
 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 11 ชื่อวิชา ทักษะการเปนพิธีกรและผูประกาศ 

วัน พุธท่ี 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ชื่อวิทยากร อ.ภิญญดา ธิติกุลมาศ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 กาญจนี สุจรรยาทวี 
2 เจษฎา กาวิละ 
3 พงศพันธุ ไพโรจน 
4 นันทวรรณ ภูดาษ 
5 นัชชา ศรีเฉลิม 
6 กฤษฏิ์ เอ้ืออุดมเจริญชัย 
7 พลอยชมพู   ดอกแกว 
8 พุธิตา ศรีแพงมล 
9 นวพร  ศิริบันเทิงศิลป 
10 ขจรศักดิ์ บํารุงสินม่ัน 
11 อภิสรา บุญอยู 
12 พัชรพร ถาวรพิชญไชย 
13 สิปปดาว  ยิ้มอํานวย 

 
 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 12 ชื่อวิชา กลยุทธและทักษะการนําเสนอทางวิชาการ – ภาษาไทย 

วัน พุธท่ี 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ชื่อวิทยากร อ.ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 กฤดิญาดา เก้ือวงศ 
2 จงจิตร รัยมธุรพงษ 
3 จรัสศรี อัธยาศัย 
4 ปฏิวัติ คดีโลก 
5 ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน 
6 สุวรรณรัตน  พัฒนพงคศรี 
7 ขนิษฐา ศรีปนแกว 
8 ณัฐกฤตา  ทรัพยเขตร                                          
9 ธนิศา แซเจีย่                                                                             
10 จิตรานุช  กิจกลา 
11 ศรัญญา โมงประณิตร 
12 พชรพัชร พิมพรรณ 

 
 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 13 ชื่อวิชา การสรางและสื่อสารภาพลักษณบุคคล 

วัน พุธท่ี 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 ชื่อวิทยากร อ.วิทวัส สังสะกิจ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 ติณณา อภิวันทนาพร 
2 นุชนันท เลียวหิรัญ 
3 วีระวัชร มงคลโชต ิ
4 แพรมาศ บูรณมานสั 
5 กิริยา เวชพานิช 
6 ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ 
7 กิตติพงษ เชี่ยวรุงโรจน 
8 อิศราพักตร  สรรพศาสตร 
9 สราวุฒิ ทองศรีคํา 
10 พิมพมาดา บริพนธ 
11 ผกาทิพ เดชากวินกุล 
12 มณีนุช โชตเชาวโรจน 
13 มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา 
14 ชัยวัฒน อุดมโชค 
15 สุทธสินี สุวรรณาพิสิทธิ ์
16 นิภาพันธ พูนเสถียรทรัพย 
17 วิไล ตระกูลสิน 
18 กนิษฐา สิกขเจริญ 
19 กิตตินพ  กิตติโรจนรุจ ิ
20 ศักรินทร มีนิล 
21 ภาสวิชญ บัวทอง 
22 อิทธิพร กอวาณิชกุล 
23 ประภัสสร ชัยเวช 
24 พรรณนิดา นาควิบูลยวงศ 
25 ภูปกรณ แดงรุงโรจน 
26 ธรณเทพ  รัตนากร 
27 สิริพักตร พรหมเวค 
28 ปุณยวีร อาชาพิทักษวงศ 



ลําดับ ชื่อ-สกุล 
29 กัญญณพัชญ ศรีคัฒนพรหม 
30 หทัยทิพย ตันติการุณย 
31 เบญจรัตน จงจํารัสพันธ 
32 อาทิตย อุดมสังวรกุล 
33 ธัญญนันทน อนุรัชชนานันท 
34 อรนาถ แกวเวฬู 
35 ณัฐดนย ธีราธนันพัฒน 
36 วิกัญดา เพียรประเสริฐ 
37 ปทุมวดี นาคพล 
38 เทวา เต็มบุญบริสุทธิ์ 
39 ประไพรตัน จรดล 
40 Phinsa Sattasiri 
41 อุกฤษฏ อรัญยะนาค 
42 พสชนัน เธียรสูตร 

 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 14  

ชื่อวิชา เสวนา – พัฒนาการทางวาทวิทยาและแนวโนมการเรียนการสอนวาทวิทยาในยุคโลกาภิวัตน 
วัน พุธท่ี 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ชื่อวิทยากร รศ.เมตตา วิวัฒนานุกูล 

