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Aperçu is available in both a proportional family of eight weights —
Thin, ExtraLight, Light, Regular, Medium, Bold, ExtraBold and Black
— with corresponding italics, as well as a Monospaced type family
of four weights — Light, Regular, Medium and Bold. license in four
flavours; Standard (‘STD’), Professional (‘PRO’), Arabic (‘ARABIC’)
and Thai (‘THAI’).
The PRO variant contains language support for Cyrillic and
Greek scripts, alongside numerous OpenType features and stylistic
alternatives. The Arabic variant contains the PRO variant alongside
language support for Arabic script. The Thai variant contains the
PRO variant alongside language support for Thai script.
Aperçu Arabic and Thai script is available in four base weights
— Light, Regular, Medium and Bold.

Aperçu Thai

Regular

Aperçu ไทย

18pt

Colophon Foundry

About

4

Aperçu is available in both a proportional family of eight weights —
Thin, ExtraLight, Light, Regular, Medium, Bold, ExtraBold and Black
— with corresponding italics, as well as a Monospaced type family
of four weights — Light, Regular, Medium and Bold. license in four
flavours; Standard (‘STD’), Professional (‘PRO’), Arabic (‘ARABIC’)
and Thai (‘THAI’).
The PRO variant contains language support for Cyrillic and
Greek scripts, alongside numerous OpenType features and stylistic
alternatives. The Arabic variant contains the PRO variant alongside
language support for Arabic script. The Thai variant contains the
PRO variant alongside language support for Thai script.
Aperçu Arabic and Thai script is available in four base weights
— Light, Regular, Medium and Bold.

Aperçu Thai

Regular

Aperçu ไทย

12pt

Colophon Foundry

Glyph Sheet

Uppercase
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZ

Lowercase
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers
00123456789
Extended Numbers * ( Pro )
00123456789
H⁰⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹H₀₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
¼½¾⅓⅔⅛⅜⅝⅞
Oldstyle Numbers * ( Pro )
H00123456789
H�0123456789

* ( Pro )
These are only included in the Pro variant of
APERÇU.
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Symbols
�������������������������������
���������������������������
�������������������������������
��������������������������������
�������������₪₩����������
��������� �
Tabular Currency * ( Pro )
¢¤$₫€ƒ₣₴₭₺₱₽₨£₸¥₿฿₪₩
Latin-B Extended
ǺǼȘȚƵǻǻǽƒȷșțƶ

Latin-A
Á Â À Ã Ä Å Æ Ç Ð É Ê È Ë Í Î Ì Ï Ł Ñ Ó Ô Ò Ö Õ Œ Ligatures
ff fi ffi fl ffl fb ffb fh ffh fi fj ffj fk ffk �
ØÞŠÚÛÙÜÝŸŽ
áâàãäåæçðéèêëıíîìïłñóòôöõøœþß
Alternates * ( Pro )
šúùûüÿýž
aàáâãäåæāăąǻǽ,;ĢĶĻĽŅŖȘȚ
Latin-A Extended
ď ģ ķ ļ ľ ņ ŗ ș ț ť , ; ‘ ’ ‚ “ ” „ �← ↑ → ↓ ↗ ↖ ↘ ↙
������������������������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Contextual Alternates * ( Pro )
�����������������������
←↑→↓↖↗↙↙↕
����������������������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Case Sensitive Forms * ( Pro )
��������������������������������� H{}[]()-–—¿¡•@‹›«»
����������������������������
�������������
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Cyrillic * ( Pro )
������������������������
�����������������������
���
���������������������������
�������������������������
Bulgarian (Localised Forms) * ( Pro )
ДЛвгджзийклптцшщьъю
Greek * ( Pro )
�������������������������
��������
���������������
Thai † ( Thai )

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดต
ถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสห
ฬ อ ฮ ะ า ำ� เ แ โ ใ ไ ๅ
Thai Numerals † ( Thai )

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
Punctuation † ( Thai )

๚๏๛ๆฯ
* ( Pro )
These are only included in the Pro
variant of APERÇU.
† ( Thai )
These are only included in the THAI
variant of APERÇU.

Vowel/Tone Marks † ( Thai )

◌ ั ◌่ ◌ ้ ◌ ๊ ◌๋ ◌ ์ ◌็ ◌๎ ◌ิ ◌ี ◌ึ ◌ื ◌ํ ◌ฺ ◌ุ ◌ู

Glyph Sheet
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Thai Family
Extent
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Straights
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Family Extent

Light บาง

กขฃฅ ๑๒๓

Regular ปกติิ

กขฃฅ ๑๒๓

Med. ปานกลาง กขฃฅ ๑๒๓
Bold หนา

กขฃฅ ๑๒๓
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Family Extent

Thin

AaBbCc 123

ExtraLight

AaBbCc 123

Light

AaBbCc 123

Regular

AaBbCc 123

Medium

AaBbCc 123

Bold

AaBbCc 123

ExtraBold

AaBbCc 123

Black

AaBbCc 123
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Family Extent

Aperçu ไทย

Italics
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Family Extent

Thin Italic

AaBbCc 123

ExtraLight Italic

AaBbCc 123

Light Italic

AaBbCc 123

Regular Italic

AaBbCc 123

Medium Italic

AaBbCc 123

Bold Italic

AaBbCc 123

ExtraBold Ita.

AaBbCc 123

Black Italic

AaBbCc 123
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Family Extent

M. Light

AaBbCc 123

M. Regular

AaBbCc 123

M. Medium

AaBbCc 123

M. Bold

AaBbCc 123
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OpenType
Features
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18pt / 36pt

Proportional
Numbers

Tabular
Numbers
( Pro )

Oldstyle
Proportional
( Pro )

Colophon Foundry

OpenType Features

Aperçu Thai PRO includes a variety of OpenType features that enable easier typographic control whilst utilising the typeface.

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890
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Tabular
( Pro )
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OpenType Features

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

1234567890

<- ^- -> -^

<- ^- -> -^

1/2 3/4 2/3

½¾⅔

Inferiors
( Pro )

Superiors
( Pro )

Contextual
Alternates
( Pro )

Fractions
( Pro )
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0000⁰₀

0000⁰₀

(H) {H} [H] •H

(H) {H} [H] •H

Affinity

Affinity flourish

Offbeat fjord

Offbeat fjord

aàáâãäåæ

aàáâãäåæ

Slashed Zero
( Pro )

Case Sensitive
Forms
( Pro )

Ligatures

Discretionary
Ligatures
( Pro )

Stylistic Set 1
( Pro )
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OpenType Features

“” ‘’ ‚„ ď ģ ľ ņ ť

“” ‘’a ‚„ ď ģ ľ ņ ť

^- -> -^ <-

^- -> -^ <-

ДЛвгджзи

ДЛвгджзи

Stylistic Set 2
( Pro )

Stylistic Set 3
( Pro )

Stylistic Set 4
( Pro )
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STD v PRO OpenType Features

STD (Standard)

PRO (Professional)

1
2

1
Ligatures
Contextual Alternates 			 2
3
Arrows
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Discretionary Ligatures
Subscripted Numbers
Superscripted Numbers
Fractions
Lining Numbers
Proportional Numbers
Tabular Numbers
Oldstyle Numbers
Tabular Oldstyle Numbers
Case Sensitive Forms
Slashed Zero
Stylistic Sets
SS01
Alt «a»
SS02
Alt Quotation
SS03
Long Arrows
SS04
Localised Forms:
			Bulgarian
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PRO
(Professional)
ไทย Thai
Thai

