
วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้เข้ามาดูแลและ
บ ารุงรักษาต้นไม้ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
ปลูกไว้ตั้งแต่จัดตั้งโรงเรียน ได้แก่ ต้นกันเกราและจันทร์กระพ้อ 



วันท่ี 2-4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ส่งนักเรียนชุมนุมยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรม 
งานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสงขลา ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา



วันท่ี 4 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ได้มีการเดินทางไป
ส่ง คุณครูสุจินต์ การ่อแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ณ สถานศึกษาใหม่ 
โรงเรียนธรรมโฆสิต จังหวัดสงขลา



วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ต้อนรับ
คณะนิเทศอาสาฯ สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุ วพัฒน์ โดยท่าน ผศ .ไกรสร ศรีไตรรัตน์ และ
ท่าน ผอ.สุวรรณ อุมาสะ นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ณ ห้องศูนย์
เทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 นายวิรชั ชสูนิ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวรี ๒ สงขลา ได้เข้าร่วมการ
ประชุมผูบ้รหิาร ในแต่ละโรงเรยีนของสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ โดยมี ดร.อดุม ชลูวีรรณ ผูอ้ านวยการโรงเรยีน
หาดใหญว่ทิยาลยั เป็นประธานในการประชุม ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย



วันท่ี 6 สิงหาคม 2565 โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ า 
ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 2022 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช



วันท่ี 9 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร ี๒ สงขลา 
ได้จัดกิจกรรม “วันอาเซียน (ASEAN DAY)” ในการนี้ นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา มอบหมายให้ นายพิชัย บุญชูประภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางกรธิดา สงนุ้ย รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
บทบาทการเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของประชาคมอาเซียน รวมถึงความสัมพันธ์
กันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน กิจกรรมจัดข้ึน ณ ลานกิจกรรม ใต้ถุนอาคารเรียน 1



วันท่ี 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งมะขาม เข้ามาให้ความรู้แก่
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชลิณีร์ นวล
ทอง โดยมีผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูสถานันท์ เนาวรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลราชบัณฑิตยสภา
สรรเสริญ การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ท้องถิ่น ที่มา ภาษา วัฒนธรรม” ด้วยภาษาไทยถิ่น ในเรื่อง “ต านานเขา
คูหา” อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มอบรางวัลเนื่องในงาน ภาษาไทย ภาษาถิ่น ในแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ 240 ปี 
โดยมี นายอาคม บุญญโส นายอ าเภอรัตภูมิ เป็นผู้มอบ



วันท่ี 11 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร่วมกิจกรรม
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื้องในวโรกาสวันเฉลิม   
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 และมีการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 11 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ีมาศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาเคมีและห้องเรียนสีเขียว ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 11-12 สิงหาคม 2565 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรม  “ค่ายผู้น านักเรียน ประจ าปี 2565” โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ฝึกการเป็น
ผู้น าในยุคปัจจุบัน รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และมี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 นายสาโรจ แก้วมณ ีรองผูอ้ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
นายนายพิชยั บุญชูประภา รองผูอ้ านวยการโรงเรียนมธัยมสริวิัณวร ี๒ สงขลา และคณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณว
รี ๒ สงขลา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายเครื่องสักการะวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพร เนื่อง
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง



วันที่ 16 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมการประกวด Sci 

Show กิจกรรมประกวดแฟชั่นลดโลกร้อนและกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ พร้อมมอบรางวัลให้กับ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมตอบค าถาม โดยมี นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการ เป็นประธาน
ในพิธีเปิด ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การแข่งกีฬามหกรรมชิงแชมป์กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสงขลา ประจ าปีการศึกษา 
2565 ณ ศาลากลางจังหวัด



วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ได้น านักเรียนโครงการ SMA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ปร ะจ าปี  2565  ครั้ ง ท่ี  33  " เ ศรษฐกิ จชี วภ าพ เศรษฐกิ จหมุ น เ วี ยน เ ศรษฐกิจสี เ ขี ย วภาค ใต้ “  ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่



วันท่ี 19 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี ให้กับคณะครู
และบุคลากรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ณ อาคารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 
๒ สงขลา



วันท่ี 19 สิงหาคม 2565 คณะผู้บรหิาร ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดู
งานจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ท่ีมาศึกษาดูงานในเรื่องโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา และร่วมท า MOU ความร่วมมือในการพัฒนาโครงงานคุณธรรม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 19 สิงหาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
นางกรธดิา สงนุ้ย รองผูอ้ านวยการฝา่ยวิชาการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กลุ่มห่วงใยพิเศษ เพื่อปรับแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาในการแก้ 0,ร,มส



วันท่ี 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าเดือนสิงหาคม เพื่อติดตามแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 การท าระบบ
บัตรประจ าตัวนักเรียน และการติดตามนักเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ อีกท้ังก ากับติดตามเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันที่ 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
ได้น านักเรียนโครงการ วิทย-์คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2565 ครั้งท่ี 33 "เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว“ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง



วันท่ี 20-23 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดน านักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โครงการ SMA ทัศนศึกษากิจกรรมทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ มหกรรม
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และแหล่งเรียนรู้ภายนอก