 
ลําดับ ชื่อ-สกุล 

1 กฤดิญาดา เก้ือวงศ 
2 จงจติร รัยมธุรพงษ 
3 จรัสศรี อัธยาศัย 
4 ติณณา อภิวันทนาพร 
5 แพรมาศ บูรณมานสั 
6 จุฑารัตน  การเกตุ 
7 กิตติพงษ เชี่ยวรุงโรจน 
8 อิศราพักตร  สรรพศาสตร 
9 ผกาทิพ เดชากวินกุล 
10 มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา 
11 วิไล ตระกูลสิน 
12 ขนิษฐา ศรีปนแกว 
13 สิริพักตร พรหมเวค 
14 ปุณยวีร อาชาพิทักษวงศ 
15 จิตรานุช  กิจกลา 
16 อาทิตย อุดมสังวรกุล 
17 ประไพรตัน จรดล 
18 Phinsa Sattasiri 

 
 



 
 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 15 ชื่อวิชา ศิลปะการพูดตอหนาชุมชน 

วัน พุธท่ี 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ชื่อวิทยากร ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 ศันสนีย   บุญนิธิประเสริฐ 
2 เชาวฤทธิ์  เงินไธสง 
3 จุฑารัตน ฤทธิหาญ 
4 ศิริพร ศรีสุข 
5 ภานุวัฒน ทรงสวัสดิ์ชัย 
6 ไลลา บุญธราทิพย 

 
(ผูสนใจอ่ืนๆ สามารถสมัครเขารวมการอบรมไดหนางาน) 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 16 ชื่อวิชา Workshop ส่ือสารการแสดง 

วัน พุธท่ี 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ชื่อวิทยากร อ.ดร.ประภัสสร จันทรสถิตยพร 
 
ลําดับ ชื่อ-สกุล 

1 อังทราย โสภณอุดมสิทธิ์ 
2 อภิสิทธิ์ เกียมขุนทด 
3 ภัทรนันท  ประยูรวงค 
4 บุษยา ชวยปอง 
5 ลภัสรดา แจมอน 
6 ปณธิชา จริงจิตร 
7 นิสรีน ลิ้มโคราชพันธ 
8 เบญจวรรณ หอไธสง 
9 ธีรพงศ ไกรวัฒนพงศ 
10 ณภัทร ฐานะเดชาเมธ 
11 พลอยไพลิน กินรา 
12 รินทรลภัส ใจกวาง 
13 กรวิภา  ซาหิน 
14 วรากร ปูตะ 

 
(ผูสนใจอ่ืนๆ สามารถสมัครเขารวมการอบรมไดหนางาน) 

 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 21 ชื่อวิชา ทักษะการใชเสียงเพ่ือการส่ือสาร 

วัน พฤหัสบดีท่ี 16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 ชื่อวิทยากร อ.อาภาวี เศตะพราหมณ ภูระหงษ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 ชนินทร พิทักษวรรัตน 
2 สุนิสา สาธิตอเนกชัย 
3 มณีนุช โชตเชาวโรจน 
4 สุทธสินี สุวรรณาพิสิทธิ ์
5 ฌาน หวังสุนทรชัย 
6 ชุติมา ศรีทองแท 
7 ขนิษฐา ศรีปนแกว 
8 ศศินี อมรรัตนกรกุล 
9 พัณณดา ทองประกาศิต 
10 ธันยพร ชูศักดิ์ 
11 ศุภกฤต โลหแกว 
12 รวิสรา จินดามณีพล 

 
 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 22 ชื่อวิชา กลยุทธและทักษะการสรางสรรคส่ือประกอบการนําเสนอ 

วัน พฤหัสบดีท่ี 16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ชื่อวิทยากร อ.ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 กฤดิญาดา เก้ือวงศ 
2 จงจิตร รัยมธุรพงษ 
3 จรัสศรี อัธยาศัย 
4 ธนัชพร ภูติยานันต 
5 ปฏิวัติ คดีโลก 
6 ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ 
7 อิศราพักตร  สรรพศาสตร 
8 ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจน 
9 ภพ สวัสด ี
10 ศศรส  ใจจิตร 
11 จิตรานุช  กิจกลา 
12 ณอาภา กัณฑภา 
13 ปวียธิดา พัฒนอภิพงษ 
14 อาทิตย อุดมสังวรกุล 
15 ธัญญนันทน อนุรัชชนานันท 
16 อรนาถ แกวเวฬู 
17 กุลวีร จตุรรัตน 
18 ภัคพงศ ยั่งยืน 
19 พสชนัน เธียรสูตร 

 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 23 ชื่อวิชา กลยุทธและทักษะการนําเสนอทางวิชาการ – ภาษาอังกฤษ 

วัน พฤหัสบดีท่ี 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ชื่อวิทยากร อ.ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 กฤดิญาดา เก้ือวงศ 
2 จงจิตร รัยมธุรพงษ 
3 จรัสศรี อัธยาศัย 
4 วิชญา รงคสยามานนท 
5 ขนิษฐา ศรีปนแกว 
6 ภพ สวัสด ี
7 ศศรส  ใจจิตร 
8 ณอาภา กัณฑภา 
9 ปวียธิดา พัฒนอภิพงษ 
10 กุลวีร จตุรรัตน 
11 ภัคพงศ ยั่งยืน 
12 พสชนัน เธียรสูตร 
13 ด.ญ.ญาณิศา แสงเจริญสุขเลิศ 
14 ด.ญ.ภัณฑิลา จินดาสิริเลิศ 
15 ด.ญ.นพธีรา พงศเจริญตระกูล 

 



 
 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 24 ชื่อวิชา การเคล่ือนไหวรางกายเพ่ือการส่ือสาร 

วัน พฤหัสบดีท่ี 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ชื่อวิทยากร อ.ดร.กฤษณะ พันธุเพ็ง 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 ธนัชพร ภูติยานันต 
2 วีระวัชร มงคลโชต ิ
3 ปฏิวัติ คดีโลก 
4 ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ 
5 อิศราพักตร  สรรพศาสตร 
6 ชนินทร พิทักษวรรัตน 
7 สุนิสา สาธิตอเนกชัย 
8 ฌาน หวังสุนทรชัย 
9 ชุติมา ศรีทองแท 
10 จิตรานุช  กิจกลา 
11 อาทิตย อุดมสังวรกุล 
12 ณัฐพล ชองดารากุล 
13 พัณณดา ทองประกาศิต 
14 ธันยพร ชูศักดิ์ 
15 ศุภกฤต โลหแกว 
16 รวิสรา จินดามณีพล 

 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 31 ชื่อวิชา ทักษะการเปนพิธีกรและผูประกาศ 

วัน ศุกรท่ี 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ชื่อวิทยากร อ.ดร.ปอรรัชม ยอดเณร 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 ณัฐพล ชองดารากุล 
2 ชนินทร พิทักษวรรัตน 
3 ณัฎฐดนัย ไคนุนภา 
4 ภานุวัฒน ทรงสวัสดิ์ชัย 
5 พิจาริน สุขกุล 
6 ปภานัน เวทยนุกูล 
7 อมลวรรณ แกวฉวี 
8 พัชราภา วงศกัลยา 
9 ปพิชญา วัฒนไกร 
10 ฌาน หวังสุนทรชัย 
11 ชุติมา ศรีทองแท 
12 วีรินทร วีระวรรณ 
13 รมทิพย เปนสุข 
14 กรมาดา พิริยะเกียรติสกุล 
15 กวิน ชาครศิริ 
16 อภิชญา สุภพานิช 

 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 32 ชื่อวิชา ทักษะการเปนวิทยากรและกระบวนกรมืออาชีพ 

วัน ศุกรท่ี 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ชื่อวิทยากร อ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 ติณณา อภิวันทนาพร 
2 ธนัชพร ภูติยานันต 
3 วีระวัชร มงคลโชต ิ
4 ปฏิวัติ คดีโลก 
5 แพรมาศ บูรณมานสั 
6 เชิงชาย ถาวรยุธร 
7 ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ 
8 กิตติพงษ เชี่ยวรุงโรจน 
9 อิศราพักตร  สรรพศาสตร 
10 ปรเมศวร ชุมคํา 
11 ณัฎฐดนัย ไคนุนภา 
12 วรณัน สุทธิโอภาส 
13 สัมฤทธิ์ มากสง 
14 ผกาทิพ เดชากวินกุล 
15 แสงแข สพันธุพงศ 
16 ภรภัทร ศิลปการธนกิจ 
17 ประวีร แซอ้ึง 
18 มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา 
19 ชัยวัฒน อุดมโชค 
20 สุทธสินี สุวรรณาพิสิทธิ ์
21 ตะวัน เขียวรอด 
22 ธัญรดี ศรีอุดมพร 
23 พริมา ปยะรัตนโยธิน 
24 อภิชา พันธุพานิช 
25 ณัฐวุฒิ เมธีธวัช 
26 พัทธวลี อธิชาธนสิร ิ
27 สุชาดา พุทธรักขิต 
28 วีระวัชร มงคลโชต ิ



ลําดับ ชื่อ-สกุล 
29 นิภาพันธ พูนเสถียรทรัพย 
30 วิไล ตระกูลสิน 
31 ศศินันท  พัฒนะ 
32 ฌาน หวังสุนทรชัย 
33 ชุติมา ศรีทองแท 
34 พรรณธร ครุธเนตร 
35 กุลพัทธ ทองเจริญ 
36 สุวรรณรัตน  พัฒนพงคศรี 
37 ภูปกรณ แดงรุงโรจน 
38 ภพ สวัสด ี
39 ธรณเทพ  รัตนากร 
40 กัญญณพัชญ ศรีคัฒนพรหม 
41 กาญจนี สุจรรยาทวี 
42 หทัยทิพย ตันติการุณย 
43 พัชริดา จิรภิญโญ 
44 ณัฐดนย ธีราธนันพัฒน 
45 ณัฐพล ชองดารากุล 
46 เมธินี ฉันทาดิศัย 
47 ประไพรตัน จรดล 
48 Phinsa Sattasiri 
49 พรรัตน ทองเลิศ 
50 ณัฏฐนิช สุวรรณประดิษฐ 
51 อุกฤษฏ อรัญยะนาค 
52 พสชนัน เธียรสูตร 

 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 33 ชื่อวิชา ทักษะการใชเสียงเพ่ือการส่ือสาร 

วัน ศุกรท่ี 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 ชื่อวิทยากร อ.จตุพร สุวรรณสุขุม 
 

คนท่ี ชื่อ-สกุล 
1 เกษดาวรรณ สุพรม 
2 จิรฐา อัครจารุกิตต 
3 กัญญณพัชญ ศรีคัฒนพรหม 
4 ธนธร จิตรุงสาคร 
5 อรทัย แปงวัน 
6 วิกัญดา เพียรประเสริฐ 
7 ปทุมวดี นาคพล 
8 พิชญา ธีระกุล 
9 พิเศรษฐ วงศมีบุญ 

 
(ผูสนใจอ่ืนๆ สามารถสมัครเขารวมการอบรมไดหนางาน) 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 34 ชื่อวิชา ศาสตรส่ือสารการแสดงกับการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

วัน ศุกรท่ี 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ชื่อวิทยากร อ.คณาธิป สุนทรรักษ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 ศันสนีย   บุญนิธิประเสริฐ 
2 ชนินทร พิทักษวรรัตน 
3 กนิษฐา สิกขเจริญ 
4 เบญจมาศ มะโนเรือง 
5 ธนพันธ กาชาต ิ
6 ปพิชญา วัฒนไกร 
7 ศศินี อมรรัตนกรกุล 
8 กุลนิษฐ ยอนใจทัน 
9 ธมนวรรณ เย็นญา 
10 ลภัสรดา แจมอน 
11 ปณธิชา จริงจิตร 
12 พรธีรา เงินทวม 
13 กฤษฏิ์ เอ้ืออุดมเจริญชัย 
14 พัชรพร ถาวรพิชญไชย 
15 สิปปดาว  ยิ้มอํานวย 

 
(ผูสนใจอ่ืนๆ สามารถสมัครเขารวมการอบรมไดหนางาน) 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 35 ชื่อวิชา ศิลปะการพูดตอหนาชุมชน 

วัน ศุกรท่ี 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ชื่อวิทยากร ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 ศิริญญา ชุมเต็ม 
2 ติณณา อภิวันทนาพร 
3 ปฏิวัติ คดีโลก 
4 กิริยา เวชพานิช 
5 มีนา ตุลยนิติกุล 
6 ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ 
7 กิตติพงษ เชี่ยวรุงโรจน 
8 อิศราพักตร  สรรพศาสตร 
9 ปรเมศวร ชุมคํา 
10 สัมฤทธิ์ มากสง 
11 ผกาทิพ เดชากวินกุล 
12 แสงแข สพันธุพงศ 
13 ภรภัทร ศิลปการธนกิจ 
14 ประวีร แซอ้ึง 
15 มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา 
16 ตะวัน เขียวรอด 
17 วิไล ตระกูลสิน 
18 เบญจมาศ มะโนเรือง 
19 ธนพันธ กาชาต ิ
20 พรปวีณ วัดเอก 
21 ภัทรหทัย ขุนพรม 
22 แพร เยกิจ 
23 จิธิวดี วิไลลอย 
24 ธัญญา รัตนมาลากุล 
25 ศศินันท  พัฒนะ 
26 พรรณธร ครุธเนตร 
27 ขนิษฐรัฐ อติชาดศรีสกุล 
28 ภูปกรณ แดงรุงโรจน 



