
 
รายช่ือผเูขาอบรม ลัก ูตรการออกแบบตกแตงอา ารเพ่ือการถายภาพ (Food Stylist)  

รุนท่ี 2  ระ าง ันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ 2561 
ณ อง DP11 อาคารดุ ิตพารา ม า ิทยาลัย นดุ ิต ูนยการ ึก านอกท่ีตั้ง ตรัง อําเภอ ยยอด  

 
ลําดับที ่ ชื่อ – นาม กุล 

1 คุณ ิทธิเดช       มาธ ิ
2 คุณ ุพัฒน         ไชยทอง 
3 คุณภานุพง        ยังกูล 
4 คุณป ิธ            ตัน กุล 
5 คุณ ุ รรลี         ทองใบใ ญ 
6 คุณทัชชา           เอียดทอง 
7 คุณปนัดดา         โพธิ์ทอง 
8 คุณธัญชนิต         อจันทร 
9 คุณพรฐิตา          จงทอง 
10 คุณ นิดา            นุยเดิน 
11 คุณจิรัชชา           ปลอบ ง นกุล 
12 คุณรัตติญา          โ ม ิภาค 
13 คุณอริ ราพร        เลือดท าร 
14 คุณ รรณภัทธ     ถายย นกุล 
15 คุณเขมิ รา          ุด ิไล 
16 คุณชนิดาภา         ังขแก  
17 คุณนูรีดา             เบ็ญ ะอาด 
18 คุณน้ําฝน            นุชถนอม 
19 คุณรัชฎรมัย         ายาลัก ณ 
20 คุณธีรภัทร           เนียมคง 
21 คุณจุฑาทิพย        ทองแท 
22 คุณพนม             ทองมาก 
23 คุณธนกร            น ลมัย 
24 คุณธีรภัทร           เนียมคง 
25 คุณเช ฐพล         กุลจรั  
26 คุณ ุรกิจ  ประม ล ิลป 

 
 
 
 
มายเ ตุ   

เอก ารท่ีตองนํามา งใน ันอบรม :  1. ําเนาบัตรประชาชน 2. รูปถายขนาด 1 น้ิ  จําน น 2 รูป 
รายละเอียดการเขาพักใน อพักของม า ิทยาลัย :  
1. การเขาพักใน อพักม า ิทยาลัย ฯ โดยไมมีคาใชจาย เขาพักใน ันท่ี 23 ก.พ. 61 ตั้งแตเ ลา 14:00 น. เปนตนไปและแจงออก 
จาก อพัก ันท่ี 25 ก.พ. 61  ในเ ลาไมเกิน 12.00 น. (มีคามดัจํากุญแจทานละ 200 บาท) 
2. ทานท่ีประ งคเขาพักนอกเ นือเ ลาตามขอท่ี 1 อพักขอเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมเตมิทานละ 500 บาท/คืน   



 
 
 
 

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การออกแบบตกแตงอาหารเพ่ือการถายภาพ (Food Stylist) รุนท่ี 2   

วันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ 2561 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

 ****************************************************************** 
 
วันเสารท่ี 24 กุมภาพันธ 2561 
 

 08.00-08.30 น.  ลงทะเบียนเขารวมอบรม พรอมรับเอกสาร 
 08.30-09.00 น.  พิธีเปดการอบรม โดย นางสุภาวดี นาคบรรพ ผูชวยผูอํานวยการฝายศูนยการศึกษา 
    ประจําศูนยหวยยอด 
 09.00-10.30 น.  การบรรยายเรือ่ง “หลักการและองคประกอบศิลปในการจัดอาหารสําหรับการถายภาพ”  
    วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย ผูเชี่ยวชาญดาน Food Stylist 
 10.30-12.00 น.    การบรรยายเรือ่ง “ปฏิบัติการพ้ืนฐาน การถายภาพอาหารเพ่ือการโฆษณา” 
    วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย ผูเชี่ยวชาญดาน Food Stylist 
          คุณอภิชาติ วรรณะวัลย ชางภาพจากนิตยสาร Gourmet & Cuisine  
          คุณทรงวิทย พันธุเสวี อดีตหัวหนาชางภาพ บริษัท FarEast DDB จํากัด 
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-17.00 น  การจัดแสงเพ่ือการถายภาพอาหารและปฏิบัติการถายภาพอาหารเพ่ือการโฆษณา 
    วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย  ผูเชี่ยวชาญดาน Food Stylist 
          คุณอภิชาติ วรรณะวัลย  ชางภาพจากนิตยสาร Gourmet & Cuisine 
          คุณทรงวิทย พันธุเสวี อดีตหัวหนาชางภาพ บรษัิท FarEast DDB จํากัด 
 
 วันอาทิตยท่ี 25 กุมภาพันธ 2561 

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

10.30-12.00 น  ปฏิบัติการจัดวาง การออกแบบ ตกแตงอาหารเพ่ือการถายภาพ 
    วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย  ผูเชี่ยวชาญดาน Food Stylist 
          คุณอภิชาติ วรรณะวัลย  ชางภาพจากนิตยสาร Gourmet & Cuisine 
          คุณทรงวิทย พันธุเสวี อดีตหัวหนาชางภาพ บรษัิท FarEast DDB จํากัด 
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-17.00 น  ปฏิบัติการออกแบบ นําเสนอจานอาหาร และถายภาพอาหาร 
    วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย  ผูเชี่ยวชาญดาน Food Stylist 
          คุณอภิชาติ วรรณะวัลย  ชางภาพจากนิตยสาร Gourmet & Cuisine 
          คุณทรงวิทย พันธุเสวี อดีตหัวหนาชางภาพ บรษัิท FarEast DDB จํากัด 
 
 หมายเหตุ : เวลา 10.30-10.45 น.และ 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวางระหวางการบรรยาย     


