
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 คณะผู้บรหิาร ครู และบคุลากรโรงเรยีนมธัยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดงความยินดี
และขอต้อนรับ คุณครูภูริน  จงรัตน์ กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน เข้าสู่รั่วเหลือง-ฟ้า โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2
สงขลา



วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี2 สงขลา  ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร
ราชธิดา โดยมี คณะผูบ้รหิาร คณะครู และนกัเรยีน เข้าร่วมพิธี โดยมีกิจกรรม พิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ
เพื่อถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และตัวแทนนักเรียนกล่าวค าส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีจัดขึ้น ณ 
หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวร ี2 สงขลา



วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานสาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมออกแบบสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม 3 มิติ (SketchUp 2018)  ซึ่งได้มีวิทยากรจาก
ภายนอกมาอบรมให้ความรู้ โดยมี นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มงานวิชาการเป็น
ประธานกล่าวเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็น
ประธานด าเนินการประชุมร่วมด้วย นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 และคณะท างานประจ าสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน "โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง" ของสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ มี 7 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย โรงเรียนควนเนียงวิทยา โรงเรียนบางกล่ าวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนพลวิทยา โรงเรียน
รัตภูมิวิทยา โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ และโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 
หลังจากการเสร็จการประชุมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญก าลังใจให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 3 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนปากจ่าวิทยา โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา และโรงเรียนสงขลาวิทยาคม



วันที่ 3-5 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา ไดเ้ข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร จัดขึ้นโดยโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดน่าน



วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
และคณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5
ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา



วันที่  7 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมสริวิัณวร ี2 สงขลา ร่วมกับ คณะผู้บรหิาร และตวัแทนครู กลุ่ม
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา ณ วังศุโขทัย



วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียน และคณะครู ได้เดินทางไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ที่ประสบอุบัติเหตุ ได้แก่ นายสิรภีร์ สังฆโต ม.3/8 และนายรัชชานนท์ ปราบณรงค์ 
ม.3/10 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่



วันที่ 10 ธันวาคม 2563 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมสริวิัณวร ี๒ สงขลา  พร้อมด้วย
นายไพฑรูย์ พทิักษปทัมกร รองผูอ้ านวยการโรงเรียนมธัยมสริวิัณวร ี๒ สงขลา  คณะคร ูและนกัเรยีน ได้เป็น
ประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายฉันทัช ศรีชูทอง นักเรียนชั้น ม.3/7 ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วัดป่าบอนบน



วันที่ 11 ธันวาคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ได้น านักเรียนโครงการ MEP เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ SOUTHERN EP/MEP OPEN HOUSE 2020 

ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคใต้ 
Southern EP MEP 2020

1. Storytelling = silver medal 
2. Singing contest = silver medal 
3. Skit = bronze medal 
4. Spelling bee = participated
5. Speech contest = participated
6. Multi skills = participated 



วันที่ 11 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดง
ความยินดีกับ นางสาวสุภรัตน์ โพธิ์สาราช ที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลระดับชมเชย การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
และร้อยกรองพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสกิจกรรมวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร



วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ตัวแทนครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบเงินบริจาคแก่ 
มูลนิธิกู้ภัยรัตภูมิธรรมาวาส (กู้ภัยรัตภูมิ) และศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

ภายใต้กิจกรรมโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ท าความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”



วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันขรรค์ชัยร าลึก”
ณ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์



วันที่ 15-18 ธันวาคม 2563 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เข้าร่วม 
”โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ” เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อรับมือกัลป์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของเยาวชน 
และการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๙) ณ โรงแรมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี



วันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร่วมต้อนรับ      
นายศังกร รักชูชื่น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และคณะ มาตรวจเยี่ยมและติดตาม
การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 



วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา มีการจัดประชุมกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องวิทยบริการ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2
สงขลา



วันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ได้มีการเดินทางไป
ส่ง คุณครูดวงเพ็ญ เมียนแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาใหม่ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ
ประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา



วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ าเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชด าเนินกลับกรุงเทพมหานคร



วันที่ 19 ธันวาคม 2563 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย
ตัวแทนครู เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาครูด้วยกระบวนการแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จัดโดยเทศบาลนครสงขลาร่วมกับคุรุสภา และมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี 
ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธาน และแขกผู้มีเกียรติจากส านักงานเลขาธิการ
คุรสุภา คณะกรรมการก ากับติดตามจากมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมมวีว่า จังหวัดสงขลา 



วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายไพฑูรย์ พิทักษปัทมกร รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้
มอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการฯ กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจ าปี 2563
ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มีการเดินทางไป
ส่ง ท่านรองไพฑูรย์ พิทักษปัทมกร รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เนื่องจากได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา



วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับมาตรฐานตัวชี้วัดและเทสบลูพริ้น (Test Blue Print) โดยขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการตามแนวทางของครู CS แก่คณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา โดยมี นายวิรัช ชูสิน เป็น
ประธาน และรองผู้อ านวยการให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะครู และ
ตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวกองเนตรนารี โดยได้รับรางวัลชนะการประกวดระเบียบ
แถวกองเนตรนารรีะดบัจงัหวดัสงขลา  และรางวลัชมเชยระดับประเทศ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสริิ
วัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทน
นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือก เขตการแข่งขันที่ ๙ 
จังหวัดสตูล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่  ๒๐ - ๓๐ พฤศจิกายน 2563 “นครีสโตยเกมส์”
ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 30 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาส (Christmas Day) และกิจกรรมวันปีใหม่ โดยกิจกรรมมีการตอบค าถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาสเพื่อรับ
ของรางวัลมากมาย และมีการจับสลากของขวัญปีใหม่เพื่อมอบแก่นักเรียน โดยมี นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการ
โรงเรียน กล่าวอวยพรนักเรียนเน่ืองในวันปีใหม่ และมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์แยกเป็นห้องเรียนตามเขตพื้นที่