PRO Language Support
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STD
(Standard)
Afrikaans
Basque
Breton
Catalan
Croatian (Latin)
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Faroese
Finnish
French
Gaelic
Gagauz (Latin)
German
Hungarian
Icelandic
Indonesian

STD Language Support

Irish
Italian
Javanese (Latin)
Kashubian
Latvian
Lithuanian
Malay (Latin)
Moldovan
(Latin)

Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
(Latin)

Sami (Northern,
Inari and Lule)

Sami (Southern)
Serbian (Latin)
Silesian
Slovak
Slovenian
Sorbian

Spanish
Swahili
Swedish
Turkish
Walloon
Welsh
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PRO
(Professional)

PRO Language Support

Gaelic
Gagauz
(Latin)

Afrikaans
Balkar
Basque
Belarusian
(Cyrillic)

Breton
Bulgarian
Catalan
Croatian
(Latin)

Czech
Danish
Dutch
English
Erzya
Estonian
Faroese
Finnish
French

German
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Irish
Italian
Javanese
(Latin)

Karachay
Kashubian
Kumyk
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malay
(Latin)

Modern Greek
Moksha
Moldovan

(Latin)

Nanai
Nogai
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
(Latin)

Russian
Rusyn
Sami (Northern,
Inari and Lule)

Sami
(Southern)

Serbian (Cyrillic)
Serbian (Latin)
Silesian
Slovak
Slovenian
Sorbian
Spanish
Swahili
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Swedish
Turkish
Ukrainian
Walloon
Welsh
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คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี
พาร์ทเมนต์ดีพาร์
ทเมนต์ สเตอริ โอ
เบอร์เกอร์ วัจนะ
เวิ รล
์ ด์ปาสคาล
โดนัทดี พาร์ท
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Light

LOREM IPSUM
DOLOR SIT
consectetur
adipiscing elit.
Nulla nisi orci,
congue in 		
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คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมน
ต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอ
เบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาส
คาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หล
คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ท
เมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ ร ์
ลด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หล
วงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์
ป๋ าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์ชะโนด
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Light

48pt

LOREM IPSUM DOLOR
SIT AMET, CONSECTETUR
adipiscing elit. Aenean
efficitur tristique

Light

36pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCING
elit. Aenean efficitur tristiqu
pulvinar. Maecenas a mi tincidunt,
faucibus justo sed, auctor
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Light

30pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์
สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาล
โดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี
สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอ
ตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปร
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิ ล
เจคท์ติ่มซำ �เซี ย

Light

24pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์
เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่
้ เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอ
มัง
ตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์ติ่มซำ �เซี ้
ยวด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิ ลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
๊
คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ท
เมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส

Aperçu Thai

Aperçu ไทย

Colophon Foundry

Light

Light

30pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. SED
eu ante molestie, accumsan metus
pulvinar, dapibus dui. Morbi egestas
augue id elit commodo sagittis.
Curabitur tempus sit amet dui nulla
interdum mi id varius mollis. Ut ut

Light

24pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. SED EU ANTE MOLESTIE,
accumsan metus pulvinar, dapibus dui. Morbi
egestas augue id elit commodo sagittis. Curabitur
tempus sit amet dui ut egestas. Maecenas
tincidunt vestibulum auctor. Integer eu massa id
felis tristique vehicula. Integer laoreet tortor nulla
interdum mi id varius mollis. Ut ut convallis risus.

24

Aperçu Thai

Aperçu ไทย

Colophon Foundry

Light

25

Light

18pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ ร ์
ลด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์
ป๋ าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิ ลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
ติ่ มซำ �เซี ย
๊ คาร์สะ
เด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์
รี โมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮซานตาคลอส
้ ี ไซน์
โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจกเตอร์ ซัมเมอร์เบอร์
เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรส
โซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิ ๊กโต๋ เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้ม

Light

14pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี
พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาส
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิ ลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
วอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์ติ่มซำ �เซี ย
๊
คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรช
ฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ ั
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
นบู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
ั ดร์โปรเจก
เตอร์ ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรสโซ
้
แจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิ ๊กโต๋ เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้มไฮเทคไอซ์ คี ตราชันขัน
ตอนแครกเกอร์ ละติ น เปโซอุ ปนายิ กาตะหงิ ดคาเฟ่ หลวงตา สเตเดี ยมโปรเจ็ กเตอร์สุริยยาตร์
สปิ ริ ต พรี เมี ยมแอสเตอร์เอเซี ยออเดอร์ขน
ั้ ตอน ฮ็ อตด็ อกสเก็ ตช์สเตเดี ยมแต๋ ว หล่ อฮังก้วยที วี
๋ ตะหงิ ดอิ มพีเรี ยลป่ าไม้ โทรพงษ์ไอเดี ย มาร์ก
โรแมนติ กครัวซองต์ทอล์ค สหัสวรรษแลนด์ อึม
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Light
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Light

18pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING
ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM IN
tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum diam a auctor. Donec
quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus erat,
vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper diam
vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed
vestibulum enim sed viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum
dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus libero.
Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod. Quisque convallis
dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui nulla interdum
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TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM IN TINCIDUNT ERAT. VESTIBULUM RUTRUM
interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum
purus erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper diam vel
pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra
dictum. Proin semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim,
ac dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod. Quisque convallis
dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et, malesuada tincidunt nisi.
Maecenas sodales nisi dui, in commodo nibh dapibus sit amet. Praesent tristique enim
in diam fringilla, sed posuere lorem varius. Suspendisse tincidunt nisi mauris, accumsan
lobortis mi consectetur mollis. Nam ac sodales velit. Proin vulputate massa quis nunc
dignissim imperdiet. Phasellus urna arcu, maximus in dolor sit amet, fringilla porttitor
nunc. Nulla interdum mi id varius mollis. Ut ut convallis risus
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คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอ
เบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์
หลวงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกได
เอ็ ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปร
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิ ลกรี น โปรเจก
เจคท์ติ่มซำ �เซี ย
เตอร์อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ
ชั่นไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมท
เฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮ
ซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู ติค
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโย
พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
ตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจกเตอร์ ซัมเมอร์เบอร์
เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคสห
มิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจ
จิ ๊กโต๋ เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้มไฮเทคไอซ์ คี ต

