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HM Ampersand Thai เอชเอ็ม แอมเปอร์แซนด์ ไทย

เอชแอนด์เอ็ม

เซลนาวไฟนด์ยัวร์เนียเรสต์สโตร์

เออร์บัน แบงคอก
เดอะ ดีพาร์ทเมนท์ เลดีส์ เมนส์ แอนด์ คิดส์ แวร์

อินสไปร์เรชัน

เบคแฮม
วิว เดอะ นิว คอลเลคชัน บอดี แวร์

อัพเดท นิว ซีซัน สปริง เฟฟโวริทส์

สปอร์ต ทู เอเลแกนซ์

โลเคทเตอร์ แอท ไทยแลนด์ คัสตอมเมอร์ เซอร์วิส

HM Ampersand Thai เอชเอ็ม แอมเปอร์แซนด์ ไทย

Light : 36 pt

สาขาแรกเปิดที่อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1964
หลังจากนั้นได้ขยายตลาดในทวีปยุโรป
เรื่อยมาเช่นที่ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์
Regular : 36 pt

เดนมาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และ
ในช่วงปี ค.ศ. 1990 เปิดสาขาที่ ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ออสเตรีย และ เนเธอร์แ
Bold : 36 pt

ขยายเครือข่ายสาขาไปทั่วทั้งทวีปยุโรป
หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 2004 เอช แอนด์
เอ็ม ได้ข้ามมหาสมุทรมายังฝั่งทวีป

HM Ampersand Thai เอชเอ็ม แอมเปอร์แซนด์ ไทย : Weight

Light

Regular

Bold

เอชเอ็ม แอมเปอร์แซนด์ ไทย ๐๑๒
HM Ampersand Thai 01234
กขคงจฉชด ABCDEabcde
เอชเอ็ม แอมเปอร์แซนด์ ไทย ๐๑
HM Ampersand Thai 0123
กขคงจฉชด ABCDEabcde
เอชเอ็ม แอมเปอร์แซนด์ ไทย ๐
HM Ampersand Thai 012
กขคงจฉชด ABCDEabcde

HM Ampersand Thai เอชเอ็ม แอมเปอร์แซนด์ ไทย : Size Comparison

Abg กฐป Abg กฐป
Thonburi System Font

HM Ampersand Thai

8 pt

8 pt

สาขาแรกเปิดที่อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1964 หลังจากนั้นได้ขยายตลาดในทวีป
ยุโรปเรื่อยมาเช่นที่ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ เดนมาร์ค สวิตเซอร์แลนด์
เยอรมนี และในช่วงปี ค.ศ. 1990 เปิดสาขาที่ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม
ออสเตรีย และ เนเธอร์แลนด์ และขยายเครือข่ายสาขาไปทั่วทั้งทวีปยุโรป
หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 2004 เอช แอนด์ เอ็ม ได้ข้ามมหาสมุทรมายังฝั่งทวีป

สาขาแรกเปิดที่อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1964 หลังจากนั้นได้ขยายตลาดในทวีปยุโรปเรื่อยมา
เช่นที่ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ เดนมาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และในช่วงปี ค.ศ.
1990 เปิดสาขาที่ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ออสเตรีย และ เนเธอร์แลนด์ และขยาย
เครือข่ายสาขาไปทั่วทั้งทวีปยุโรป หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 2004 เอช แอนด์ เอ็ม ได้ข้าม
มหาสมุทรมายังฝั่งทวีปอเมริกา โดยเปิดอีก 37 สาขาที่ แคนาดา ปีค.ศ. 2006 เริ่มเปิด
สาขาแรกในสหรัฐอเมริกา บนถนนฟิฟท์อเวนิวในนครนิวยอร์ก ปัจจุบันมีสาขาเฉพาะใน

10 pt

10 pt

สาขาแรกเปิดที่อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1964 หลังจากนั้นได้ขยาย
ตลาดในทวีปยุโรปเรื่อยมาเช่นที่ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์
เดนมาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และในช่วงปี ค.ศ. 1990
เปิดสาขาที่ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ออสเตรีย และ
เนเธอร์แลนด์ และขยายเครือข่ายสาขาไปทั่วทั้งทวีปยุโรป หลัง
จากนั้นในปี ค.ศ. 2004 เอช แอนด์ เอ็ม ได้ข้ามมหาสมุทร
มายังฝั่งทวีปอเมริกา โดยเปิดอีก 37 สาขาที่ แคนาดา ปีค.ศ.

