมนุม  คุณครูท่ีปรึกษากิจกรรมชุมนุม  ประจําป#การศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 
ตามท่ีโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได)แต+งต้ังคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู)เรียน   

(กิจกรรมชุมนุม) ป#การศึกษา  ๒๕๕๙ (คําสั่งท่ี  ๐๘๗  /  ๒๕๕๙  ลว.  ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๙)  บัดนี้ 
มีนักเรียนรวมกลุ+มกันจัดข้ึนตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู)เรียน เพ่ือเติมเต็มศักยภาพ 
ของผู)เรียนตามเจตนารมณ�ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรมชุมนุม คุณครูท่ีปรึกษาชุมนุม สถานท่ีกิจกรรมชุมนุม 

๑. เกมส�คําคม คุณครูรัชนีกร  วงศ�สะอาด สํานักงานกลุ+มบริหารวิชาการ 
๒. เคมีฮาเฮ คุณครูวิลาสินี  พรรคพิง ห)องปฏิบัติการเคมี 
๓. เพลินเพลง คุณครูยุทธเดธณ� เรืองหิรัณเตชะกุล สํานักงานกลุ+มบริหารงบประมาณ 
๔. เล+าสู+กันฟGง คุณครูภัทราภรณ�  ลิมปHนิศากร สํานักงานกลุ+มบริหารแผนงานฯ 
๕. เศรษฐกิจพอเพียง คุณครูจุฑารัตน� สมมาตย� หน)าสํานักงานกลุ+มบริหารกิจการฯ 
๖. โปงลาง คุณครูพงศกร  สุวรรณศรี หอประชุม 
๗. โยทวาทิต คุณครูสิทธิศักด์ิ  พรมศรีแก)ว ห)องปฏิบัติการดนตรี 
๘. โอะริกามิ คุณครูชนิกานต�  คะนนท� สํานักงานกลุ+มบริหารกิจการฯ 
๙. กล+องสวยด)วยมือเรา คุณครูนันท�นภัส  สารพินิจ ลานเฟMองฟNา 

๑๐. ขับร)องเพลงลูกทุ+ง คุณครูธัญญา  ศรีสูงเนิน  
๑๑. คณิตคิดง+าย คุณครูสุวิมล  โคกคาน ห)องโสตทัศนศึกษา 
๑๒. คณิตศาสตร�กับมายากล คุณครูพรพิชิต  ทิทา ลานเฟMPองฟNา 
๑๓. คณิตศิลปHสวยด)วยเส)นด)าย คุณครูอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ห)องปฏิบัติการคณิตศาสตร� 
๑๔. ช+างเสริมสวย คุณครูอุไร  ครองผา ห)องซาลอน 
๑๕. ช+างประดิษฐ� คุณครูจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวท ห)องปฏิบัติการคหกรรม อาคาร ๓ 
๑๖. ดีเจเสียงใสๆ คุณครูปาริฉัตต�  ไวคํา ห)องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� ๒ 
๑๗. ต+อศัพท�อังกฤษ คุณครูสานิตย�  มหาหิงค� ลานหลังวิชาการ 
๑๘. ธนาคารโรงเรียน คุณครูเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ธนาคารโรงเรียน 
๑๙. ธนาคารโรงเรียน คุณครูกอบกุล  ใจปTUา ธนาคารโรงเรียน 
๒๐. ธรรมเฮฮา คุณครูพิมผกา  พิมพุฒ  
๒๑. นมถ่ัวเหลืองเพ่ือสุขภาพ คุณครูศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� โรงอาหาร 
๒๒. นักประดิษฐ�, ดาราศาสตร� คุณครูเชฐกร  ประชาโรจน� ห)องปฏิบัติการดาราศาสตร� 



๒ 

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรมชุมนุม คุณครูท่ีปรึกษาชุมนุม สถานท่ีกิจกรรมชุมนุม 

