
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน และขับเคลื่อนกระบวนการ PLC วงรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563
โดยมี model teacher เปิดชั้นเรียน จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. คุณครูพาฝัน บูรณธรรม 2. คุณครูผกาทิพย์ ยันตะสิริ   
3. คุณครูชยณัฐ เพชรนุ่ม และ  4. คุณครูอรนุช บุญสนิท โดยมี buddy teacher ร่วมสังเกตการสอน พร้อมทั้ง 
expert รวมถึงผู้บริหารมาให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจ



วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 นายเสรี อินทร์คง ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เข้าร่วม
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก และ ได้รับรางวัล
ผู้บริหารดีเด่น ส.บ.ม.ท. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี



วันที่ 10 สิงหาคม 2563 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดอบรมโครงการ
เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร่วมกิจกรรม
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื้องในวโรกาสวันเฉลิม   
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 และมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดิน”  
ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 11 สิงหาคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ได้น าตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมซักซ้อมการประกวดการแข่งขันการเดินสวนสนามของ เนตรนารี กระบวนการและระเบียบ
แถวตามข้อก าหนดของ สพฐ. ณ สนามกีฬากลางต าบลก าพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา



วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
และคณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายเครื่องสักการะวางพานพุ่ม 
จุดเทียนถวายพระพร เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา



วันที่ 13 สิงหาคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ได้น าตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันการเดินสวนสนามของ เนตรนารี กระบวนการและระเบียบแถว 
ณ สนามกีฬากลางต าบลก าพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา



วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี ให้กับคณะครู และ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 นายเนี่ยม ขุนเพชร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา ได้รับรางวัล “กรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน ดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2562” ของสมาคมกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทยหลังสู้ภัย 
COVID-19” และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ณ โรงแรมเอเชียร์ แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี



วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เข้า
ส ารวจพื้นที่และข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทนของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เพื่อจัดท ามาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และวิเคราะห์ผลประหยัด
ของกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ 



วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโรงเรยีนมธัยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียน
ที่เข้าร่วมตอบค าถาม ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายเสรี อินทร์คง ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศติดตาม 6 วาระการพัฒนา และการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยคณะติดตาม จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรยีนมธัยมสริิวณัวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมพธิไีหวค้ร ูประจ าปีการศึกษา 2563
โดยมี นายเสรี อินทร์คง ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ได้รับ
รางวัลคุณครูในดวงใจนักเรียน ประจ าปี 2563 และเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2562 ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายเสรี อินทร์คง ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  พร้อมทั้ง 
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายขยายผลในหัวข้อ 
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยจังหวัดสงขลา/ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัดสงขลา ณ หอประชุม
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกร้อ
ชายหาด โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตะกร้อชายหาดชิงแชมป์นครหาดใหญ่
คัพ ประจ าปี 2563