สาขาแรกเปิดที่อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1964 หลังจากนั้นได้ขยายตลาดใน
ทวีปยุโรปเรื่อยมาเช่นที่ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ เดนมาร์ค สวิต
เซอร์แลนด์ เยอรมนี และในช่วงปี ค.ศ. 1990 เปิดสาขาที่ ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ออสเตรีย และ เนเธอร์แลนด์ และขยายเครือข่าย
สาขาไปทั่วทั้งทวีปยุโรป หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 2004 เอช แอนด์
เอ็ม ได้ข้ามมหาสมุทรมายังฝั่งทวีปอเมริกา โดยเปิดอีก 37 สาขา
ที่ แคนาดา ปีค.ศ. 2006 เริ่มเปิดสาขาแรกในสหรัฐอเมริกา บนถนน

12 pt

12 pt

สาขาแรกเปิดที่อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1964 หลัง
จากนั้นได้ขยายตลาดในทวีปยุโรปเรื่อยมาเช่น
ที่ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ เดนมาร์ค สวิตเซอร์
แลนด์ เยอรมนี และในช่วงปี ค.ศ. 1990 เปิด
สาขาที่ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ออสเตรีย และ
เนเธอร์แลนด์ และขยายเครือข่ายสาขาไปทั่วทั้งทวีป
ยุโรป หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 2004 เอช แอนด์ เอ็ม
ได้ข้ามมหาสมุทรมายังฝั่งทวีปอเมริกา โดยเปิดอีก

สาขาแรกเปิดที่อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1964 หลังจากนั้นได้
ขยายตลาดในทวีปยุโรปเรื่อยมาเช่นที่ สหราชอาณาจักร
นอร์เวย์ เดนมาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และในช่วง
ปี ค.ศ. 1990 เปิดสาขาที่ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม
ออสเตรีย และ เนเธอร์แลนด์ และขยายเครือข่ายสาขาไป
ทั่วทั้งทวีปยุโรป หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 2004 เอช แอนด์
เอ็ม ได้ข้ามมหาสมุทรมายังฝั่งทวีปอเมริกา โดยเปิด
อีก 37 สาขาที่ แคนาดา ปีค.ศ. 2006 เริ่มเปิดสาขาแรก

14 pt

14 pt

สาขาแรกเปิดที่อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1964
หลังจากนั้นได้ขยายตลาดในทวีปยุโรปเรื่อย
มาเช่นที่ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ เดนมาร์ค
สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และในช่วงปี
ค.ศ. 1990 เปิดสาขาที่ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
เบลเยี่ยม ออสเตรีย และ เนเธอร์แลนด์ และ
ขยายเครือข่ายสาขาไปทั่วทั้งทวีปยุโรป หลัง
จากนั้นในปี ค.ศ. 2004 เอช แอนด์ เอ็ม
ได้ข้ามมหาสมุทรมายังฝั่งทวีปอเมริกา โดย

สาขาแรกเปิดที่อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1964 หลังจาก
นั้นได้ขยายตลาดในทวีปยุโรปเรื่อยมาเช่นที่ สห
ราชอาณาจักร นอร์เวย์ เดนมาร์ค สวิตเซอร์
แลนด์ เยอรมนี และในช่วงปี ค.ศ. 1990 เปิดสาขา
ที่ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ออสเตรีย และ
เนเธอร์แลนด์ และขยายเครือข่ายสาขาไปทั่วทั้ง
ทวีปยุโรป หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 2004 เอช แอนด์
เอ็ม ได้ข้ามมหาสมุทรมายังฝั่งทวีปอเมริกา โดย
เปิดอีก 37 สาขาที่ แคนาดา ปีค.ศ. 2006 เริ่ม

