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L'Officiel แอล ออฟฟิศเซียล

แต่งองค์ทรงเครื่องภูมิฐานโดดเด่น

มองซิเออ
วินเทจ เดรส ชีฟอง คลาสสิค เอวังการ์ด

ซิน�อริต้า
ไขว้ขาไกวน่องตามจังหวะแคทวอล์ค
เสนอต่อทุกสายตาที่จับจ้องบน�านแห่งเวทีแฟชั่นชั้นสูง

�ง่างามผ่าเผย

มีปฏิกิริยาความสัมพันธ์ที่ดี

พ.ศ.๒๕๘๙
ก้าวสู่โลกอนาคตกับคริสเตียนดิออร์

L'Officiel แอล ออฟฟิศเซียล

Regular : 36 pt

เคลื่อนตัวเข้าสู่โลกแฟชั่นกับนิตสาร
โวค ภาคภาษาไทยได้แล้ววันที่ ที่แผง
หนังสือชั้นนำ�ทั่วไป และ ร้านซีเอ็ด บุ๊

L'Officiel แอล ออฟฟิศเซียล : Weight

Regular

แอล ออฟฟิศเซียล
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
L'Officiel 0123456789

L'Officiel แอล ออฟฟิศเซียล : Size Comparison

Abg กฐป Abg กฐป
Thonburi System Font

L'Officiel

8 pt

8 pt

อเมริกาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล ฤดูกาลที่ 15 เป็นฤดูกาลที่ 15 ของอเมริ
กาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล โดยออกอากาศครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 8
กันยายน พ.ศ. 2553 ในฤดูกาลนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมหลายอย่าง
กับตัวรายการเพื่อเพิ่มความสนใจ และน่าติดตามมากขึ้น[ต้องการอ้างอิง] ไม่ว่า
จะเป็นตากล้องชื่อดังที่จะมาถ่ายรูปให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละสัปดาห์ ดีไซเนอร์ชื่อ

อเมริกาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล ฤดูกาลที่ 15 เป็นฤดูกาลที่ 15 ของอเมริ
กาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล โดยออกอากาศครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 8
กันยายน พ.ศ. 2553 ในฤดูกาลนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมหลายอย่าง
กับตัวรายการเพื่อเพิ่มความสนใจ และน่าติดตามมากขึ้น[ต้องการอ้างอิง] ไม่ว่า
จะเป็นตากล้องชื่อดังที่จะมาถ่ายรูปให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละสัปดาห์ ดีไซเนอร์ชื่อ
ดังที่จะมาคอยให้คำ�สอนแก่ผู้เข้าแข่งขันและเป็นกรรมการพิเศษในห้องตัดสิน

10 pt

10 pt

อเมริกาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล ฤดูกาลที่ 15 เป็นฤดูกาลที่ 15
ของอเมริกาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล โดยออกอากาศครั้งแรกใน
สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553 ในฤดูกาลนี้ได้
มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมหลายอย่าง กับตัวรายการเพื่อ
เพิ่มความสนใจ และน่าติดตามมากขึ้น[ต้องการอ้างอิง] ไม่ว่าจะ
เป็นตากล้องชื่อดังที่จะมาถ่ายรูปให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละสัปดาห์
ดีไซเนอร์ชื่อดังที่จะมาคอยให้คำ�สอนแก่ผู้เข้าแข่งขันและเป็น

อเมริกาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล ฤดูกาลที่ 15 เป็นฤดูกาลที่ 15 ขอ
งอเมริกาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล โดยออกอากาศครั้งแรกใน
สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553 ในฤดูกาลนี้ได้มี
การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมหลายอย่าง กับตัวรายการเพื่อ
เพิ่มความสนใจ และน่าติดตามมากขึ้น[ต้องการอ้างอิง] ไม่ว่า
จะเป็นตากล้องชื่อดังที่จะมาถ่ายรูปให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละ
สัปดาห์ ดีไซเนอร์ชื่อดังที่จะมาคอยให้คำ�สอนแก่ผู้เข้าแข่งขัน

12 pt

12 pt

อเมริกาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล ฤดูกาลที่ 15 เป็น
ฤดูกาลที่ 15 ของอเมริกาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล
โดยออกอากาศครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อวัน
ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553 ในฤดูกาลนี้ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมหลายอย่าง กับตัวรายการ
เพื่อเพิ่มความสนใจ และน่าติดตามมากขึ้น[ต้องการ
อ้างอิง] ไม่ว่าจะเป็นตากล้องชื่อดังที่จะมาถ่ายรูปให้
กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละสัปดาห์ ดีไซเนอร์ชื่อดังที่จะมา

อเมริกาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล ฤดูกาลที่ 15 เป็นฤดูกาล
ที่ 15 ของอเมริกาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล โดยออก
อากาศครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 8 กันยายน
พ.ศ. 2553 ในฤดูกาลนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม
เติมหลายอย่าง กับตัวรายการเพื่อเพิ่มความสนใจ
และน่าติดตามมากขึ้น[ต้องการอ้างอิง] ไม่ว่าจะเป็น
ตากล้องชื่อดังที่จะมาถ่ายรูปให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละ
สัปดาห์ ดีไซเนอร์ชื่อดังที่จะมาคอยให้คำ�สอนแก่ผู้เข้า

14 pt

14 pt

อเมริกาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล ฤดูกาลที่ 15
เป็นฤดูกาลที่ 15 ของอเมริกาส์เน็กซต์ท็อป
โมเดล โดยออกอากาศครั้งแรกใน
สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.
2553 ในฤดูกาลนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมหลายอย่าง กับตัวรายการเพื่อเพิ่ม
ความสนใจ และน่าติดตามมากขึ้น[ต้องการ
อ้างอิง] ไม่ว่าจะเป็นตากล้องชื่อดังที่จะ
มาถ่ายรูปให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละสัปดาห์

อเมริกาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล ฤดูกาลที่ 15 เป็น
ฤดูกาลที่ 15 ของอเมริกาส์เน็กซต์ท็อปโมเดล
โดยออกอากาศครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อ
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553 ในฤดูกาลนี้ได้มี
การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมหลายอย่าง กับ
ตัวรายการเพื่อเพิ่มความสนใจ และน่าติดตาม
มากขึ้น[ต้องการอ้างอิง] ไม่ว่าจะเป็นตากล้อง
ชื่อดังที่จะมาถ่ายรูปให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละ
สัปดาห์ ดีไซเนอร์ชื่อดังที่จะมาคอยให้คำ�สอน

L'Officiel แอล ออฟฟิศเซียล : Size Comparison

Regular : 20 pt

Regular : 16 pt

Regular : 12 pt

“ถึงแม้ทก
ุ วันนีเ้ รือ
่ งของขัน
้ นตอนการทำ�ให้
เกิดไฟล์ฟอนต์อาจจะไม่ใช้สง
่ิ ทีเ่ กินทีจ
่ ะหาอีก
ต่อไป การขยายตัวของกลุม
่ ผูท
้ พ
่ี อจะมีความ
รูพ
้ น
้ื ฐานด้านเทคโนโลยีกเ็ ริม
่ มองเห็นข้อดี
ของการส่งต่อความรู้ เหตุทเ่ี ป็นเช่นนีน
้ า่ จะ
เป็นเพราะว่าในทุกช่วงทีบ
่ า้ นเราเกิดอาการ
สะดุดเรือ
่ งของการพัฒนาฟอนต์ ทุกครัง
้
กลุ่มที่นับถือแนวคิดในลักษณะนี้จะมองว่าการจำ�กัด
วงของความรู้เป็นการเพิ่มความพิเศษ แต่ในความเป็น
จริงแล้วกลุ่มที่ใช้แนวทางจำ�กัดความรู้ มีแนวโน้มที่จะ
ไม่สามารถพัฒนาเพื่อขยายองค์ความรู้ได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นปรากฏการณ์ที่ดีอย่าง
เรื่องของเทคนิคจึงเคลื่อนตัว
ออกจากมุมมืด กลายตัวมาเป็น
ความรู้เชิงเปิด เมื่อมีการเข้าถึง
อย่างกว้างขวางจึงก่อให้เกิด การ
ทดลอง การถกเถียง และแลก
เปลี่ยนข้อมูล รวมถึงความคิด
เห็นที่หลากหลาย ท้ายสุดคือการ
แข่งขันซึ่งจะการกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนา อันที่จริงแล้วแนวคิดการ
จำ�กัดความรู้เชิงปิดนี้เป็นปัญหา
ในระดับมหภาคที่หยั่งรากลึกใน
สังคมไทยแทบในทุกกลุ่มความรู้

