
วันท่ี 3 มีนาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับการตรวจสอบหลักฐาน การด าเนินงาน
ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา คนละ 2,000 บาท ให้แก่
นักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเจ้าหน้าท่ีจากเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 4 มีนาคม 2565 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา ได้รับ
มอบหมายจาก นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจ าปี 2565 ของอ าเภอรัตภูมิ โดยมีปลัดอาวุโส 
อ าเภอรัตภูมิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอ าเภอรัตภูมิ





วันท่ี 7 มีนาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา ได้ต้อนรับครูและนักกีฬา โดยมี ผอ.สุเทพ หมาดแน้ง และรอง 
ผอ. วัชระ ดีเอียด จากโครงการสานฝันการกีฬาระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้





วันท่ี 10 มีนาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบหมายให้ 
นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และนายพิชัย บุญชูประภา รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมสริิวัณวรี ๒ สงขลา เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญบรรพชนคนสงขลา ของ
อ าเภอรัตภูมิ เนื่องในโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (วันสงขลา) ประจ าปี 2565 ณ วัดใหม่ทุ่งคา



วันท่ี 11 มีน่คม 2565 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้าร่วมการ
อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สู่ความ
เป็นเลิศด้านดิจดทัลเทคโนโลยีและจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ตามมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ ผ่านระบบ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom





วันท่ี 14 มีนาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
นางกรธดิา สงนุ้ย รองผูอ้ านวยการฝา่ยวิชาการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กลุ่มห่วงใยพิเศษ เพื่อปรับแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาในการแก้ 0,ร,มส



วันท่ี 15-16 มีนาคม 2565 นายพิชัย บุญชูประภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา 
พร้อมด้วย นายอุดม หล าเบ็ลส๊ะ ผู้ก ากับลูกเสือโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับมอบหมายจาก
นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
จัดตั้งและด าเนินงานโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแมนดาริน แมน
เนจ บาย เซ็นเตอร์พอยต์ กรุงเทพมหานคร



วันท่ี 17 มีนาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย
นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และนายพิชัย บุญชูประภา รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา อีกท้ังตัวแทนครู เข้าร่วมพิธีท าบุญถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ใน
โอกาสครบรอบวันเสด็จฯอ าเภอรัตภูมิ ณ ศาลาประชาคม อ าเภอรัตภูมิ



วันท่ี 22-25 มีนาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มีส่วนร่วมทีมวิจัยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตรวจเยี่ยม โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ และความหวัง ณ โรงเรียนตาเนาะแมเราะ
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา



วันท่ี 22 มีนาคม 2565 คุณครูศราวุธ แก้วบุตร และคุณครูสถานันท์ เนาวรัตน์ ได้น าสภานักเรียนเข้าร่วม
โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กอง
พัฒนาสังคมเป้าหมายพิเศษ ณ ท่ีท าการนิคมสร้างตนเอง
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