HM Ampersand Thai เอชเอ็ม แอมเปอร์แซนด์ ไทย : Size Comparison

Bold : 20 pt

Light : 16 pt

Regular : 12 pt

บนชั้น 9 ของคอนโดมิเนียมการเคหะแห่ง
ชาติย่านประชานิเวศน์เป็นที่ตั้งของบ้านหลัง
นี้ ความสูงระดับนี้ทำ�ให้มุมมองที่ได้รับนั้นเปิด
กว้างและสามารถมองออกไปได้ไกลสุดสายตา
เมื่อเปิดประตูและช่องระบายอากาศทั้งหมด
ห้องเล็กๆนี้ก็ไม่จำ�เป็นจะต้องใช้เครื่องปรับ
อากาศเลย สถาปนิกซึ่งเป็นคนคนเดียวกับ
“ตั้งแต่เลือกซื้อและปรับปรุงห้องจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ
7 ปีแล้ว ผมยังไม่รู้สึกเบื่อที่จะอยู่บ้านเลย เหตุผลอาจเป็นอะไร
ที่เรียบง่าย นั่นก็เพราะบ้านหลังนี้คือบ้านที่ออกแบบจากความ
ต้องการของเรา ออกมาจากการได้รับฟังความต้องการของผู้
อยู่อาศัยจริงๆ”
คุณเปี๊ยก - วินัย วงศ์เทพาพิทักษ์ เล่า
ถึงการปรับปรุงบ้านหลังนี้ว่า “หา
บ้านที่จะซื้ออยู่นาน จนมาเจอที่นี่
แม้ว่าดูด้านนอกตัวอาคารอาจดูไม่ทัน
สมัยและทึบตัน แต่เมื่อเข้ามาดูข้างใน
แล้วชอบมาก เพราะการจัดพื้นที่และ
ช่วงเสานั้นกว้าง เอื้อให้เราสามารถ
ปรับปรุงได้อย่างที่ต้องการ ภาพใน
ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นภาพของห้อง
ที่เปิดโล่งโดยการรื้อผนังเดิมทิ้ง เปิด
พื้นที่ทั้งหมดเชื่อมถึงกัน แบ่งพื้นที่โดย
การเปลี่ยนวัสดุและยกระดับแทน”
คุณเปี๊ยกทำ�งานเป็นสถาปนิกมา
ตลอด ส่วนใหญ่เป็นงานราชการ
ซึ่งเรื่องของการออกแบบนั้นอาจ
เป็นประเด็นรองลงไป และเมื่อถึงวัย
เกษียณได้ออกมาจับงานออกแบบ
เต็มตัวอีกครั้ง คุณเปี๊ยกก็ไม่ลืมที่จะ
ทำ�ด้วยหัวใจที่เชื่อเรื่องการออกแบบ
อย่างเต็มที่
สิ่งที่ดูสะดุดตาอีกสิ่งหนึ่งคือการมี
บ่อน้ำ�เล็กๆรูปตัวแอล (L) อยู่กลาง
ห้อง บ่อน้ำ�วิ่งคั่นระหว่างห้องนอนกับ
ระเบียงภายนอก ดูแปลกตาและเป็น