๒๓. นักประดิษฐ�รุ+นเยาว� คุณครูเวียงแก)ว  สะอาด ห)องแนะแนว 
๒๔. นักพฤกษศาสตร�รุ+นเยาว� คุณครูอรทัย  วงศ�สถิตย� ห)องแนะแนว 
๒๕. นันทนาการ คุณครูอุดม  พิมพ�เทศ ลานพระพุทธ 
๒๖. ประวัติศาสตร�น+ารู) คุณครูกานติมา  มุลทากุล ลานเฟMองฟNา 
๒๗. ฝXกหัดคัดอ+านเขียน คุณครูดวงใจ  มาตรวังแสง โรงอาหาร 
๒๘. พระพุทธศาสนา คุณครูสิริกาญจน�  ผาโคตร ห)องจริยธรรม 
๒๙. พฤกษศาสตร�น)อย คุณครูเมวดี  สุรนันท� บริเวณโรงเรียน 
๓๐. พับกระดาษ คุณครูภัทรา  การนา สํานักงานกลุ+มบริหารวิชาการ 
๓๑. พ่ีสอนน)อง คุณครูศิรินทิพย�  วงวิลาศ ข)างห)องสมุด 
๓๒. ฟุตบอล คุณครูคมสัน  สอโส สนามฟุตบอล 
๓๓. ภาษาไทยไม+ยากอย+างท่ีคิด คุณครูชนิดาภา  โสหา ห)องโสตทัศนศึกษา 
๓๔. ภาษาจีน Miss.ling hong LIAO ห)องเรียน 
๓๕. ภาษาอังกฤษ คุณครูมลิวัลย�  ยมโคตร ข)างหน)าห)องสมุด 
๓๖. มวยไทย คุณครูศศิกานต�  ยามสุข หน)าหอประชุม 
๓๗. มารยาทไทย คุณครูอรุณ  บุญชู ห)องจริยธรรม 
๓๘. รักษ�โลก คุณครูพงษ�สิริ  ชาบุตรศรี  
๓๙. รักษาดินแดน คุณครูพิสิษฐ� ดรจันทร�ใต)  
๔๐. วาดฟNอน ออนซอนเซ้ิง คุณครูรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ห)องปฏิบัติการนาฎศิลปH 
๔๑. วิชาการ คุณครูสิริณัฎฐ�  รักษาเคน สํานักงานกลุ+มบริหารวิชาการ 
๔๒. วิทย�หรรษา คุณครูเนตรนภา  คลังกลาง ห)องปฏิบัติการวิทยาศาสตร� 
๔๓. ศิลปHสร)างสรรค� คุณครูฐิติวรรณ  สารพิมพ� ห)องปฏิบัติการศิลปะ 
๔๔. ศิลปะประดิษฐ�จากลูกโปfง คุณครูนุกูล  ศรีโอษฐ� หน)าสํานักงานกลุ+มบริหารกิจการฯ 
๔๕. สนุกกับภาษาจีน คุณครูกานดา  เรืองวานิช ศาลาหน)าห)องโสต 
๔๖. สนุกตามยุค คุณครูประไพ สุโพธิ์ชัย ห)องปฏิบัติการคหกรรม 
๔๗. สหกรณ�ของเรา คุณครูอรณพ  คําแสน ห)องสหกรณ� 
๔๘. สังคมจําง+าย คุณครูเพ็ญนภา  สีสุกอง ห)องโสตทัศนศึกษา 
๔๙. สิ่งแวดล)อมศึกษา คุณครูศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ห)อง ม.๑/๖ 
๔๐. สืบเสาะศึกษาสื่อ คุณครูพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ห)องศูนย�วิทยาการ (แผนงาน) 
๕๑. สื่อสร)างสรรค� คุณครูรัตนา  กนกหงษา หน)าอาคาร ๒ 
๕๒. หนังสือมีชีวิต คุณครูช+อผกา  พิศพล ห)องแนะแนว 
๕๓. หมอภาษา คุณครูพัชนียา  ไชยรัตน� ลานเฟMPองฟNา 
๕๔. หมอลํา คุณครูอภิชาติ  คําวิเลิศ ห)องปฏิบัติการภาษาไทย 
๕๕. หรรษาไปกับ google map คุณครูธัญลักษณ�  ฐานะ ม)าหินอ+อนข)างห)องสมุด 
๕๖. ห)องสมุด คุณครูระเบียบ  ดวงมาตย�พล ห)องสมุด 
๕๗. อย.น)อย คุณครูธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� ห)องพยาบาล 



๓ 

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรมชุมนุม คุณครูท่ีปรึกษาชุมนุม สถานท่ีกิจกรรมชุมนุม 

๕๘. อัจฉริยะไอที คุณครูปริญญา  ศรีโบราณ ห)องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� ๓ 
๕๙. อุตสาหกรรมศิลปH คุณครูสมบูรณ�  วงวิลาศ อาคารอุตสาหกรรม 
๖๐. อุตสาหกรรมศิลปH คุณครูเอกชัย  ไชยรัตน� อาคารอุตสาหกรรม 
๖๑. Beauty tips คุณครูศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ลานหลังอาคาร ๑ 
๖๒. Crossword Game คุณครูณัฐธิดา  เหลาหา หน)าอาคาร ๒ 
๖๓. English for fun Miss. Veronice  Nguka ห)องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
๖๔. English Game คุณครูบัวลอง  พรนิคม ห)องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
๖๕. English music Mr. Paschal Wirdzenyuy Safeh หน)าสํานักงานกลุ+มบริหารกิจกรรมฯ 
๖๖. Mind  Mappinq คุณครูจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ห)องปฏิบัติการชีววิทยา 
๖๗. Running มาราธอน คุณครูอมร  สีหาโมก หน)าอาคาร ๑ 
๖๘. Science Show คุณครูกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์ ห)องปฏิบัติการฟ�สิกล� 
๖๙. Soft & Soap คุณครูอรวรรณ  พลทัสสะ ห)องปฏิบัติการวิทยาศาสตร� 
๗๐. TO BE NBUMBER ONE คุณครูอาภัสราวรรณ สุริยะโชติกุล ห)อง TO BE ONE 
๗๑. UBR Short Film คุณครูสมาน  ล้ําลอง ห)องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� ๑ 

 
 จึงประกาศมาให)ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

 
(นายบวร  ใจปTUา) 

ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