ลําดับ ชื่อ-สกุล 
29 ภพ สวัสด ี
30 สิริพักตร พรหมเวค 
31 ปุณยวีร อาชาพิทักษวงศ 
32 กาญจนี สุจรรยาทวี 
33 หทัยทิพย ตันติการุณย 
34 ณัฐดนย ธีราธนันพัฒน 
35 พรวิช ประเสริฐ 
36 สรินทิพย จันทรางศุ 
37 พรทิพย วรรณทิม 
38 กนกกาญจน จริยธรรมวัติ 
39 เมธินี ฉันทาดิศัย 
40 นิสรีน ลิ้มโคราชพันธ 
41 ประไพรตัน จรดล 
42 Phinsa Sattasiri 
43 พรรัตน ทองเลิศ 
44 ณัฏฐนิช สุวรรณประดิษฐ 
45 ด.ญ.ไอรีส เช็ง 
46 ด.ญ.ลีโอณิช เช็ง 
47 อุกฤษฏ อรัญยะนาค 
48 พสชนัน เธียรสูตร 
49 ปยมน แจมวุฒิปรีชา 
50 ณิชารีย สุขอราม 

 
 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 36 ชื่อวิชา Workshop ส่ือสารการแสดง 

วัน ศุกรท่ี 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 ชื่อวิทยากร อ.คร.ประภัสสร จันทรสถิตยพร 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 กนิษฐา สิกขเจริญ 
2 กฤษณ ดํารงรัตน 
3 กุลวีร จตุรรัตน 
4 ภัทรานิษฐ  บํารุงเมือง 
5 กัลยรัตน บุตรน้ําเพ็ชร 
6 ปุณรดา จิโรภาสโภคิน 
7 กุลนิษฐ ยอนใจทัน 
8 ด.ช.ชาญวิทย หนโูต 
9 เมธาวี ทองโอ 
10 ฐนิตา หวังวณิชพันธุ 
11 อินธุอร เนียมออน 
12 กันตา กรรณาลงกรณ 
13 ภัทรวดี ไชยฤธิ์ 
14 พรชิตา สําเภา 
15 พรธีรา เงินทวม 
16 กลธัช เกียรติคุณไพโรจน 
17 กฤษฏิ์ เอ้ืออุดมเจริญชัย 
18 ณัฐณิชา บุญเลี้ยง 
19 วิศัลยา เกตุตุม 
20 พิเศรษฐ วงศมีบุญ 
21 พัชรพร ถาวรพิชญไชย 
22 สิปปดาว  ยิ้มอํานวย 

 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 41 ชื่อวิชา ศาสตรและศิลปของการเขียนและกลาวสุนทรพจน 

วัน เสารท่ี 18 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ชื่อวิทยากร รศ.อวยพร พานิช 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 นคร เฮงมัก 
2 เชิงชาย ถาวรยุธร 
3 ธเนศ มวงทอง 
4 กิตติพงษ เชี่ยวรุงโรจน 
5 อิศราพักตร  สรรพศาสตร 
6 ณัฎฐดนัย ไคนุนภา 
7 ปญจารีย ธนรัตนสิน 
8 ผกาทิพ เดชากวินกุล 
9 สุนิสา สาธิตอเนกชัย 
10 ภานุวัฒน ทรงสวัสดิ์ชัย 
11 นิภาพันธ พูนเสถียรทรัพย 
12 วิไล ตระกูลสิน 
13 กนิษฐา สิกขเจริญ 
14 พรรณธร ครุธเนตร 
15 ภพ สวัสด ี
16 สิริพักตร พรหมเวค 
17 ปุณยวีร อาชาพิทักษวงศ 
18 กฤษณ ดํารงรัตน 
19 กาญจนี สุจรรยาทวี 
20 หทัยทิพย ตันติการุณย 
21 จิตรานุช  กิจกลา 
22 อาทิตย อุดมสังวรกุล 
23 ปยธิดา สุวรรณทว ี
24 ปณวรรธน งามดวงกมล 
25 ด.ญ.พรสวรรค เกาะนอย 
26 ประไพรตัน จรดล 
27 Phinsa Sattasiri 
28 ปารณีย ไชยปญญา 