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์
เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ั้
เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์
้ วด็
ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์ติ่มซำ �เซี ย
อกเตอร์นอร์ท เมเปิ ลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะ
เด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ ค
แฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซอง
ต์ทอมแบคโฮซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์
ชั่นบู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจกเตอร์ ซัมเมอร์เบอร์
เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคสหมิ งด
ราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิ ๊กโต๋ เต๋ คำ�
้ ตอน
สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้มไฮเทคไอซ์ คี ตราชันขัน
แครกเกอร์ ละติ น เปโซอุ ปนายิ กาตะหงิ ดคาเฟ่ หลวงตา ส
เตเดี ยมโปรเจ็ กเตอร์สุริยยาตร์สปิ ริ ต พรี เมี ยมแอสเตอร์เอ
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คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์
วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี
สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาส
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิ ล
วอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์ติ่มซำ �เซี ย
กรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สอ
อดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟ
ยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮซานตาคลอส โก๊ะ
้ ี
พาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
้
่
ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โซนี ซีรีส์ ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจกเตอร์
ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคส
หมิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิ ๊กโต๋ เต๋ คำ�
้ ตอนแครก
สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้มไฮเทคไอซ์ คี ตราชันขัน
เกอร์ ละติ น เปโซอุ ปนายิ กาตะหงิ ดคาเฟ่ หลวงตา สเตเดี ยมโปร
เจ็ กเตอร์สุริยยาตร์สปิ ริ ต พรี เมี ยมแอสเตอร์เอเซี ยออเดอร์ขน
ั้

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะ
เวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี สามช่ า

ตอน ฮ็ อตด็ อกสเก็ ตช์สเตเดี ยมแต๋ ว หล่ อฮังก้วยที วี โรแมนติ ก

เวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิ ลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์
โปรเจคท์ติ่มซำ �เซี ย
ตุ ก
๊ คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ ค
แฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮ
ซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัล
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
โหล โบกี ด
ั ดร์โปรเจกเตอร์
ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคสหมิ งด
ราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิ ๊กโต๋ เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอ
้ ตอนแครกเกอร์ ละติ น
ลนัตหน่ อมแน้มไฮเทคไอซ์ คี ตราชันขัน
เปโซอุ ปนายิ กาตะหงิ ดคาเฟ่ หลวงตา สเตเดี ยมโปรเจ็ กเตอร์สุริยยาตร์
สปิ ริ ต พรี เมี ยมแอสเตอร์เอเซี ยออเดอร์ขน
ั้ ตอน ฮ็ อตด็ อกสเก็ ตช์สเตเดี ย
๋
มแต๋ ว หล่ อฮังก้วยที วี โรแมนติ กครัวซองต์ทอล์ค สหัสวรรษแลนด์ อึม
ตะหงิ ดอิ มพีเรี ยลป่ าไม้ โทรพงษ์ไอเดี ย มาร์กภู มิทศ
ั น์ ซาร์ดีนบ๊วยแทกติ
คมอลล์แม่ คา้ บู ติก คาร์เคลี ยร์ไฮบริ ดสเตชั่นรองรับ ฮาร์ดรวมมิ ตรชาร์ต
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat.
Vestibulum rutrum interdum diam a auctor.
Donec quis elit et orci hendrerit fermentum.
Morbi dictum purus erat, vitae elementum erat
hendrerit eget. Integer ullamcorper diam vel
pellentesque venenatis. Nam tempor interdum
lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra dictum.
Proin semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt.
Praesent eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi
sit amet elit ac lorem suscipit euismod. Quisque
convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat,
ultrices in interdum et, malesuada tincidunt nisi.
Maecenas sodales nisi dui, in commodo nibh
dapibus sit amet. Praesent tristique enim in diam
fringilla, sed.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit
et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus
erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer
ullamcorper diam vel pellentesque venenatis. Nam
tempor interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed
viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum dapibus
tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus
libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod.
Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum odio
erat, ultrices in interdum et, malesuada tincidunt nisi.
Maecenas sodales nisi dui, in commodo nibh dapibus
sit amet. Praesent tristique enim in diam fringilla,
sed posuere lorem varius. Suspendisse tincidunt nisi
mauris, accumsan lobortis mi consectetur mollis. Nam
ac sodales velit. Proin vulputate massa quis.
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT.
Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum
diam a auctor. Donec quis elit et orci hendrerit fermentum.
Morbi dictum purus erat, vitae elementum erat hendrerit
eget. Integer ullamcorper diam vel pellentesque venenatis.
Nam tempor interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed
viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum dapibus
tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus libero.
Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod. Quisque
convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in
interdum et, malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi
dui, in commodo nibh dapibus sit amet. Praesent tristique
enim in diam fringilla, sed posuere lorem varius. Suspendisse
tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis mi consectetur
mollis. Nam ac sodales velit. Proin vulputate massa quis
nunc dignissim imperdiet. Phasellus urna arcu, maximus
in dolor sit. In nec sem venenatis, vulputate dolor dictum,
imperdiet lacus.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING
ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM
in tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum diam a auctor.
Donec quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus
erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper
diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia.
Sed vestibulum enim sed viverra dictum. Proin semper ligula eget
ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus
libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod. Quisque
convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in
interdum et, malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui,
in commodo nibh dapibus sit amet. Praesent tristique enim in
diam fringilla, sed posuere lorem varius. Suspendisse tincidunt
nisi mauris, accumsan lobortis mi consectetur mollis. Nam ac
sodales velit. Proin vulputate massa quis nunc dignissim imperdiet.
Phasellus urna arcu, maximus in dolor sit amet, fringilla porttitor
nunc. Nulla interdum mi id varius mollis. Ut ut convallis risus.
Aliquam erat volutpat. In nec sem venenatis, vulputate dolor
dictum, imperdiet lacus. Morbi ultrices enim non ex facilisis, a
lobortis risus lacinia. Aliquam nec blandit est.
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์ ดี
พาร์ทเมนต์ดีพาร์
ทเมนต์ สเตอริ โอ
เบอร์เกอร์ วัจนะ
เวิ รล
์ ด์ปาสคาล
โดนัทดี พาร์ท
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คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมน
ต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอ
เบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์
ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมน
คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ท
เมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ ร ์
ลด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หล
วงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์
ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์ชะโนด
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCING
ELIT. Aenean efficitur tristique
pulvinar. Maecenas a mi
tincidunt, faucibus justo sed,
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คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์
สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาล
โดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี
สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอ
ตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปร
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิล
เจคท์ติ่มซำ �เซี ย
กรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ า

Regular

24pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอ
เบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์
หลวงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกได
เอ็ ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปร
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจก
เจคท์ติ่มซำ �เซี ย
เตอร์อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ
ชั่นไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมท
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CONSECTETUR ADIPISCING ELIT.
Sed eu ante molestie, accumsan
metus pulvinar, dapibus dui. Morbi
egestas augue id elit commodo sagittis.
Curabitur tempus sit amet dui ut
egestas. Maecenas tincidunt vestibulum
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. SED EU ANTE MOLESTIE,
accumsan metus pulvinar, dapibus dui. Morbi
egestas augue id elit commodo sagittis. Curabitur
tempus sit amet dui ut egestas. Maecenas
tincidunt vestibulum auctor. Integer eu massa id
felis tristique vehicula. Integer laoreet tortor.
Nulla interdum mi id varius mollis. Ut ut convallis

Aperçu Thai

Aperçu ไทย

Colophon Foundry

Regular

35

Regular

18pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ ร ์
ลด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋า
สต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์ติ่มซำ �
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
เซี ย
๊ คาร์สะเด่ าปาส
กาล แมนชั่นชี สออดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโม
ทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮซานตาคลอส โก๊ะ
้ ี ไซน์วอลล์
พาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจกเตอร์ ซัมเมอร์เบอร์เกอร์
แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรสโซ
๊ เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้ม
แจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิ กโต๋

