
วันท่ี 1 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ได้มีการเดินทางไป
ส่ง คุณครูพาฝัน บูรณธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล จังหวัดสงขลา



วันท่ี 1 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา–กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน “กีฬามหกรรมกีฬาประจ าอ าเภอรัตภูมิ” ครั้งท่ี 1 โดยมีผล
การแข่งขันกีฬาเปตอง จังหวัดสงขลา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัล คือ 1. รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
คู่ผสม 2.รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ทีมหญิง ณ สนามกีฬากลาง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา



วันท่ี 2 กันยายน 2565 นางภัคนลนิ ทองศรจีนัทร์ และนางสาวปิตุพร ธรรมโร ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 
๒ สงขลา ได้รับมอบหมายจาก นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา–กรีฑา 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน “กีฬามหกรรมกีฬาประจ าอ าเภอรัตภูมิ” ครั้งท่ี 1 ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา



วันท่ี 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมสริวิัณวร ี๒ สงขลา ได้
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พ .ร.บ. การศึกษาใหม่ มัธยมไทยต้องไปต่อและประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2564 (ครั้งท่ี 51) จัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร



วันท่ี 2-3 กันยายน 2565 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อม
ด้วย ฝ่ายงานกิจการนักเรีนน น าสภานักเรียนจ านวน 45 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานสภานักเรียนของโรงเรียนกัลยาณี
ศรีธรรมราช และเข้าร่วมค่ายเด็กดีศรี ม.สว.๒ ณ ศูนย์พระราชด าริลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



วันท่ี 2 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา–กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน “กีฬามหกรรมกีฬาประจ าอ าเภอรัตภูมิ” ครั้งท่ี 1 โดยมีผล
การแข่งขันระเภทกรีฑา โดยสรุป ชนะเลิศ 13 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 15 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2
4 เหรียญทองแดง



วันท่ี 4 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เข้ารับการประเมินตามข้อตกลง PA โดยมี 
ท่าน นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการ 
ประเมิน 2 ท่าน คุณครูพัชรินทร์ จันทร์งาม และคุณครูเพลินตา  พินิจสุวรรณ จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย



วันท่ี 5 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนมธัยมสริิวณัวรี ๒ สงขลา ได้เข้าร่วมการ
แถลงผลการด าเนินงาน “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน กลุ่มโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ” ผ่านช่องทางออนไลน์



วันท่ี 6 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมภาคใต้ “วันสารทเดือนสิบ” ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยจะมีกิจกรรม ได้แก่
กระบวนแห่หมรับเดือนสิบ การประกวดแฟนซีเดือนสิบ แข่งขันขูดมะพร้าวลีลา พร้อมท้ังการสาธิตการท าขนมเดือนสิบ 
โดยมี นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อ านวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ใต้ถุนอาคาร
เรียน 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 9 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา “มหกรรมชงิแชมปก์รีฬา-กรฑีานกัเรยีน-นกัศกึษา ประจ าป ี2565” ครั้งท่ี 1 โดยมีผลการแข่งขัน ได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) 5 เหรียญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 3 เหรียญ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 9 เหรียญ ณ สนามติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา



วันท่ี 9 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ารับการประเมินตามข้อตกลง 
PA โดยมี ท่าน นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย 
คณะกรรมการ ประเมิน 2 ท่าน คุณครูพัชรินทร์ จันทร์งาม และคุณครูเพลินตา  พินิจสุวรรณ จากโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย



วันท่ี 10 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เข้ารับการประเมินตาม
ข้อตกลง PA ณ ห้องเกียรติยศ



วันท่ี 10 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มพูนทักษะ
ภาษาอังกฤษประจ าวันเสาร์ของนักเรียนโครงการ MEP ชัน้ม.1-ม.3



วันท่ี 10 กันยายน 2565 คุณครูขนิษฐา บุญเตโช คุณครูสมเนตร ชูบ ารุง และคุณครูสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ 
ได้เข้าประชุมรับฟังชี้แจ้งการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้นมัธยมศึกษา 6 ปีการศึกษา 
2565 ด้วยระบบดิจิทัล ผ่านทางระบบออนไลน์ จัดโดย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล



วันท่ี 11 กันยายน 2565 กลุ่มงานวชิาการ โรงเรียนมธัยมสริวิัณวร ี๒ สงขลา ได้ส่งตัวแทนครู ให้เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ณ  หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา



วันท่ี 13 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมนักเรียนแกนน า
คุณธรรม ให้กับนักเรียนระดับช้ัน ม.1,ม.4,ม.5 และม.6 จ านวน 99 คน โดยมี นายสาโรจ แก้วมณี รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน นายพิชัย บุญชูประภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน และนางกรธิดา สงนุ้ย รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 13 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดประชุมตัวแทนกรรมการสถานศึกษาและ
ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือชองโรงเรียน ณ ห้องศูนย์
เทคโนโลยี 



วันท่ี 16 กันยายน 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบเกียรติ
บัตรให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน กลุ่มโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ ณ ลานเข้าแถวหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันท่ี 16 กันยายน 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน และงานเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ ได้มอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร
ท่ีหายป่วยจากโรคโควิด 19 (COVID-19) ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา



วันท่ี 17 กันยายน 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบเกียรติ
บัตรให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมภาคใต้ “วันสารทเดือนสิบ” ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้แก่
การประกวดแฟนซีเดือนสิบ แข่งขันขูดมะพร้าวลีลา และการสาธิตการท าขนมเดือนสิบ  ณ ลานเข้าแถวหน้าเสาธง 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันท่ี 16-19 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
ได้น านักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษสองภาษา MEP (Mini English Program) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
จ านวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม English Camp ณ ระเบียงทรายรสีอรท์ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช



วันท่ี 20 กันยายน 2565 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา–กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน “กีฬามหกรรม
กีฬาประจ าอ าเภอรัตภูมิ” ครั้งท่ี 1 และการแข่งขันกีฬาจังหวัดประเภทกีฬาเปตองและกรีฑา ณ ลานเข้าแถวหน้าเสา
ธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันท่ี 20 กันยายน 2565 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการตอบปัญหาทางวิชาการ 
งานนิทรรศการกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ ลานเข้าแถวหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันท่ี 20 กันยายน 2565 คุณครูศราวุธ แก้วบุตร คุณครูครูปณิดา โมสิกะ ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา พร้อมด้วย นายพัชรพล มาแทน ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา
โรงเรียน(กิจกรรมป้ายสีปั่นฝันปันสุขให้น้อง) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าบ้านพัก
เด็กและเยาวชนจังหวัด รองนายกเทศบาลต าบลคูหาใต้ และท่านรองสาโรจ แก้วมณี เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา



วันท่ี 21 กันยายน 2565 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและก าลังใจให้กับคณะกรรมการนักเรียน ประจ าปี 
2564 ณ ลานเข้าแถวหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันท่ี 23 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดงานพิธีแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี 2565 ซึ่งมีครูเกษียณอายุราชการจ านวน 3 ท่าน 1.คุณครูภัคนลิน ทองศรีจันทร์ 2.คุณครูมูหนะ 
หล้าหลี 3.คุณครูเที่ยงทอง ไชยสวัสดิ์ โดยมีกิจกรรมกราบบังคมทูลลา ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ การกล่าวโอวาทแก่
คณะครู และกิจกรรมแสดงมุติตาจิต โดยมีนางสาวสุภาพร ก าเนิดผล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอารี ดิเรก
กิจ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วม
แสดงมุทิตาจิต ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันท่ี 26-29 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมการสอบเพื่อวัดผลความรู้
ปลายภาคเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551