ธรรมชาติ สร้างความผ่อนคลายได้ดี
ทั้งๆที่อยู่ในห้องของคอนโดมิเนียม
“ผมว่าบ้านต้องการความเคลื่อนไหว
น้ำ�และต้นไม้เป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตเรา
มีพลัง ผมจึงเลือกให้มีน้ำ�มาล้อม
รอบห้องนอนเอาไว้ ในแง่ของการ
ออกแบบและก่อสร้าง เราก็ต้องแน่ใจ
ว่าสิ่งที่เราทำ�จะไม่ส่งผลเสียต่อเพื่อน
บ้าน เช่น ปัญหาน้ำ�รั่วซึม ก่อนที่จะ
ทำ�เราต้องป้องกันให้มากกว่าร้อย
เปอร์เซ็นต์ เพราะถ้าเกิดปัญหาแล้วจะ
แก้ไขยาก เราเองก็ไม่มีความสุขที่จะ
ออกแบบห้องอีกต่อไป”
ความลึกของบ่อประมาณ 20
เซนติเมตรเท่านั้น นั่นก็เพื่อไม่เป็นการ
เพิ่มน้ำ�หนักให้โครงสร้างเดิมมากนัก
และไม่ทุบหรือทำ�อะไรใดกับโครงสร้าง
พื้นเดิมเลย แต่ก่อบ่อน้ำ�ตามขนาดที่
ต้องการโดยผสมสารกันซึมลงไปใน
คอนกรีตด้วย ปลายด้านหนึ่งของบ่อ
เป็นส่วนของปั๊มน้ำ�ขนาดเล็กซ่อนอยู่
ใต้พื้นระเบียงแต่สามารถเปิดได้ สูบ
และปล่อยน้ำ�ให้วนภายในบ่อ พร้อม
เลี้ยงปลาหางนกยูงเพื่อความเป็น
ธรรมชาติ

HM Ampersand Thai เอชเอ็ม แอมเปอร์แซนด์ ไทย : Size Comparison

Light : 8 pt
Bold : 12 pt

All You can eat สวนสวยกินได้

สวนสวยๆ ใครก็อยากมี แต่เราเชื่อว่าสวนที่สวยและกินได้ด้วยก็เป็นสวนอีก
รูปแบบหนึ่งที่เจ้าของบ้านหลายคนใฝ่ฝัน เพราะอะไรก็ตามที่เราลงมือปลูก
เอง คอยเฝ้าดูการเจริญเติบโต กระทั่งเก็บมารับประทานได้ ก็ถือเป็นความ
ภูมิใจของผู้ปลูกไม่น้อย ทว่าจะทำ�สวนสวยด้วยกินได้ด้วยอย่างไรให้เก๋ เรามี
ตัวอย่างมาให้เลือกไปทำ�ตามกัน แต่ก่อนที่จะไปลงมือจัด เรามาเตรียมพื้นที่
กันคร่าวๆเพื่อให้ปลูกได้ง่ายขึ้น ดังนี้
1. เลือกพื้นที่ บริเวณที่จะทำ�แปลงผักสวนครัวควรได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้ง
วัน หรืออย่างน้อย 6 ชั่วโมง หากเป็นบ้านจัดสรรก็ควรอยู่บริเวณทิศใต้ หรือ
ด้านที่ไม่ได้รับเงาจากตึกข้างเคียงมาบัง

Regular : 8 pt

”

Bold : 10 pt

หากพูดถึงแปลงผักแล้ว
หลายคนคงนึกถึงผักที่ปลูก
ลงดินเป็นแถวยาวๆธรรมดา
แต่เราสามารถพิ่มลูกเล่นให้
แปลงต้นไม้เหล่านี้ดูสวยงาม
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำ�ของ
ตกแต่งมาจัดวางแทรกลงไป
ใช้ไม้ดอกแซมให้มีสีสัน หรือ
ตกแต่งกระบะยกขึ้นมาเป็น
แปลงต้นไม้แบบสมมาตรก็
ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
จัดการง่ายดี และควรวาง
แปลงในแนวเหนือใต้เพื่อให้
แสงส่องได้ทั่วถึง