Regular

14pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี
พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาส
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
วอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์ติ่มซำ �เซี ย
๊
คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟ
ยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
ติ ค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
ั ดร์โปรเจกเตอร์
ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรสโซ
้
แจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิ ๊กโต๋ เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้มไฮเทคไอซ์ คี ตราชันขัน
ตอนแครกเกอร์ ละติ น เปโซอุ ปนายิ กาตะหงิ ดคาเฟ่ หลวงตา สเตเดี ยมโปรเจ็ กเตอร์สุริยยาตร์
สปิริ ต พรี เมี ยมแอสเตอร์เอเซี ยออเดอร์ขน
ั้ ตอน ฮ็ อตด็ อกสเก็ ตช์สเตเดี ยมแต๋ ว หล่ อฮังก้วย
๋ ตะหงิ ดอิ มพีเรี ยลป่าไม้ โทรพงษ์ไอเดี ย มาร์
ที วี โรแมนติ กครัวซองต์ทอล์ค สหัสวรรษแลนด์ อึม
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT.
INTEGER DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM
in tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum diam a auctor.
Donec quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus
erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper
diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed
vestibulum enim sed viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum
dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus libero.
Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod. Quisque convallis
dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas nulla interdum mi id varius
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. INTEGER
DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM IN TINCIDUNT ERAT. VESTIBULUM
RUTRUM interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi
dictum purus erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper diam
vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed
viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu dictum
enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod. Quisque
convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et, malesuada
tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui, in commodo nibh dapibus sit amet. Praesent
tristique enim in diam fringilla, sed posuere lorem varius. Suspendisse tincidunt nisi
mauris, accumsan lobortis mi consectetur mollis. Nam ac sodales velit. Proin vulputate
massa quis nunc dignissim imperdiet. Phasellus urna arcu, maximus in dolor sit amet,
fringilla porttitor nunc. Nulla interdum mi id varius mollis. Nulla interdum mi id varius
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คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอ
เบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์
หลวงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกได
เอ็ ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปร
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจก
เจคท์ติ่มซำ �เซี ย
เตอร์อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ
ชั่นไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมท
เฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮ
ซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู ติค
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโย
พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
ตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจกเตอร์ ซัมเมอร์เบอร์
เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคส
หมิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี
เจจิ ๊กโต๋ เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้มไฮเทคไอซ์

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์
เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ั้
เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์
้ วด็
ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์ติ่มซำ �เซี ย
อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะ
เด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ ค
แฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซอง
ต์ทอมแบคโฮซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ ั
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โค
นบู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
โยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจกเตอร์ ซัมเมอร์เบอร์เกอร์
แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคสหมิ งดราม่
า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิ ๊กโต๋ เต๋ คำ�
้ ตอน
สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้มไฮเทคไอซ์ คี ตราชันขัน
แครกเกอร์ ละติ น เปโซอุ ปนายิ กาตะหงิ ดคาเฟ่ หลวงตา ส
เตเดี ยมโปรเจ็ กเตอร์สุริยยาตร์สปิริ ต พรี เมี ยมแอสเตอร์เอ
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คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์
วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี
สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาส
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิล
วอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์ติ่มซำ �เซี ย
กรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สอ
อดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟ
ยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮซานตาคลอส โก๊ะ
้ ี
พาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
้
่
ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โซนี ซีรีส์ ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจกเตอร์

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ ร ์
ลด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ั้ เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์

ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์
เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิ ๊ก
้ ตอน
โต๋ เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้มไฮเทคไอซ์ คี ตราชันขัน
แครกเกอร์ ละติ น เปโซอุ ปนายิ กาตะหงิ ดคาเฟ่ หลวงตา สเตเดี ย
มโปรเจ็ กเตอร์สุริยยาตร์สปิริ ต พรี เมี ยมแอสเตอร์เอเซี ยออเดอร์
้ ตอน ฮ็ อตด็ อกสเก็ ตช์สเตเดี ยมแต๋ ว หล่ อฮังก้วยที วี โรแมน
ขัน

ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
ติ่ มซำ �เซี ย
๊ คาร์
สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์
ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮ
ซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัล
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
โหล โบกี ด
ั ดร์โปรเจก
เตอร์ ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคส
หมิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิ ๊กโต๋ เต๋ คำ�สาป
้ ตอนแครกเกอร์ ละติ น
รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้มไฮเทคไอซ์ คี ตราชันขัน
เปโซอุ ปนายิ กาตะหงิ ดคาเฟ่ หลวงตา สเตเดี ยมโปรเจ็ กเตอร์สุริยยาตร์
สปิริ ต พรี เมี ยมแอสเตอร์เอเซี ยออเดอร์ขน
ั้ ตอน ฮ็ อตด็ อกสเก็ ตช์ส
เตเดี ยมแต๋ ว หล่ อฮังก้วยที วี โรแมนติ กครัวซองต์ทอล์ค สหัสวรรษ
๋ ตะหงิ ดอิ มพีเรี ยลป่าไม้ โทรพงษ์ไอเดี ย มาร์กภู มิทศ
แลนด์ อึม
ั น์ ซาร์ดี
นบ๊วยแทกติ คมอลล์แม่ คา้ บู ติก คาร์เคลี ยร์ไฮบริ ดสเตชั่นรองรับ ฮาร์ด
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM tempus
consequat. Vestibulum in tincidunt erat.
Vestibulum rutrum interdum diam a auctor.
Donec quis elit et orci hendrerit fermentum.
Morbi dictum purus erat, vitae elementum erat
hendrerit eget. Integer ullamcorper diam vel
pellentesque venenatis. Nam tempor interdum
lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra dictum.
Proin semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt.
Praesent eu dictum enim, ac dapibus libero.
Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod.
Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum
odio erat, ultrices in interdum et, malesuada
tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui, in
commodo nibh dapibus sit amet. Praesent
tristique enim in diam fringilla, sed. Nulla

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit
et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus
erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer
ullamcorper diam vel pellentesque venenatis. Nam
tempor interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed
viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum
dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac
dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit
euismod. Quisque convallis dictum vulputate.
Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui,
in commodo nibh dapibus sit amet. Praesent tristique
enim in diam fringilla, sed posuere lorem varius.
Suspendisse tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis
mi consectetur mollis. Nulla interdum mi id varius

Regular

← 10pt
→ 9pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum rutrum
interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci hendrerit
fermentum. Morbi dictum purus erat, vitae elementum
erat hendrerit eget. Integer ullamcorper diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed
vestibulum enim sed viverra dictum. Proin semper ligula
eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim,
ac dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit
euismod. Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum
odio erat, ultrices in interdum et, malesuada tincidunt nisi.
Maecenas sodales nisi dui, in commodo nibh dapibus sit
amet. Praesent tristique enim in diam fringilla, sed posuere
lorem varius. Suspendisse tincidunt nisi mauris, accumsan
lobortis mi consectetur mollis. Nam ac sodales velit. Proin
vulputate massa quis nunc dignissim imperdiet. Phasellus
urna arcu, maximus in dolor sit amet.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING
ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM in
tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum diam a auctor. Donec
quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus erat,
vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper diam
vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed
vestibulum enim sed viverra dictum. Proin semper ligula eget
ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus
libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod. Quisque
convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in
interdum et, malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi
dui, in commodo nibh dapibus sit amet. Praesent tristique
enim in diam fringilla, sed posuere lorem varius. Suspendisse
tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis mi consectetur mollis.
Nam ac sodales velit. Proin vulputate massa quis nunc dignissim
imperdiet. Phasellus urna arcu, maximus in dolor sit amet, fringilla
porttitor nunc. Nulla interdum mi id varius mollis. Ut ut convallis
risus. Aliquam erat volutpat. In nec sem venenatis, vulputate
dolor dictum, imperdiet lacus. Nulla interdum mi id varius mollis.
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72pt
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Medium
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คอรส
์ โยเกิรต
์ ดี
พารท
์ เมนตด
์ ี พาร ์
ทเมนต ์ สเตอริโอ
เบอรเ์ กอร ์ วจ
ั นะ
เวิรล
์ ดป
์ าสคาล
โดนท
ั ดีพารท
์

