


24 ÉDITO

 

26 GUESTLIST

 

STYLE

30 MARNI PRE-FALL COLLECTION 2017. 
โดย พัฒนุช แพร่พานิชชัย ภาพ Marni. 

32 Maison Chloé opens with inaugural exhibition  

Femininities - Guy Bourdin. โดย ธารินี เปาริสคุตตะ ภาพ Chloé. 
34 True Elegance of Capri by Tod's.

โดย พัฒนุช แพร่พานิชชัย ภาพ Tod's.

SACRED NUMÉRO 

36 The glorious princess mom. โดย ธารินี เปาริสคุตตะ. 

BOX OF IDEAS

40 A blank cheque to... เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ.  
ภาพ Wonder Anatomie.

 

SUCCESS STORY 

42 Visionary strategist. บทสัมภาษณ์ นูเมโรไทยแลนด์ ภาพ สยามพิวรรธน์.

STYLE

46 Monumental. By Ornruja Boonyasit.

52 Diamonds Are a Girl's Best Friend. โดย พัฒนุช แพร่พานิชชัย.

56 The finest jewelry. โดย ธารินี เปาริสคุตตะ.

61 GEMS PAVILION Index Finger Ring. โดย พัฒนุช แพร่พานิชชัย 
ภาพ Gems Pavilion.

62 Haute couture embroidery. โดย ธนพร สมบูรณ์สิทธิ์.

Ingredients – 
August 2017
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SKETCHING OUT LOUD

64 Fashion & Feminism. โดย ธารินี เปาริสคุตตะ.

MODE

70 Audacious. By Pisid Whanvisarn.
 
STYLE STORY

90 Forever Burberry. Style by Fame Ornruja Boonyasit Photo Ko Tsuchiya

STYLE

102 Burberry Beasts Collection. 
โดย พัฒนุช แพร่พานิชชัย ภาพ Bur erry.

104 HIGH TECH | HIGH CRAFT Pop-up Store. 
โดย พัฒนุช แพร่พานิชชัย  ภาพ alvatore erra amo.  

106 LOUIS VUITTON WOMEN'S FALL-WINTER 2017 

COLLECTION. โดย ธนพร สมบูรณ์สิทธิ์ ภาพ ouis uitton.

108 What's up? โดย พัฒนุช แพร่พานิชชัย.

112 HERMÈS CLUB. โดย พัฒนุช แพร่พานิชชัย ภาพ erm s.

WHAT IS... ?

116 What is...swe et  ness of your mom? โดย uméro Thailand.

BEAUTY

118 Twinkly. By u hatsara uan on .

124 Blend on eyes. โดย ธนพร สมบูรณ์สิทธิ์.

126 What's up? โดย ธนพร สมบูรณ์สิทธ์ิ.

Ingredients – 
August 2017
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POINT OF VIEW

130 Lady Nara. โดย นูเมโรไทยแลนด์ ภาพ ั วิน ินทนพ.

ATELIER

134 The smart money. โดย นูเมโรไทยแลนด์ ภาพ  Citi an  Thailand.

CINEMA

136 Thai Film Directors. โดย นาริ า ยนยุบล.

FOOD PLAY

138 Warm and cozy tearooms. โดย ธนพร สมบูรณ์สิทธิ์.

WATCH 

144  โดย พัฒนุช แพร่พานิชชัย.

BEAUTIFUL HOTEL & DESTINATION

146 On the blissful island. โดย ธนพร สมบูรณ์สิทธิ์..

150 ALL DAYS ALL NIGHTS

152 ADDRESSES

153 ENGLISH TEXT

Ingredients – 
August 2017

า ายไป วา เส า Senada, 8 ½, Bichalai, Tube Gallery, Wonder Anatomie,  

Rotsaniyom @ Siam Center. ิวเวลรี Premiera, Trez, Qeelin, Gems Pavilion,  

Der Mond, Blue River @ Siam Paragon.  

By Pisid Whangvisarn. Photographer assistant: Satawat Phumisirichayo.  

Style: Kanisorn Vongvisessomjai. Style assistant: Natnicha Varanujit and  

Numéro Thailand. Makeup artists: Jeerawat Watthanaviriyakul and team @ Nars. 

Hairstylists: Lalida Mangkornkanok and team @ MOGA. Models: Jayda  

Nalamlieng, Angel @ Fame Model Agency, Liza @ One Management, Chutimon 

Chuengcharoensukying, Elisa @ Sumon Agency, Juju @ Bass Model Management.
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นา า เพชร Panth re de Cartier CARTIER. 

