
วัน ท่ี  6 มกราคม 2564 นายวิรั ช  ชูสิ น  ผู้อ านวยการ  พร้อมด้วย  นายสา โรจ  แก้ วมณี  แล ะ
นางสาวกรธิดา กิมาคม รองผู้อ านวยการ เป็นตัวแทนคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา มอบกระเช้าอวยพรและขอพรปีใหม่เนื่องในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ จากผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาเขต 16 และกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 8 มกราคม 2564 โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายอาร ีดิเรกกจิ ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะคร ูและนักเรยีน เข้า
ร่วมพิธี โดยมีกิจกรรม พิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพเพื่อถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และตัวแทน
นักเรียนกล่าวค าส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาจากคณะครู
แก่นักเรียน พิธีจัดข้ึน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี  8 มกราคม 2564 นายวิรชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา ร่วมกับ คณะผู้บริหาร 
และตวัแทนครู กลุ่มโรงเรยีนในพระราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เชิญแจกันดอกไม้
พระราชทาน และร่วมลงนามถวายพระพร เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา ณ วังศุโขทัย



วันท่ี 12 มกราคม 2564 นายสาโรจ แก้วมณี และนางสาวกรธิดา กิมาคม รองผู้อ านวยการ เป็นตัวแทน
ผู้อ านวยการ คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา มอบของขวัญ
อวยพรและขอพรปีใหม่แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมในเขตบริการ และเยี่ยมอาการป่วยของนักเรียนท่ีประสบ
อุบัติเหตุพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ



วันท่ี 14 มกราคม 2564 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็น
ตัวแทนผู้อ านวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.พงศ์ศักดิ์ สังข์ถาวร ในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมสงขลาวิทยาคม อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา



วันท่ี 15 มกราคม 2564 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับ
มอบหมายจาก นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนท่ีได้เข้าร่วมโครงการครอบครัว
พอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน โดยได้รับรางวัลระดับดีเด่นระดับภาคใต้ มีครูผู้ขับเคลื่อนโครงการ คือ 
คุณครูศราวุธ แก้วบุตร อีกท้ังครูและนักเรียนได้มอบประกาศนียบัตรโครงการครอบครัวพอเพียงแก่โรงเรียน 
ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 22 มกราคม 2564 นายวริชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม
พระปรมานุชิตชิโนรสกิจกรรมวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนท่ีท าความดี ณ ลาน
กิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 22 มกราาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดงความ
ยินดีและขอต้อนรับ คุณครูปฐภูมิ ขุนทอง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าสู่รั่วเหลือง -ฟ้า 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา



วันท่ี 22 มกราาคม 2564 โรงเรยีนมธัยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  โรงเรียนเสมือน
ออนไลน์โดยเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน VirtualSchool แก่คณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา โดยมี
นายวิรัช ชูสิน เป็นประธาน และรองผู้อ านวยการ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์ไร้พรมแดนโรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 25 มกราคม 2564 นายวริชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา มอบเกียรติบัตรแก่
นักเรียนท่ีได้เข้าร่วมการแข่งขนักีฬาเซปักตะกรอ้หญิงในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ เขต 9 ครั้งที่ 42 
จังหวัดสตูล ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีคุณครูผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูนวฤทธิ์ ศรีสุข ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 28 มกราคม 2564 ตัวแทนนักเรียนท่ีรับผิดชอบโครงงานคณุธรรมย้อมสี ย้อมใจ ย้อมใหม่ให้ดูดี ภายใต้ 
"ปณิธานความดี ท าความดีเริ่มได้ที่ใจเรา" มอบหน้ากากอนามัยซึ่งจัดซื้อด้วยเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายชิ้นงาน แก่
ผู้บริหารตัวแทนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เพื่อใช้ในการแจกจ่ายแก่นักเรียนท่ีขาดแคลนต่อไป



วันท่ี 28 มกราาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดอบรมการให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งมะขาม เข้ามาให้
ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 29 มกราคม 2564 นายวริชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา มอบเกียรติบัตร
แก่คณะครูท่ีได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” เนื่องในวันครู ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สหวิทยาเขต “นครหาดใหญ่” ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 29 มกราคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดการอบรมวินัยจราจร แก่นักเรียนโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาท่ีได้พารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน โดยมีวิทยากรจาก สถานีต ารวจภูธรรัตภูมิ เข้ามาให้
ความรู้แก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 18-29 มกราคม 2564 ฝ่ายวชิาการโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา ได้มีการนิเทศการสอนครผููส้อน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน มีการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน า เพื่อท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนักเรียน 