“

2. เลือกรูปแบบสวนครัว บ้านที่มีพื้นที่ไม่มากนัก สวนครัวกระถางหรือแขวนก็
เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่หากมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยก็สามารถทำ�แปลง
ผักได้ จะทำ�เป็นแปลงแบบดั้งเดิมหรือยกกระบะขึ้นมาโดยออกแบบให้สวยงามเพื่อ
ใช้ตกแต่งสวนด้วยในตัวก็ได้
3. ชนิดพืช นอกจากพืชผักที่เราชอบและใช้งานบ่อยๆแล้ว หากเลือกชนิดที่มีรูป
ทรง สีสัน และเท็กซ์เจอร์แตกต่างกันก็สามารถใช้ทดแทนไม้ประดับได้ หรือจะปลูก
ไม้ดอกไม้ใบสวยๆแซมในแปลงผักเพื่อช่วยตกแต่งก็ไม่เลว อีกทางเลือกคือใช้พืช
สมุนไพรกลิ่นหอมจากต่างประเทศที่มีรูปทรงสวย เช่น โรสแมรี่ มิ้นต์ ไทม์ พาสลีย์
พืชเหล่านี้มีเท็กซ์เจอร์ใบสวย ทำ�ให้สวนของคุณดูไม่เรียบเกินไป
4. ขนาด ข้อกำ�หนดในการทำ�แปลงผักไม่มีขนาดตายตัว แต่ความกว้างของ
แปลงควรมีระยะให้มือเอื้อมถึงเพื่อจัดการได้ง่าย โดยอยู่ที่ประมาณ 1.20 -1.50
เมตร (สำ�หรับแปลงผักที่เข้าได้ทั้งสองด้าน) และเว้นระยะทางเดินประมาณ 75
เซนติเมตร ก็จะเข้าไปใช้งานได้ง่ายขึ้น
กระบะต้นไม้ + ที่นั่ง
ออกแบบที่นั่งที่ต่อเชื่อมกับกระบะต้นไม้ ใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองฟังก์ชัน คือนั่งและ
ปลูกได้ในตัว ลักษณะนี้ควรหลีกเลี่ยงพืชที่มีใบคม มีขนหรือหนามซึ่งทำ�ให้ระคาย
เคือง เช่น ตะไคร้ มะเขือ มะกรูด พริก ชะอม
1. ผูกตะแกรงเหล็กเป็นกล่องบรรจุกรวดภายในให้ดูเหมือนเป็นวัสดุกรุผิวและตี
กรอบไม้ทับอีกชั้น ภายในปลูกพืชผักผสมผสานกับไม้ประดับและวางของตกแต่ง
แทรกเข้าไปในแปลงต้นไม้เพิ่มสีสัน บริเวณที่ติดกับผนังบ้านทำ�ระแนงยึดให้พืช
ผักประเภทเลื้อยเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้ สำ�หรับที่นั่งทำ�เป็นกล่องไม้ลอยตัว กำ�หนด
ขนาดให้พอดีกับช่องว่างของกระบะเพื่อให้สวมเข้าแล้วดูเหมือนที่นั่งกับกระบะ
ต้นไม้เป็นชิ้นเดียวกัน (สถานที่: Chelsea Flower Show 2010)
2. หล่อคอนกรีตเป็นกระบะต้นไม้ 3 ใบ ให้เป็นเสมือนพนักพิงและเท้าแขนทั้งสอง
ด้าน ยึดที่นั่งไม้เข้ากับกระบะให้มั่นคงแข็งแรง และทาสีกระบะเพิ่มความสดใส
สำ�หรับพรรณไม้อาจเลือกชนิดผักที่มีอายุยาวสักหน่อยเพื่อไม่ให้กระบะโล่งเกินไป
หากเก็บเกี่ยวไปแล้ว หรือจะปลูกไม้ประดับแทรกกันไปก็ได้ (สถานที่: Melbourne
International Flower & Garden Show 2009)
สวนกระถาง ตั้งได้ โชว์ได้
สำ�หรับผู้มีพื้นที่จำ�กัด แนะนำ�ให้จัดเป็นสวนกระถางก็ง่ายดี พืชผักสวนครัวส่วน
ใหญ่มีระบบรากตื้นอยู่แล้ว เลือกภาชนะที่มีความลึกสัก 20-30เซนติเมตร เป็น
อย่างน้อยก็เพียงพอ หากใครทำ�ครัวบ่อยๆจะยกกระถางมาปลูกในครัวบริเวณที่
แสงแดดส่องถึงก็ใช้ได้เช่นกัน
1. วางกระถางไว้บนเคาน์เตอร์ครัวใกล้กับหน้าต่างเพื่อให้ได้รับแสงแดด ทั้งยัง
ตกแต่งได้ใช้ง่ายด้วย โดยซ้อนกระถางพลาสติกไว้ในถังสังกะสีอีกชั้นเพื่อไม่ให้น้ำ�
ระบายออกมาเลอะเทอะ (สถานที่: Chelsea Flower Show 2011)
2. ถังไม้ใบสวยปลูกโรสแมรี่ที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ วางเป็นจุดเด่นประดับสวนด้วย
ในตัว (สถานที่: ร้านชีวิตธรรมดา จังหวัดเชียงราย)
3. หม้อใบเก่าไม่ใช้แล้วนำ�มาปลูกผักแบบนี้ก็ดูแลและเก็บง่ายดี ลองปลูกพืชที่ใช้
โรยหน้าอาหารนิดๆหน่อยๆ เช่น ผักชี สะระแหน่ หอม พืชเหล่านี้ดูแลไม่ยากปลูกไว้
ใกล้มือก็ใช้สะดวกดี (สถานที่: Melbourne International Flower &Garden
Show 2012)
4. นำ�ลิ้นชักที่ไม่ใช้แล้วมาทาสีสดใส ยึดเข้ากับกรอบไม้เป็นแนวรั้วเตี้ยแบบง่าย ๆ
และใช้เป็นกระบะปลูกต้นไม้ขนาดย่อม โดยปลูกผสมผสานพืชผักหลายชนิดเข้า