ลําดับ ชื่อ-สกุล 
29 นกรณ   กาญจนชริน 
30 ธัญนันท เพชรรักษ 
31 พัชรพร ถาวรพิชญไชย 
32 สิปปดาว  ยิ้มอํานวย 
33 เจนีวา ชนพิมาย 

 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 42 ชื่อวิชา ทักษะการใชเสียงเพ่ือการส่ือสาร 

วัน เสารท่ี 18 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 ชื่อวิทยากร อ.จตุพร สุวรรณสุขุม 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 เอสรา มงคลชัยชนะ 
2 นคร เฮงมัก 
3 ปฏิวัติ คดีโลก 
4 ภูริวัธน จวิะตระกูลธรรม 
5 พนิตา สุวรรณนอย 
6 ปญจารีย ธนรัตนสิน 
7 ผกาทิพ เดชากวินกุล 
8 แสงแข สพันธุพงศ 
9 นิภาพันธ พูนเสถียรทรัพย 
10 วิไล ตระกูลสิน 
11 สุจิตรา นนทนานันท 
12 สุดารัตน  โคกคํายาน 
13 สมสิทธิ์ มีแสงนิล 
14 ภพ สวัสด ี
15 สิริพักตร พรหมเวค*** 
16 ปุณยวีร อาชาพิทักษวงศ*** 
17 ภัคพงศ ยั่งยืน 
18 ประไพรตัน จรดล 
19 Phinsa Sattasiri 
20 อุกฤษฏ อรัญยะนาค 

 
*** ลงวิชาท่ีเวลาซอนกัน 42 43 44 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 43 ชื่อวิชา ทักษะการเปนพิธีกรและผูประกาศ 

วัน เสารท่ี 18 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 ชื่อวิทยากร อ.อารียา เฟองประดิษฐกุล 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 ศิริญญา ชุมเต็ม 
2 เชิงชาย ถาวรยุธร 
3 จุฑารัตน  การเกตุ 
4 ธเนศ มวงทอง 
5 กิตติพงษ เชี่ยวรุงโรจน 
6 อิศราพักตร  สรรพศาสตร 
7 สราวุฒิ ทองศรีคํา 
8 ณัฎฐดนัย ไคนุนภา 
9 มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา 
10 ธนวัน พันอินทร 
11 กิตตินพ  กิตติโรจนรุจ ิ
12 รตนวรรณ ประสิทธิสิน 
13 อมรเทพ แพงสภา 
14 กฤตภัทร ผิวระมน 
15 ขนิษฐรัฐ อติชาดศรีสกุล 
16 ธนกฤต อินมาตัน 
17 สิริพักตร พรหมเวค*** 
18 ปุณยวีร อาชาพิทักษวงศ*** 
19 ด.ช.ศุภโชค พลเมือง 
20 จิตรานุช  กิจกลา 
21 อาทิตย อุดมสังวรกุล 
22 อังทราย โสภณอุดมสิทธิ์ 
23 ปณวรรธน งามดวงกมล 
24 ณัฐดนย ธีราธนันพัฒน 
25 กุลนิษฐ ยอนใจทัน 
26 ด.ญ.พรสวรรค เกาะนอย 
27 ปารณีย ไชยปญญา 
28 นกรณ   กาญจนชริน 



ลําดับ ชื่อ-สกุล 
29 ธัญนันท เพชรรักษ 
30 พชรพัชร พิมพรรณ 
31 พชรพร พิมพรรณ 
32 พสชนัน เธียรสูตร 
33 เจนีวา ชนพิมาย 

 
*** ลงวิชาท่ีเวลาซอนกัน 42 43  44 
 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 44 ชื่อวิชา การเคล่ือนไหวรางกายเพ่ือการส่ือสาร 

วัน เสารท่ี 18 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 ชื่อวิทยากร อ.คร.กฤษณะ พันธุเพ็ง 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 พรสรญั นรินทรสรศักดิ์ 
2 มณีนุช โชตเชาวโรจน 
3 พรรณธร ครุธเนตร 
4 ภูปกรณ แดงรุงโรจน 
5 สิริพักตร พรหมเวค*** 
6 ปุณยวีร อาชาพิทักษวงศ*** 
7 กฤษณ ดํารงรัตน 
8 กาญจนี สุจรรยาทวี 
9 หทัยทิพย ตันติการุณย 
10 ปยธิดา สุวรรณทว ี
11 ฐนิตา หวังวณิชพันธุ 
12 ณัฐณิชา บุญเลี้ยง 
13 เทวา เต็มบุญบริสุทธิ์ 