แน่นอนที่ “ฟอนต์” กุญแจสำ�คัญใน
การทำ�ให้ข้อความแสดงผล มนุษย์
เราเข้าใจในข้อมูล ตลอดจนถึงการ
มีอารมณ์ร่วมกับข้อมูล แตกเป็น
ความคิดเห็น หรือใช้เพียงแค่การ
สื่อสารขั้นพื้นฐาน ฟอนต์ต้องมี
การปรับตัว โอเพ้นท์เป็นหน้าต่างที่
สามารถทำ�ให้เราเปิดเข้าไปในความ
เข้าใจทีพ
่ อ
้ งกันได้ดว
้ ยข้อตกลงที่
เรียกว่ายูนิโค๊ต อนาคตของการ
แปลข้อมูลข้ามภาษา
ก็ถูกตั้งไว้บนฐานของยูนิโค๊ตนี้เอง

จากแอสกี้โค๊ดข้ามผ่านมาสู้โอ
เพ้นท์ไทป์อย่างทุลักทุเล เนื่องด้วย
เหตุผลทางด้านการจำ�กัดองค์ความ
รูแ
้ ละการไม่มก
ี ลุม
่ ก้อนทางการ
พัฒนาฟอนต์ หากยังพอจำ�กันได้
ถึงความโกลาหลในการเปลี่ยนผ่าน
ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์ ส่งมาสู่
ซอฟแวร์ และการเปิดประตูสู่การ
ใช้ยูนิโค๊ตเพื่อประโยชน์ทางการ
สื่อสารและการจัดการข้อมูลใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งนับว่าเป็นการ
จัดระเบียบเรื่องการเก็บข้อมูลเชิง
มหภาค

เมื่อการมาของโอเพ้นท์ไทป์ประจบ
กับการเรียนรู้จากการผิดพลาด
ของการเก็บองค์ความรู้เชิงปิด
ผลลัพท์จง
ึ ออกมาในลักษณะการ
ขยายวงความรูเ้ รือ
่ งเทคนิค การใช้
โปรแกรมสำ�เร็จรูป ในขณะที่ทักษะ
และ ความรู้เรื่องการออกแบบ
ถูกกลบให้เป็นเรือ
่ งรอง ลักษณะ
พิการนี้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน
กับการออกแบบแขนงอื่นๆ ที่ถูก
การเข้ามาของคอมพิวเตอร์ทำ�ให้
เกิดความเข้าใจที่ไข้วเขว ในกรณี
ของฟอนต์ ก็คือ ฟอนต์ถูกมอง
ในลักษณะการให้ความสำ�คัญต่อ

L'Officiel แอล ออฟฟิศเซียล : 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

L'Officiel แอล ออฟฟิศเซียล : 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

L'Officiel แอล ออฟฟิศเซียล : Thai Character - Regular

Thai Consonants
Special Features

ญ> �
ฎ >�
ฏ >�
ฐ >�
ฐ > �,�
ส >�
ผ >�
ฝ >�
ฬ >�
ฮ >�
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