
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดอบรมและให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้า
ในสถานศึกษา เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 โดยมีวิทยากร นายบุญส่ง อยู่นุ่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุ่ง
มะขาม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา



วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรม SGS เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้โปรแกรม SGS
โดยมี นางสาวธันย์รดา เนติ รองอ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ นางอมราวดี รัตนพันธ์ นางอรสา อุ
เหยะ และนางสาวรัตนา กล้าศักดา ครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เป็นวิทยากรในครั้งน้ี ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา



วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ครั้งที่ 2/2565 ด้วยระบบทางไกล Video 

Conference (Zoom)



วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมพร้อมและชี้แจงแนวทางในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ 
On-Site และมีการแนะน าคุณครูใหม่พร้อมทั้งต้อนรับเข้าสู่รั่ว เหลือง-ฟ้า อย่างเป็นทางการ อีกทั้งก ากับติดตาม
เก่ียวกับการด าเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา ของคณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ณ ใต้ถุนอาคาร
เรียน 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับระดับความรู้ของนักเรียนให้มีความ
ใกล้เคียงกัน และน าผลการประเมินปรับพื้นฐานมาพัฒนาคุณภาของผู้เรียนต่อไป





วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับเชิญให้เข้า
ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นเก่ียวกับ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา พื้นที่นวัตกรรม การ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัย และการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก กับคณะกรรมาธิการ
การศึกษาวุฒิสภา ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย



วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนด้วย
ระบบออนไลน์ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ของโรงเรียน 
และช่องทาง Youtube SWR 2 Channel เพื่อชี้แจงเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่จะถึงมาตรการ
การเปิดเรียนแบบ On-Site และการดูแลนักเรียนในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยภาคเช้า
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 และภาคบ่ายจะเป็นการพบปะครูที่ปรึกษาในแต่ห้องเรียน 



วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะผูบ้รหิาร ครูและนกัเรยีนโรงเรยีนมัธยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา ต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจากโรงเรียนนบพิต าวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานงบประมาณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสรา้งความเขา้ใจงานแผน งานการเงิน และพัสดุ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการท างานงานแผน งานการเงิน และพัสดุ โดยมี นายสาโรจ แก้วมณี รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นประธานในครั้งน้ี ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา



มีมาตรการป้องกันรักษาระยะห่าง แยกบริเวณเข้าแถวในแต่ละระดับชั้น คัดกรองวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
และนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าสถานศึกษา



วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสาโรจ แก้วมณี 
และนายพิชัย บุญชูประภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ท่านวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และศน.วีระศักดิ์  บุญญาพิทักษ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยม เน่ือง
ใน วันเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดอบรมวิธีการกรอกข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC (Data Management Center) ให้กับครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
นายสาโรจ แก้วมณ ีและ นายพิชัย บุญชูประภา รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเข้า
รับการปฏิบัติงานโนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ของนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู



วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
นายพิชัย บุญชูประภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และนายโชคชัย ชัยธรรมโชค
ผู้อ านวยการโรงเรียนควนเนียงวิทยา ได้เข้าเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site 100% ของ
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา โดยมี นายกิตติ์ภูมิ คงศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา และคณะครู ให้การต้อนรับ



วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 4 “สงขลาเกมส์” โดยมีผลการแข่งขันได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 2 รายการ ได้แก่ กีฬาแฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมหญิงและทีมชาย ได้เป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อไปแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดพัทลุง



วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ได้มีการเดินทาง
ไปส่ง คุณครูณัฐพล ศรีสวัสดิ์ เน่ืองในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาใหม่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จังหวัดปัตตานี



วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารการ
จัดการของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สอดคล้องกับการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่สมตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูป
การศึกษา ดังน้ันเพื่อให้การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย



วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
ประจ าปี 2565 ใน 4 จุดภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom



วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายอารี ดิเรกกิจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานด าเนินการประชุม
เพื่อแจ้งเก่ียวกับผลการด าเนินงานในการเปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อีกทั้งหารือ
เก่ียวกับการก่อสร้างหอประชุมโรงเรียน การไว้ทรงผมของเด็กนักเรียน การปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ลานอเนกประสงค์
บริเวณศาลพระภูมิ การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) และแนะน าครูใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ 
นางสาวสวรินทร์ กาญจนา นางสาวอริสรา มุสิกรักษ์ และนางสาวสายใหม่ ยอดเก้ือ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบเกียรติ
บัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 4 “สงขลาเกมส์” โดยมี
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ ได้แก่ กีฬาแฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมหญิงและทีมชาย ได้เป็น
ตัวแทนภาคใต้เพื่อไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดพัทลุง



วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการประชุมหัวหน้าห้องและตัวแทนนักเรียน โดยได้น าข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถ่ิน และคณะกรรมการนักเรียน ตาม ข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทรงผมนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ ชี้แจงต่อหัวหน้าห้องทุกห้องตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็นของตัวแทนนักเรียนเพิ่มเติมก่อนออกระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย และทรงผมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานอนามัย โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้ผสานงานกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลทุ่งมะขาม เพื่อการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (Covid Vaccine) 
เข็มที่ 3 ให้กับนักเรียน จ านวน 123 คน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เด็กหญิงนิรชา นิ่มเกต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา เป็นนักเรียนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้
เข้ารับการติดตามและตรวจเยี่ยมผลการเรียน ปัญหาความต้องการและรับขวัญก าลังใจโดยประธานแม่บ้าน
มหาดไทยจังหวัดสงขลา และคณะ



🔰รายชื่อตัวแทนเยาวชนแห่งชาติ ทีมชาย🔰
1.นาย อธิยุต แก้วจันทร์
2.ณัฐสิทธ์ิ พลชัย
3.ณัฐพล เรื่องมณี 
4.กิตติกร คงคล้ายแก้ว 
5.สันติภาพ เสนีย์
6.ปภินวิทย์  ขลุกเอียด 

🔰รายชื่อตัวแทนเยาวชนแห่งชาติ ทีมหญิง🔰
1.นางสาวกัญญาพัชร บัวเนี้ยว     
2.นางสาว อารียา เพชรน้อย
3.นางสาวสุธารินี ทองมีขวัญ
4.นางสาวนภัสกร จิตมาเส         
5.นางสาวพรรพษา ขุนนุ้ย           
6.นางสาวนิรชา นกแก้ว
7.นางสาวจิรัฐิพร อ่อนด้วง
8.นางสาวปรัสกร จิตนุรักษ์         
9.นางสาวณิชานาฏ เพชรพันธ์
10.นางสาวจินดาภา รักษ์วงศ์       
11.นางสาวธนัญชนก เพ็ชรสังข์    
12.นางสาวกัญญาณัฐ ฝอยทอง   
13.นางสาวศิรภัสสร พรหมนวล
14.นางสาวกุลธิดา นิลวุฒิ

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 4 
“สงขลาเกมส”์ โดยมีผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลศิ 2 รายการ ได้แก่ กีฬาแฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมชาย และ

ทีมหญิง ได้เป็นตัวแทน 4 ภาค เพื่อไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดพัทลุง



วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน และงานเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ ได้มอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร
ที่หายป่วยจากโรคโควิด 19 (COVID-19) ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา



วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
นายพิชัย บุญชูประภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้ก ากับลูกเสือโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดการ
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยมีวิทยากรจากภายนอกเข้าร่วม
ประชุมในครั้งน้ีด้วย ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
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