Aperçu Thai

Medium

Aperçu ไทย

72pt

Colophon Foundry

Medium

LOREM IPSUM
DOLOR SIT
consectetur
adipiscing elit.
Nulla nisi orci,
congue in
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Aperçu Thai

Aperçu ไทย

Medium

48pt

Medium

36pt

Colophon Foundry

Medium

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมน
ต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอ
เบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์
ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมน
คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์
ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะ
เวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมน
้ั เพรสซิ มโฟนี สามช่ า
ต์ หลวงพี่มง
เวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอ
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Medium

Medium

48pt

LOREM IPSUM DOLOR
SIT AMET, CONSECTE
adipiscing elit. Aenean
efficitur tristique

Medium

36pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCING
elit. Aenean efficitur tristique
pulvinar. Maecenas a mi
tincidunt, faucibus justo sed,
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Medium
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Medium

30pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์
สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาล
้ั เพรสซิ มโฟนี
โดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ต บอยคอ
ตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปร
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิล
เจคท์ติ่มซำ �เซี ย

Medium

24pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอ
เบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์
้ั เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกได
หลวงพี่มง
เอ็ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปร
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจก
เจคท์ติ่มซำ �เซี ย
เตอร์อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ
ชั่นไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมท
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Medium
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Medium

30pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT.
Sed eu ante molestie, accumsan
metus pulvinar, dapibus dui. Morbi
egestas augue id elit commodo
sagittis. Curabitur tempus sit amet
dui ut egestas. Maecenas tincidunt

Medium

24pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. SED EU ANTE MOLESTIE
accumsan metus pulvinar, dapibus dui. Morbi
egestas augue id elit commodo sagittis. Curabitur
tempus sit amet dui ut egestas. Maecenas
tincidunt vestibulum auctor. Integer eu massa
id felis tristique vehicula. Integer laoreet tortor.
Sodales nisi dui, in commodo nibh dapibus sit
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Medium

18pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ ร ์
้ั เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์
ลด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
ติ่ มซำ �เซี ย
๊ คาร์
สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์
ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮ
ซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัล
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
โหล โบกี ด
ั ดร์โปรเจกเตอร์
ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคสหมิ งด
๊ เต๋ คำ�สาป รี ดไถ
ราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิกโต๋

Medium

14pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัท
้ั เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์ชะโนด
ดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจกเตอร์
ไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์ติ่มซำ �เซี ย
อิ นเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ ว
เจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ต
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์
แคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจกเตอร์ ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์
๊ เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อ
เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิกโต๋
้ ตอนแครกเกอร์ ละติ น เปโซอุ ปนายิ กาตะหงิ ดคาเฟ่ หลวงตา ส
มแน้มไฮเทคไอซ์ คี ตราชันขัน
้ั ตอน ฮ็ อตด็ อกส
เตเดี ยมโปรเจ็กเตอร์สุริยยาตร์สปิริ ต พรี เมี ยมแอสเตอร์เอเซี ยออเดอร์ขน
๋ ตะหงิด
เก็ ตช์สเตเดี ยมแต๋ ว หล่ อฮังก้วยที วี โรแมนติ กครัวซองต์ทอล์ค สหัสวรรษแลนด์ อึม
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Medium
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Medium

18pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT.
INTEGER DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM
in tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum diam a auctor.
Donec quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus
erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper
diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia.
Sed vestibulum enim sed viverra dictum. Proin semper ligula eget
ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus
libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod. Quisque
convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in
interdum et, malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui,

Medium

14pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. INTEGER
DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM IN TINCIDUNT ERAT. VESTIBULUM
RUTRUM interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci hendrerit fermentum.
Morbi dictum purus erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper
diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed vestibulum
enim sed viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent
eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod.
Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui, in commodo nibh dapibus
sit amet. Praesent tristique enim in diam fringilla, sed posuere lorem varius.
Suspendisse tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis mi consectetur mollis. Nam
ac sodales velit. Proin vulputate massa quis nunc dignissim imperdiet. Phasellus
urna arcu, maximus in dolor sit amet, fringilla porttitor nunc. Sodales nisi dui, in
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Colophon Foundry

Medium

47

Medium

← 12pt
→ 11pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอ
เบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์
้ั เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกได
หลวงพี่มง
เอ็ ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปร
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจ
เจคท์ติ่มซำ �เซี ย
กเตอร์อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สอ
อดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโม
ทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบค
โฮซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์
ติ ค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจกเตอร์ ซัมเมอร์
เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ
สต์เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้
๊ เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้ม
ลิ มิต วี เจจิกโต๋

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์
เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่
้ เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอ
มัง
ตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์ติ่มซำ �เซี ้
ยวด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
๊
่
่
คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชันชี สออดิ ชน
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมน
ต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัว
เองครัวซองต์ทอมแบคโฮซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ต
้ ี ไซน์
แคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจก
เตอร์ ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกง
ค์ซาดิ สต์เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก
๊ เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้ม
โลโก้ลิมิต วี เจจิกโต๋
้ ตอนแครกเกอร์ ละติ น เปโซอุ ป
ไฮเทคไอซ์ คี ตราชันขัน
นายิ กาตะหงิ ดคาเฟ่ หลวงตา สเตเดี ยมโปรเจ็กเตอร์สุริย

Medium

← 10pt
→ 9pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์
้ั
เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ ต บอยคอตต์ชะ
้ วด็ อกเต
โนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์ติ่มซำ �เซี ย
อร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ าปาส
กาล แมนชั่นชี สออดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ ว

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะ
้ั เพรสซิ มโฟนี สามช่ า
เวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง

เจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮ
ซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู ติค พรี เมี ยร์
้
โชว์รูมฮัลโหล โบกี ดีไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ
รันดร์โปรเจกเตอร์ ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์
เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก
โลโก้ลิมิต วี เจจิ ๊กโต๋เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้มไฮเทค
้ ตอนแครกเกอร์ ละติ น เปโซอุ ปนายิ กาตะหงิด
ไอซ์ คี ตราชันขัน
คาเฟ่ หลวงตา สเตเดี ยมโปรเจ็กเตอร์สุริยยาตร์สปิริ ต พรี เมี ยม
้ั ตอน ฮ็ อตด็ อกสเก็ ตช์สเตเดี ย
แอสเตอร์เอเซี ยออเดอร์ขน

เวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์
โปรเจคท์ติ่มซำ �เซี ย
ตุ ก
๊ คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ ช่ น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ ค
แฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบค
โฮซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่ น
ั บู ติค พรี เมี ยร์โชว์
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
รู มฮัลโหล โบกี ด
ั ดร์โปร
เจกเตอร์ ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ
สต์เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิ ๊กโต๋เต๋
้ ตอนแครก
คำ �สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้มไฮเทคไอซ์ คี ตราชันขัน
เกอร์ ละติ น เปโซอุ ปนายิ กาตะหงิดคาเฟ่ หลวงตา สเตเดี ยมโปรเจ็ก
้ั ตอน ฮ็ อตด็
เตอร์สุริยยาตร์สปิริ ต พรี เมี ยมแอสเตอร์เอเซี ยออเดอร์ขน
อกสเก็ ตช์สเตเดี ยมแต๋ ว หล่ อฮังก้วยที วี โรแมนติ กครัวซองต์ทอล์ค
๋ ตะหงิดอิมพีเรี ยลป่าไม้ โทรพงษ์ไอเดี ย มาร์กภู มิ
สหัสวรรษแลนด์ อึม
ทัศน์ ซาร์ดีนบ๊วยแทกติ คมอลล์แม่ คา
้ บู ติก คาร์เคลี ยร์ไฮบริ ดสเตชั่นร
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Medium

← 12pt
→ 11pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM tempus
consequat. Vestibulum in tincidunt erat.
Vestibulum rutrum interdum diam a auctor.
Donec quis elit et orci hendrerit fermentum.
Morbi dictum purus erat, vitae elementum erat
hendrerit eget. Integer ullamcorper diam vel
pellentesque venenatis. Nam tempor interdum
lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra
dictum. Proin semper ligula eget ipsum dapibus
tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus
libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit
euismod. Quisque convallis dictum vulputate.
Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales
nisi dui, in commodo nibh dapibus sit amet.
Praesent tristique enim in diam fringilla, sed.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit
et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus
erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer
ullamcorper diam vel pellentesque venenatis. Nam
tempor interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed
viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum
dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac
dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit
euismod. Quisque convallis dictum vulputate.
Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi
dui, in commodo nibh dapibus sit amet. Praesent
tristique enim in diam fringilla, sed posuere lorem
varius. Suspendisse tincidunt nisi mauris, accumsan
lobortis mi consectetur mollis.

Medium

← 10pt
→ 9pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci
hendrerit fermentum. Morbi dictum purus erat, vitae
elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper
diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum
lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra dictum. Proin
semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent
eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit
ac lorem suscipit euismod. Quisque convallis dictum
vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui, in
commodo nibh dapibus sit amet. Praesent tristique enim
in diam fringilla, sed posuere lorem varius. Suspendisse
tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis mi consectetur
mollis. Nam ac sodales velit. Proin vulputate massa quis
nunc dignissim imperdiet. Phasellus

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING
ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM
in tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum diam a auctor.
Donec quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum
purus erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer
ullamcorper diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor
interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra dictum. Proin
semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu dictum
enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit
euismod. Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum
odio erat, ultrices in interdum et, malesuada tincidunt nisi.
Maecenas sodales nisi dui, in commodo nibh dapibus sit amet.
Praesent tristique enim in diam fringilla, sed posuere lorem
varius. Suspendisse tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis mi
consectetur mollis. Nam ac sodales velit. Proin vulputate massa
quis nunc dignissim imperdiet. Phasellus urna arcu, maximus
in dolor sit amet, fringilla porttitor nunc. Nulla interdum mi id
varius mollis. Ut ut convallis risus. Aliquam erat volutpat. In nec
sem venenatis, vulputate dolor dictum, imperdiet lacus. Morbi
ultrices enim non ex facilisis,
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คอรส
์ โยเกิรต
์ ดี
พารท
์ เมนตด
์ ี พาร ์
ทเมนต ์ สเตอริโอ
เบอรเ์ กอร ์ วจ
ั นะ
เวิรล
์ ดป
์ าสคาล
โดนท
ั ดีพารท
์
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congue in
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คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมน
ต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอ
เบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์
ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมน
คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์
ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะ
เวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมน
้ั เพรสซิ มโฟนี สามช่ า
ต์ หลวงพี่มง
เวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ต บอยคอ
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LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
consectetur adipiscing
elit. Aenean
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCING
elit. Aenean efficitur tristique
pulvinar. Maecenas a mi
tincidunt, faucibus 		
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คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมน
ต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาส
้ั เพรส
คาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ต
บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ล
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท
ลา โปรเจคท์ต่ิ มซำ�เซี ย

Bold

24pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอ
เบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์
้ั เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกได
หลวงพี่มง
เอ็ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปร
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจก
เจคท์ติ่มซำ�เซี ย
เตอร์อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ
ชั่นไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมท
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT.
Sed eu ante molestie, accumsan
metus pulvinar, dapibus dui. Morbi
egestas augue id elit commodo
sagittis. Curabitur tempus sit dictum
enim, ac dapibus libero. Morbi sit
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24pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. SED EU ANTE MOLESTIE
accumsan metus pulvinar, dapibus dui.
Morbi egestas augue id elit commodo sagittis.
Curabitur tempus sit amet dui ut egestas.
Maecenas tincidunt vestibulum auctor.
Integereu massa id felis tristique vehicula dictum
enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit
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18pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ ร ์
้ั เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์
ลด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
ป๋าสต๊อกไดเอ็ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
ติ่ มซำ�เซี ย
๊ คาร์
สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ ช่น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์
ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮ
ซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่น
ั บู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัล
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
โหล โบกี ด
ั ดร์โปรเจก
เตอร์ ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคส
๊
หมิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิกโต๋
เต๋ คำ�สาป

Bold

14pt

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัท
้ั เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ต บอยคอตต์ชะโนด
ดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจกเตอร์
ไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์ติ่มซำ�เซี ย
อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ ช่น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ ว
เจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ต
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์
แคชเชี ยร์ ออดิ ช่น
ั บู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจกเตอร์ ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์
๊
เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิกโต๋
เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัต
้ ตอนแครกเกอร์ ละติ น เปโซอุ ปนายิ กาตะหงิดคาเฟ่ หลวง
หน่ อมแน้มไฮเทคไอซ์ คี ตราชันขัน
้ั ตอน ฮ็ อตด็
ตา สเตเดี ยมโปรเจ็กเตอร์สุริยยาตร์สปิริ ต พรี เมี ยมแอสเตอร์เอเซี ยออเดอร์ขน
๋
อกสเก็ ตช์สเตเดี ยมแต๋ ว หล่ อฮังก้วยที วี โรแมนติ กครัวซองต์ทอล์ค สห ัสวรรษแลนด์ อึม
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING
ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM
in tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum diam a auctor.
Donec quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus
erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper
diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia.
Sed vestibulum enim sed viverra dictum. Proin semper ligula
eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac
dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit euismod.
Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat,
ultrices in interdum et, malesuada

