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	 สมาพันธ ์สมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธ ิ
คณะเซนต์คาเบรียล	 แห่งประเทศไทย	 ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร	 
คร	ูและบคุลากรทางการศกึษาดเีด่น	ปีการศกึษา	2556	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่3	 
ตุลาคม	 2556	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 โดยมี	 ภราดาสุรสิทธิ์	 สุขชัย	
ประธานมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีล	แห่งประเทศไทย	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	
ซ่ึงผลการคัดเลือก	 มาสเตอร์เศกศักดิ์	 นิติวัฒนานนท์	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี	ได้รับรางวัลครูดีเด่น	ประเภทผู้ร่วมบริหาร

มาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์
ครูผู้ร่วมบริหารดีเด่น 

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ปีการศึกษา 2556
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รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
	 มิสนิภาพรรณ	 ระดมกิจ	 หัวหน้าศูนย์ดนตรีโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา	 ที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ	 
ประจ�าปี	๒๕๕๖	ซึง่เป็นรางวลัสดดุ	ีจากส�านกังานเลขาธกิาร
คุรุสภา	โดยมิสนิภาพรรณ	ระดมกิจ	ได้รับเครื่องหมายเชิดชู
เกยีรต	ิ“ครุสุดดุ”ี	ประจ�าปี	๒๕๕๖	จาก	นายจาตรุนต์	ฉายแสง	 
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 เนื่องในโอกาส 
วันครูโลก	 เมื่อวันเสาร์ที่	๕	ตุลาคม	๒๕๕๖	ณ	หอประชุม 
คุรุสภา	ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา		

รางวัลชนะเลิศ
โครงการแกะ ล้าง เก็บ ปีที่ 4

	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพ	 และ
เทคโนโลยี	เข้าร่วมโครงการ	"โอวัลติน	แกะ	ล้าง	เก็บ"	
ปีที่	 4	 ซึ่งเป็นโครงการที่รณรงค์ให้เด็กและเยาวชน
ตระหนกัถงึปัญหาโลกร้อน	เหน็ความส�าคญัในการช่วย
ลดปัญหาโลกร้อน	โดยการเกบ็กล่องโอวลัตนิ	กล่องนม	
และกล่องน�้าผลไม้ที่ดื่มแล้ว	 น�ามาร่วมกระบวนการ
แกะ	 ล้าง	 และเก็บตามเวลาที่ก�าหนด	 ผลการบันทึก
สถติปิรากฏว่าโรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ	ีมนี�า้หนกักล่อง	
UHT	มากที่สุด	จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ	โดยมีพิธีมอบ
รางวัล	เมื่อวันศุกร์ที่	13	กันยายน	2556	ณ	บริเวณใต้
อาคารอัสสัมชัญ
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รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๖
	 เม่ือวันท่ี	 ๒๐	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์- 
เจ้าศรีรัศมิ	์ พระวรชายาฯ	 ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎ- 
ราชกุมาร	เสด็จฯ	แทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน	“วันเยาวชน 
แห่งชาติ	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๖”	 และประทานรางวัลเด็กและเยาวชน 
ดีเด่นแห่งชาติ	 ซ่ึงนายวิฑูรย์	 เนียมนาค	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4/5	 
เข้ารับประทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๕๖

รางวัลชมเชยการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
	 ด.ญ.ปภาดา	 ปุจฉาการ	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 ๓/๔	 ได้รับ
รางวัลชมเชย	 จากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ	 ครั้งท่ี	 ๑๐	 
ชิงถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ทุนการศึกษา	พระราชวิจิตรปฏิภาณ	เมื่อวันเสาร์ที่	๗	กันยายน	๒๕๕๖	
ณ	 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย	ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันถึง	 
๘๓๗	 คน	 โดยมี	 มิสลักขณา	 จามิกรณ์	 และมิสสุภาพร	 ตะกรุดแก้ว	 
เป็นครูผู้ควบคุม

รางวัลการประชันกลอนสด
	 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ได้ส่งนกัเรยีนเข้าแข่งขนัการประชัน
กลอนสด	 เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร	 
ปีที่	๗๐	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 ๑๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	ณ	 อาคารไปรษณีย์กลาง	
เขตบางรัก	 กรุงเทพมหานคร	 ผลการแข่งขัน	 นายนราศักดิ์	 พรหมพิลา	 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖/๒	และนายนครินทร์	ท�านุสมบัติ	 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที	่๔/๒	ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั	๑	โดยม	ีมสิป่ินแก้ว	ทรัพย์สนอง	
และมิสชมพูนุช	พิพัฒน์ชยานนท์	เป็นครูผู้ฝึกสอน
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รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
	 ด.ช.ภูมิพัฒน์	 วรรธนะศิริกุล	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์	 ระดับประเทศ	 
จัดโดย	สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	เมื่อวันที่	19	-	22	ตุลาคม	2556	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต	โดยมี	มิสกชกร	
อึ้งเจริญ	เป็นครูผู้ควบคุม

