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ฉบับนี้ เรามาพบกับนางแบบสุดน่ารักและมากฝีมือ

โดยการันตีจากตำาแหน่ง The Winner จากเวที

Miss Grand Thailand 2013

นางแบบ และ นักแสดงจากช่อง  7 สี

ปัจจุบัน รับบท “กินรี” จากละครเรื่อง “เล็บครุฑ”

และ รับบท “รสสุคนธ์” จากละครเรื่อง “สัมปทานหัวใจ”

“น้องอ๋อ ญาดา เทพนม”

อันที่จริงการถ่ายทำาภาพแฟชั่นเซ็ตนี้

ได้ถ่ายทำากันตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2560 แล้ว

แต่ผู้จัดทำาเพิ่งจะมีโอกาสได้รวบรวมออกมาโฟโต้บุ๊ก

โดยได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากชาวแก๊งค์

มาช่วยกันเนรมิตความงามจนทำาให้เกิดเป็น

นิตยสารโฟโต้บุ๊กฉบับแหกคอกบนโลกดิจิตอล

“Lalilal Digital PhotoBook Magazine 2nd Issue 2018”

ในฉบับนี้

จะรอช้าอยู่ใย ... ไปชมกันเลย

ปล. อย่าลืม ไปติดตามชม คลิป จากทั้งในเล่ม และ

ผลงานละครของน้องอ๋อ ญาดา บนหน้าจอทีวีทางช่อง 7 สี

กันด้วยนะครับ
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ภาพทุกภาพมีลิขสิทธิ์

ห้ามนำาภาพถ่ายที่ปรากฏใน

ลาลิลลา ดิจิตอล โฟโต้บุ๊ก แม็กกาซีน เล่มนี้

และสื่อต่างๆ ของลาลิลลา

ไปใช้เพื่อการพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
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Bedtime Story

I Love the moment
when your eyes close
and your lips open
in slow motion.

Michael Faudet



สามารถกดคลิ๊กที่ข้อความนี้หรือรูปภาพ

ในหน้านี้ เพื่อลิ๊งก์ไปยัง Model Talks

ใน YouTube ได้เลยนะครับ

https://www.youtube.com/watch?v=YnVzI6bi-G4
https://www.youtube.com/watch?v=YnVzI6bi-G4
https://www.youtube.com/watch?v=YnVzI6bi-G4
https://www.youtube.com/watch?v=YnVzI6bi-G4
https://www.youtube.com/watch?v=YnVzI6bi-G4
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ฉบับนี้ ได้ถ่ายทำากันตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2560

ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงกับสุดยอดทีมงานคุณภาพ

น้องอ๋อ ญาดา นางแบบแสนน่ารักของเรา

ป๋าเหวิน ผู้ริเริ่ม ชักชวนให้มาถ่ายแฟชั่นเซ็ตนี้กัน

พี่อิน ช่างภาพนิตยสารฝีมือดีชื่อดังของเมืองไทย

น้องโอ๊ต เจ้าของสถานที่ LAYLA Studio

น้องยะและน้องตั๊ม Make-up Artist

วันนั้นทำางานถ่ายทำากันสนุกมากๆ ทำาให้ผมได้มีภาพสวยๆ

มาทำาเป็น PhotoBook Magazine ฉบับนี้นะครับ

ขอบคุณทุกๆ ท่านครับ
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ปล. สามารถติดตามผลงานต่างๆ และติดต่องานของทีมงาน

ได้ที่ Instagram หรือ Facebook ของแต่ละท่านได้เลยนะครับ

นางแบบแสนน่ารัก: อ๋อ ญาดา เทพนม

IG: yada_thep

ผู้ก่อการใหญ่: พี่เหวิน

FB: Soontorn Suthamvouthinand

ช่างภาพผู้ร่วมก่อการ: พี่อิน

IG: inkit

สถานที่ใช้ก่อการ: LAYLA Studio

FB: LAYLA Studio

โดย น้องโอ๊ต

IG: oatzaabz

ช่างแต่งหน้า-ทำาผมที่ชวนมาร่วมก่อการ: น้องยะ

IG: ya_makeup

ชุดใส่ก่อการ: ห้องเสื้อเมอเรียด แกรนด์ มอนด์

IG: myriaddress2014

ผู้ไปร่วมก่อการป่วนอีกคน: โดม

IG: iamdoeme

ขาดไม่ได้ ตัวป่วนตัวแหกคอก: Lalilal

IG: lalilal_official

FB: Lalilal

https://www.instagram.com/yada_thep/
https://www.facebook.com/feeling.field
https://www.instagram.com/inkit/
https://www.facebook.com/LAYLAstudio12/
https://www.instagram.com/oatzaabz
https://www.instagram.com/ya_makeup/
https://www.instagram.com/ya_makeup/
https://www.instagram.com/ya_makeup/
https://www.instagram.com/ya_makeup/
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https://www.facebook.com/lalilal/
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ครั้งแรกในภาพแบบอาร์ตๆ ขาว-ดำาทั้งเล่ม

กับน้องแพร กับงานอาร์ตๆ

นิสิตปริญญาโท จากคณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางแบบและเป็นผู้เข้ารอบ 40 คนสุดท้าย

ในการประกวด Miss Universe Thailand 2017

จะมีอะไรให้ยลโฉมกัน รอติดตามเล่มหน้านะจ๊ะ
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Lalilal Digital PhotoBook Magazine

#LalilalDigitalPhotoBookMagazine

#ดิจิตอลโฟโต้บุ๊ครายคนทำาว่าง




