
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บรหิาร ครู นักเรียน และบคุลากรทางการศกึษา โรงเรยีนมธัยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นายวิรัช  ชูสิน มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 
2 สงขลา ด้วยความยินดียิ่ง



วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บรหิาร ครูและนักเรียนโรงเรยีนมธัยมสริิวณัวรี ๒ สงขลา ขอต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมจาก โรงเรียนหนองพลับวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้มาเยี่ยมและศึกษาดูงาน
โรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา



วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ได้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสะท้อนผลการด าเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู จัดโดยส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยใช้กระบวนการ PLC สนับสนุนโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ โรงแรม
เซาท์เทิร์น แอร์พอร์ต อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บรหิาร ครู และบคุลากรโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา ขอแสดงความ
ยินดีและขอต้อนรับ คุณครูสมศักดิ์ นวลสุชล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม และคุณครู
วรรณาภรณ์  ผลรัตนไพบูลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่รั่วเหลือง-ฟ้า โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี 2 สงขลา



"รู้หน้าที ่มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม"
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็น

ตัวแทนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์



วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บรหิาร และคณะคร ูโรงเรียนมธัยมสริวิัณวรี 2 สงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สานสัมพันธ์เครือข่ายทางวิชาการ มีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระดับกลุ่มโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีเวทีเสวนา และการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพร่วมกัน ณ 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา



วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจ าภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ภาคเช้าประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 และภาคบ่าย 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมตอนปลาย พร้อมทั้งพบครูที่ปรึกษาในแต่ห้องเรียน 
ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มีการส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นเพื่อรับมอบ
วุฒิบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร S.S.B.T.C รุ่น ตง.001/2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง จัดโดยสโมสรลูกเสืออาสาศรีตรังร่วมกับส านักงานลูกเสือจังหวัดตรัง



วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายวิรัช  ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และคณะ
ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สุภาพ ยะพงศ์ ในโอกาสรับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
และเข้าเยี่ยมแสดงความยินดีกับ ผอ .สง่า นาวารัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช



วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ได้มีการเดินทาง
ไปส่ง คุณครูเสาวลักษณ์ คีรีเพ็ชร เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาใหม่ โรงเรียนเฉลิมราษฎร์
ประชาอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 



วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ได้เข้าร่วมการ
ประชุมปฏิบัติการจัดตั้งค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส าหรับกลุ่มโรงเรียนในโครงการ
พระราชด าริ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี



โดยทางโรงเรียนมีการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน 
อีกทั้งยังมีการเลือกรายวิชาเพิ่มเติมของนักเรียน มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 

และนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าก่อนเข้าสถานศึกษา



วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา มีการจัดประชุมคณะผู้บริหาร คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา



วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มีการส่งลูกเสือ จ านวน 1 หมู่ เข้าร่วม
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาซ่ึงจัดโดยอ าเภอรัตภูมิโดยก าหนดจัดกิจกรรมที่
โรงเรียนบ้านชายคลอง หมู่ 3 ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา



วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดง
ความยินดีกับนักกีฬาตะกร้อหญิง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศเซปักตะกร้อหญิงใน
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขต 9 ครั้งที่ 42 จังหวัดสตูล และได้เป็นตัวแทน เขต 9 ไปแข่งขัน
ระดับประเทศที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้



วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2563  เพื่อร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 และขับเคลื่อนนโยบายการ
บริหารงานและด าเนินการกิจกรรมของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายวิรัช  ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบหมายให้
คุณครูศราวุธ แก้วบุตร เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน”
โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคใต้ มอบโดยผู้แทนนายกรัฐมนตรี ดร .คุณหญิงกัลยา 
โสภณพนิช ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย



วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา พร้อมด้วย รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุง 
บริเวณวัดควนปรง หมู่ที่ 2 ต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง


