
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน ให้ร่วมเป็นเกียรติในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา



วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายงานอนามัย โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการ
ทดสอบสมรรถภาพและตรวจสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2564 ให้แก้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อหารือเก่ียวกับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On-Site และมีการอบรมให้ความรู้คณะครู
เก่ียวกับการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
ทุ่งมะขาม ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจ าภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทราบผลการด าเนินการ นโยบายการบริหารจัดการที่ผู้ปกครองควรรับทราบ พร้อมทั้ง
เป็นการท าความเข้าใจถึงมาตรการและรับฟังค าชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและร่วมกันวางแผนในการด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อความรอบคอบระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน
คุณธรรมของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น รูปแบบออนไลน์ โดยมี นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยม

สิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วยท่านรองผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet



วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้ส่งนักเรียนเข้าทดสอบค่าย
อบรมวิชาเคมี วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่  18  (18th IJSO) ค่าย 1
ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์สนามสอบ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย



วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย
รองผู้อ านวยการ ให้การต้อนรับและร่วมนิเทศกับคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ
(Co-Supervisor) กิจกรรมเปิดชั้นเรียนวงรอบที่ ๑ โดยมีนายวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และศึกษานิเทศจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
โดยได้ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่คุณครู CS ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียน ให้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียนออกกลางคัน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
“พาน้องกลับมาเรียน” โดยรายงานผลการติดตามผ่านระบบ “พาน้องกลับมาเรียน” ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน
คุณธรรมของนักเรียนในรอบ Final (The best moral project) รูปแบบออนไลน์ โดยมี นายวิรัช ชูสิน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ให้เกียรติเป็นประธาน
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet



วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
ได้เข้าร่วมการอบรมด้านพลังงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน กลุ่มโรงเรียนใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร



วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ต้อนรับ
คณะนิเทศอาสาฯ สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุ วพัฒน์ โดยท่าน ผศ .ไกรสร ศรีไตรรัตน์ และ
ท่าน ผอ.สุวรรณ อุมาสะ นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ณ ห้องศูนย์
เทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อหารือเก่ียวกับการสอบ การเข้ารับประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
จบการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 และมาตรการป้องกันการติดเชื้อ



วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัด
กิจกรรมการสอนเสริมเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนในโครงการ MEP (Mini English Program) โดยมี 
นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วยท่านรองผู้อ านวยการโรงเรียน ให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet



วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมท าบุญไหว้เจ้าที่โรงเรียน เพื่อ
อุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพนับถือ ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดสอบ O-NET ให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 142 คน โดยมีมาตรการป้องกันและคัดกรอง มีการวัด
อุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และให้นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้า
สถานศึกษา



วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  พร้อมด้วย
คณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้ารับรางวัล “ครูดีเด่น” ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ( วิทยาเขต นครหาดใหญ่ )  ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย



วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลา เข้าแข่งขันกีฬาเปตอง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมชิงแชมป์ภาคใต้ 
ณ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 โดยมีคุณครูผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูจริญ อินทร์ทอง



วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา โดย นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
จัดโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
และเขตพื้นที่ใกล้เคียง



โครงการ SMA และ MEP 



วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมการสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้
ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 รูปแบบ On-Site โดยมีมีมาตรการป้องกันและคัดกรอง มีการวัด
อุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าสถานศึกษา



วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางกรธิดา สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565
จ านวน 67 คน ณ ลานเข้าแถวหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เป็นตัวแทนในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ด้วยระบบทางไกล Video Conference (Zoom)



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  ได้มอบหมายให้ 
คุณครูอดุม หล าเบล็สะ๊ ผู้ก ากับลูกเสือโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ เพื่อขับเคลื่อนผู้เรียนสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และเข้ารับโล่เกียรติยศ 
“โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ” ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2564 จาก ดร.อัมพร พินะสา 
เลขาธิการ สพฐ. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร



วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดม หล าเบ็ลส๊ะ
ผู้ก ากับลูกเสือโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ที่ได้รับเข็มลูกเสือ "เสมาเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ" ตามทะเบียนเลขที่ ค.047/2564 โดยมีท่านเจษฎา จิตรัตน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลาในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
สงขลา
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