วันท่ี 21 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้
ภาษาไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้แก่ 1.เด็กหญิงชลิณีร์ นวลทอง 2.นางสาวอังธิดา ศรีวัง 3.นางสาวสมฤทัย หมื่นรักษ์ 4.นายภูชิสส์ ไชยยอดแก้ว  
ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมท้ังสิ้น 63 โรงเรียน ซึ่งมีผลการแข่งขัน คือ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา มีคะแนนรวม 
4 คะแนน ได้ล าดับที่ 16 โดยการพูดสุนทรพจน์และการเล่านิทานได้ล าดับท่ี 11 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา



วันท่ี 23 สิงหาคม 2565 นายวิรชั ชสูนิ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนมัธยมสริวิณัวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย
นายสาโรจ แกว้มณี รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวรี ๒ สงขลา และตวัแทนครู ได้เข้าร่วมการประชมุ
ชีแ้จงความรู้ความเข้าใจ แก่คณะกรรมการการประเมนิผลการพฒันางานตามขอ้ตกลง (PA) ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 23 สิงหาคม 2565 คณะครกูลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาตา่งประเทศ โรงเรยีนมธัยมสริิวณัวรี ๒ สงขลา
ได้น านักเรียนโครงการ MEP เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับภาคใต้

ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

รายงานผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับภาคใต้
1. รายการ Singing Contest ได้รับรางวัล

เหรียญทอง
2. รายการ Multi Skills ได้รับรางวัล

เหรียญเงิน
3. รายการ Spelling bee ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง



วันท่ี 25 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา   ต้อนรับคณะประเมินและวิจัยโครงการศูนย์ SEAMEO STEM-ED จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีมาศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาของครูวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 25 สิงหาคม 2565 นางกรธดิา สงนุ้ย รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบ
เกียรติบัตรให้กับนักเรียนท่ีได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพปกสมุดของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ ลานเข้า
แถวหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันท่ี 26 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ต้อนรับท่าน
นพพร สุวรรณรุจิ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ และท่าน ผอ.สุวรรณ อุมาสะ 
นิเทศอาสาฯ และคณะผู้ติดตาม ได้เข้ามานิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
ณ เกียรติยศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 26 สิงหาคม 2565 นางกรธดิา สงนุ้ย รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้มอบ
เกียรติบัตรให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวนัอาเซยีนกลุม่สาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเปิด Dictionary และ
คัดลายมือภาษาจีน ณ ลานเข้าแถวหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 



วันท่ี 26 สิงหาคม 2565 คุณครูกัณฑสิทธิ์ พรหมน้ าด า และคุณครูเพ็ญแข ไหมแก้ว ได้รับมอบหมายจาก 
นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ให้เข้าร่วมการประชุมปฎิบัติการชี้แจงแนวการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของสถานศึกษาออนไลน์ 2565 (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมี ท่านคังกร รักชูชื่นผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 
สตูล เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น แอร์พอร์ต อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



วันท่ี 26 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานวิชาการ โรงเรยีนมธัยมสริิวณัวรี ๒ สงขลา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้โปรแกรม SGS เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้โปรแกรม SGS

โดยมี นางกรธิดา สงนุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา



วั นที่  27 สิ งห าคม 2565  กลุ่ ม ง านกิ จก ารนั ก เ รี ยน  โ ร ง เ รี ยนมั ธ ยมสิ ริ วัณวรี  ๒  สงขล า
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบโรงเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565



วันที่ 25-27 สิงหาคม 2565 นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา พร้อมด้วย 
นายพิชัย บุญชูประภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา และคุณครูศราวุธ แก้วบุตร และคุณครู
วารุณี แซ่หลี พร้อมตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมค่ายองค์รวม "เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศาสตร์ศิลป์เมืองแห่งลุ่ม
น้ าแม่กลอง สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษา การพัฒนาอย่างยั่งยืน" กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชปูถัมถ์



วันท่ี 26-29 สิงหาคม 2565 นายอุดม หล าเบ็ลส๊ะ ผู้ก ากับลูกเสือโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับ
มอบหมายจาก นายวิรัช ชูสิน ผู้อ านวยการโรงเรียน ให้น าตัวแทนนักเรียน จ านวน 10 คน เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการลูกเสือต้านภัยยา เสพติดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2565 ซึ่งจัดโดย
สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร



วันท่ี 29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คร้ังที่ 3/2565 โดยมี นายอารี ดิเรกกิจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานด าเนินการประชุม
เพื่อแจ้งเกี่ยวกับบุคลากรครูท่ีเกษียณอายุราชการในปี 2565 อีกท้ังหารือเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา การไว้ทรงผมของเด็กนักเรียน การจัดท าระบบบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
การปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน การปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณศาลพระภูมิ และการจัดท าเอกสารการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (SAR) ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา



วันท่ี 30 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานอนามัย โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่นในสถานศึกษา และปลูกฝังค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้น โดยมีวิทยากรจาก กลุ่ม
ตะลุม่ตุม่โป๊ะ โดยได้รับสนับสนุนจาก มูลนิธแิพธทเูฮลท์ (p2h) เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4-2/9
ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
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