 
*** ลงวิชาท่ีเวลาซอนกัน 42 43 44 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 51 ชื่อวิชา โซเชียลมีเดียกับการสรางความสัมพันธระหวางองคกรและผูมารับบริการ 

วัน อาทิตยท่ี 19 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ชื่อวิทยากร ผศ.พรพรรณ เชยจิตร 
 
ลําดับ ชื่อ-สกุล 

1 เอสรา มงคลชัยชนะ 
2 นคร เฮงมัก 
3 เชาวฤทธิ์  เงินไธสง 
4 ฐาปกรณ อายุเจริญดี 
5 ธนัชพร ภูติยานันต 
6 แพรมาศ บูรณมานสั 
7 วิไลลักษณ คําแจม 
8 ชัยวัฒน โรจนสุรกิตต ิ
9 ภรัณยู ขําน้ําคู 
10 กนกอร เรืองศรี 
11 อิสระ อุทัยพัฒนะศักดิ์ 
12 ธเนศ มวงทอง 
13 อิศราพักตร  สรรพศาสตร 
14 สราวุฒิ ทองศรีคํา 
15 ผกาทิพ เดชากวินกุล 
16 มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา 
17 ธนวัน พันอินทร 
18 ภพ สวัสด ี
19 กาญจนี สุจรรยาทวี 
20 หทัยทิพย ตันติการุณย 
21 นวพร  ศิริบันเทิงศิลป 
22 พัณณดา ทองประกาศิต 
23 ธันยพร ชูศักดิ์ 
24 ณัฐกร จุลระศร 
25 รัศมี หมัดอะดั้ม 
26 ปติพร สีเอ่ียม 
27 จารุกุล สงวนไทร  
28 อารียา วงษวิลาศ 



ลําดับ ชื่อ-สกุล 
29 ปพนพัชร รัตนโสภาภรณ 
30 รัตนรัตน จั่นแกว  
31 ณัชชา ขุนนอย 
32 จิรายุทธ ยุดดร 
33 ไอศูร ธนะบุตร 
34 ณัฐวรรณ ศรไชย 
35 อนุสรา กระโหทอง 
36 กัลยรัตน วงศวริศชัย 
37 พรปวีณ วีระภาคยการุณ 
38 ธนากาญจน เทียนปญจะ 
39 ปริชญา แจงตามธรรม 
40 กัญชลิกา นาบํารุง 
41 ทิวธาร บินหรีม 
42 รังสิมา ลุยตัน  
43 สุพัตรา เก้ือรอด 
44 ปนิชา นิธินิวิฐ 
45 ธีรรัตน บริหารวนเขตต 
46 พิมพผกา เจริญจิตร 
47 วริษฐา จันทรเชิดช ู
48 สุธิมา ชาญพิชิตวนิช 
49 กมลชนก เผาบุญมี 
50 ศศิธร ยมรัตน 
51 นพรัตน สุวรรณ 
52 ธีรัชชานนท ดุละลัมพะ 
53 รุงนภา ดวงชัย 

 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 52 ชื่อวิชา กลยุทธและทักษะการเจรจาตอรองทางธุรกิจ 

วัน อาทิตยท่ี 19 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ชื่อวิทยากร ผศ.ดร.รุง ศรีอัษฎาพร 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 ณัฐพล ชองดารากุล 
2 ทิพยวรรณ ชุมเต็ม 
3 นคร เฮงมัก 
4 เชาวฤทธิ์  เงินไธสง 
5 ฐาปกรณ อายุเจริญดี 
6 นุชนันท เลียวหิรัญ 
7 รัฐยา อรรคพัฒนกุล 
8 เชิงชาย ถาวรยุธร 
9 กิตติพงษ เชี่ยวรุงโรจน 
10 อิศราพักตร  สรรพศาสตร 
11 วรณัน สุทธิโอภาส 
12 สัมฤทธิ์ มากสง 
13 ปญจารีย ธนรัตนสิน 
14 ผกาทิพ เดชากวินกุล 
15 แสงแข สพันธุพงศ 
16 มณีนุช โชตเชาวโรจน 
17 ชัยวัฒน อุดมโชค 
18 ธนวัน พันอินทร 
19 รสธร เมืองไพศาล 
20 นิภาพันธ พูนเสถียรทรัพย 
21 ชมพูนุท   โชตเชาวโรจน 
22 กนิษฐา สิกขเจริญ 
23 นาตาลี ฮูเบนทาลร 
24 พรรณนิดา นาควิบูลยวงศ 
25 สมสิทธิ์ มีแสงนิล 
26 ชุติมา ศรีทองแท 
27 กุลพัทธ ทองเจริญ 
28 ขนิษฐรัฐ อติชาดศรีสกุล 



ลําดับ ชื่อ-สกุล 
29 ภูปกรณ แดงรุงโรจน 
30 ภพ สวัสด ี
31 สิริพักตร พรหมเวค 
32 ปุณยวีร อาชาพิทักษวงศ 
33 กาญจนี สุจรรยาทวี 
34 หทัยทิพย ตันติการุณย 
35 จิตรานุช  กิจกลา 
36 อาทิตย อุดมสังวรกุล 
37 อังทราย โสภณอุดมสิทธิ์ 
38 ปยธิดา สุวรรณทว ี
39 ณัฐดนย ธีราธนันพัฒน 
40 เมธินี ฉันทาดิศัย 
41 ประไพรตัน จรดล 
42 Phinsa Sattasiri 
43 ปารณีย ไชยปญญา 
44 นกรณ   กาญจนชริน 
45 อุกฤษฏ อรัญยะนาค 
46 พสชนัน เธียรสูตร 
47 ธันยพร ชูศักดิ์ 

 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวตักรรมการเรยีนรูทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 53 ชื่อวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกสาํหรับคนทํางาน 

วัน อาทิตยท่ี 19 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ชื่อวิทยากร อ.นํ้าฝน ภักด ี
 

 ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 ทิพยวรรณ ชุมเต็ม 
2 ศิริญญา ชุมเต็ม 
3 นุชนนัท เลียวหริัญ 
4 รัฐยา อรรคพัฒนกุล 
5 กิตติพงษ เชี่ยวรุงโรจน 
6 ชนินทร พิทักษวรรตัน 
7 วรณัน สุทธิโอภาส 
8 สัมฤทธิ ์มากสง 
9 ปญจารีย ธนรตันสิน 
10 แสงแข สพันธุพงศ 
11 รสธร เมอืงไพศาล 
12 นิภาพันธ พูนเสถียรทรัพย 
13 กนิษฐา สิกขเจรญิ 
14 กิตตินพ  กิตติโรจนรุจิ 
15 นาตาลี ฮเูบนทาลร 
16 พรรณนดิา นาควิบูลยวงศ 
17 พรรณธร ครุธเนตร 
18 ขนิษฐรัฐ อติชาดศรีสกุล 
19 ภูปกรณ แดงรุงโรจน 
20 ธรณเทพ  รตันากร 
21 สิริพักตร พรหมเวค 
22 ปุณยวีร อาชาพิทักษวงศ 
23 กฤษณ ดํารงรตัน 
24 จิตรานุช  กิจกลา 
25 อาทิตย อุดมสังวรกุล 
26 ไลลา บญุธราทิพย 



 ลําดับ ชื่อ-สกุล 
27 ณัฐพล ชองดารากุล 
28 ประไพรัตน จรดล 
29 Phinsa Sattasiri 
30 ปารณีย ไชยปญญา 
31 นกรณ   กาญจนชริน 
32 อุกฤษฏ อรัญยะนาค 
33 พสชนัน เธียรสูตร 

 
 



 
 

โครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรูทางวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 2017 
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รหัสหลักสูตร 54 ชื่อวิชา Workshop ส่ือสารการแสดง 

วัน อาทิตยท่ี 19 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ชื่อวิทยากร อ.ดร.ประภัสสร จันทรสถิตยพร 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
1 วุฒิธิดา วุฒิชัย ณ อยุธยา 
2 เจษฎา กาวิละ 
3 ธนธร จิตรุงสาคร 
4 ปยธิดา สุวรรณทว ี
6 ณัฐดนย ธีราธนันพัฒน 
7 พิชญา ธีระกุล 
8 ลภัสรดา แจมอน 
9 ปณธิชา จริงจิตร 
10 วิสุดา พันธุคร ู
11 ลีนา ซากิ สิงหพันธุ 
12 พลอยชมพู   ดอกแกว 
13 รมิตา วรทวีธํารง 
14 อารียา ศรีจันทรแกว 
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