Bold
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. INTEGER
DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM IN TINCIDUNT ERAT. VESTIBULUM
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci hendrerit fermentum.
Morbi dictum purus erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper
diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum lacinia. Sed vestibulum
enim sed viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt.
Praesent eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit
euismod. Quisque convallis dictum vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in
interdum et, malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui, in commodo
nibh dapibus sit amet. Praesent tristique enim in diam fringilla, sed posuere lorem
varius. Suspendisse tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis mi consectetur mollis.
Nam ac sodales velit. Proin vulputate massa quis nunc semper ligula eget ipsum
dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus libero
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คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอ
เบอร์เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมน
้ั เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อก
ต์ หลวงพี่มง
ไดเอ็ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปร
โปรเจคท์ติ่มซำ�เซี ย
เจกเตอร์อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่น
ชี สออดิ ช่น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ ว
เจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์
ทอมแบคโฮซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์
้ ี ไซน์วอลล์
ออดิ ช่น
ั บู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจกเตอร์
ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกง
ค์ซาดิ สต์เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อตระ
๊
โงก โลโก้ลิมิต วี เจจิกโต๋
เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อ

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์
เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่
้ เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ต บอยคอ
มัง
ตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์ติ่มซำ�เซี ้
ยวด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
๊
่
่
คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชันชี สออดิ ชน
ั ไฮบริ ดอพาร์ท
เมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส
ตัวเองครัวซองต์ทอมแบคโฮซานตาคลอส โก๊ะพาส
ปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่น
ั บู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ้
ดี ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
ั ดร์โปร
เจกเตอร์ ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี นอพาร์ตเมนต์
เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจก
๊ พ็อ
๊
ตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิกโต๋
เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อ
้
มแน้มไฮเทคไอซ์ คี ตราชันขันตอนแครกเกอร์ ละติ น เป
โซอุ ปนายิ กาตะหงิดคาเฟ่ หลวงตา สเตเดี ยมโปรเจ็ก
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คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์
้ั
เกอร์ วัจนะเวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง
เพรสซิ มโฟนี สามช่ าเวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ต บอยคอตต์ชะ
้ วด็ อกเต
โนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ลลา โปรเจคท์ติ่มซำ�เซี ย
อร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจกเตอร์อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ าปาส
กาล แมนชั่นชี สออดิ ช่น
ั ไฮบริ ดอพาร์ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์

คอร์ส โยเกิ รต
์ ดี พาร์ทเมนต์ดีพาร์ทเมนต์ สเตอริ โอเบอร์เกอร์ วัจนะ
้ั เพรสซิ มโฟนี สามช่ า
เวิ รล
์ ด์ปาสคาลโดนัทดี พาร์ทเมนต์ หลวงพี่มง

ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเองครัวซองต์ทอม
แบคโฮซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ ช่น
ั บู ติค
้
พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ดีไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี โ้ ซนี่ ซี
รี ส์ ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจกเตอร์ ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี น
อพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรสโซ
๊
แจ๊กพ็อตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิกโต๋
เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัต
้
หน่ อมแน้มไฮเทคไอซ์ คี ตราชันขันตอนแครกเกอร์ ละติ น เปโซ
อุ ปนายิ กาตะหงิดคาเฟ่ หลวงตา สเตเดี ยมโปรเจ็กเตอร์สุริย
้ั ตอน ฮ็ อตด็
ยาตร์สปิริ ต พรี เมี ยมแอสเตอร์เอเซี ยออเดอร์ขน

เวเฟอร์ป๋าสต๊อกไดเอ็ต บอยคอตต์ชะโนดไตรมาสวอฟเฟิ ลวานิ ล
้ วด็ อกเตอร์นอร์ท เมเปิลกรี น โปรเจกเตอร์
ลา โปรเจคท์ติ่มซำ�เซี ย
อินเตอร์ตุก
๊ คาร์สะเด่ าปาสกาล แมนชั่นชี สออดิ ช่น
ั ไฮบริ ดอพาร์
ทเมนต์ มิ วสิ คแฟ็ กซ์ ฟิ วเจอร์รีโมทเฟรชฟยอร์ดโฮสเตส ตัวเอง
ครัวซองต์ทอมแบคโฮซานตาคลอส โก๊ะพาสปอร์ตแคชเชี ยร์ ออดิ
้ ี ไซน์วอลล์ บาลานซ์ โคโยตี ้
ชั่นบู ติค พรี เมี ยร์โชว์รูมฮัลโหล โบกี ด
โซนี่ ซีรีส์ ละติ น นิ รน
ั ดร์โปรเจกเตอร์ ซัมเมอร์เบอร์เกอร์แมกกาซี น

อพาร์ตเมนต์ เต๊ะ แกงค์ซาดิ สต์เคสหมิ งดราม่ า เอสเพรสโซแจ๊กพ็อ
๊
ตระโงก โลโก้ลิมิต วี เจจิกโต๋
เต๋ คำ�สาป รี ดไถวอลนัตหน่ อมแน้มไฮเทค
้ ตอนแครกเกอร์ ละติ น เปโซอุ ปนายิ กาตะหงิดคาเฟ่
ไอซ์ คี ตราชันขัน

หลวงตา สเตเดี ยมโปรเจ็กเตอร์สุริยยาตร์สปิริ ต พรี เมี ยมแอสเตอร์
้ั ตอน ฮ็ อตด็ อกสเก็ ตช์สเตเดี ยมแต๋ ว หล่ อฮังก้วย
เอเซี ยออเดอร์ขน
๋ ตะหงิดอิมพีเรี ยล
ที วี โรแมนติ กครัวซองต์ทอล์ค สห ัสวรรษแลนด์ อึม
ป่าไม้ โทรพงษ์ไอเดี ย มาร์กภู มิทศ
ั น์ ซาร์ดีนบ๊วยแทกติ คมอลล์แม่ คา
้
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM tempus
consequat. Vestibulum in tincidunt erat.
Vestibulum rutrum interdum diam a auctor.
Donec quis elit et orci hendrerit fermentum.
Morbi dictum purus erat, vitae elementum erat
hendrerit eget. Integer ullamcorper diam vel
pellentesque venenatis. Nam tempor interdum
lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra
dictum. Proin semper ligula eget ipsum dapibus
tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac dapibus
libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit
euismod. Quisque convallis dictum vulputate.
Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales
nisi dui, in commodo nibh dapibus sit amet.
Praesent tristique enim in diam

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit
et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum purus
erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer
ullamcorper diam vel pellentesque venenatis. Nam
tempor interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed
viverra dictum. Proin semper ligula eget ipsum
dapibus tincidunt. Praesent eu dictum enim, ac
dapibus libero. Morbi sit amet elit ac lorem suscipit
euismod. Quisque convallis dictum vulputate.
Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi
dui, in commodo nibh dapibus sit amet. Praesent
tristique enim in diam fringilla, sed posuere
lorem varius. Suspendisse tincidunt nisi mauris,
roin semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt

Bold

← 10pt
→ 9pt

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS
consequat. Vestibulum in tincidunt erat. Vestibulum
rutrum interdum diam a auctor. Donec quis elit et orci
hendrerit fermentum. Morbi dictum purus erat, vitae
elementum erat hendrerit eget. Integer ullamcorper
diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor interdum
lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra dictum. Proin
semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent
eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit
ac lorem suscipit euismod. Quisque convallis dictum
vulputate. Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et,
malesuada tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui, in
commodo nibh dapibus sit amet. Praesent tristique enim
in diam fringilla, sed posuere lorem varius. Suspendisse
tincidunt nisi mauris, accumsan lobortis mi consectetur
mollis. Nam ac sodales velit

