
    วันท่ี 1-4 มีนาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร่วมกับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ด าเนิน
โครงการ “โรงเรียนคู่พัฒนา” จัดกิจกรรมติวเสริมเติมเต็มเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 



    วันท่ี 2 มีนาคม 2564 โรงเรยีนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ 
จัดกิจกรรมการแนะแนวเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 3-4 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้
จัดกิจกรรมการติวธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอก ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เพ่ือเตรียมสอบ
ธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) โดยมีพระอาจารย์จากส านักงานเจ้าคณะอ าเภอรัตภูมิมาติวให้กับนักเรียน 



   วันท่ี 4 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา ต้อนรับคณะนิเทศอาสาฯ 
สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยท่าน  ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ และ ท่าน ผอ.สุวรรณ อุมาสะ 
นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ณ ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา 



    วันท่ี 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับเลือกเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง  
(ธรรมศึกษา) ในการสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจ าปกีารศกึษา 2563 โดยมพีระครูวุฒิธรรมนิเทศ เจ้าคณะ
อ าเภอรตัภมู ิเจ้าอาวาสวดัใหมทุ่่งคา อ าเภอรตัภมูิ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา ในการ
สอบครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดจังโหลน โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เข้าร่วมการสอบครั้งนี้ด้วย  
ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  



      วันท่ี 8 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้าเย่ียมชมการเปิดชั้นเรียน PLC 
วงรอบท่ี 2 การบูรณาการร่วมกันหลักสูตรท้องถ่ืนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยมีคุณครูอรนุช บุญสนิท คุณครูวีนัส ฆังคะมะโน และคุณครูซารียา จิตสวัสด์ิ 
ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการ บนเขาคูหา”  



    วันท่ี 8 มีนาคม 2564 สภานักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณรี2สงขลา ได้จัดกิจกรรมดีเบตเพ่ือให้ผู้ท่ีสมัคร
ประธานนักเรียนได้เเสดงศักยภาพเเละได้รู้จักกับผู้สมัครสภานักเรียนมากย่ิงขึ้น โดยมี นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการ
โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร2ีสงขลา นางกรธดิา สงนุ้ย  นายสาโรจ แก้วมณ ีรองผู้อ านวยการ คณะครูเเละนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ 



        วันท่ี 9 มีนาคม 2564 สภานักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณรี2สงขลา ได้จัดกิจกรรมการเลือกต้ังประธาน
คณะกรรมการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการการเลือกต้ัง และยังมีการจัดสภาพแวดล้อมเป็นการเลือกต้ังอย่างสมบูรณ์แบบ  

ณ หน้าห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 9 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ค่าย
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ด้วย Coding และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านจรวด
ขวดน้ า โดยมี นายวิรัช ชูสิน เป็นประธาน และรองผู้อ านวยการให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยม 

สิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 9 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา จัดกิจกรรมแสดงผลงาน
และสรปุผลกจิกรรม แชร์ โชว์ ชิม ชม "มาแลตะ่งานสลิป"์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ ประจ าปกีารศกึษา 2563 โดยมี 
ท่านรอง วชิระ ขวัญเพชร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นายวิรัช ชูสิน 
ผู้อ านวยการโรงรียน และรองผู้อ านวยการให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ 



วันท่ี 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการแสดงละครของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในรายวิชานาฏศิลป์ โดยมี นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด 

นางกรธิดา สงนุ้ย และนายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เกียรติร่วมกิจกรรม และมีคุณครูเป็น
คณะกรรมการในการตัดสินให้คะแนนการแสดงของนักเรียน ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ 



    วันท่ี 10 มีนาคม 2564 โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงกรรมการการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ ณ ศูนย์
การเรียนรู้ไร้พรมแดนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



      วันท่ี 10 มีนาคม 2564 นายวิรชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้เข้าร่วมพิธีท าบุญ
ตักบาตรเน่ืองในพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลาบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาครบ 178 ปี โดยมีนาย
จารุวัฒน์ เกล้ียงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และมีนางกัญจนา เกล้ียงเกลา ประธานแม่บ้าน
มหาดไทยจังหวัดสงขลา นายอ าพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายนฤทธิ์
มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยม
แก้ว นายอ าเภอเมืองสงขลา นางมุาจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ 
ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวสงขลาท่ีพร้อมใจสวมใส่เส้ือผ้าสีขาวน าข้าวสารอาหารแห้ง
มาร่วมท าบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จ านวน 99 รูป เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและปกป้อง
คุ้มครองให้ชาวจังหวัดสงขลาอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์ภัยและอันตรายท้ังปวง 



วันท่ี 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการแสดงละครของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในรายวิชานาฏศิลป์ โดยมี นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียน กล่าวปิดกิจกรรม  
และมีคุณครูเป็นคณะกรรมการในการตัดสินให้คะแนนการแสดงของนักเรียน ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ 



      วันท่ี 11 มีนาคม 2564 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบ
เกียรติบัตรแก่นักเรียนยอดนักอ่าน ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 37 คน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 11 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมสิริวัณ  

วรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมติวเสริมเติมเต็มเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ณ ห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน 



    วันท่ี 11-12 มีนาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา โดย นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน  
จัดโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร ประจ าปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน
และเขตพ้ืนท่ีใกล้เคียง 



      วันท่ี 12 มีนาคม 2564 นายวิรชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา ได้มอบเกียรติบัตรแก่
ห้องเรียนท่ีได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 อีกท้ังมอบเกียรติ
บัตรแก่ตัวแทนของชุมชนและผู้ปกครองท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และคุณครูแกนน าคุณธรรม ณ ลานกิจกรรม
หน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



        วันท่ี 12-13 มีนาคม 2564 สภานกัเรยีน โรงเรยีนมธัยมสริิวัณรี2สงขลา ได้เข้าร่วมการอบรบเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการสภานักเรียนและการประกวดกิจกรรมการด าเนินงานสภานักเรียนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2563 โดย
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 



   วันท่ี 12 มีนาคม 2563 นางกรธิดา สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และคุณครู 
ภัคนลิน ทองศรีจันทร์ ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เพื่อเตรียมงานนิทรรศการกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ และเตรียมการรับพระราชทาน
ประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) แขวงทวีวัฒนา เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 



    วัน ท่ี  12  มีน าคม 2564 นายวิ รั ช  ชู สิน  ผู้อ า นวยการ โ รง เ รี ย นมั ธ ยมสิ ริ วัณวรี  ๒  สงขล า 
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามเจตจ านงเพ่ือความร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษา ส าหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 



    วันท่ี 16 มีนาคม 2564 กลุ่มงานหอ้งสมดุ โรงเรยีนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรัก
การอ่าน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ณ หน้าห้องสมุด โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมการน าเสนอโครงงานการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ณ เวทีลานวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมสิริ 
วัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 16 มีนาคม 2564 โรงเรยีนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยมี นายสาโรง แก้วมณี และนางกรธิดา สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 16 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา มอบหมายให้ คณะครู พร้อมด้วย
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา น าเสนอโครงงานคุณธรรม ในกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ"  
ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 



      วันท่ี 17 มีนาคม 2564 นายสาโรจ  แก้วมณี และนางกรธิดา  สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยม  

สิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะครู และนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ค่ายนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยสีรา้งสรรคด์ว้ย Coding และกิจกรรมการเรยีนรูผ้า่นจรวดขวดน้ า ณ ลานกิจกรรมหน้า
เสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



      วันท่ี 18 มีนาคม 2564 นายวิรชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา ได้มอบเกียรติบัตรแก่
นักเรียนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



     วันท่ี 18 มีนาคม 2564 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบดอกไม้เพ่ือ
แสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอบได้มหาวิทยาลัยในรอบแรก และนักเรียนกล่าวความรู้สึกท่ีอยู่
ภายในรั่ว เหลือง-ฟ้า ตลอดท้ัง 6 ปี ท่ีได้ศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 19 มีนาคม 2564 โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีและสร้างความส านึกท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณนายเจษฎา บัณฑิตมงคลกุล อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด  
นางสาวสุพรรณิการ์ นพรัตน์ รองนางสาวไทย ประจ าปี 2563 และนายเทิดพงศ์ เภอบาล นักร้องวงพัทลุง ตัวแทน
ศิษย์เก่าท่ีพูดให้แนวคิดในการด าเนินชีวิตและถ่ายทอดประสบการณ์สู่ความส าเร็จให้แก่นักเรียน 



 



      วันท่ี 22 มีนาคม 2564 นางกรธิดา สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบ
เกียรติบัตรแก่นักเรียนท่ีท าความดี ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา 



      วันท่ี 22 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้าเย่ียมชมการเปิดชั้นเรียน PLC 
วงรอบท่ี 3 การบูรณาการร่วมกันหลักสูตรท้องถ่ืนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยมีคุณครูอรนุช บุญสนิท คุณครูวีนัส ฆังคะมะโน และคุณครูซารียา จิตสวัสด์ิ 
ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการ บนเขาคูหา”  



      วันท่ี 23 มีนาคม 2564 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบ
เกียรติบัตรแก่นักเรียนท่ีท าความดี ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา 



      วันท่ี 24 มีนาคม 2564 นายสาโรจ แก้วมณี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบ
เกียรติบัตรแก่นักเรียนท่ีท าความดี มีจิตอาสาช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ ลาน
กิจกรรมใต้ถุนอาคารเรียน 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



    วันท่ี 24 มีนาคม 2564 โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา ได้อ านวยความสะดวกในด้านสถานท่ีในการจัดการ
ประชุมการเลือกต้ังของเทศบาลต าบลคูหาใต้ 



      วันท่ี 24-25 มีนาคม 2564 นายสาโรจ แก้วมณ ีรองผูอ้ านวยการโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวรี ๒ สงขลา ได้มอบ
เกียรติบัตรแก่นักเรียนท่ีได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพปกสมุดโรงเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



        วันท่ี 22-25 มีนาคม 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมการสอบเพ่ือวัดผลการเรียนรู้
ปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2563  



        วันท่ี 24-25 มีนาคม 2564 นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาน าระบบ BEMS 

เพ่ือติดต้ังระบบพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงานของกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 



       วันท่ี  25 มีนาคม 2564 นายวริชั ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย นาง
กรธิดา สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเปิดบ้านคูเต่าวิทยา 
ณ โรงเรียนคูเต่าวิทยา 



    วันท่ี 30 มีนาคม 2564 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบเข็มท่ีระลึก
ให้แก่ข้าราชการครูและมอบโล่ให้แก่ผู้บริหารและนักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ในกิจกรรมงาน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชันย์” และการแสดงผลงานนักเรียน 
ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 



    วันท่ี 30-31 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยนักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เข้า
ร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชันย์" มีกิจกรรมการ
แสดงผลงานนักเรียน และการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม อ าเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม 


