
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ครูฟู ไรดา ธรรมนิยมกุล และครูอัณณ์ญาลักษณ์ ภูมิพันธ์  กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับมอบหมายจาก นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการ Southern 

EP/MEP Open House 2022 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา



วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายพิชัย บุญชูประภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา ได้เข้า
ร่วมการประชุมสัมมนารองผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล 
เรื่อง “กฎหมาย ป.ป.ช.ที่ควรรู้ ส าหรับการปฏิบัติราชการ” ณ ห้องประชุมสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



วันท่ี 2 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
จัดน านักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โครงการ SMA ทัศนศึกษาหอดูดาว โดยมีกิจกรรมการเรียนดูดาว การฝึกใช้
งานกล้องโทรทรรศน์ และสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าท่ีน่าสนใจ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษา สงขลา



วันท่ี 2 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
จัดน านักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพิ่มพูนทักษะวิทย์ ฯ ม.ปลาย 
เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ



วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
หรือ "วันลูกเสือแห่งชาติ" ประจ าปี 2565 โดยมีการท าพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี
ทุกหมู่เหล่า เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย พร้อมเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุข
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ



วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุว
กาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี 2565



วันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา น าโดยนายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา รองผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน “กันเกราเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การ
สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมี นายอาคม บุญญโส
นายอ าเภอรัตภูมิ เป็นประธานพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นายสาโรจ แก้วมณี 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติฐานะรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ จากสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย



วันท่ี 18-20 กรกฎาคม 2565 คณะผูบ้รหิาร คณะครู พร้อมดว้ยนักเรียน โรงเรยีนมธัยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
เข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "โรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕๖๕" มีกิจกรรม
การแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร



วันท่ี 19-22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมการสอบเพื่อวัดผลความรู้
กลางภาคเรยีน ประจ าภาคเรยีนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551



วันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเข้าเยี่ยมชมติดตาม
โครงการห้องเรียนพิเศษสองภาษา MEP (Mini English Program) เพื่อแนะน าแนวทางการด าเนินงานพัฒนาการ
เรียนการสอน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา



วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายวริชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนมัธยมสริวิณัวรี ๒ สงขลา ได้เข้า
รับโล่รางวัลสถานศึกษา “สืบสานงานพระราชด าริ” จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็น
ผู้มอบ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร



วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวกัญญาพัชร บัวเนี้ยว นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา รับโล่รางวัล “นักเรียนเรียนดีเด่น” ด้านน้อมน าพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน จาก
กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ โดยมี พลเอกดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นผู้มอบ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระ
ราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร



วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวปิตพุร ธรรมโร ครูโรงเรยีนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับ
เกียรติบัตร “ครูผู้มีนวัตกรรมดีเด่น” จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมารฯ โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นผู้มอบ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ 
กรุงเทพมหานคร



วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสุชัญญา สักพันธ์ ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับ
เกียรติบัตร “ครูผู้มีนวัตกรรมดีเด่น” จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมารฯ โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นผู้มอบ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ 
กรุงเทพมหานคร



วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรยีนมธัยมสริิวณัวร ี๒ สงขลา โดยนายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้จัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพร เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมจะประกอบด้วยพิธีสงฆ์ การ
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน อีกท้ังมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้อาวุโส และครูท่ีมีการพัฒนาตนเอง และมี
กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรยีนมธัยมสริิวณัวร ี๒ สงขลา โดยนายวริัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้
จัดพิธีประดับเข็มพระตราประจ าโรงเรียน “มวก” ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยมี นายอาคม บุญญโส นายอ าเภอรัตภูมิ เป็น
ประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชลิณีร์
นวลทอง โดยมีผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูสถานนัท ์เนาวรตัน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลราชบัณฑิตยสภา
สรรเสริญ การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” ด้วยภาษาไทยถิ่น ในเรื่อง “ต านานเขา
คูหา” อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มอบรางวัลเนื่องในงาน ภาษาไทย ภาษาถิ่น ในแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ 240 ปี 
โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ



วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 นายพิชัย บุญชูประภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
พร้อมด้วย ตัวแทนครู ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพร แลพิธีจุดเทียนชัยถวายพระ
พรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2565 ณ หอประชุมอ าเภอรัตภูมิ



วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนมธัยมสริิสัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย นาย
สาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เชิญแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ส านักพระราชวัง