Monumental
By Ornruja Boonyasit

Style
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า บนล ล่า  ระเปาคลัทช์คัลเล ร์บล . ระเปาสะพายโ ่เ ิน
พัน า. ระเปาโทท นั สีดา. ระเปา าสีเท ร์คว ย ์  
ทั มด า  BALENCIAGA.
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Audacious
By Pisid Whangvisarn

า ายไป วา เดรสสีดา 8 ½. ร เทาสนสู  GIVENCHY. ต่า
ูพล ยเบ ริล .  ะรัตและพล ยม ร์แ ไนท์ .  ะรัต 

ประดับเพชร .  ะรัต ตัวเร นท คา าว  สร ยค ประดับ 
ีพล ยคุนไ ต์ .  ะรัต ประดับเพชร .  ะรัต  

ตัวเร นท คา าว  สร ยค พล ยเลม นคว ต ์  
.  ะรัต ประดับเพชร .  ะรัต ตัวเร นท คา าว  

แ วนพล ยทัวร์มาลีน .  ะรัต ประดับเพชร .  ะรัต  
ตัวเร นท คา าว  และแ วนพล ยทัวร์มาลีน .  ะรัต 
ประดับเพชร .  ะรัต ตัวเร นท คา าว  ทั มด า  
TREZ JEWELRY. แต่ นาดวยร พน NARS Velvet Matte Skin 

Tint สี t.Mori  แต่ ตาดวย NARS Velvet Eyeliner สี Cura ao 
และ Auda ious Mas ara ทาลิปสติ  NARS Powermatte Lip 

Pigment สี on t to  ทั มด า  NARS. เดรสสีดาเ ารูป 

TUBE GALLERY. ร เทาบูท CAMPER. ต่า ูตัวเร นไวท์โ ลด์ 
 ประดับมร ต มุ  และเพชร สร ย ม ตัวเร นไวท์โ ลด์ 
 ประดับมร ต มุ  และเพชร แ วนตัวเร นไวท์โ ลด์  

ประดับเพชรทร ยดนาร บทั ว  แ วนตัวเร นไวท์โ ลด์  
ประดับมร ต และเพชร ทั มด า  GEMS PAVILION.
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เส นิทแวร์ป ลาย WONDER ANATOMIE. ต่า ูเพชร  
Po er o  love .  ะรัต เพชร ยดนา .  ะรัต เพชร
เ มเม รัล .  ะรัต เพชรทร ลม .  ะรัต บนตัวเร น
ท คา าว  สร ยค เพชรทร ยดนาเมด ่ .  ะรัต 
เพชรทร ยดนาทั มด .  ะรัต เพชรทร มาร์คีส์ .  

ะรัต และเพชรทร ลม .  ะรัต บนตัวเร นท คา าว  
แ วนเพชรเ มเม รัลเมดตร ลา  .  ะรัต เพชรรูปไ ่  

.  ะรัต เพชรทร ยดนา .  ะรัต เพชรปรินเ ส  

.  ะรัต เพชรเ มเม รัล .  ะรัต เพชรมาร์คีส์ .  ะรัต  
เพชร ัว  .  ะรัต และเพชรทร ลม .  ะรัต บนตัว
เร นท คา าว  แ วนประ บดวยเพชรมาร์คีส์ .  

ะรัต เพชร ยดนา .  ะรัต เพชร ัว  .  ะรัต และเพชร
ทร ลม .  ะรัต บนตัวเร นท คา าว  แ วนเพชรทร

ลม .  ะรัต บนตัวเร นท คา าว  แ วนเพชรทร  
เ มเม รัลด์ .  ะรัต บนตัวเร นท คา าว  และแ วน
เพชรทร ยดนา .  ะรัต บนตัวเร นท คา าว  ทั มด

า  DERMOND.
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เส นิทแวร์ป ลายและ า เ ยีนส์  
WONDER ANATOMIE. สร ยค เพชรทร

ยดนาเมด ่ .  ะรัต เพชรทร ยดนา
ทั มด .  ะรัต เพชรทร มาคีส์  

.  ะรัตและเพชรทร ลม .  ะรัต  
บนตัวเร นท คา าว  สร ย ม เพชร  

.  ะรัต บนตัวเร นท คา าว  แ วน
เพชร .  ะรัต บนตัวเร นพิ ค์โ ลด์  
แ วนเพชรทร ลม .  ะรัต บนตัวเร น
ท คา าว  และแ วนเพชรรูปทร สีเ ลียม
มร ต นาดเมดละ .  ะรัต และเพชรทร

ลม  เมด นาดรวม .  ะรัต ทั มด
า  DER MOND. แต่ นาดวยร พน NARS 

Velvet Matte Skin Tint สี inland แต่ ตาดวย 
NARS Matte Eyeshadow สี Outremer ปด
แ มดวย NARS Sun Wash Diffusing Powder 
สี a una ทาลิปสติ  NARS Powermatte Lip 

Pigment สี tar Women ทั มด า  NARS.
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า ายไป วา เดรสสี าวต แต่ ลู ไม ROTSANIYOM. ต่า ู
เพชรทร ระยา นา นั เพชรรวม .  ะรัต สร ยค เพชร  
นา นั เพชรรวม .  ะรัต และแ วนมุ ประดับเพชร นา นั
เพชรรวม .  ะรัต ทั มด า  BLUE RIVER. เดรสสี าวเ า
รูป TUBE GALLERY. แ วนตัวเร นไวท์โ ลด์  ประดับเพชร 
GEMS PAVILION.
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