
วันที่ 4 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้าร่วมมหกรรม
วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
ทักษิณ จัดโดย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยมี นายศังกร รักชูชื่น ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครูผู้ร่วมนิเทศ ครูที่รับผิดชอบโครงการสร้างจิตส านึกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวแทน
นักเรียน รวมทั้งสิ้น 542 คน



วันที่ 12 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานเฉลิมพระเกียรติ และคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้าร่วม
โครงการ "ปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา" จิตอาสาพัฒนาล าน้ า ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต ในหลวง ร.9 ณ  ณ ฝายน้ าล้นสะพานวังไทร ม.8 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ



วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ผู้อ านวยการ เสร ีอินทร์คง และคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้าร่วม
กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอ าเภอรัตภูมิ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา



วันที่ 14 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดให้มีการติวเข้ม O-NET
โดยวิทยากรภายนอก ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร
และคณะครูจากโรงเรียนเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อมาศึกษาดูงานการประเมิน SCQA (School 
Quality Awards) ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา โดยนายเสรี อินทร์คง ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้
มอบหมายตัวแทนครู ประกอบด้วยครูอุดม หล าเบ็ลส๊ะ ครูซารียา จิสวัสดิ์และครูศิริมา แซ่เข่า เข้ารับโล่และเกียรติบัตร
จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยได้รับรางวัลชนะการประกวดระเบียบแถวกองเนตรนารีระดับจังหวัดสงขลา  
และรางวัลชมเชยระดับประเทศ ณ ห้องประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา



วันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มีตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด
ระเบียบแถวกองเนตรนารี มอบโล่และเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแก่โรงเรียน โดยผลการ
แข่งขันครั้งน้ีได้รับรางวัลชนะการประกวดระเบียบแถวกองเนตรนารีระดับจังหวัดสงขลา  และรางวัลชมเชย
ระดับประเทศ



วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดให้มีการติวเข้ม O-NET
โดยวิทยากรภายนอก ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อพัฒนาพ้ืนที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาและนักเรียน



วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์ รักษาการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากรโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ที่
ท าความดีได้รับการยกย่องเป็นนักเรียนดีมีคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์ ณ ลานกิจรรมหน้าเสาธรง โรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้เข้ามาดูแลและ
บ ารุงรักษาต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ปลูกไว้ตั้งแต่จัดตั้งโรงเรียน ได้แก่ ต้นกันเกราและจันทร์กระพ้อ 



"รู้หน้าที ่มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม"
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายเสรี อินทร์คง ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้าร่วมประชุมกลุ่ม

โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และเข้าพบท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร



วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายเสรี อินทร์คง ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้าร่วมงาน
แถลงผลการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ



วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
และคณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ว่าที่การอ าเภอรัตภูมิ จ.สงขลา ณ หอประชุมอ าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา



วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายเสรี อินทร์คง ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และคณะครู
นักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูน ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ณ ที่ว่าการอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา



วันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นายสาโรจ แก้วมณี  และนางสาวกรธิดา กิมาคม ได้รับแต่งตั้งด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา



วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายวิรัช  ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และได้รับพระราชทานคอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์โค้ด
ดิ้ง ทรงรับสั่งขณะพระราชทาน "ฝากเอาไปให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยนะ" และขณะเยี่ยมชมบูททรงตรัสด้วย
น้ าเสียงห่วงใยเปี่ยมพระเมตตาถึงโรงเรียนต่างจังหวัดทุกโรงเรียนว่าอยากให้ได้รับโอกาสดี ๆ ใกล้เคียงกับเด็ก
กรุงเทพฯ ทรงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์รักและห่วงใยนักเรียนทุกคน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