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING
ELIT. INTEGER DIGNISSIM TEMPUS CONSEQUAT. VESTIBULUM
in tincidunt erat. Vestibulum rutrum interdum diam a auctor.
Donec quis elit et orci hendrerit fermentum. Morbi dictum
purus erat, vitae elementum erat hendrerit eget. Integer
ullamcorper diam vel pellentesque venenatis. Nam tempor
interdum lacinia. Sed vestibulum enim sed viverra dictum.
Proin semper ligula eget ipsum dapibus tincidunt. Praesent
eu dictum enim, ac dapibus libero. Morbi sit amet elit ac
lorem suscipit euismod. Quisque convallis dictum vulputate.
Vestibulum odio erat, ultrices in interdum et, malesuada
tincidunt nisi. Maecenas sodales nisi dui, in commodo nibh
dapibus sit amet. Praesent tristique enim in diam fringilla,
sed posuere lorem varius. Suspendisse tincidunt nisi mauris,
accumsan lobortis mi consectetur mollis. Nam ac sodales velit.
Proin vulputate massa quis nunc dignissim imperdiet. Phasellus
urna arcu, maximus in dolor sit amet, fringilla porttitor nunc.
Nulla interdum mi id varius mollis. Ut ut convallis risus. Aliquam
erat volutpat. In necsem venenatis, vulputate dolor dictum
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Thai ไทย Typeface Extent
Proportional Family
4 Weights, 4 Styles

Broadcast License
To broadcast on TV or Cinema, a
broadcasting licence is required and can be
purchased via our online shop or directly.

Latin / Cyrillic / Greek Typeface Extent
Proportional Family
7 Weights, 14 Styles
Mono Family
4 Weights, 4 Styles
Pro vs Standard
Aperçu comes with standard Latin-A encoding
in its Standard variant. Please refer to the glyph
sheet within this document for an overview of
what is included in Pro and Standard variants.
Desktop License
A desktop license, enables a font to be installed
upon a computer. This then can be utilised in
DTP software. This license is measured on the
number of users who have the font installed.
Webfont License
We offer both staggered self-hosting via a
separate licence. These can be purchased on
our online shop or by contacting us directly.
App License
App licences are available. Please contact us
directly for pricing and details.
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Enterprise License
For larger organisations we offer an enterprise
licence, that enables unlimited usage across
all touchpoints. Please contact us for further
details.
Designed by
Colophon Foundry
Published by
Colophon Foundry, London
colophon-foundry.org
Released
August 2010
Extended I
December 2012
Extended II
July 2015
Extended III
October 2016
Extended IV
September 2017

Extended V
June 2018
Extended VI
October 2018
Extended VII
October 2020
Extended VIII
February 2022
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Colophon โคโลภรณ์์ is an international, award-winning type foundry
based in London (UK) and Los Angeles (US). We create, publish, and
distribute high-quality retail and custom typefaces for analog and
digital media.
Since 2009, Colophon โคโลภรณ์์ has tasked itself with producing fonts that are composed with aesthetic and technological care,
prompting a reputable library of new classics that couple typographic history with contemporary sensibilities. In tandem with its
own designs, the foundry hosts original typefaces drawn by influential practitioners from varied design disciplines. The resulting
catalogue offers graphic designers and users-of-type a series of
indelible digital tools, each with a distinct typographic identity.
In addition to the offerings in our retail inventory, we accept
commissions for custom fonts, font families, and logotypes, as well
as tailored / bespoke versions of our existing typefaces, including
language extensions.
Colophon Foundry’s self-initiated and commissioned work
in type design is complemented by independent and collaborative
initiatives in publishing, editing / curation, exhibition-making,
and teaching, with a focus on local and international partnerships
with institutions of all sizes.
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Colophon เป็็นบริิ ษัท
ั ออกแบบชุุ ดตััวอัักษรระดัับสากลที่่�ได้้รับ
ั รางวััล
การัันตีี ตั้้�งอยู่่�ในลอนดอน (สหราชอาณาจัักร) และลอสแองเจลิิ ส
(สหรััฐอเมริิ กา) เราสร้้างสรรค์์ เผยแพร่่ และจััดจำำ�หน่่ ายแบบอัักษร
คุุ ณภาพสูู งทั้้�งแบบขายปลีี กและปรัับแต่่ งได้้เองสำำ �หรัับสื่่�อแอนะล็็ อกและ
ดิิ จิิทัล
ั
	ตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2552 เป็็นต้้นมา Colophon สร้้างสรรค์์แบบอัักษรที่่�มีี
ทั้้�งความสุุ นทรีี ย์แ
์ ละเท่่ าทัันเทคโนโลยีี จนออกมาเป็็นคลัังแบบอัักษรคลาส
สิิ กสมััยใหม่่ ที่่�ขึ้้�นชื่่�อ ซึ่่�งผสมผสานประวััติิศาสตร์์การออกแบบอัักษรเข้้า
กัับอารมณ์์ร่่วมสมััย นอกจากแบบอัักษรที่่�เราสร้้างสรรค์์เอง บริิ ษัท
ั ยััง
มีี แบบอัักษรต้้นฉบัับจากทีี มผู้้�ชำำ �นาญการที่่�มีี ชื่่� อเสีี ยงในวงการออกแบบ
หลากหลายสาขาด้้วย จนออกมาเป็็นแค็็ ตตาล็็ อกแบบอัักษรให้้กราฟิิ ก
ดีี ไซเนอร์์และผู้้�ใช้้แบบอัักษรเลืื อกใช้้ชุุดเครื่่�องมืื อดิิ จิิทัล
ั ที่่�เตะตาและมีี
เอกลัักษณ์์ไม่่ ซ้ำำ ��กัน
ั
นอกเหนืื อจากตระกูู ลแบบอัักษรสำำ �เร็็ จรูู ปพร้้อมขาย เรายัังมีี บริิ การ
รัับจ้้างสร้้างแบบอัักษรที่่�กำำ �หนดได้้เอง ตระกูู ลแบบอัักษร และโลโก้้แบบ
ตััวอัักษร ตลอดจนแบบอัักษรที่่�มีี อยู่่�ของเราในเวอร์์ชัน
ั ต่่ างๆ ที่่�ปรัับแต่่ ง/
เปลี่่�ยนแปลงได้้ ซึ่่�งรวมถึึงส่่ วนขยายภาษา
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Colophon Foundry ไม่่ ได้้มีีเพีียงผลงานออกแบบอัักษรที่่�ริิ เริ่่�มเอง
และรัับจ้้างสร้้างเท่่ านั้้�น แต่่ ยัง
ั เสริิ มด้้วยโครงการริิ เริ่่�มทั้้�งแบบอิิ สระและ
ร่่ วมมืื อกัันในการพิิมพ์์ เรีี ยบเรีี ยง/คััดสรร จััดนิิ ทรรศการ และให้้การ
ศึึ กษา โดยมุ่่�งเน้้นที่่�ความร่่ วมมืื อระดัับท้้องถิ่่�นและนานาชาติิ
กัับสถาบัันทุุ กขนาด
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