
 
 
 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม 
หลักสูตรการออกแบบตกแตงอาหารเพ่ือการถายภาพ (Food Stylist) รุนท่ี ๔   

******************************************************************************** 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง เปดรับสมัครบุคคลเขารับการฝกอบรม 
 หลักสตูรการออกแบบตกแตงอาหารเพ่ือการถายภาพ (Food stylist) รุนท่ี ๔ วันท่ี ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑    
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม ดังนี้  
 

ลําดับท่ี                        ชื่อ-สกุล  
๑ คุณอุบลวรรณ วรรณกิจสังคม 
๒ คุณบัณฐิญาภักดิ์ บุญเจริญ 
๓ คุณวันชนะ แซสู 
๔ คุณอดิศร ถนิมภรณ 
๕ คุณสุพรรณี รัตนกานตะดิลก 
๖ คุณสิริโสภา จุนเด็น 
๗ คุณนิวัฒน นุนชูผล 
๘ คุณชุตินุช สุจริต 
๙ คุณภูริณัฐ หนูขุน 

๑๐ คุณพัฒนา แกวเกิด 
๑๑ คุณเอกชัย ซ้ิวกุง 
๑๒ คุณเหมือนฝน จันทรทอง 
๑๓ คุณอรรถพล สัจกุล 
๑๔ คุณกัญฐพัทธ บุญสนิท 
๑๕ คุณครินศักดิ์ เต็มพรอม 
๑๖ คุณจรุพัฒน การุโณ 
๑๗ คุณสิปนนท ชายแกว 
๑๘ คุณปรีดา ผลผลา 
๑๙ คุณโสริยา ดาโอ 
๒๐ คุณชุณหกาญจน บัวก่ิง 
๒๑ คุณศักรินทร หมาดหนุด 
๒๒ คุณชุติมณฑน รามฤทธิ์ 
๒๓ คุณพรจรัส สุทธินันท 
๒๔ คุณรัตนา โพชะเรือง 
๒๕ คุณณัฐริกา เสือเอก 
๒๖ คุณวทันยา ทองเสง 



ลําดับท่ี                         ชื่อ-สกุล 
๒๗ คุณปยนุช จิโรจนกุล 
๒๘ คุณกมลวรรณ สุขสวัสดิ ์
๒๙ คุณจีรภัทร พลอยขาว 
๓๐ คุณณัฐาภร อนิสงค 
๓๑ คุณภคมน กุลนุวงค 
๓๒ คุณณัฐพงศ สินไชย 
๓๓ คุณลิลลา เวชกะ 
๓๔ คุณธัญญรัตน รอดรัตน 
๓๕ คุณก่ิงดาว เกาะสมัน 
๓๖ คุณลัทธิยา จึงจงจิตต 
๓๗ คุณสุรกิจ ประมวลศิลป 
๓๘ คุณรณชัย สิทธิชัย 
๓๙ คุณพรทิพย ชุมเพชร 
๔๐ คุณชัชชญา ลิมปวนัสพงศ 
๔๑ คุณวนิตตา พาสกล 
๔๒ คุณภควัต ดวงมาก 

 
 
 
หมายเหตุ 
เอกสารท่ีตองนํามาสงในวันอบรม :  
     ๑. สําเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ 
     ๒. รูปถายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป 
รายละเอียดการเขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย :  
     ๑. การเขาพักในหอพักมหาวิทยาลัย ฯ โดยไมมีคาใชจาย เขาพักในวันท่ี ๒๓  มี.ค. ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไปและแจง 
ออกจากหอพักวันท่ี ๒๕  มี.ค. ๒๕๖๑ ในเวลาไมเกิน ๑๒.๐๐ น. (มีคามัดจํากุญแจทานละ ๒๐๐ บาท) 
     ๒. ทานท่ีประสงคเขาพักนอกเหนือเวลาตามขอท่ี ๑ หอพักขอเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ ๕๐๐ บาท/คืน 
กรณีชื่อ-สกุลไมถูกตอง กรุณาติดตอท่ีเบอร ๐๗๕ ๒๒๑ ๒๑๒ ตอ ๖๘๔๑  
 
 

 

    
                                                     



 
 
 
 

        กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การออกแบบตกแตงอาหารเพ่ือการถายภาพ (Food Stylist) รุนท่ี 4 

วันท่ี  24-25 มีนาคม 2561 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

 
****************************************************************** 

 
วันเสารท่ี 24 มีนาคม 2561 
 

 08.00-08.30 น.  ลงทะเบียนเขารวมอบรม พรอมรับเอกสาร 
 08.30-09.00 น.  พิธีเปดการอบรม โดย นางสุภาวดี นาคบรรพ 
    ผูชวยผูอํานวยการฝายศูนยการศึกษา ประจาํศูนยหวยยอด 
 09.00-10.30 น.  การบรรยายเรือ่ง “หลักการและองคประกอบศิลปในการจัดอาหารสําหรับการถายภาพ”  
    วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย ผูเชี่ยวชาญดาน Food Stylist 
 10.30-12.30 น.    การบรรยายเรือ่ง “ปฏิบัติการพ้ืนฐาน การถายภาพอาหารเพ่ือการโฆษณา” 
    วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย ผูเชี่ยวชาญดาน Food Stylist 
          คุณสุตสาย สังหาร       ชางภาพจากนิตยสาร Gourmet & Cuisine  
          คุณทรงวิทย พันธุเสวี    อดีตหัวหนาชางภาพ บริษัท FarEast DDB จํากัด 
 12.30-13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.30-17.00 น  การจัดแสงเพ่ือการถายภาพอาหารและปฏิบัติการถายภาพอาหารเพ่ือการโฆษณา 
    วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย  ผูเชี่ยวชาญดาน Food Stylist 
          คุณสุตสาย สังหาร        ชางภาพจากนิตยสาร Gourmet & Cuisine 
          คุณทรงวิทย พันธุเสวี     อดีตหัวหนาชางภาพ บริษัท FarEast DDB จํากัด 
 วันอาทิตยท่ี 25 มีนาคม 2561 

 
 09.00-10.30 น.  การบรรยายเรือ่ง “รูปลักษณ และการออกแบบ ตกแตงอาหารเพ่ือการถายภาพ”  
    วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย ผูเชี่ยวชาญดาน Food Stylist 

10.30-12.30 น  ปฏิบัติการจัดวาง การออกแบบ ตกแตงอาหารเพ่ือการถายภาพ 
    วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย  ผูเชี่ยวชาญดาน Food Stylist 
          คุณสุตสาย สังหาร        ชางภาพจากนิตยสาร Gourmet & Cuisine 
          คุณทรงวิทย พันธุเสวี     อดีตหัวหนาชางภาพ บริษัท FarEast DDB จํากัด 
 12.30-13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.30-17.00 น  ปฏิบัติการออกแบบ นําเสนอจานอาหาร และถายภาพอาหาร 
    วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย  ผูเชี่ยวชาญดาน Food Stylist 
          คุณสุตสาย สังหาร         ชางภาพจากนิตยสาร Gourmet & Cuisine 
          คุณทรงวิทย พันธุเสวี      อดีตหัวหนาชางภาพ บริษัท FarEast DDB จํากัด 
 
 หมายเหตุ : เวลา 10.30-10.45 น.และ 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวางระหวางการบรรยาย     


	ประกาศรายชื่อรุ่นที่4
	กำหนดการรุ่น4ตัวใหม่

