
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายวิรัช  ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา รองผู้อ านวยการ
โรงเรยีน คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร เน่ืองในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2565 ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และคณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา เข้าร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ได้แก่ 
คณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่  2 มิ ถุนายน 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสาโรจ แก้วมณี 
และนายพชิัย บุญชูประภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ท่านศังกร รักชูชื่น ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสงขลา สตูล เดินทางมาตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On-Site ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าเดือนมิถุนายน เพื่อก ากับติดตามเก่ียวกับการด าเนินงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของคณะครู
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา และรายงานผลการประเมิณคุณภาพตนเอง (SAR) ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 1
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายสาโรจ  แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อม
ด้วย ตัวแทนครู ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพร แลพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย
มงคล เน่ืองในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
พุทธศักราช 2565 ณ หอประชุมอ าเภอรัตภูมิ



วันที่ 4 มิถุนายน 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย ตัวแทน
คณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เข้าร่วมพิธีท าบุญทอดผ้าป่า โดยมียอดเงินท าบุญของนักเรียนและ
คณะครูรวมทั้งสิ้น 11,000 บาท ณ โรงเรียนส านักสงฆ์ศรีวิชัย อ.รัตภูมิ จ.สงขลา



วันที่ 5 มิถุนายน 2565 นายพิชัย บุญชูประภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา พร้อม
ด้วย นายอุดม หล าเบ็ลส๊ะ ผู้ก ากับลูกเสือโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม
บุคลากรทางลูกเสือ "ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (B.T.C)” ให้แก่นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาสาขาการศึกษาปฐมวัย ณ ค่ายรัตรสาร



วันที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงเรยีนมธัยมสริิวณัวร ี๒ สงขลา จัดกิจกรรมท าพานไหว้ครูและการประกวดพาน
ไว้ครู เพื่อใช้ในการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565 และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้องค์ประกอบ ความหมายของพาน
ไว้ครู ที่มี ธูป เทียน และดอกไม้ ดอกไม้ แล้วที่ขาดไม่ได้ในพานไหว้ครู คือ หญ้า แพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และ
ดอกเข็ม ซ่ึงดอกไม้แต่ละอย่างล้วนมีความหมายทั้งสิ้น



วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565
เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ผู้ประสิทธ์ิวิชาความรู้ให้ และ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทยและธ ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย 
โดยมี นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หน้าเสาธงโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สภานักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธาน
คณะกรรมการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง และยังมีการจัดสภาพแวดล้อมเป็นการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์แบบ
ณ หน้าห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เพื่อพัฒนาเขตพื้นที่ให้สะอาดและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากครูที่ปรึกษาและนักเรียน



วันที่ 11 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการว่าย
น้ าเพื่อชีวิต “Life Saving” ประจ าปี 2565 โดยมีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นผู้จัด
โครงการในครั้งน้ี



วันที่ 12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในรูปแบบ 
On-Site ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเปิดเรียน
แบบ On-Site ที่ผ่านมา การรายงานผลการพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้น าข้อสรุปจากการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถ่ิน และคณะกรรมการ เก่ียวกับระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย 
และทรงผมของนักเรียนมาชี้แจ้งให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ โดยแบ่งช่วงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออกเป็นช่วง
ตามช้ัน และจะมีการพบปะครูที่ปรึกษาในแต่ห้องเรียน 



วันที่ 13 มิถุนายน 2565 คณะผู้บรหิาร ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดู
งานจากโรงเรียนโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ และโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องโรงเรียน
คุณธรรมของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายศราวุธ แก้วบุตร ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับมอบหมายจาก
นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน ให้น าตัวแทนนักเรียนจ านวน 50 คน เข้าร่วมงานจิตอาสาส านึกรักบ้านเกิด 
คลองภูมี โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ท่าน สส .เดชอิศม์ ขาวทอง ท่านแม่ทัพภาค4 ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีในครั้งน้ี



วันที่ 14-17 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรม ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสภานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากร
ทางการลูกเสือ น้อมน าโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยมี ท่านวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด



วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
พร้อมด้วย ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับมอบหมายจาก นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการ
โรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา ให้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มห่วงใยพิเศษ เพื่อปรับแนวทางการแก้ไข
ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0,ร,มส จ านวน 29 คน



วันที่ 18 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
จัดกิจกรรมค่าย STEM เพิ่มทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี นายสาโรจ แก้วมณี 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา ได้รับมอบหมายจาก นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา ให้เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 18 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
จัดน านักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วม กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล โดยมีกิจกรรมการเรียนดู
ดาว การฝึกใช้งานกล้องโทรทรรศน์ และสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจ ณ หอดูดาวเฉลิมพระ เกียรติ ๗ รอบ 
พระชนมพรรษา สงขลา



วันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดงความ
ยินดีและขอต้อนรับ คุณครูฮาซานี  อุมาสะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เข้าสู่รั่วเหลือง-ฟ้า โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี 2 สงขลา



วันที่ 20 มิถุนายน  – 1 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาแห่ง
มิตรภาพ “รัตภูมิสัมพันธ์” ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเล่นกีฬา เกิดความ
รักสามัคคีในหมู่คณะ และประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน โดยมีรายการแข่งขัน ได้แก่ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล
ชาย-หญิง ตะกร้อชาย เปตองชาย-หญิง กีฬาพ้ืนบ้าน ณ สนามกีฬากลางเทศบาลต าบลก าแพงเพชร



วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ครูสมศักดิ์ นวลสุชล และครูอุไร สันหมาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมวิทยา 
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้าร่วมการสัมมนาประวัติศาสตร์สงขลา ครั้งที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่
ประกวดกิจกรรมฐานจรวดขวดน้ า Water Rocket มี 3 รางวัลได้แก่ 1.ยิงไกล 2.แม่นย า 3.สร้างสรรค์



วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรม
วันสุนทรภู่ โดยมี นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 27 มิถุนายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ได้น าตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันการเดินสวนสนามของ เนตรนารี กระบวนการและระเบียบแถว 
ณ สนามกีฬากลางต าบลก าพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา



วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เข้าร่วมการประชุม
การด าเนินงานโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ครูศราวุธ แก้วบุตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมวิทยา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้และกิจกรรมนันทนาการ ในการเข้าร่วมโครงการค่าย
ผู้น านักเรียน เครือข่ายคูหาสัมพันธ์

โรงเรยีนเข้าร่วมดงัน้ี 
- โรงเรียนส านักสงฆ์ศรีวิชัย 
- โรงเรียนวัดคูหาใน 
- โรงเรียนวัดเจริญภูผา 
- โรงเรียนบ้านควนขัน 
- โรงเรียนชุมชนโคกค่าย 
- โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
- โรงเรียนวัดจังโหลน 
- โรงเรียนวัดไทรใหญ่



วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบเกียรติ
บัตรให้กับวิทยากรและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย STEM เพิ่มทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 


