
 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพลีลา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  เบญจมราชาลัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิ งหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมคงคา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิ งหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่ นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าผึ้งในพระอุปถัมภ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
  



 

 
 

 

ที่ ศธ.๐๔๒๓๒.๑๘/ว.1489      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
                ๔๐ รามค าแหง ๔๓/๑ เขตวังทองหลาง 
         กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

         ๙  พฤศจิกายน  2559 

เรื่อง  ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์เข้าร่วมประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.2 ให้เป็นสนามด าเนินการ
จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายการหุ่นยนต์จ านวน 4 รายการ ซึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์มีกฎกติกา 
ระเบียบข้อบังคับ และรายละเอียดในการแข่งขันที่มีความเฉพาะ ต้องมีการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถในด้านหุ่นยนต์ เพ่ือความยุติธรรม มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ  

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหุ่นยนต์          
และโครงงานหุ่นยนต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66 ระดับเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกติกา            
และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 - 17.00 น.          
ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันและเวลาดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

    นาวาอากาศตรี หญิง 

                              (พิมพร  เทียนอุดม)   

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน     
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
โทร. 0-2538-3964 ต่อ 116 
ผู้ประสานงาน: นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  โทร.08-3544-5563 
 



 

 
 

 
 
 
        

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี 
ก าหนดการประชุมชี้แจงกติกา และตรวจทานสนามการการแข่งขันหุ่นยนต์ 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ 
วันที่ 1๕ พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องอาหารครู ชั้น 2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ 

 
 
เวลา  ก าหนดการ 

14.30 – 15.00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 
15.00 – 17.00 น.   ประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขัน 
  และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกประเภท 
 
 


