
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรม 
ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3



วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายพัชรพล มาแทน นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา เข้ารับการประเมิน
นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ
เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 8 ตุลาคม 2565 นางกรธิดา สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับ
มอบหมายจาก นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนมธัยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ให้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ในรูปแบบ On-Site ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนประจ าภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งช่วงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออกเป็นช่วงตามชั้น และจะมีการพบปะครูที่
ปรึกษาในแต่ห้องเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



โรงเรยีนมธัยมสริวิัณวรี ๒ สงขลา ได้ส่งนักเรียนเข้าการแข่งขันการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ชิง
โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบภาคใต้ 
มีโรงเรียนเช้าแข่งขัน 83 โรงเรียน ซ่ึงผลการแข่งขันนายปรเมษฐ์  ขุนเจริญ ได้ล าดับที่ 5 โดยมี คุณครู
สถานันท์ เนาวรัตน์ เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน



วันที่ 12 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดง
ความยินดี และได้เดินทางไปส่ง นายวิรัช ชูสิน ในโอกาสย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนาทวีวิทยาคม 
อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา



วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อม
ด้วย นายพิชัย บุญชูประภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมท าบุญตักบาทื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดใหม่ทุ่งคา และ
พิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอ าเภอรัตภูมิ



วันที่ 14 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 
๒ สงขลา ขอแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับ นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์ ในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 15 ตุลาคม 2565 สภานักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา โดยนางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน ROV E-SPORT TOURNAMENT 

BY SWR II 2022 ภายในโรงเรียน โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางออนไลน์เพจเฟสบุ๊คของสภานักเรียน



วันที่ 16 ตุลาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา) 
มีการสอบวัดระดับภาษาจีน The Hanyu Shuiping Kaoshi โดยมีการทดสอบในระดับ HSK2 และ HSK3 มี
นักเรียนที่เข้าสอบเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4/6 , 5/5 และ 6/4 ทั้งหมด จ านวน 21 คน



วันที่ 17-28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับเลือกเป็นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร ร่วมกับศูนย์ฝึกค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี จ.สงขลา ด าเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 (ช,ญ) 
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง (เฉพาะพื้นที่ใกล้เคียง) โดยท าการฝึกแบบที่ 3 จ านวน 2 สัปดาห์ (จันทร์-
ศุกร์) วันละ 8 ชม. ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00-17.00 น



วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายเกษม หวันอาหลี 
เนื่องในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนรัตภูมิวิทยา อ .รัตภูมิ
จ.สงขลา



วันท่ี 21 ตุลาคม 2565 นางฐิวชิญา มีชูวรพงศ ์ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายทรงยศ เพชรกาญจน์
เนื่องในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ายาง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่ายาง  อ .บางกล่ า 
จ.สงขลา



วันที่ 25 ตุลาคม 2565 โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา ได้ส่ง นายภูรินท์ สุวรรณชมพู เข้าร่วมโครงการ
ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม รุ่นที่ 17 (The Power Green Camp 17) ซึ่งจะเกี่ยวกับผู้ที่มีความสนใจใน
เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมประเด็นต่าง ๆ



วันที่ 15-25 ตุลาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้ส่ง นายภูรินท์ สุวรรณชมภู นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/1 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม รุ่นที่ 17 (The 

Power Green Camp 17) ในหัวข้อ 🌏“Climate Change, we must change : เริ่มเพื่อโลก” จัดโดยคณะ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และการสนับสนุนจากจากบริษัทบ้านปู 
จ ากัด (มหาชน)



วันที่ 28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิลาวัณย์ ไชยเสนะ 
และคุณครอูชุญา สังแสตมป ์ซึ่งได้รับรางวัลคุรุชนคนคณุธรรมและนวตักรรมสรา้งสรรคค์นดี “โครงการโรงเรยีน
คุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



วันที่ 28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าเดือนตุลาคม เพื่อเตรียมพร้อมและชี้แจงแนวทางในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมกับ
มีการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และครูที่ได้รับ
รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม อีกทั้งก ากับติดตามเก่ียวกับการด าเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา ของคณะครู
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 สภานักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา โดย นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
และเยาวชนอ าเภอรัตภูมิ ครั้งที่ 1 โดยมี นายอาคม บุญญโส นายอ าเภอรัตภูมิ เปิดโครงการ และมีการเปิดประชุม
โดย นายพัชรพล มาแทน ประธานเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา เพ่ือส่งเสริมภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 และ
บุคลิกภาพความเป็นผู้น า ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันที่ 30 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้ร่วมบุญทอดกฐินวัด
ปฐมยาตราธรรมาราม เป็นจ านวนเงิน 11,590 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)



วันที่ 31 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดงความ
ยินดีและขอต้อนรับ คุณครูสทุธลิกัษณ ์คชกาญจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่รั่วเหลือง-

ฟ้า โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา



วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายพัชรพล  มาแทน นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ได้เข้าพบ
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายอนุกูล ปีดแก้ว 
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแถลงนโยบายการขับเคล่ือนการท างานของสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดสงขลา ณ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 จังหวัดสงขลา



วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนมธัยมสริิวณัวร ี๒ สงขลา
ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้น าองค์ความรู้สู่การเปล่ียนแปลงด้านการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ณ โรงแรมบลูโซเทล จังหวัดกระบี่
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