HM Ampersand Thai เอชเอ็ม แอมเปอร์แซนด์ ไทย : Technicality

File Format

• OpenType PS (.OTF)
• TrueType (.TTF)

Encording & Unicode

• Latin 1
• Latin 2
• Thai
• Mac Charater Set

Support:
All Unicode Format

• Adobe CS2 or later ; Illustrator, Photoshop, Indesign, Dreamweaver, Flash, etc.
• iWork
• iLife
• Mac OSX
• Microsoft office 2000 or Later
• Quark Express 7
• Windows XP or Later
• etc.

Hinting

Yes ; Work at monitor screen, web browser.

Opentype Feature

• Kerning
• Liga
• Fraction

HM Ampersand Thai เอชเอ็ม แอมเปอร์แซนด์ ไทย : Latin Character
Light
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Regular
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

Bold
Uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Numbers

0123456789

HM Ampersand Thai เอชเอ็ม แอมเปอร์แซนด์ ไทย : Thai Character - Light

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

HM Ampersand Thai เอชเอ็ม แอมเปอร์แซนด์ ไทย : Thai Character - Regular

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

HM Ampersand Thai เอชเอ็ม แอมเปอร์แซนด์ ไทย : Thai Character - Bold

Thai Consonants

Thai Marks, Nunbers,
Symbols, Alternates

กขฃคฅฆงจฉชซฌ
ญฎฏฐฑฒณดตถท
ธนบปผฝพฟภมยร
ฤลฦวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื ปิ ปี ปึ ปื อุ อู อฺ
ฏุ ฏู ฏฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ
อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ ป่ ป้ ป๊ ป๋ ป์
อี่ อี้ อี๊ อี๋ อิ์ ปี่ ปี้ ปี๊ ปี๋ ปิ์
อำ� ปำ� อํ ป อ็ ป็ อั ปั
อะ อา ฤๅ ๆ ๏ ฯ ๚

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

Cadson Demak Co.,Ltd.
Linotype Partnership Operation
140 Thonglor Soi 4 Kaulin Bld. #302
Sukhumvit 55 Rd., Klongton Nua,
Wattana, Bangkok 10110 Thailand
T + 662 - 392 - 5285
F + 662 - 714 - 8591
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www.cadsondemak.com