รางวัลการแข่งขันหมากล้อม
	 ด .ช.กิตติพศ	ระฆังทอง	 ชั้น	 ม.3/8	 
ด.ช.ศิริชัย	 ไกรสิทธิ์อุดมสุข	ชั้น	 ม.3/4	 และ	 
ด.ช.อภินันท์	 พงศบริพัตร	 ชั้น	 ม.1/7	 ได้เข้าร่วม
การแข่งขันหมากล้อมโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
คณะเซนต์คาเบรียล	 แห่งประเทศไทย	 ประจ�าปี	 
2556	 เ ม่ือวันศุกร ์ที่ 	 13	 กันยายน	 2556	 
ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ผลการแข่งขัน	 
รุ่น	Friendship	Game	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสอง	 โดยมี	 มาสเตอร์สันติ	 วงษ์พันธุ์	 เป็น
ครูผู้ควบคุม
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ACT Climbing 
Championship 2013

	 ศนูย์กจิกรรมโกลเด้น	จบูลิี	่ร่วมกบั	กลุม่
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา	 และพลศึกษา	 และ	
ACT	 Climbing	 Club	 น�าโดย	 คุณอนุพงษ์	 
แต ้ศิลปสาธิต	 ประธานชมรมปีนหน ้าผา 
จัดโครงการ	ACT	Climbing	Championship	 
2013	 ครั้งที่ 	 1	 ชิงโล ่รางวัลผู ้อ�านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ภราดา	 ดร.วีรยุทธ	 
บุญพราหมณ์	 เมื่อวันพุธท่ี	9	 ตุลาคม	2556	
ณ	มาร์ตินยิมเนเซียม	 อาคารโกลเด้น	 จูบิลี่	 
โดยมี	 ภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	 ให้เกียรติ 
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

รางวัลกีฬาสแต็คเอเชีย (Open)
	 นกักฬีาสแตค็ทมีโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี	
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกฬีาสแตค็ชงิเเชมป์เอเชยี	
(Open)	WSSA	2013	ASIAN	OPEN	SPORT	
STACKING	 CHAMPIONSHIPS	 ระหว่าง 
วนัที	่12	-	13	ตลุาคม	2556	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซยีม	 
อาคารโกลเด้น	จบูลิี	่ผลการแข่งขนัได้รับรางวลั	
13	 เหรียญทอง	 18	 เหรียญเงิน	 9	 เหรียญ
ทองแดง	และถ้วยรางวัลชนะเลศิ	จ�านวน	13	ใบ

รางวัลชนะเลิศกีฬาสแต็คชิงถ้วย
นายสนธยา คุณปลื้ม

	 นักกีฬาสแต็คโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็ควันวิชาการ
สัมพันธ์	ชิงถ้วยนายสนธยา	คุณปลื้ม	รัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 เมื่อวันศุกร ์ที	่
13	 กันยายน	 2556	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา	ผลการแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้	รางวัล 
ชนะเลิศคะแนนรวมระดบัประถมศกึษาตอนต้น	
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมระดับประถมศึกษา 
ตอนปลาย	 รางวัลชนะเลิศประเภททีม	 
Head	To	Head	Cycle	และได้รบัเหรยีญรางวลั	 
6	เหรียญทอง	7	เหรียญเงิน	7	เหรียญทองแดง
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EP Assembly 2013
	 มาสเตอร์นพพร	ตุติยาพึงประเสริฐ	 ได้จัด 
กิจกรรมในโครงการ	EP	Assembly	2013	 เพื่อ
ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการใช้ภาษา
อังกฤษ	เมื่อวันศุกร์ที่	20	กันยายน	2556	ซึ่งการ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้น	Grade	5	
และ	Grade	8	เข้าร่วมแสดงความสามารถ	โดยมี
คุณครูประจ�าชั้นเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

ACT EP The Talent Show
	 ฝ่าย	English	Program	ได้จัดกิจกรรม	ACT	EP	The	Talent	Show	ของนักเรียนระดับชั้น	Grade	1	-	6	เมื่อวันศุกร์ที่	18	ตุลาคม	2556	ซึ่งภายใน
งานมีการจัดนิทรรศการสรุปความรู้	และแสดงผลงานของนักเรียนที่ได้จากการร่วมโครงการ	October	Course	2013	ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ร่วมแสดงความสามารถบนเวทีในรูปแบบต่าง	ๆ	อาทิ	การร้องเพลง	การเต้น	และการเล่นดนตรี	เป็นต้น

สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ
	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	
ร่วมกับ	 โรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์เนชั่นแนล	
หนองแขม	จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพให้กับ
นักเรียน	ระหว่างวันที่	10	-	13	กันยายน	2556	
โดยให้ความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วง	 และโรคมือ	
เท้า	ปาก	และเรื่อง	“ฟันสะอาด	เหงือกแข็งแรง”	
พร้อมสาธิตการแปรงฟัน	 ตลอดจนกิจกรรมเกม	
ถาม	 -	 ตอบ	 รับของรางวัล	ณ	 บริเวณใต้อาคาร
ราฟาแอล
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สัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
	 คณะภราดา	และผูร่้วมบรหิารโรงเรียนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	จ�านวน	220	คน	เข้าร่วมการสมัมนาคณะภราดา	และครู
ผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ประจ�าปีการศึกษา	2556	เรื่อง	“การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล”	ระหว่าง
วันที่	2	-	4	ตุลาคม	2556	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

งานแถลงข่าวกีฬาครูฯ 
และสแต็คเอเชีย (Open)

	 เมื่อวันศุกร์ที่	4	ตุลาคม	2556	มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงาน 
แถลงข ่าวการแข ่งขันกีฬาครูคณะเซนต ์คาเบรียลแห ่ง
ประเทศไทย	 ครั้งที่ 	 5	 ณ	 ห้องประชุมมงฟอร์ต	 อาคาร 
หอประชุมหลุยส์	 มารีฯ	 โดยมี	 ภราดา	 ดร.ช�านาญ	 เหล่ารักผล	 
ประธานฝ ่ า ยกิ จกรรมและ นันทนาการ 	 มู ลนิ ธิ คณะ 
เซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทยภราดา	ดร.วรียทุธ	บญุพราหมณ์	 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 คุณส่องแสง	 ปทะวานิช	 
นายกสมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	
และคุณอนุพงษ ์ 	 แต ้ศิลปสาธิต	 นายกสมาคมศิษย ์ เก ่า 
อัสสัมชัญธนบุรี	 เป็นผู้แถลงข่าว	 จากนั้น	 สมาคมกีฬาสแต็ค	 
(ประเทศไทย)	 ร ่วมกับ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงาน
แถลงข ่าวการจัดการแข ่งขันกีฬาสแต็คเอเชีย	 (Open)	
WSSA	 2013	 ASEAN	 OPEN	 SPORT	 STACKING	 
CHAMPIONSHIPS	 โดยมี	 คุณณรงค์	ตันละมัยงาม	 นายก 
สมาคมกีฬาสแต็ค	(ประเทศไทย)	ร่วมแถลงข่าว
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อบรมคุณธรรมของครู
	 คณะครู	 และเจ ้าหน้าที่ โรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมโครงการอบรม
คณุธรรม	จรยิธรรม	ในหัวข้อ	“คุณธรรมของ
ครู”	 โดยพระราชธรรมนิเทศ	 (พระพยอม	
กลัยาโณ)	เมือ่วันจนัทร์ที	่30	กนัยายน	2556	
ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1	 อาคาร 
รัตนบรรณาคาร

อบรมมาตรฐานวิชาชีพพนักงาน
โภชนาการ

	 งานโภชนาการ	 ฝ ่ายบริหารท่ัวไป 
จัดอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ	 กรมแรงงาน
ในหัวข้อ	 “หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานคร”	 ให้กับพนักงานโภชนาการ	
จ�านวน	 52	 คน	 โดยมี	 อาจารย ์สมชาย	 
เลี่ยวชวลิต	 อดีตผู ้อ�านวยการเขตพระโขนง	
และเชฟจากบริษัทยูนิลีเวอร์	 ไทยเทรดดริ้ง	
จ�ากัด	 ให้เกียรติเป็นวิทยากร	 เมื่อวันเสาร์ที	่ 
28	 กันยายน	 2556	ณ	ห้อง	 V.I.P.	 Lounge	 
อาคารโกลเด้น	จูบิลี่

อบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
	 ฝ่ายอาคารสถานท่ี	 ได้จัดอบรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานพนักงานฝ่ายอาคารสถานที่	 เมื่อ
วันอังคารที่	22	ตุลาคม	2556	โดยมีการอบรม
ในเรื่องต่าง	 ๆ	 อาทิ	 การจราจรและการรักษา
ความปลอดภัย	 การดูแลรักษาความสะอาด
พื้นที่ในอาคารเรียน	อาคารประกอบ	และการ
บ�ารุงรักษาพืชพันธุ์ไม้ในสวน	 พืชผักสวนครัว	
และงานช่าง	เป็นต้น	
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ACT Swimming 
Championship 2013 

ครั้งที่ 5
	 งานสระว่ายน�า้	ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	จดัการ
แข่งขนัว่ายน�า้	ACT	Swimming	Championship	 
2013	 ครั้งที่	 5	 ชิงถ้วยประทาน	 พระเจ้า- 
วรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา- 
ทินัดดามาตุ	 เมื่อวันที่	26	-	27	ตุลาคม	2556	 
ณ	 สระว่ายน�้าเทิดเทพรัตน์’๓๖	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 โดยมีคุณวิริยะ	 ตรังอดิศัยกุล	
อดีตนายกสมาคมผู้ปกครอง	 และครูโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี	คนแรก	ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิด	และภราดา	ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ์	
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน

กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 5
	 เมื่อวันที่	 18	 -	 19	 ตุลาคม	 2556	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 
ครั้งที่	 5	 โดยมี	 ผู ้อ�านวยการ	 ภราดา	 ดร.วีรยุทธ	 บุญพราหมณ์	 เป็นประธานจัดการแข่งขัน	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ซึ่งได้รับเกียรติ
จาก	 ภราดาสุรสิทธิ์	 สุขชัย	 ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 เป็นประธานพิธีเปิด	 และมีครู	 และบุคลากรทางการศึกษา 
เข้าร่วมการแข่งขนั	15	สถาบนั	ในประเภทกฬีาแข่งขนั	13	ประเภท	โดยโรงเรยีนอสัสัมชัญธนบรุ	ีได้รับรางวลัชนะเลิศ	จ�านวน	6	รางวลั	จากกฬีาบาสเกตบอลชาย	 
เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว	แบดมินตันอาวุโส	(คู่)	เทนนิส	Open	(คู่)	แบดมินตัน	Open	(คู่)	และกอล์ฟ	Open
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October Course 2013
	 ฝ่ายวิชาการ	ได้จัดโครงการ	October	Course	2013	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม	ระหว่างวันที่	7	-	18	ตุลาคม	2556	
ให้เกิดประโยชน์	โดยมีคอร์สที่หลากหลาย	อาทิ	Standard	Course,	Intensive	Course,	Bell,	คณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	สสวท.	นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับ	Activity	Course	และกิจกรรม	Extra	Course	ตลอดจนการเตรียมความรู้สู่การสอบตรง	GAT/PAT	และ	O-NET	ด้วยคอร์ส	
Pre-Entrance	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก



ขอขอบคุณ	ปตท.	และ	บ.ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	
ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

รางวัลชนะเลิศ YAMAHA ASEAN CUP U-13 ครั้งที่ 5
	 ทมีนักกีฬาฟุตบอลโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีตวัแทนประเทศไทย	เข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอลรายการ	YAMAHA	ASEAN	CUP	U-13	ครัง้ท่ี	5	ระหว่าง
วันที่	3	-	7	ตุลาคม	2556	ณ	เมืองฮานอย	ประเทศเวียดนาม	ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ	โดยชนะทีมอินโดนีเซีย	การูด้า	เร้ด	3:2	ประตู

MISS TEEN THAILAND 2013
	 นางสาวพรชดา	 เครือคช	 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4/A	 (มะเหมี่ยว)	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมิสทีน	 ไทยแลนด์	 2013	พร้อมต�าแหน่ง	Miss	
Maxim	Contact	Lens	ขวญัใจช่างภาพสือ่มวลชน	และ	Miss	Sweet	Eyes	จดัการประกวดโดยบรษิทัอนิสไพร์	เอนเตอร์เทนเม้นท์	จ�ากดั	สถานโีทรทศัน์ส ี
กองทัพบกช่อง	7	และบริษัทแม็กซิม	อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น	จ�ากัด	ปีที่	12	ภายใต้คอนเซ็ปต์	“The	Magical	Rainbow”	มหัศจรรย์แห่งสายรุ้ง	เนรมิตร
เส้นทาง	สู่ฝัน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	24	ตุลาคม	2556	ณ	ห้องบางกอกคอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	ชั้น	5	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว


