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สารรักจากเรา
Chairman Message

ขวบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคโคโรนาไวรัสโควิด-19
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งเคยเป็นรายได้หลักให้ประเทศที่ ไม่สามารถทำ�ได้
อย่างเคย กิจกรรมอีเวนท์ต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมกีฬาที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต นำ�เข้า ส่งออก
ต่างก็ประสบปัญหาไม่ต่างกัน
อย่างไรก็ตาม วีว่าซันสปอร์ต ยังจะยืนหยัดอยู่คู่กับวงการกีฬาของไทย โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้
• สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ราคาย่อมเยาว์
และเสนอบริการที่รวดเร็ว
• ดำ�เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
• สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า มุ่งเน้นการทำ�งานร่วมกันภายใต้หลักของความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
แบบยุติธรรมและยั่งยืน
• เปิดรับเทคโนโลยีพร้อมพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ให้พนักงานทุกคนทำ�งานร่วมกันอย่างมีความสุข เติบโตไปพร้อมกับองค์กร
• สนับสนุนการมีส่วนร่วมโครงการ กิจกรรมกีฬาของหน่วยงานทั้งราชการและเอกชน
ทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์วีว่า

เอกพล โพยประโคน
ประธานบริษัท
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หนัังสืือรัับรอง
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สารบััญ

contents

ฟุุตบอล / ฟุุตซอล : Football / Futsal
วอลเลย์์บอล : Volleyball
บาสเกตบอล : Basketball
แชร์์บอล/แฮนด์์บอล : Chairball / Handball
ตะกร้้อ : Sepak Takraw
เปตอง : Petanque
แบดมิินตััน : Badminton
เทเบิิลเทนนิิส : Table Tennis
มวย : Boxing
วููซูู : Wushu
มวยปล้้ำ : Wrestling
เทควัันโด : Taekwondo
ยููโด : Judo
คาราเต้้ : Karate
ปัันจัักสีีลััต : Pencak Silat
กรีีฑา : Athletics
อุุปกรณ์์ฟิิตเนส : Fitness
• อุุปกรณ์์ออกกำลัังกาย
• อุุปกรณ์์ฟิิตเนสบริิหารหััวใจ
• อุุปกรณ์์ฟิิตเนสฝึึกความแข็็งแรง
ฟิิตเนสกลางแจ้้งและเครื่่�องเล่่นเด็็ก : Outdoor Fitness & Playground
• เครื่่�องเล่่นฟิิตเนสกลางแจ้้ง แบบเดี่่�ยว/แบบคู่่�
• เครื่่�องเล่่นเด็็ก (Playground)
วิิทยาศาสตร์์การกีีฬา : Sports Science
• เครื่่�องกระตุุกหััวใจด้้วยไฟฟ้้าแบบอััตโนมััติิ
• อุุปกรณ์์ออกกำลัังกาย BLAZEPOD
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*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า โดยมิจำ�เป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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OUR PROJECTS
ผลงานของเรา
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Football / futsul

ฟุตบอล / ฟุตซอล

01301-01FIFA

01301-02FIFA

พื้นหญ้าเทียมรุ่น Omega-Shape

พื้นหญ้าเทียมรุ่น S-Shape

ใบหญ้านุม่ ทอ 3/8 มาตรฐาน FIFA
แผ่นทอด้านหลังลดความร้อน
ราคา 1,200 บาท / ตร.ม

ใบหญ้านุม่ ทอ 3/8 มาตรฐาน FIFA
แผ่นทอด้านหลังลดความร้อน
ราคา 1,150 บาท / ตร.ม

90301-01FIBA

90301-013030

พื้นสนามกีฬาเอนกประสงค์กลางแจ้ง

พื้นสนามกีฬาเอนกประสงค์กลางแจ้ง

ขนาด 30x30 ซม. หนา 15 มม. (FIBA APPROVED)
ราคา 1,800 บาท / ตร.ม

ขนาด 30x30 ซม. หนา 14 มม.
ราคา 1,700 บาท / ตร.ม

90301-02FIBA

90301-023030

01301-03
พื้นหญ้าเทียมรุ่น G-01
ใบหญ้านุ่ม ทอ 3/8 สูง 30 มม.
แผ่นทอด้านหลังสูง 10 มม.
ราคา 1,100 บาท / ตร.ม

90301-012525
พื้นสนามกีฬาเอนกประสงค์กลางแจ้ง
ขนาด 25x25 ซม. หนา 12 มม.
ราคา 1,600 บาท / ตร.ม

90301-022525

พื้นสนามกีฬาเอนกประสงค์ ในร่ม

พื้นสนามกีฬาเอนกประสงค์ ในร่ม

พื้นสนามกีฬาเอนกประสงค์ ในร่ม

ขนาด 30x30 ซม. หนา 15 มม. (FIBA APPROVED)
ราคา 2,400 บาท / ตร.ม

ขนาด 30x30 ซม. หนา 12 มม.
ราคา 1,700 บาท / ตร.ม

ขนาด 25x25 ซม. หนา 12 มม.
ราคา 1,600 บาท / ตร.ม
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กีฬาฟุตบอล

football

00-01113-01MT-F5A4800
ฟุตบอลหนังเย็บแข่งขัน
PU MOLTEN

00-01123-01MT-F5A3555-K
ฟุตบอลหนังอัดแข่งขัน
PU MOLTEN

00-01133-01GR-Primero Mundo
ฟุตบอลไฮบริดหนังอัดแข่งขัน
PU GRAND SPORT

รุ่น F5A4800 เบอร์ 5 FIFA QUALITY PRO
ราคา 1,680 บาท / ลูก

รุ่น F5A3555-K เบอร์ 5 FIFA QUALITY PRO
ราคา 1,200 บาท / ลูก

รุน่ PRIMERO MUNDO เบอร์ 5 FIFA QUALITY PRO
ราคา 3,500 บาท / ลูก

00-01123-02MT-F5A3400
ฟุตบอลหนังอัดแข่งขัน
PU MOLTEN

00-01133-02GR-Mundo Hybrid
ฟุตบอลไฮบริดหนังอัดแข่งขัน
PU GRAND SPORT

00-01123-03-WBK
ฟุตบอลไฮบริดหนังเย็บ แข่งขัน
PU VIVA

รุ่น F5A3400 เบอร์ 5
ราคา 950 บาท / ลูก

รุ่น MUNDO HYBRID เบอร์ 5
ราคา 990 บาท / ลูก

00-01113-02-O
ฟุตบอลหนังเย็บ แข่งขัน
PU VIVA

00-01113-03-WBLR
ฟุตบอลหนังเย็บ แข่งขัน / ฝึกซ้อม
PU VIVA

รุ่น CHAMP เบอร์ 5
ราคา 700 บาท / ลูก
www.vivasunsports.com

รุ่น VIOLA II เบอร์ 5
ราคา 500 บาท / ลูก

รุ่น HYBRID LEGEND เบอร์ 5
ราคา 750 บาท / ลูก

00-01215-01-Y
ฟุตบอลหนังเย็บฝึกซ้อม
PVC VIVA
รุ่น STRIKE เบอร์ 5
ราคา 460 บาท / ลูก
Football
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Football / futsul

ฟุตบอล / ฟุตซอล

00-01214-01MT-F5A2000
ฟุตบอลหนังเย็บฝึกซ้อม
TPU MOLTEN

00-01214-02MT-F5A1000
ฟุตบอลหนังเย็บฝึกซ้อม
TPU MOLTEN

รุน่ F5A2000 เบอร์ 5
ราคา 660 บาท / ลูก

รุน่ F5A1000 เบอร์ 5
ราคา 460 บาท / ลูก

00-01123-05MK-MP3309
ฟุตบอลหนังอัดแข่งขัน
PU MIKASA

00-01225-01-5
ฟุตบอลหนังอัดฝึกซ้อม
PVC VIVA

รุ่น MP3309 เบอร์4
ราคา 835 บาท / ลูก

เบอร์ 5
ราคา 450 บาท / ลูก

00-01123-04MK-MP3300
ฟุตบอลหนังอัดแข่งขัน
PU MIKASA
รุ่น MP3300 เบอร์5
ราคา 850 บาท / ลูก

00-01225-01-4
ฟุตบอลหนังอัดฝึกซ้อม
PVC VIVA
เบอร์ 4
ราคา 420 บาท / ลูก

00-01225-01-3
ฟุตบอลหนังอัดฝึกซ้อม
PVC VIVA
เบอร์ 3
ราคา 380 บาท / ลูก
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00-02113-01MT-F9A4800
ฟุตซอลหนังเย็บแข่งขัน
PU MOLTEN

00-02113-02GR-Mercury Mundo
ฟุตซอลหนังเย็บแข่งขัน
PU GRAND SPORT

00-02214-01MT-F9A2000
ฟุตซอลหนังเย็บฝึกซ้อม
TPU MOLTEN

รุ่น F9A4800 เบอร์ 3.5 FIFA QUALITY PRO
ราคา 1,900 บาท / ลูก

รุน่ MERCURY MUNDO เบอร์ 4 FIFA QUALITY PRO
ราคา 1,990 บาท / ลูก

รุน่ F9A2000 เบอร์ 3.5
ราคา 750 บาท / ลูก

00-02113-04Pure
ฟุตซอลหนังเย็บแข่งขัน
PU VIVA

00-02113-05Junior
ฟุตซอลหนังเย็บแข่งขัน
PU VIVA

00-02223-01GR-Galaxy
ฟุตซอลหนังอัดฝึกซ้อม
PU GRAND SPORT

รุ่น Pure เบอร์ 4
ราคา 920 บาท / ลูก

รุ่น Junior เบอร์ 3
ราคา 850 บาท / ลูก

รุ่น Galaxy 4 เบอร์ 4
ราคา 690 บาท / ลูก

00-02225-04NeonII
ฟุตซอลหนังอัดฝึกซ้อม
PVC VIVA เบอร์ 3.7

G
P
O

รุ่น NEON GREEN II
ราคา 450 บาท / ลูก
www.vivasunsports.com
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Football / futsul

ฟุตบอล / ฟุตซอล

Football / futsul

ฟุตบอล / ฟุตซอล
01315-01

ตาข่ายประตูฟุตบอลมาตรฐาน 11 คน 6 เหลี่ยม VIVA
กว้าง 7.32 ม. สูง 2.44 ม.
ราคา 5,000 บาท / คู่

01315-02

ตาข่ายประตูฟุตบอล มาตรฐาน 11 คน VIVA

01315-03

ตาข่ายประตูฟุตบอลไนล่อนจูเนียร์

01315-04

ตาข่ายประตูฟตุ บอล อินดอร์ซอกเกอร์ 7 คน ในร่ม

01315-05

รุ่น F.06 (ไนล่อนเส้นใหญ่) 2.5 มม. / กว้าง 7.32 ม. สูง 2.44 ม.
ราคา 3,500 บาท / คู่
รุ่น FJ.06 (ไนล่อนเส้นใหญ่) กว้าง 5.50 ม. สูง 2.10 ม.
ราคา 2,900 บาท / คู่
เชือกไนล่อน 2 มม. กว้าง 4 ม. สูง 2 ม.
ราคา 2,500 บาท / คู่

ตาข่ายประตูโกว์หนู กว้าง 2 ม. สูง 1 ม.
ราคา 1,500 บาท / คู่

01314-01
เสาประตูฟุตบอล

01314-02
เสาประตูฟุตบอล

01314-03
เสาประตูฟุตบอล

ขนาดมาตรฐาน  7.3 x 2.4 ม.
(เหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว) พร้อมตาข่าย F.06
ราคา 66,500 บาท / คู่

ขนาด 5x2 ม. (เหล็กกลม ขนาด 3 นิ้ว)
พร้อมตาข่าย FJ.06
ราคา 55,000 บาท / คู่

ขนาด 4x2 ม. (เหล็กกลม ขนาด 3 นิ้ว)
พร้อมตาข่ายอินดอร์ซอกเกอร์
ราคา 53,500 บาท / คู่

01314-04
เสาประตูฟุตบอลอลูมิเนียม

01314-05
เสาประตูฟุตบอลอลูมิเนียม

01314-06
เสาประตูฟุตบอลอลูมิเนียม

ขนาดมาตรฐาน 7.3 x 2.4 ม.
พร้อมตาข่าย F.06
ราคา 77,500 บาท / คู่

ขนาด 5x2 ม. (เหล็กกลม ขนาด 3 นิ้ว)
พร้อมตาข่าย FJ.06
ราคา 71,000 บาท / คู่

ขนาด 4x2 ม. (เหล็กกลม ขนาด 3 นิ้ว)
พร้อมตาข่ายอินดอร์ซอกเกอร์
ราคา 66,000 บาท / คู่
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02314-01
เสาประตูฟุตซอล เหล็กเหลี่ยม
ขนาด 3 x 2 ม. พร้อมตาข่าย FZ.06
ราคา 27,500 บาท / คู่

02315-01
ตาข่ายประตูฟุตซอลแข่งขัน VIVA
รุ่น FZ.06 กว้าง 3 ม. สูง 2 ม. (ไนล่อน 2 มม.)
ราคา 1,900 บาท / คู่

01314-07
ชุดประตูโกว์หนู
ขนาด 1x2 ม. เหล็กกลม 1.5 นิ้ว หนา 3 มม. พร้อมตาข่าย
ราคา 9,300 บาท / คู่

เสาประตูโกว์ POP UP แบบพับได้
01314-08G2515

ขนาด 76 x 45 ซ.ม. ราคา 900 บาท / อัน

01314-08G3525

ขนาด 106 x 76 ซ.ม. ราคา 950 บาท / อัน

01314-08G5035

ขนาด 152 x 106 ซ.ม. ราคา 1,500 บาท / อัน

01314-112N1
ประตูโกว์ POP UP แบบพับได้
2 IN1 ขนาด 182 x 121 ซ.ม. พร้อมกระเป๋า
ราคา 2,300 บาท / ชุด

01207-0112M
ชุดฝกึ ซ้อมเตะลูกฟุตบอล (Mini Rebounder)
ขนาด 1.2 ม. x 1.2 ม.
ราคา 5,500 บาท / ชุด

01205-012412
ชุดฝึกความแม่นยำ�ในการยิงประตู
ขนาด 1.2 ม x 2.40 ม.
ราคา 1,800 บาท / ชุด

R
BL

www.vivasunsports.com

01201-0106R

กรวยจราจรฝึกซ้อม สูง 6 นิว้

01201-0109

กรวยจราจรฝึกซ้อม สูง 9 นิว้

01201-0112

กรวยจราจรฝึกซ้อม สูง 12 นิว้

01201-0115

กรวยจราจรฝึกซ้อม สูง 15 นิว้

ราคา 120 บาท / อัน
ราคา 150 บาท / อัน
ราคา 170 บาท / อัน
ราคา 190 บาท / อัน
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Football / futsul

ฟุตบอล / ฟุตซอล

Football / futsul

ฟุตบอล / ฟุตซอล

ชุดกรวยจราจรฝึกซ้อม
1 ชุด 20 อัน พร้อมกระเป๋าไนล่อน

01201-0506S20

กรวยจราจรฝึกซ้อม

กรวยจราจรฝึกซ้อม แบบเขียนได้
สูง 6 นิ้ว ราคา 2,000 บาท / ชุด
01201-0118R สูง 18 นิ้ว ราคา 250 บาท / อัน 01201-0209R สูง 9 นิ้ว สีแดง ราคา 150 บาท / อัน
01201-0509S20
01201-0124R สูง 24 นิ้ว ราคา 700 บาท / อัน 01201-0212Y สูง 12 นิ้ว สีเหลือง ราคา 170 บาท / อัน สูง 9 นิ้ว ราคา 2,500 บาท / ชุด
01201-04

ไม้พาด 5 อัน

R
BL
ชุดโคนสูง 15 นิว้ พร้อมไม้พาด 1 ชุดประกอบ
01201-0315

- โคน 15 นิ้ว เจาะรู สีแดง อย่างละ 5 อัน
- โคน 15 นิ้ว เจาะรู น้ำ�เงิน อย่างละ 5 อัน
- ไม้พาด  5 อัน
ราคา 2,000 บาท / ชุด

01201-06S40
ทีมเทรนเนอร์ดสี โคน

01201-07S40
มาร์คเกอร์ โคน

R
01201-0309R
ชุดโคนสูง 9 นิ้ว พร้อมไม้พาด
1 ชุดประกอบ
- โคน 9 นิ้ว เจาะรู 3 ระดับ สีแดง 10 อัน
- ไม้พาดสีเหลือง 5 อัน
ราคา 990 บาท / ชุด

01201-08S40
โดมมัลติ โคน

1 ชุด 40 อัน
ราคา 700 บาท / ชุด

1 ชุด 40 อัน
ราคา 700 บาท / ชุด

01201-09
มาร์คเกอร์ยางแผ่นเรียบ

01201-10
มาร์คเกอร์ยาง สูง 2 นิว้

01206-03
ชุดฝกึ เดาะบอล

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมขาตั้ง 1ชุด 50 อัน
ราคา 2,200 บาท / ชุด

(1 เช็ต 20 ชิ้น 4 สี ฟ้า / เหลือง / ส้ม / ขาว)
ราคา 340 บาท / ชุด

พร้อมสายคาดเอวปรับได้
ราคา 250 บาท / ชุด
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1 ชุด 40 อัน
ราคา 1,400 บาท / ชุด
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ชุดฝึกความคล่องตัว CrissCross Stick

สปีดแลดเดอร์ 2 ช่อง (ปรับความกว้างระหว่างช่องได้)
01208-0104ML ขนาด 4 ม. ราคา 1,800 บาท / ชุด
01208-0109ML ขนาด 9 ม. ราคา 3,500 บาท / ชุด

(Anti-Skid /ในร่ม-กลางแจ้ง)

01206-01C04 ขนาด 4 ม. ราคา 800 บาท / ชุด
01206-01C09 ขนาด 9 ม. ราคา 1,700 บาท / ชุด

01208-0304M
สปีดแลดเดอร์ 4 ม.
ราคา 900 บาท / ชุด

01208-0309M
สปีดแลดเดอร์ 9 ม.

สปีดแลดเดอร์ 3 ช่อง (Anti-Skid / ในร่ม-กลางแจ้ง)
01208-0204MC ขนาด 4 ม. ราคา 3,200 บาท / ชุด
01208-0209MC ขนาด 9 ม. ราคา 6,200 บาท / ชุด

ราคา 1,800 บาท / ชุด

สปีดแลดเดอร์
01208-0404MH

แบบปรับได้ ยาว 4 ม. 10 ขั้น ราคา 1,250 บาท / ชุด

01208-04275MH แบบปรับได้ ยาว 2.75 ม. 6 ขั้น ราคา 800 บาท / ชุด
สปีดแลดเดอร์
01208-0504

กว้าง 46 ซ.ม. ขั้นบันไดปรับระดับพร้อมถุง ยาว 4 ม. ราคา 600 บาท / ชุด

01208-0509

กว้าง 46 ซ.ม. ขั้นบันไดปรับระดับพร้อมถุง ยาว 9 ม. ราคา 1,200 บาท / ชุด

01206-02
ชุดฝึกความเร็ว และ ความคล่องตัว
01208-06H6C5
สปีดแลดเดอร์
แบบหกเหลี่ยม 6 วง + คลิปล็อค พร้อมกระเป๋า
ราคา 1,350 บาท / ชุด
www.vivasunsports.com

รั้วกระโดดสปีด 6 ชุด ,กรวยเล็ก 10 อัน
มาร์คเกอร์โคน 40 อัน, สปีดแลดเดอร์ 4 ม. 2 ชุด
นกหวีดพร้อมสาย 1 ชุด
ราคา 5,500 บาท / ชุด
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Football / futsul

ฟุตบอล / ฟุตซอล

Football / futsul

ฟุตบอล / ฟุตซอล
เสาฝึกซ้อมวิ่งซิกแซก
(เสาสลาลม)
01211-01
แบบมีสปริง 160 ซม.
ราคา 450 บาท / อัน

01314-09
เสามุมสนาม แบบสปริง

01314-10
เสามุมสนาม (แบบพับเก็บได้)

1 ชุดมี 4 เสา มาพร้อมกระเป๋า
ราคา 1,700 บาท / ชุด

1 ชุดมี 4 เสา มาพร้อมกระเป๋า
ราคา 1,800 บาท / ชุด

01204-01180L4
กำ�แพงคน

แบบล้อเลื่อน สูง 180 ซม. 1 ชุด 5 ตัว
ราคา 20,000 บาท / ชุด

แบบสปริงเด้งกลับได้ สูง 180 ซม. (4 ขา)
ราคา 2,200 บาท / ตัว

ราคา 1,300 บาท / ชุด

แบบมีสปริง 160 ซม.
พร้อมกระเป๋า (1ชุด 12อัน)
ราคา 4,500 บาท / ชุด

ปรับความสูงได้ 100 - 180 ซ.ม.
ราคา 320 บาท / อัน

01204-02180
กำ�แพง 5 คน

01205-02
ชุดฝึกแรงต้าน Super X -Resistance
Tube Exerciser

01211-01S12

01211-05
เสาฝึกซ้อมวิ่งซิกแซก
(เสาสลาลม)

ชุดฝึกแรงต้าน Dual Resistance Trainer
01205-03
Shoulder Harness (ไหล่) ราคา 990 บาท / ชุด

01205-04

01210-01
สายดึงรัดข้อเท้า ราคา 500 บาท / ชุด
01210-02
สายดึงมือ-เอว ราคา 500 บาท / ชุด

01205-05P10CB
สปีดพาราชู๊ต
ราคา 750 บาท / ชุด

Waist Belt (เอว) ราคา 950 บาท / ชุด

01209-01S12
สปีดริง ฝึกความคล่องตัว
1 ชุด 12 อัน
(เส้นผ่าศูนย์กลาง 34 ซม.)
ราคา 750 บาท / ชุด
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01209-02S12
สปีดริง ฝึกความคล่องตัว
1 ชุด 12 อัน
(เส้นผ่าศูนย์กลาง 55 ซม.)
ราคา 1,400 บาท / ชุด

www.vivasunsports.com

01211-02Y
เสาโค้ง (ฝึกส่งบอล ยิงประตู)

01211-03W
เสาโค้ง (ฝึกส่งบอล ยิงประตู)

01211-04
เสาโค้ง (สำ�หรับในร่ม-กลางแจ้ง)

สูง 13 นิ้ว กว้าง 20 นิ้ว มีปลายแหลมเสียบยึดกับพื้น
สนามหญ้า ราคา 300 บาท /อัน

สูง 13 นิ้ว กว้าง 20 นิ้ว มีฐานสำ�หรับวางบนพื้น
กระเบื้องได้ ราคา 300 บาท /อัน

สูง 70 ซม กว้าง 55 ซม ราคา 530 บาท /อัน

01202-01L30

รั้วกระโดดล้มลุก (กว้าง 100 ซม. x สูง 30 ซม.) ราคา 800 บาท / อัน

01202-01L40

รั้วกระโดดล้มลุก (กว้าง 100 ซม. x สูง 40 ซม.) ราคา 820 บาท / อัน

01202-01L50

รั้วกระโดดล้มลุก (กว้าง 100 ซม. x สูง 50 ซม.) ราคา 840 บาท / อัน

01202-01L60

รั้วกระโดดล้มลุก (กว้าง 100 ซม. x สูง 60 ซม.) ราคา 860 บาท / อัน

01202-02L3060

รั้วกระโดดล้มลุก (กว้าง 60 ซม. x สูง 30 ซม.) ราคา 700 บาท / อัน

01202-02L4060

รั้วกระโดดล้มลุก (กว้าง 60 ซม. x สูง 40 ซม.) ราคา 720 บาท / อัน

01202-02L5060

รั้วกระโดดล้มลุก (กว้าง 60 ซม. x สูง 50 ซม.) ราคา 740 บาท / อัน
รั้วกระโดดล้มลุก (กว้าง 60 ซม. x สูง 60 ซม.) ราคา 760 บาท / อัน

01202-02L6060
O

Y

01202-0306E

รั้วกระโดดสปีด 6 นิ้ว แบบท่อกลม ราคา 260 บาท / อัน

01202-0309E

รั้วกระโดดสปีด 9 นิ้ว แบบท่อกลม ราคา 270 บาท / อัน

01202-0312E

รั้วกระโดดสปีด 12 นิ้ว แบบท่อกลม ราคา 280 บาท / อัน

01202-0316E

รั้วกระโดดสปีด 16 นิ้ว แบบท่อกลม ราคา 290 บาท / อัน

01202-042N1PE
รั้วกระโดด 2 in 1 ปรับได้
ขนาด 9 นิ้ว และ 12 นิ้ว
ราคา 300 บาท / อัน
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01202-042012E
รั้วกระโดด 2 in 1 ปรับได้
ขนาด 12 นิ้ว และ 20 นิ้ว
ราคา 320 บาท / อัน

01202-0806E

รั้วกระโดดสปีด 6 นิ้ว แบบท่อแบน ราคา 260 บาท / อัน

01202-0809E

รั้วกระโดดสปีด 9 นิ้ว แบบท่อแบน ราคา 270 บาท / อัน

01202-08012E

รั้วกระโดดสปีด 12 นิ้ว แบบท่อแบน ราคา 280 บาท / อัน
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Football / futsul

ฟุตบอล / ฟุตซอล

Football / futsul

ฟุตบอล / ฟุตซอล
01202-06AGH-TELS14
รั้วกระโดดปรับระดับ พับเก็บได้
ขนาด 9” 12” 14” กว้าง 60 ซม.
ราคา 620 บาท / ชุด

01203-014530
กระดานพลาสติก
วางแผนฟุตบอล

01203-019060
กระดานพลาสติก
วางแผนฟุตบอล

ขนาด 45x30 ซม.สีขาว
ราคา 900 บาท / อัน

ขนาด 90x60 ซม.สีขาว
ราคา 2,100 บาท / อัน

ที่สูบบอล ชนิดมือ
ราคา 120 บาท / อัน

R
BK

มีหูหิ้วและแถบเวลโคร ปรับได้
จัดเก็บรั้วได้ 6 อัน
ราคา 80 บาท / ชิ้้�น

ขนาด 15” 18” 21” กว้าง 60 ซม.
ราคา 650 บาท / ชุด

ขนาด 2.5” - 15”
ราคา 590 บาท / ชุด

01435-01

01202-09S100
สายเก็บรั้วกระโดดสปีด

01202-07
รั้วกระโดดปรับระดับ พับเก็บได้

01202-05
รั้วกระโดดปรับระดับ พับเก็บได้

02203-014530
กระดานพลาสติก
วางแผนฟุตซอล
ขนาด 45x30 ซม.สีขาว
ราคา 850 บาท / อัน

02203-02914
กระดานคลิปบอร์ด
วางแผนฟุตซอล
ขนาด 9 x 14 นิ้ว พร้อมปากกา
ราคา 420 บาท / อัน

01203-03916
แฟ้มวางแผนฟุตบอล

01437-01
ชุดใบเหลือง-แดง สำ�หรับกรรมการ

พร้อมชุดแม่เหล็ก
ราคา 900 บาท / อัน

(มาพร้อมเหรียญเสี่ยงทาย นกหวีด ดินสอ)
ราคา 470 บาท / ชุด

พร้อมสายคล้องคอ สีดำ�
ราคา 90 บาท / อัน

01436-03
นกหวีด (Mikasa)

นกหวีด รุ่น High Pitch Sound
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สีเขียว ขนาด 9 x 16 นิ้ว
พร้อมปากกา
ราคา 580 บาท / อัน

01436-01BK
นกหวีด

01436-02
พร้อมสายคล้องคอ
ราคา 90 บาท / อัน

01203-02916-G
กระดานคลิปบอร์ด
วางแผนฟุตบอล

R
BK

พลาสติก Whistle MKS
Plastic WH-2BK TW
ราคา 130 บาท / อัน
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01455-01

BL

Y

กระเป๋าใส่ลูกบอล ไซส์ ใหญ่ มีสายสะพายปรับได้ ใส่ได้ 12-14 ลูก ราคา 600 บาท / ใบ

01456-01

01456-02

01456-03BL
กระเป๋าใส่ลกู บอล ไซส์ ใหญ่ มีสายสะพายปรับ

กระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬา มีซิบช่องใหญ่

กระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬา

สายสะพายปรับได้ สีแดง ขนาด17x10x7.5 นิ้ว
ราคา 720 บาท / ใบ

มีชอ่ งสำ�หรับใส่รองเท้า สีน�ำ้ เงิน ขนาด ขนาด 6x12 นิว้
ราคา 720 บาท / ใบ

ได้ ใส่ได้ 10-12 ลูก สีน�ำ้ เงิน ขนาด 30x11x18 นิว้
ราคา 880 บาท / ใบ

01316-01
ธงไลน์แมน (คู่)

01316-02
01316-03
ธงไลน์แมน ลายหมากรุก (คู่) ธงผู้ตัดสิน

01207-02S
01207-02L
ลูกบอลฝึกการตอบสนอง ลูกบอลฝึกการตอบสนอง

ราคา 470 บาท / คู่

ราคา 750 บาท / คู่

Reaction Ball (เล็ก)
ราคา 120 บาท / ลูก

ราคา 190 บาท / อัน

Reaction Ball (ใหญ่)
ราคา 180 บาท / ลูก
R

Y

BL

G

01420-01M
เสื้อเอี๊ยม ขนาด 57x30 ซม.
R

Y

BL

R

BK

Y

BL

G

Size. M สีแดง / สีน้ำ�เงิน / สีเหลือง / สีเขียว
ราคา 180 บาท / ตัว

01422-01
ปลอกแขนกัปตันทีม

01422-02
ปลอกแขนกัปตันทีม (3 แถบ)

01420-01L
เสื้อเอี๊ยม ขนาด 62x30 ซม.

ฟรี ไซส์/ปรับได้ (สีแดง/เหลือง/น้ำ�เงิน)
ราคา 135 บาท / อัน

(สีแดง/ดำ�/เหลือง/น้ำ�เงิน/เขียว)
ราคา 90 บาท / อัน

Size. L สีแดง / สีน้ำ�เงิน / สีเหลือง / สีเขียว
ราคา 180 บาท / ตัว

01450-01S50
กระบอกน้้ำ (500 มล.)
ราคา 100 บาท / ใบ

01104-01
สนับแข้งฟุตบอลพลาสติก
ขนาดยาว 9 นิ้ว
ราคา 150 บาท / อัน
www.vivasunsports.com

01450-01S80
กระบอกน้้ำ (800 มล.)
ราคา 120 บาท / ใบ

01451-01PR6
ตะกร้้าใส่่ขวดน้้ำ

01451-01PR8
ตะกร้้าใส่่ขวดน้้ำ

พัับได้้ (ใส่่ได้้ 6 ขวด)
ราคา 450 บาท / อััน

พัับได้้ (ใส่่ได้้ 8 ขวด)
ราคา 600 บาท / อััน
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ฟุตบอล / ฟุตซอล

Football / futsul

ฟุตบอล / ฟุตซอล

01350-01
รถเข็็นใส่่ลููกบอล
ขนาด ก 120 x ย 60 x ส 60 ซม.
ราคา 9,500 บาท / คััน

01454-01
ตาข่ายรวมบอล
เอนกประสงค์ (ใหญ่)
ราคา 200 บาท / อัน

01350-02
รถเข็นตะแกรงเหล็กใส่ลูกบอล

01350-03
ตะแกรงเหล็กใส่ลูกบอล

ขนาด ก 120 x ย 70 x ส 85 ซม.
ราคา 8,500 บาท / คัน

ขนาด ก 110 x ย 60 x ส 95 ซม.
ราคา 8,000 บาท / คัน

90350-01
รถเข็นใส่ลูกบอล อลูมิเนียม
พับเก็บได้ ขนาด ก 93x ย 33 x ส 32 ซม.
ราคา 4,200 บาท / คัน

90331-02
90331-03
สกอร์บอร์ดเอนกประสงค์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สกอร์บอร์ดไฟฟ้าเอนกประสงค์
ขนาด กว้าง 120 x 240 x หนา 10 ซม.
ราคา 120,000 บาท / ชุด

ราคา 40,000 บาท / ชุด

02331-01
สกอร์บอร์ดฟตุ ซอลระบบอิเล็กทรอนิกส์

01333-01
ม้านั่งยาว (Long Bench)

ขนาด 120x120x หนา 10 ซม.  
ราคา 95,000 บาท / ชุด

ขนาด ยาว 180 ซ.ม. สูง 45 ซ.ม.
ราคา 12,500 บาท / ชุด
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90331-01
ป้ายคะแนนเอนกประสงค์ มีล้อเลื่อน
ราคา 11,000 บาท / ชุด

02330-01
ชุดไฟฟาวล์ครบชุด สนามฟุตซอล
ราคา 20,000 บาท / ชุด

01333-02
ม้านั่งยาว พร้อมพนักพิง
(Long Bench with backrest)
ขนาด ยาว 180 ซ.ม. สูง 45 ซ.ม.
ราคา 21,000 บาท / ชุด
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01333-04
ม้านั่งนักกีฬาสนามฟุตบอล 8 ที่นั่ง
ราคา 53,500 บาท / ชุด

01333-05
ม้านั่งนักกีฬาสนามฟุตบอล 12 ที่นั่ง
ราคา 69,500 บาท / ชุด

01334-01
อัฒจันทร์ 5 ชั้น 64 ที่นั่ง

01334-02
อัฒจันทร์ 3 ชั้น 44 ที่นั่ง

พร้้อมหลัังคาและเคลื่่�อนย้้ายได้้
ราคา 535,000 บาท / ชุด

เคลื่่�อนย้้ายไม่่ได้้  ที่่�นั่่�งพลาสติิก
ราคา 428,000 บาท / ชุด

เคลื่่�อนย้้ายไม่่ได้้  ที่่�นั่่�งพลาสติิก
ราคา 267,500 บาท / ชุด

01334-03
อัฒจันทร์ 5 ชั้น 65 ที่นั่ง

01334-04
อัฒจันทร์ 5 ชั้น 65 ที่นั่ง

01333-06
ม้านั่งสนามฟุตบอลวี ไอพี 2 ชั้น 18 ที่นั่ง

เคลื่่�อนย้้ายและพัับเก็็บได้้ ที่่�นั่่�งเหล็็ก
ราคา 428,000 บาท / ชุด

เคลื่่�อนย้้ายและพัับเก็็บได้้ ที่่�นั่่�งพลาสติิก
ราคา 470,800 บาท / ชุด

01333-03
ม้านั่งข้างสนาม (Courtside Bench)
2 ที่นั่ง
ราคา 31,000 บาท / ชุด

www.vivasunsports.com
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Football / futsul

ฟุตบอล / ฟุตซอล

กีฬาวอลเลย์บอล

volleyball

volleyball

04301-01FIVB

04301-02

04302-01

พื้นสนามวอลเลย์บอลแข่งขัน 1 สนาม

พื้นสนามวอลเลย์บอลแข่งขัน 1 สนาม

พื้นสนามวอลเลย์บอลฝึกซ้อม 1 สนาม

ขนาด ก 21 x ย 36 ม. (1 สนามใช้ 756 ตร.ม.)
หนา 7 มม. (FIVB APPROVED)
ราคา 1,400,000 บาท

ขนาด ก 21 x ย 36 ม. (1 สนามใช้ 756 ตร.ม.)
หนา 8 มม.
ราคา 990,000 บาท

ขนาด ก 21 x ย 36 ม. (1 สนามใช้ 756 ตร.ม.)
หนา 7 มม.
ราคา 650,000 บาท

04302-02
พื้นสนามวอลเลย์บอลฝึกซ้อม 1 สนาม
ขนาด ก 21 x ย 36 ม. (1 สนามใช้ 756 ตร.ม.)
หนา 4.5 มม.
ราคา 490,000 บาท
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04330-01
ชุดอุปกรณ์เทคนิควอลเลย์บอล
ราคา 18,000 บาท / ชุด

www.vivasunsports.com

00-04120-01MK-MVA200

00-04110-01MK-VLS300

ลูกวอลเลย์บอลหนังอัดแข่งขัน MIKASA

ลูกวอลเลย์บอลชายหาดหนังเย็บ MIKASA

หนัง PU นุม่ พิเศษ รุน่ MVA.200
(FIVB APPROVED)
ราคา 2,950 บาท

หนัง PU นุม่ พิเศษ รุน่ VLS 300
(FIVB APPROVED)
ราคา 1,780 บาท

00-04110-03MK-VXT30
ลูกวอลเลย์บอลชายหาดหนังเย็บ MIKASA
หนัง PU รุน่ VXT30 (FIVB APPROVED)
ราคา 990 บาท

00-04225-01MK-MVA390

volleyball

วอลเลย์บอล

00-04110-02ML-V5B5000
ลูกวอลเลย์บอลชายหาดหนังเย็บ
แข่งขันนานาชาติ MOLTEN
หนัง PU นุม่ พิเศษ  รุน่ V5B5000
(FIVB APPROVED)
ราคา 1,650 บาท

00-04200-01MK-MVA300ATTR

ลูกวอลเลย์บอลหนังอัด MIKASA

ลูกวอลเลย์บอลฝึกตบ MIKASA

หนัง PVC รุน่ MVA.390
ราคา 545 บาท

หนัง PU นุม่ พิเศษ  รุน่ MVA300ATTR
ราคา 2,000 บาท

00-04225-02
ลูกวอลเลย์บอลหนังอัดฝกึ ซ้อม VIVA
หนัง PVC
ราคา 450 บาท
www.vivasunsports.com
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วอลเลย์บอล

volleyball

04315-01-V06

04315-02-V07

04315-03-V08

ตาข่ายวอลเลย์บอลแข่งขัน

ตาข่ายวอลเลย์บอล

ตาข่ายวอลเลย์บอล

มีลวด VIVA รุน่ V.06
ราคา 700 บาท / ผืน

มีลวด VIVA รุน่ V.07
ราคา 500 บาท / ผืน

ไม่มลี วด VIVA รุน่ V.08
ราคา 380 บาท / ผืน  

90314-1

90314-2

เสากีฬาเอนกประสงค์ 3 IN 1 แบบมีลอ้ เลือ่ น

เสากีฬาเอนกประสงค์ 3 IN 1 แบบฝังพืน้

(กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาเซปักตะกร้อ
และกีฬาแบดมินตัน)
ราคา 45,000 บาท  / ชุด

(กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาเซปักตะกร้อ
และกีฬาแบดมินตัน)
ราคา 35,000 บาท / ชุด  

04350-01MK

กระดานไวท์บอร์ดวางแผน วอลเลย์บอล
ขนาด 9x16 นิว้
ราคา 580 บาท / ชุด

90350-01

รถเข็นใส่ลกู บอล อลูมเิ นียม

รถเข็นใส่ลกู บอล อลูมเิ นียม

พับเก็บได้ MIKASA ขนาด 67x67x45 ซม.
ราคา 6,900 บาท

พับเก็บได้ ขนาด 93x33x32 ซม.
ราคา 4,200 บาท
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04203-01
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กีฬาบาสเกตบอล

basketball

basketball

00-03101-01NBA
ลูกบาสเกตบอลแข่งขัน หนังแท้ SPALDING
เบอร์ 7 (OFFICIAL NBA GAME BALL)
ราคา 5,490 บาท

00-03100-01NBA-Marble
ลูกบาสเกตบอล SPALDING
เบอร์ 7 NBA MARBLE COLLECTION
ราคา 1,200 บาท
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00-03106-01-Gold

00-03106-02-Silver

ลูกบาสเกตบอลยาง SPALDING NBA

ลูกบาสเกตบอลยาง SPALDING NBA

รุน่ GOLD SERIES OUTDOOR เบอร์ 7
ราคา 1,500 บาท

รุน่ SILVER SERIES OUTDOOR เบอร์ 7
ราคา 1,150 บาท

00-03103-01TF205-6

00-03103-01TF205-7

ลูกบาสเกตบอล หนัง PU SPALDING

ลูกบาสเกตบอล หนัง PU SPALDING

รุน่ TF-250 เบอร์ 6
ราคา 1,750 บาท

รุน่ TF-250 เบอร์ 7
ราคา 1,750 บาท
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บาสเกตบอล

basketball

00-03106-03FIBA

00-03106-04FIBA

00-03103-02MK-BQ1000

ลูกบาสเกตบอลยาง SPALDING

ลูกบาสเกตบอลยาง SPALDING

ลูกบาสเกตบอลแข่งขัน หนัง PU MIKASA

รุน่ TF-150 เบอร์ 6 (FIBA APPROVED)
ราคา 920 บาท

รุน่ TF-150 เบอร์ 7 (FIBA APPROVED)
ราคา 920 บาท

รุน่ BQ1000 เบอร์ 7 (FIBA APPROVED)
ราคา 1,550 บาท

00-03206-01MK1100
ลูกบาสเกตบอล ฝึกซ้อมแข่งขัน
ยาง MIKASA
รุน่ 1110 เบอร์ 7
ราคา 480 บาท

03312-01

00-03206-02

00-03206-03

ลูกบาสเกตบอลยาง ฝึกซ้อม VIVA

บาสเกตบอลยาง ฝึกซ้อม VIVA

รุน่ SLAMDUNK 2000 เบอร์ 7  
ราคา 290 บาท

รุน่ PINK เบอร์ 6
ราคา 260 บาท

03312-02

03203-01

ห่วงบาสเกตบอลเหล็ก มีขอพร้อมตาข่าย ห่วงบาสเกตบอลเหล็ก มีขอพร้อมตาข่าย

กระดานไวท์บอร์ดวางแผน บาสเกตบอล

หนา 9 มม. เหล็กยึดติดแป้น
กว้าง 7 ซม. สูง 7.5 ซม.
ราคา 600 บาท / ชุด

ขนาด 9x16 นิว้
ราคา 500 บาท
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หนา 22 มม. เหล็กยึดติดแป้น
กว้าง 17.5 ซม. สูง 17.5 ซม.
ราคา 1,200 บาท  / ชุด
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บาสเกตบอล
03315-01
ตาข่ายห่วงบาสเกตบอล ไนล่อน
ราคา 190 บาท / คู่

03315-02
ตาข่ายห่วงบาสเกตบอลไนล่อน เส้นคู่

03203-02

ราคา 640 บาท / คู่

แฟ้มวางแผนบาสเกตบอลพร้อมชุดแม่เหล็ก
basketball

ราคา 550 บาท

03311-02FIBA

03311-01

03311-03

ชุดเสาแป้นบาสไฮโดรลิค

ชุดเสาแป้นบาสขนาดมาตรฐานแข่งขัน

ชุดเสาแป้นบาสขนาดมาตรฐานแข่งขัน TR

รุน่ HKF-1001 รับรองโดยสหพันธ์บาสเกตบอล
นานาชาติ (FIBA APPROVED)
ราคา 1,100,000 บาท / คู่

รุน่ SPH-102 (พับเก็บได้ดว้ ยระบบสปริง
สามารถเคลือ่ นย้ายได้) แป้นผลิตจาก กระจกนิรภัย
ราคา 120,000 บาท / ข้าง

รุน่ BK 003 (พับเก็บได้ดว้ ยระบบสปริง สามารถ
เคลือ่ นย้ายได้)
ราคา 510,000 บาท / คู่

03331-03
เครือ่ งจับเวลา 24 วินาที พร้อมขาตัง้
03331-01

ราคา 45,000 บาท / ชุด

สกอร์บอร์ดบาสเกตบอลระบบอิเลคทรอนิค
ขนาด 62x40.5 x หนา 10 ซม.
ราคา 80,000 บาท / ชุด

www.vivasunsports.com
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Chair ball & Handball

กีฬาแชร์บอล และ แฮนด์บอล
Chairball & Handball

00-06113-01IHF-MT-H3X5001

00-06113-02IHF-MT-H2X5001

ลูกแฮนด์บอลแข่งขันหนังเย็บ
ด้วยมือ MOLTEN

ลูกแฮนด์บอลแข่งขันหนังเย็บ
ด้วยมือ MOLTEN

รุน่ H3X5001-BW หนัง PU เบอร์ 3
(IHF APPROVED)
ราคา 2,300 บาท

รุน่ H2X5001-BW หนัง PU เบอร์ 3
(IHF APPROVED)
ราคา 2,250 บาท

00-06103-04IHF-MT-H2X3200

ลูกแฮนด์บอลด้วยมือ MOLTEN
รุน่ H3x3200-หนัง PU เบอร์ 3
(IHF APPROVED)
ราคา 920 บาท

00-05106-01MK-CB1800

ลูกแฮนด์บอลด้วยมือ MOLTEN

ลููกแชร์์บอลยาง MIKASA RB

รุน่ H2x3200-หนัง PU เบอร์ 2
(IHF APPROVED)
ราคา 910 บาท

รุ่่�น CB1800  
ราคา 435 บาท
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00-06103-03IHF-MT-H3X3200
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แชร์บอล & แฮนด์บอล

06438-02MK

กาวทามือ RE MOLTEN

กาวทามือ MIKASA

ใช้ทามือในการเล่นแฮนด์บอล น.น. 155 กรัม
ราคา 670 บาท

1 กก.Rasin For Handball MKS MHM1KG JP
ราคา 2,900 บาท

05353-01
ตะกร้้าแชร์์บอล
ราคา 250 บาท

www.vivasunsports.com

06314-01

06438-03MT
น้้ำยาล้้างกาว Molten
รุ่่�น REC 360 กรััม ในการเล่่นแฮนด์์บอล   
ราคา 820 บาท

Chair ball & Handball

06438-01MT

06315-01

เสาประตููแฮนด์์บอล

ตาข่่ายประตููแฮนด์์บอล VIVA

ขนาด กว้้าง 3 ม. สููง 2 ม. (ไม่่รวมตาข่่าย)   
ราคา 50,825 บาท / คู่่�

ไนล่่อนเส้้นใหญ่่  ขนาด กว้้าง 3 ม. สููง 2 ม.  
ราคา 1,765 บาท / คู่่� 
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กีฬาตะกร้อ
Sepak Takraw

11301-01
พืน้ สนามตะกร้อแข่งขัน 1 สนาม
ขนาดกว้าง 12.60 ม. x ยาว 20 ม.
(1สนามใช้ 252 ตร.ม.) หนา 5 มม.
ราคา 720,000 บาท / ตร.ม.

11302-01
พืน้ สนามตะกร้อฝึกซ้อม 1 สนาม

Sepak Takraw

ขนาดกว้าง 12.60 ม. x ยาว 20 ม.
(1สนามใช้ 252 ตร.ม.) หนา 4.7 มม.
ราคา 450,000 บาท / ตร.ม.

00-11100-01M-MT908

00-11100-02F-MT909

00-11100-03-MT201

ตะกร้อชนิดแข่งขัน ชาย

ตะกร้อชนิดแข่งขัน หญิง

ตะกร้อชนิดแข่งขัน

MARATHON  รุน่ MT.908  
ราคา 468 บาท

MARATHON  รุน่ MT.909  
ราคา 448 บาท

MARATHON รุน่ MT.201
ราคา 368 บาท

00-11100-04-MT201J
ตะกร้อชนิดแข่งขัน
MARATHON รุน่ MT.201J  
ราคา 358 บาท
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ตะกร้อ

00-11200-01-TKB3800

00-11100-06M-PM991

ตะกร้อชนิดแข่งขัน ชาย

ตะกร้อชนิดฝกึ ซ้อม

ตะกร้อชนิดแข่งขัน ชาย

FBT รุน่ TKB 9000   
ราคา 289 บาท

FBT รุน่ TKB 3800  
ราคา 179 บาท

PREMIER รุน่ PM-991
ราคา 259 บาท

00-11100-07M-PM911

00-11100-08F-PM811

00-11100-09F-PM811A

ตะกร้อชนิดแข่งขัน ชาย

ตะกร้อชนิดแข่งขัน หญิง

ตะกร้อชนิดแข่งขัน หญิง

PREMIER รุน่ PM-911
ราคา 259 บาท

PREMIER รุน่ PM-811
ราคา 259 บาท

PREMIER รุน่ PM-811A
ราคา 259 บาท

00-11100-10-PM711

00-11100-11-PM711A

00-11100-12-PM200

ตะกร้อชนิดแข่งขัน

ตะกร้อชนิดแข่งขัน

ตะกร้อชนิดฝกึ ซ้อม

PREMIER รุน่ PM-711
ราคา 219 บาท

PREMIER รุน่ PM-711A
ราคา 219 บาท

PREMIER รุน่ PM-200
ราคา 80 บาท
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Sepak Takraw

00-11100-05M-TKB9000
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ตะกร้อ

00-11100-13-PM100

00-11100-15-MT250

ตะกร้อชนิดฝกึ ซ้อม

ตะกร้อชนิดฝกึ ซ้อม

ตะกร้อลอดห่วงชนิดแข่งขัน

PREMIER รุน่ PM-100
ราคา 70 บาท

PREMIER รุน่ แฟนซี
ราคา 100 บาท

MARATHON รุน่ MT-250
ราคา 488 บาท

00-11100-16-MT301
Sepak Takraw

00-11100-14-Fancy

00-11200-02-NT301

11315-01-T06

ตะกร้อลอดห่วงชนิดแข่งขัน

ตะกร้อลอดห่วง

ตาข่ายเซปักตะกร้อแข่งขัน

MARATHON รุน่ MT-301
ราคา 388 บาท

KNOCK  OUT รุน่ NT.301  
ราคา 280 บาท

VIVA  รุน่ T.06  
ราคา 780 บาท

11315-02-T07

11315-03-T08

ตาข่ายเซปักตะกร้อแข่งขัน

ตาข่ายเซปักตะกร้อแข่งขัน

VIVA  รุน่ T.07  
ราคา 550 บาท

VIVA  รุน่ T.08  
ราคา 200 บาท

11315-04
ห่วงชัย ธรรมดา
ราคา 1,500 บาท
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ตะกร้อ
11228-01
โฟมโหม่งตะกร้อ ขนาดเล็ก
ราคา 15 บาท

11228-02

11315-05

โฟมโหม่งตะกร้อ ขนาดใหญ่

ห่วงชัย อย่างดี

ราคา 20 บาท

90331-01

90314-01

90314-02

ป้ายคะแนนเอนกประสงค์

เสากีฬาเอนกประสงค์ 3 IN 1แบบมีลอ้ เลือ่ น

เสากีฬาเอนกประสงค์ 3 IN 1 แบบฝังพืน้

มีลอ้ เลือ่ น กระดานเป็นแผ่นไม้อดั
ขนาค 1.2 x 2.4 ม. โดยประมาณ  
ราคา 11,000 บาท /ชุด

(กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาเซปักตะกร้อ
และกีฬาแบดมินตัน)
ราคา 45,000 บาท /ชุด

(กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาเซปักตะกร้อ
และกีฬาแบดมินตัน)
ราคา 40,000 บาท /ชุด

Sepak Takraw

ราคา 3,400 บาท

11332-01
เก้าอีก้ รรมการตะกร้อ
ราคา 9,500 บาท /ชุด
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กีฬาเปตอง

Petanque

Petanque
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10112-010S3

ลูกเปตอง Yasuma 2004

10112-011S3

ลูกเปตอง Yasuma 2004

10112-012S3

ลูกเปตอง Yasuma 2004

10112-013S3

ลูกเปตอง Yasuma 2004

10112-010S6

ลูกเปตอง Yasuma 2004

10112-011S6

ลูกเปตอง Yasuma 2004

10112-012S6

ลูกเปตอง Yasuma 2004

10112-013S6

ลูกเปตอง Yasuma 2004

ชุบฮาร์ดโครม ชนิดแข่งขัน (1 ชุด 3 ลูก) (ลายเกลีย้ ง)
ราคา 1,500 บาท / ชุด
ชุบฮาร์ดโครม ชนิดแข่งขัน (1 ชุด 3 ลูก) (ลาย 1 เส้น)
ราคา 1,500 บาท / ชุด  
ชุบฮาร์ดโครม ชนิดแข่งขัน (1 ชุด 3 ลูก) (ลาย 2 เส้น)
ราคา 1,500 บาท / ชุด  
ชุบฮาร์ดโครม ชนิดแข่งขัน (1 ชุด 3 ลูก) (ลาย 3 เส้น)
ราคา 1,500 บาท / ชุด  

ชุบฮาร์ดโครม ชนิดแข่งขัน (1 ชุด 6 ลูก) (ลายเกลีย้ ง)
ราคา 3,000 บาท / ชุด
ชุบฮาร์ดโครม ชนิดแข่งขัน (1 ชุด 6 ลูก) (ลาย 1 เส้น)
ราคา 3,000 บาท / ชุด
ชุบฮาร์ดโครม ชนิดแข่งขัน (1 ชุด 6 ลูก) (ลาย 2 เส้น)
ราคา 3,000 บาท / ชุด
ชุบฮาร์ดโครม ชนิดแข่งขัน (1 ชุด 6 ลูก) (ลาย 3 เส้น)
ราคา 3,000 บาท / ชุด
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เปตอง
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ลูกเปตอง Yasuma 2004
ชุบฮาร์ดโครม ชนิดแข่งขัน (1 ชุด 12 ลูก) (ลายเกลีย้ ง)
ราคา 6,000 บาท / ชุด

10112-011S12

ลูกเปตอง Yasuma 2004

10112-012S12

ลูกเปตอง Yasuma 2004

10112-013S12

ลูกเปตอง Yasuma 2004

10112-020S3

ลูกเปตอง บลูเลส ชนิดฝกึ ซ้อม

10112-021S3

ลูกเปตอง บลูเลส ชนิดฝกึ ซ้อม

10112-022S3

ลูกเปตอง บลูเลส ชนิดฝกึ ซ้อม

10112-023S3

ลูกเปตอง บลูเลส ชนิดฝกึ ซ้อม

10112-020S6

ลูกเปตอง บลูเลส ชนิดฝกึ ซ้อม

10112-021S6

ลูกเปตอง บลูเลส ชนิดฝกึ ซ้อม

10112-022S6

ลูกเปตอง บลูเลส ชนิดฝกึ ซ้อม

10112-023S6

ลูกเปตอง บลูเลส ชนิดฝกึ ซ้อม

ชุบฮาร์ดโครม ชนิดแข่งขัน (1 ชุด 12 ลูก) (ลาย 1 เส้น)
ราคา 6,000 บาท / ชุด
ชุบฮาร์ดโครม ชนิดแข่งขัน (1 ชุด 12 ลูก) (ลาย 2 เส้น)
ราคา 6,000 บาท / ชุด
ชุบฮาร์ดโครม ชนิดแข่งขัน (1 ชุด 12 ลูก) (ลาย 3 เส้น)
ราคา 6,000 บาท / ชุด

(1 ชุด 3 ลูก) (ลายเกลีย้ ง)
ราคา 450 บาท / ชุด
(1 ชุด 3 ลูก) (ลาย 1 เส้น)
ราคา 450 บาท / ชุด
(1 ชุด 3 ลูก) (ลาย 2 เส้น)
ราคา 450 บาท / ชุด
(1 ชุด 3 ลูก) (ลาย 3 เส้น)
ราคา 450 บาท / ชุด

(1 ชุด 6 ลูก) (ลายเกลีย้ ง)
ราคา 900 บาท / ชุด
(1 ชุด 6 ลูก) (ลาย 1 เส้น)
ราคา 900 บาท / ชุด

Petanque

10112-010S12

(1 ชุด 6 ลูก) (ลาย 2 เส้น)
ราคา 900 บาท / ชุด
(1 ชุด 6 ลูก) (ลาย 3 เส้น)
ราคา 900 บาท / ชุด
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เปตอง
10112-020S12

ลูกเปตอง บลูเลส ชนิดฝกึ ซ้อม

10112-021S12

ลูกเปตอง บลูเลส ชนิดฝกึ ซ้อม

10112-022S12

ลูกเปตอง บลูเลส ชนิดฝกึ ซ้อม

10112-023S12

ลูกเปตอง บลูเลส ชนิดฝกึ ซ้อม

(1 ชุด 12 ลูก) (ลายเกลีย้ ง)
ราคา 1,800 บาท / ชุด
(1 ชุด 12 ลูก) (ลาย 1 เส้น)
ราคา 1,800 บาท / ชุด
(1 ชุด 12 ลูก) (ลาย 2 เส้น)
ราคา 1,800 บาท / ชุด
(1 ชุด 12 ลูก) (ลาย 3 เส้น)
ราคา 1,800 บาท / ชุด

10331-01S
ป้ายคะแนนเปตอง ขนาดเล็ก
ราคา 7,700 บาท / ชุด

10331-01M
ป้ายคะแนนเปตอง ขนาดกลาง

Petanque

ราคา 10,500 บาท / ชุด
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กีฬาแบดมินตัน

Badminton

07301-02BWF

พืน้ สนามแบดมินตัน พืนย
้ าง ลายหนังงู

พืน้ สนามแบดมินตัน พืนย
้ าง ลายหนังงู

หนา 5 มม. กว้าง 6.10 ม x ยาว 13.40 ม. (81.74 ตร.ม.)
รับรองมาตรฐานโดย
สหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF Approved)
ราคา 700,000 บาท / สนาม

หนา 4.5 - 5 มม. กว้าง 6.10 ม x ยาว 13.40 ม.
(81.74 ตร.ม.) รับรองมาตรฐานโดย
สหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF Approved)
ราคา 400,000 บาท / สนาม

07110-01

07110-02

07301-01
สนามแบดมินตันแข่งขัน พืนย
้ าง ลายเม็ดทราย
กว้าง 6.10 ม x ยาว 13.40 ม. (81.74 ตร.ม.)
หนา 4.5 มม.
ราคา 200,000 บาท / สนาม

07110-03

ไม้แบดมินตัน VIVA

ไม้แบดมินตัน YONEX

ไม้แบดมินตัน F.B.T.

รุน่ Champion
ราคา 199 บาท / อัน

รุน่ NANORAY 9
ราคา 1,950 บาท / อัน

รุน่ 7100  พร้อม Racket+Bag
ราคา 290 บาท / อัน
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Badminton

07301-03BWF
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แบดมินตัน

Badminton

07110-04

07110-06

07111-01

ไม้แบดมินตัน Yonex

ไม้แบดมินตัน VIVA

ลูกแบดมินตัน VIVA

รุน่ GR340 พร้อมถุงครอบ
ราคา 335 บาท / อัน

รุน่ Draco
ราคา 380 บาท / คู่

รุน่ V-3360
ราคา 250 บาท / โหล

07111-02

07111-03

07433-01

ลูกแบดมินตัน

ลูกแบดมินตัน

กริปพันไม้แบดมินตัน

RSL SILVER SPEED 75 ( 25 หลอด/ลัง)
ราคา 1,500 บาท / โหล

YONEX AS10  
ราคา 1,400 บาท / โหล

ยีห่ อ้ YASHINO  (1 กระปุก 25 ม้วน)
ราคา 1,250 บาท / กระปุก

07424-01
ทีร่ ดข
ั อ้ มือนักกีฬา (คละสี)
ราคา 50 บาท / อัน
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07434-01

07434-02

เอ็นแบดมินตัน

เอ็นแบดมินตัน YONEX

HI SHEEP AMBER (แพ็คละ 1 โหล)
ราคา 600 บาท / โหล

รุน่ BG 66 UM
ราคา 280 บาท / ชิ้น
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แบดมินตัน

07314-01

07314-02

เอ็นแบดมินตัน YONEX

ชุดเสาแบดมินตัน

ชุดเสาแบดมินตัน อลูมเิ นียม

รุน่ BG 85
ราคา 280 บาท / ชิ้น

แบบพกพา พร้อมกระเป๋าบรรจุ
ราคา 2,500 บาท

แบบพกพา พร้อมกระเป๋าบรรจุุ
ราคา 6,000 บาท

07314-03

07314-04

เสาแบดมินตันเคลือ่ นที่ VICTOR

เสาแบดมินตันเคลือ่ นที่ VIVA

รหัส C-7069
ราคา 25,000 บาท / ชุด

ราคา 19,000 บาท / ชุด

90314-02
เสากีฬาเอนกประสงค์ 3 IN 1 แบบฝังพืน้
(กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาเซปักตะกร้อ
และกีฬาแบดมินตัน)
ราคา 40,000 บาท / ชุด
www.vivasunsports.com

07315-01

90314-01
เสากีฬาเอนกประสงค์ 3 IN 1 แบบมีลอ้ เลือ่ น
(กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาเซปักตะกร้อ
และกีฬาแบดมินตัน)
ราคา 45,000 บาท / ชุด

Badminton

07434-03

07315-02

ตาข่ายแบดมินตัน VIVA

ตาข่ายแบดมินตัน VICTOR

รุน่ B.08
ราคา 630 บาท / ผืน

รหัส C-7004
ราคา 800 บาท / ผืน
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กีฬาเทเบิลเทนนิส

Table Tennis

09110-01
ไม้เทเบิลเทนนิส VIVA

09110-02
ไม้เทเบิลเทนนิส Giant Dargon

09110-03
ไม้เทเบิลเทนนิส

รุน่ 2 ดาว  
ราคา 150 บาท / อัน

รุน่ 7 ดาว (เดีย่ ว) รับรองมาตรฐาน
โดย สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF)
ราคา 880 บาท / อัน

รุน่ HI-MAX  A-210  (เดีย่ ว+ซอง)
ราคา 250 บาท / อัน

Table Tennis

09110-04

09111-01

09111-02

ไม้เทเบิลเทนนิส ROCKY

ลูกเทเบิลเทนนิส 40 มม.

ลูกเทเบิลเทนนิส 40 มม.

(เดีย่ ว+ซอง)
ราคา 110 บาท / อัน

GIANT DRAGON / กล่องละ 3 ลูก รับรองมาตรฐาน
โดย สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF)
ราคา 180 บาท

VIVA ฝึกซ้อม / แพ็คละ 12 ลูก
ราคา 240 บาท / แพ็ค

09111-03

09315-01

ลูกเทเบิลเทนนิส

ตาข่ายเทเบิลเทนิส

CHAM CHAM (สีสม้ ) / กล่องละ 6 ลูก
ราคา 150 บาท / กล่อง

พร้อมเสา DRAGONFLY TRAINING
แบบหนีบ น้�ำ เงิน, เขียว
ราคา 450 บาท / ชุด
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G
BL

09335-01
แผงกัน้ ลูกปิงปอง
ขนาด กว้าง 150 ซม. สูง 75 ซม.
ราคา 2,000 บาท / ชุด
www.vivasunsports.com

เทเบิลเทนนิส

09335-02
แผงกัน้ ลูกปิงปอง
ขนาด กว้าง 140 ซม. สูง 75 ซม.
ราคา 740 บาท / ชุด

09313-03
โต๊ะเทเบิลเทนนิส 20 มม.
DRAGONFLY มีลอ้ ยาง 2 นิว้ โครงเหล็ก 1 1/2 นิว้
ราคา 8,800 บาท / ชุด

09313-01
โต๊ะเทเบิลเทนนิส PREMIUM ROLLER

09313-02
โต๊ะเทเบิลเทนนิส 16 มม.

STIGA 25 มม. พร้อมเสาและตาข่าย รับรองมาตรฐาน DRAGONFLY มีลอ้ ยาง 2 นิว้ โครงเหล็ก 1 1/2 นิว้
ราคา 7,500 บาท / ชุด
โดย สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF)
ราคา 24,000 บาท / ชุด

09331-01

09313-04

ป้ายบอกคะแนน DONIC

โต๊ะตัง้ ป้ายนับคะแนน

ราคา 3,200 บาท / ชุด

ราคา 12,000 บาท / ตัว

09332-01
เก้าอีต้ ดั สินกรรมการ

www.vivasunsports.com
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Table Tennis

ราคา 15,000 บาท / ชุด

กีฬามวย

Boxing

Boxing
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12301-01

เวทีมวยมาตรฐานสำ�หรับ แข่งขัน

12301-02

เวทีมวยมาตรฐานสำ�หรับ แข่งขัน

ขนาด 7.32x7.32 ม. พร้้อมอุุปกรณ์์เวทีี
ราคา 700,000 บาท / ชุด
ขนาด 6x6 ม. พร้้อมอุุปกรณ์์เวทีี
ราคา 600,000 บาท / ชุด

12302-01

เวทีมวยมาตรฐานสำ�หรับ ฝึกซ้อม

12302-02

เวทีมวยมาตรฐานสำ�หรับ ฝึกซ้อม

12302-03

เวทีมวยมาตรฐานสำ�หรับ ฝึกซ้อม

12302-04

เวทีมวยมาตรฐานสำ�หรับ ฝึกซ้อม

12302-05

เวทีมวยมาตรฐานสำ�หรับ ฝึกซ้อม

แบบติิดพื้้�น ขนาด 12 ฟุุต (3.65 ม.)
ราคา 250,000 บาท / ชุด
แบบติิดพื้้�น ขนาด 14 ฟุุต (4.36 ม.)
ราคา 280,000 บาท / ชุด
แบบติิดพื้้�น ขนาด 16 ฟุุต (4.8 ม.)
ราคา 310,000 บาท / ชุด
แบบติิดพื้้�น ขนาด 18 ฟุุต (5.58 ม.)
ราคา 350,000 บาท / ชุด
แบบติิดพื้้�น ขนาด 20 ฟุุต (6.09 ม.)
ราคา 380,000 บาท / ชุด
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กีฬามวย
12304-01W
ผ้าปูเวทีมวยไทย 16 ออนซ์
Boxing

ขนาด 7x7 ม.
ราคา 40,000 บาท / ผืืน

12304-02W
ผ้าปูเวทีมวยไทย 16 ออนซ์
ขนาด 6x6 ม.
ราคา 33,000 บาท / ผืืน

12304-01BL
ผ้าปูเวทีมวยสากล 16 ออนซ์
ขนาด 7x7 ม.
ราคา 40,000 บาท / ผืืน

12304-02BL
ผ้าปูเวทีมวยสากล 16 ออนซ์
ขนาด 6x6 ม.
ราคา 33,000 บาท / ผืืน

90306-01
พื้น EVA แบบจิ๊กซอว์ ความหนาแน่นสูง
(High Density) ลาย Five Stripe
หนา 25 มม. ขนาด 100x100 ซม. สีแดง/น้ำ�เงิน
ราคา 950 บาท / ตร.ม
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90306-02
พื้น EVA แบบจิ๊กซอว์ ความหนาแน่นสูง
(High Density) ลาย Five Stripe
หนา 25 มม. ขนาด 100x100 ซม.  สีด�ำ /เหลือง
ราคา 950 บาท / ตร.ม

90306
พื้น EVA แบบจิ๊กซอว์ ความหนาแน่นสูง
(High Density) ขนาด 100x100 ซม.
หนา 12 มม. ราคา 360 บาท / ตร.ม
หนา 20 มม. ราคา 690 บาท / ตร.ม
หนา 30 มม. ราคา 1,070 บาท / ตร.ม
หนา 40 มม. ราคา 1,370 บาท / ตร.ม
หนา 50 มม. ราคา 3,740 บาท / ตร.ม
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กีฬามวย
00-12102-01AIBA-10
นวมมวยสากล WESING

R
BL

Boxing

หนัง Micro Fiber 10 OZ. VELCRO
ราคา 3,400 บาท / คู่

00-12102-01AIBA-12
นวมมวยสากล WESING
หนัง Micro Fiber 12 OZ. VELCRO
ราคา 3,500 บาท / คู่
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ (AIBA)

00-12102-02IFMA-10
นวมมวยไทย WESING

R
BL

หนัง Micro Fiber 10 OZ. VELCRO
ราคา 3,400 บาท / คู่

00-12102-02IFMA-12
นวมมวยไทย WESING
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ  (IFMA)

หนัง Micro Fiber 12 OZ. VELCRO  
ราคา 3,500 บาท / คู่

00-12102-0308

R
BL

นวมแข่งขัน VIVA หนัง Micro Fiber 8 OZ.
ราคา 2,600 บาท / คู่

00-12102-0310
นวมแข่งขัน VIVA หนัง Micro Fiber 10 OZ.
ราคา 2,700 บาท / คู่

00-12102-0312
นวมแข่งขัน VIVA หนัง Micro Fiber 12 OZ.
ราคา 2,800 บาท / คู่
R
BL

44

00-12101-0108

นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ 8 OZ. ราคา 3,200 บาท / คู่

00-12101-0110

นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ 10 OZ. ราคา 3,400 บาท / คู่

00-12101-0112

นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ 12 OZ. ราคา 3,500 บาท / คู่

00-12101-0114

นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ 14 OZ. ราคา 4,000 บาท / คู่

00-12101-0116

นวมแข่งขัน VIVA หนังแท้ 16 OZ. ราคา 4,200 บาท / คู่
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00-12103-0108-MS
นวมมวย VIVA หนัง PU อย่างดี  VELCRO 8 OZ. ราคา 2,000 บาท / คู่
00-12103-0110-MS
นวมมวย VIVA หนัง PU อย่างดี  VELCRO 10 OZ. ราคา 2,100 บาท / คู่
00-12103-0112-MS
นวมมวย VIVA หนัง PU อย่างดี  VELCRO 12 OZ. ราคา 2,200 บาท / คู่
00-12103-0114-MS
นวมมวย VIVA หนัง PU อย่างดี  VELCRO 14 OZ. ราคา 2,300 บาท / คู่
00-12103-0116-MS
นวมมวย VIVA หนัง PU อย่างดี  VELCRO 16 OZ. ราคา 2,400 บาท / คู่

BK
R
BL
P

00-12203-0106
นวมมวยฝึกซ้อม VIVA หนัง PU VELCRO 6 OZ. ราคา 900 บาท / คู่
00-12203-0108
นวมมวยฝึกซ้อม VIVA หนัง PU VELCRO 8 OZ. ราคา 950 บาท / คู่
00-12203-0110
นวมมวยฝึกซ้อม VIVA หนัง PU VELCRO 10 OZ. ราคา 1,000 บาท / คู่
00-12203-0112
นวมมวยฝึกซ้อม VIVA หนัง PU VELCRO 12 OZ. ราคา 1,050 บาท / คู่
00-12203-0114
นวมมวยฝึกซ้อม VIVA หนัง PU VELCRO 14 OZ. ราคา 1,100 บาท / คู่
00-12203-0116
นวมมวยฝึกซ้อม VIVA หนัง PU VELCRO 16 OZ. ราคา 1,150 บาท / คู่

P
V
00-12205-0108
M
PH นวมมวยหนัง PVC รุน่ Pastel Star 8 OZ. ราคา 950 บาท / คู่
00-12205-0110
นวมมวยหนัง PVC รุน่ Pastel Star 10 OZ. ราคา 1,000 บาท / คู่
00-12205-0112
นวมมวยหนัง PVCรุน่ Pastel Star 12 OZ. ราคา 1,050 บาท / คู่

www.vivasunsports.com
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กีฬามวย

กีฬามวย
00-12207-0104
นวมมวยฝึกซ้อม VIVA ฟองน้� ำ VELCRO 4 OZ. ราคา 224 บาท / คู่

Boxing

00-12207-0106
นวมมวยฝึกซ้อม VIVA ฟองน้� ำ VELCRO 6 OZ. ราคา 250 บาท / คู่
00-12207-0108
นวมมวยฝึกซ้อม VIVA ฟองน้� ำ VELCRO 8 OZ. ราคา 288 บาท / คู่
R
BL
BK

รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์มวยสากล
สมัครเล่นนานาชาติ (AIBA)

12101-01AIBA Size : S, M, L, XL
เฮดการ์ดแข่งขัน WESING
R
หนัง Micro Fiber
BL
ราคา 3,500 บาท / ใบ

12101-04
เฮดการ์ด WESING

Size : S, M, L

หนัง Micro Fiber
ปิดแก้ม ปิดคาง (Totally Enclosed)
ราคา 2,850 บาท / ใบ
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R
BL

00-12207-0110
นวมมวยฝึกซ้อม VIVA ฟองน้� ำ VELCRO 10 OZ. ราคา 320 บาท / คู่
00-12207-0112
นวมมวยฝึกซ้อม VIVA ฟองน้� ำ VELCRO 12 OZ. ราคา 340 บาท / คู่

รับรองมาตรฐานโดย สหพันธ์มวยไทย
สมัครเล่นนานาชาติ  (IFMA)

12101-02IFMA Size : S, M, L, XL
เฮดการ์ดแข่งขัน WESING
R
หนัง Micro Fiber
BL
ราคา 3,400 บาท / ใบ

12101-05
เฮดการ์ด WESING
หนัง Micro Fiber
ปิดแก้ม เปิดคาง (Enclosed)
ราคา 2,700 บาท / ใบ

Size : S, M, L

Size : S, M, L
12101-03
เฮดการ์ดแข่งขัน VIVA
R
หนัง Micro Fiber เปิดแก้ม
BL
ราคา 2,700 บาท / ใบ

Size : S, M, L, XL

12101-06
R
BL

เฮดการ์ด VIVA หนังแท้
Size S ราคา 3,000 บาท / ใบ
Size M ราคา 3,200 บาท / ใบ
Size L ราคา 3,500 บาท / ใบ
Size XL ราคา 3,800 บาท / ใบ

R
BL

www.vivasunsports.com

12101-07
เฮดการ์ด VIVA

Size : S, M, L

หนัง PU ขนาด S,M,L
ราคา 990 บาท / ใบ

R
BL

12103-01
MMA Grappling Glove PU

R
BL

12103-02
แบคชกกระสอบ WESING

ราคา 1,850 บาท / ใบ

แบบนิว้ ไม่โผล่ หนัง Micro Fiber (ISO)
ราคา 2,500 บาท / คู่

Size : S, M, L
12103-03
แบคชกกระสอบ VIVA หนังแท้

12103-04
แบคชกกระสอบ VIVA

12103-05S
แบคชกกระสอบ VIVA

Size S ราคา 2,600 บาท / คู่
Size M ราคา 2,650 บาท / คู่
Size L ราคา 2,700 บาท / คู่

แบบนิว้ ไม่โผล่ หนัง PU ขนาด S,M,L,XL
ราคา 600 บาท / คู่

นิว้ โผล่ หนัง PU ขนาด S,M,L,XL
ราคา 600 บาท / คู่

R
BL

12226-02
เป้าล่อมวยสัน้ VIVA หน้าโค้ง หนังแท้
ราคา 2,400 บาท / คู่

12226-03

12226-01
เป้าล่อมวยสัน้ WESING หน้าโค้ง

เป้าล่อมวยสัน้ VIVA หน้าโค้ง หนัง PU
ราคา 1,800 บาท / คู่

หนัง Micro Fiber รุน่ 1602A2
ราคา 2,500 บาท / อัน

12226-04
เป้าล่อมวยสัน้ VIVA หน้าตรง หนังแท้
ราคา 2,400 บาท / คู่

12226-05
เป้าล่อมวยสัน้ VIVA หน้าตรง หนัง PU
ราคา 1,800 บาท / คู่
www.vivasunsports.com
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Boxing

กีฬามวย

กีฬามวย
12226-07
เป้าล่อมวยยาว VIVA หน้าโค้ง หนังแท้
Boxing

ราคา 2,250 บาท / อัน

12226-08
เป้าล่อมวยยาว VIVA หน้าโค้ง หนัง PU
ราคา 1,500 บาท / อัน

12226-06
เป้าล่อมวยยาว WESING หน้าโค้ง
หนัง Micro Fiber รุน่ 1605A1 (20x35x8 cm.)  
ราคา 3,500 บาท / อัน

12226-09
เป้าล่อมวยยาว VIVA หน้าตรง หนังแท้
ราคา 2,250 บาท / อัน

12226-10
เป้าล่อมวยยาว VIVA หน้าตรง หนัง PU
ราคา 1,500 บาท / อัน

12226-16
เป้าล่อมือใหญ่ VIVA หน้าโค้ง หนัง PU
ราคา 760 บาท / อัน

12102-02
เกราะป้องกันลำ�ตัว

รับรองมาตรฐานโดย สหพันธ์มวยไทย
สมัครเล่นนานาชาติ  (IFMA)

หนังแท้
ราคา 3,500 บาท / ตัว

12102-03
เกราะป้องกันลำ�ตัว
12102-01IFMA
เกราะป้องกันลำ�ตัวแข่งขัน WESING
หนัง Micro Fiber   
ราคา 3,200 บาท / ตัว

48

R
BL

หนัง Micro Fiber
ราคา 3,500 บาท / ตัว

Size : S, M, L, XL

R

BL

12102-04
เกราะป้องกันลำ�ตัว
หนัง PU
ราคา 2,500 บาท / ตัว

www.vivasunsports.com

กีฬามวย
12226-09
เป้าป้องกันหน้าท้อง WESING หนัง Micro Fiber  (ISO)
Boxing

ราคา 4,000 บาท / อัน

12226-10
เป้าป้องกันหน้าท้อง WESING หนัง PU (ISO)
ราคา 3,500 บาท / อัน

12226-11
เป้าป้องกันหน้าท้อง หนัง Micro Fiber
ราคา 3,500 บาท / อัน

12226-13
เป้าป้องกันหน้าท้อง หนัง PU
ราคา 1,500 บาท / อัน

12226-12
เป้าป้องกันหน้าท้อง หนัง แท้
ราคา 3,000 บาท / อัน

12221-013590
12221-0240100

กระสอบทรายทรงกระบอก หนังแท้ ขนาด 40 ซม. สูง 100 ซม.
ราคา 11,500 บาท / ใบ

12221-0240120

กระสอบทรายทรงกระบอก หนังแท้ ขนาด 40 ซม. สูง 120 ซม.

12221-0240150

กระสอบทรายทรงกระบอก หนังแท้ ขนาด 40 ซม. สูง 150 ซม.

ราคา 13,000 บาท / ใบ
ราคา 15,000 บาท / ใบ

12221-033590

กระสอบทรายทรงกระบอก หนัง Micro Fiber ขนาด 35 ซม. สูง 90 ซม.

12221-0440100

กระสอบทรายทรงกระบอก หนัง Micro Fiber ขนาด 40 ซม. สูง 100 ซม.

12221-0440120

www.vivasunsports.com

กระสอบทรายทรงกระบอก หนังแท้ ขนาด 35 ซม. สูง 90 ซม.
ราคา 9,900 บาท / ใบ

ราคา 7,000 บาท / ใบ
ราคา 7,500 บาท / ใบ

กระสอบทรายทรงกระบอก หนัง Micro Fiber ขนาด 40 ซม. สูง 120 ซม.
ราคา 8,000 บาท / ใบ

12221-0440150

กระสอบทรายทรงกระบอก หนัง Micro Fiber ขนาด 40 ซม. สูง 150 ซม.

12221-0440180

กระสอบทรายทรงกระบอก หนัง Micro Fiber ขนาด 40 ซม. สูง 180 ซม.

ราคา 8,500 บาท / ใบ
ราคา 9,500 บาท / ใบ
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กีฬามวย
12221-053590
กระสอบทรายสำ�หรับฝึกซ้อม PU 2 ชัน้ รุน่ HEAVY BAG  3590
ราคา 1,800 บาท / ใบ

Boxing

12221-0640100
กระสอบทรายสำ�หรับฝึกซ้อม PU 2 ชัน้ รุน่ HEAVY BAG 100
ราคา 2,100 บาท / ใบ

12221-0640120
กระสอบทรายสำ�หรับฝึกซ้อม PU 2 ชัน้ รุน่ HEAVY BAG 120
ราคา 2,200 บาท / ใบ

12221-0640150
กระสอบทรายสำ�หรับฝึกซ้อม PU 2 ชัน้ รุน่ HEAVY BAG 150
ราคา 2,500 บาท / ใบ

12221-0640180
กระสอบทรายสำ�หรับฝึกซ้อม PU 2 ชัน้ รุน่ HEAVY BAG 180
ราคา 3,000 บาท / ใบ

12221-0740100
กระสอบทรายสำ�หรับฝึกซ้อม PU / ผ้า Black Red
รุน่ SUPER HEAVY BAG 100
ราคา 1,800 บาท / ใบ

12221-0740120
กระสอบทรายสำ�หรับฝึกซ้อม PU / ผ้า Black Red
รุน่ SUPER HEAVY BAG 120
ราคา 1,900 บาท / ใบ

12221-0740150
กระสอบทรายสำ�หรับฝึกซ้อม PU / ผ้า Black Red
รุน่ SUPER HEAVY BAG 150
ราคา 2,300 บาท / ใบ

12221-0940100
กระสอบทรายทรงกระบอก หนัง พียู (PU) - ผ้าใบ
ขนาด 40 ซม. สูง 100 ซม.
ราคา 1,800 บาท / ใบ

50

www.vivasunsports.com

กีฬามวย

Boxing

12221-1040100
กระสอบทรายทรงกระบอก ผ้าใบ สีด�ำ
ขนาด 40x100 ซม.
ราคา 1,500 บาท / ใบ

12221-0860100
กระสอบทรายทรงบอลลูน
หนัง Micro Fiber
ขนาด 60x100 ซม.
ราคา 13,900 บาท / ใบ

12225-06
สปีดบอล VIVA

R
BK

หนัง Semi-Leather
ราคา 2,200 บาท / ชุด

12222-01170
กระสอบทรายตัง้ พืน้ VIVA
รุน่ ALL BLACK 170
ราคา 13,500 บาท / ชุด

12222-01195

12222-02
กระสอบทรายพร้อมขาตัง้ VIVA
รุน่ V-STRIKE BAG
(มาพร้อม AIR-PUMP)
ราคา 3,800 บาท / ชุด

กระสอบทรายตัง้ พืน้ VIVA
รุน่ ALL BLACK 195
ราคา 18,500 บาท / ชุด

12490-01100

ค่ายัดกระสอบทราย ขนาด 90-100 ซม. ราคา 700 บาท / ใบ

12490-01120

ค่ายัดกระสอบทราย ขนาด 120 ซม. ราคา 800 บาท / ใบ

12490-01150

ค่ายัดกระสอบทราย ขนาด 150 ซม. ราคา 1,000 บาท / ใบ

12490-01180

ค่ายัดกระสอบทราย ขนาด 160-180 ซม. ราคา 1,100 บาท / ใบ

www.vivasunsports.com
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12222-03

12222-04

12222-04-PRO

กระสอบทรายพร้อมขาตัง้ VIVA

กระสอบทรายพร้อมขาตัง้ VIVA

กระสอบทรายพร้อมขาตัง้ VIVA

รุน่ TWO-TONE
ราคา 6,800 บาท / ชุด

รุน่ V-MASTER
ราคา 11,000 บาท / ชุด

รุน่ V-MASTER PRO
ราคา 14,000 บาท / ชุด

12222-05
เป้าหุน่ ชกมวย VIVA
รุน่ BOXING TRAIN
ราคา 13,500 บาท / ชุด
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12222-06
เป้าหุน่ ชกมวย VIVA
รุน่ BOXING MAN-PRO
ราคา 17,500 บาท / ชุด

12222-07
กระสอบทรายล้มลุก VIVA
รุน่ V-TARGET สูง 162 ซ.ม.
ราคา 17,000 บาท / ชุด

www.vivasunsports.com
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12222-08
กระสอบทรายตัง้ พืน้ พร้อมฐาน VIVA

12222-09
เป้าหุน่ ชกมวย VIVA

12223-01
พันชิง่ บอลพร้อมฐาน

รุน่ VIVA V-STAND
ราคา 25,000 บาท / ชุด

รุน่ DUMMY MAN PRO
ราคา 25,000 บาท / ชุด

รุน่ VIVA PUNCHING PRO
(ปรับความสูงได้ 135-178 ซม.)
ราคา 6,500 บาท / ชุด

12225-01
พันชิง่ บอล 2 หู
มีสายยางยืด หนัง Micro Fiber
ราคา 2,500 บาท / ชุด

12225-02
พันชิง่ บอล 2 หู
มีสายยางยืด หนัง PU
ราคา 1,700 บาท / ชุด

12223-02
พันชิง่ บอลพร้อมฐาน

12223-03
สปินบาร์ พันชิง่ บอลพร้อมฐาน

รุน่ PUNCHING BALL SPEED
(ปรับความสูงได้ 145-168 ซม.)
ราคา 3,800 บาท / ชุด

(ปรับความสูงได้ 149-187 ซม.)
ราคา 6,900 บาท / ชุด

www.vivasunsports.com

12225-05
พันชิง่ บอล 2 หู
มีสายยางยืด หนัง Semi-Leather
ราคา 2,800 บาท / ชุด
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กีฬามวย
12225-03
สปีดบอล

รับรองมาตรฐานโดย สหพันธ์มวยไทย
สมัครเล่นนานาชาติ  (IFMA)

Boxing

หนัง Micro Fiber
ราคา 1,800 บาท / ชุด

12105-01IFMA
สนับศอกแข่งขัน

12225-04
สปีดบอล

R
BL

ราคา 1,200 บาท / คู่

หนัง PU  
ราคา 1,300 บาท / ชุด

รับรองมาตรฐานโดย สหพันธ์มวยไทย
สมัครเล่นนานาชาติ  (IFMA)

12104-01IFMA
สนับแข้งแข่งขัน
ราคา 1,400 บาท / คู่

12105-02
สนับศอกแข่งขัน ชนิดทอ VIVA
ราคา 900 บาท / คู่

R
BL

R
BL

Size : S,M,L,XL
12104-03
สนับแข้งมวยไทย หนังแท้
ราคา 2,700 บาท / คู่

12104-02
สนับแข้งแข่งขัน ชนิดทอ VIVA
ราคา 1,200 บาท / คู่

12104-04
สนับแข้งมวยไทย หนัง PU

R
BL

ราคา 1,400 บาท / คู่

Size : S,M,L,XL 12426-02
12426-01
กระจับนักมวยชายโลหะ หุม้ หนัง PU
กระจับนักมวยชาย
ราคา 700 บาท / อัน
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ราคา 780 บาท / อัน

Size : S,M,L,XL

12426-03
กระจับนักมวยหญิง

Size : S,M,L,XL

ราคา 730 บาท / อัน

www.vivasunsports.com
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Size : S,M,L,XL 12427-01
Size : S,M,L
12426-04
กระจับนักมวยหญิง หุม้ หนัง PU
เสือ้ ป้องกันหน้าอก หญิง หนังPU

Size : S,M,L
12427-02
เสือ้ ป้องกันหน้าอก หญิงแบบครึง่ ตัว

ราคา 950 บาท / อัน

Wesing ผลิตจากผ้า Spandex และผ้าตาข่ายอย่างดี
ราคา 1,500 บาท / อัน

ราคา 990 บาท / อัน

12429-01
ผ้าพันมอื นักมวย (ผ้าดิบ)

12429-02
ผ้าพันมอื นักมวย VIVA

ขนาด 2.50 ม.
ราคา 120 บาท / อัน

ขนาด 2.50 ม. รุน่ สมัครเล่น
ราคา 220 บาท / อัน

R
BL
G
P
BR

12429-03
ผ้าพันมอื นักมวย VIVA
ขนาด 4 ม. รุน่ สมัครเล่น
ราคา 380 บาท / อัน

R
BL
G
Y
W
BK
P
RB

R
BL
W
P
BR

12432-01
แองเกิล้ VIVA

12432-02
แองเกิล้ VIVA

รุน่ 777 (ไม่มลี าย)
ราคา 150 บาท / คู่

รุน่ 780 มีลาย
ราคา 160 บาท / คู่
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G
Y
W
BK
P
RB

12428-01
ฟันยาง 1 ด้าน (สีใส)
ราคา 120 บาท / อัน
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12212-01R

12212-02G

12407-01

เชือกกระโดดนักมวยระบบลูกปืนเดี่ยว 8 มม.

เชือกกระโดดนักมวยระบบลูกปืนเดี่ยว 10 มม. มงคลมวยไทย

ราคา 480 บาท / เส้น

ราคา 600 บาท / เส้น

R
BL

ราคา 280 บาท / อัน

Y
BL
R
BK
12404-01

12401-01

12401-02

รองเท้านักมวย Micro Fiber

ชุดแข่งขัน มวยไทย ชาย (เสือ้ -กางเกง)

ชุดแข่งขัน มวยไทย หญิง (เสือ้ -กางเกง)

ราคา 5,500 บาท / คู่

ราคา 4,800 บาท / ชุด

ราคา 4,800 บาท / ชุด

12401-03

12401-04

12401-05

ชุดแข่งขัน มวยสากล ชาย (เสือ้ -กางเกง)

ชุดแข่งขัน มวยสากล หญิง (เสือ้ -กางเกง)

ชุดแข่งขัน มวยสากล หญิง (เสือ้ -กระโปรง)

ราคา 4,200 บาท / ชุด

ราคา 4,200 บาท / ชุด

ราคา 4,200 บาท / ชุด
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กีฬามวย
R
BL ชุดแข่งขัน มวยสากล VIVA ผ้าซาตินอย่างดี Size S
ราคา 2,000 บาท / ชุด

ชุดแข่งขัน มวยสากล VIVA ผ้าซาตินอย่างดี Size M
ราคา 2,050 บาท / ชุด

Boxing

ชุดแข่งขัน มวยสากล VIVA ผ้าซาตินอย่างดี Size L
ราคา 2,100 บาท / ชุด

ชุดแข่งขัน มวยสากล VIVA ผ้าซาตินอย่างดี Size XL
ราคา 2,150 บาท / ชุด

R
BL

12402-01S

เสือ้ กล้ามนักมวย VIVA (ชาย/หญิง) ผ้าซาติน อย่างดี SIZE: S
ราคา 350 บาท / ตัว

12402-01M

เสือ้ กล้ามนักมวย VIVA (ชาย/หญิง)  ผ้าซาติน อย่างดี SIZE: M

12402-01L

เสือ้ กล้ามนักมวย VIVA (ชาย/หญิง)  ผ้าซาติน อย่างดี SIZE: L

12402-01XL

เสือ้ กล้ามนักมวย VIVA (ชาย/หญิง)  ผ้าซาติน อย่างดี SIZE: XL

ราคา 400 บาท / ตัว
ราคา 450 บาท / ตัว
ราคา 500 บาท / ตัว

12402-01XXL เสือ้ กล้ามนักมวย VIVA (ชาย/หญิง)  ผ้าซาติน อย่างดี SIZE: XXL
ราคา 550 บาท / ตัว

R
BL 12403-01S
BK
W 12403-01M
12403-01L
12403-01XL

กางเกง มวยสากล VIVA รุน่ แข่งขัน V-PRO ผ้าซาติน อย่างดี SIZE: S
ราคา 400 บาท / ตัว

กางเกง มวยสากล VIVA รุน่ แข่งขัน V-PRO ผ้าซาติน อย่างดี SIZE: M
ราคา 450 บาท / ตัว

กางเกง มวยสากล VIVA รุน่ แข่งขัน V-PRO ผ้าซาติน อย่างดี SIZE: L
ราคา 500 บาท / ตัว

กางเกง มวยสากล VIVA รุน่ แข่งขัน V-PRO ผ้าซาติน อย่างดี SIZE: XL
ราคา 550 บาท / ตัว

12403-01XXL กางเกง มวยสากล VIVA รุน่ แข่งขัน V-PRO ผ้าซาติน อย่างดี SIZE: XXL
ราคา 600 บาท / ตัว

R
BL

12403-02SS
12403-02S
12403-02M

กางเกง มวยสากล VIVA รุน่ ฝึกซ้อม V-Nylon ผ้าร่ม SIZE: SS
ราคา 250 บาท / ตัว

กางเกง มวยสากล VIVA รุน่ ฝึกซ้อม V-Nylon ผ้าร่ม SIZE: S
ราคา 250 บาท / ตัว

กางเกง มวยสากล VIVA รุน่ ฝึกซ้อม V-Nylon ผ้าร่ม SIZE: M
ราคา 300 บาท / ตัว

12403-02L

กางเกง มวยสากล VIVA รุน่ ฝึกซ้อม V-Nylon ผ้าร่ม SIZE: L

12403-02XL

กางเกง มวยสากล VIVA รุน่ ฝึกซ้อม V-Nylon ผ้าร่ม SIZE: XL

ราคา 350 บาท / ตัว
ราคา 400 บาท / ตัว

12403-02XXL กางเกง มวยสากล VIVA รุน่ ฝึกซ้อม V-Nylon ผ้าร่ม SIZE: XXL
ราคา 450 บาท / ตัว
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กีฬามวย

Boxing

R
BL
P

R
BL

12403-05S

กางเกง มวยไทย VIVA

12403-05M

กางเกง มวยไทย VIVA

12403-05L

กางเกง มวยไทย VIVA

12403-05XL

กางเกง มวยไทย VIVA

12403-06SS

กางเกง มวยไทย VIVA

12403-06S

กางเกง มวยไทย VIVA

12403-06M

กางเกง มวยไทย VIVA

12403-06L

กางเกง มวยไทย VIVA

12403-06XL

กางเกง มวยไทย VIVA

รุน่ แข่งขัน Thai Standard ผ้าซาติน ปักมวยไทย
อย่างดี SIZE: S
ราคา 600 บาท / ตัว
รุน่ แข่งขัน Thai Standard ผ้าซาติน ปักมวยไทย
อย่างดี SIZE: M
ราคา 650 บาท / ตัว
รุน่ แข่งขัน Thai Standard ผ้าซาติน ปักมวยไทย
อย่างดี SIZE: L
ราคา 700 บาท / ตัว
รุน่ แข่งขัน Thai Standard ผ้าซาติน ปักมวยไทย
อย่างดี SIZE: XL
ราคา 750 บาท / ตัว

รุน่ ฝึกซ้อม V-Nylon สกรีนมวยไทย ผ้าร่ม SIZE: SS
ราคา 250 บาท / ตัว
รุน่ ฝึกซ้อม V-Nylon สกรีนมวยไทย ผ้าร่ม SIZE: S
ราคา 300 บาท / ตัว
รุน่ ฝึกซ้อม V-Nylon  สกรีนมวยไทย  ผ้าร่ม SIZE: M
ราคา 350 บาท / ตัว
รุน่ ฝึกซ้อม V-Nylon สกรีนมวยไทย ผ้าร่ม SIZE: L
ราคา 400 บาท / ตัว
รุน่ ฝึกซ้อม V-Nylon สกรีนมวยไทย ผ้าร่ม SIZE: XL
ราคา 450 บาท / ตัว

12403-06XXL กางเกง มวยไทย VIVA

รุน่ ฝึกซ้อม V-Nylon สกรีนมวยไทย ผ้าร่ม SIZE: XXL
ราคา 500 บาท / ตัว
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กีฬาวูซู

Wushu

17303-04IWUF
พืน้ สนามวูซแู ข่งขันประเภทยุทธลีลา
ขนาด 12 ม. x 18 ม. x 10 ซม.
รับรองมาตรฐานโดย สหพันธ์วซู นู านาชาติ (IWUF)
ราคา 980,000 บาท / สนาม

17303-05IWUF
พืน้ สนามวูซแู ข่งขันประเภทยุทธลีลา
ขนาด 10 ม. x 16 ม. x 10 ซม.
รับรองมาตรฐานโดย สหพันธ์วซู นู านาชาติ (IWUF)
ราคา 850,000 บาท / สนาม

17303-01
พืน้ สนามวูซแู ข่งขัน
ประเภทประลองยุทธ
ขนาด 12 ม. x 12 ม. x 5 ซม.
ราคา 700,000 บาท / สนาม

17303-02
พืน้ สนามวูซแู ข่งขัน
ประเภทประลองยุทธ

R
BL
BK

ขนาด10 ม. x 10 ม. x 5 ซม.   
ราคา 600,000 บาท / สนาม

17303-03
พืน้ สนามวูซแู ข่งขัน
ประเภทประลองยุทธ
ขนาด 12 ม. x 12 ม. x 5 ซม.
ราคา 500,000 บาท / สนาม
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17401-01IWUF
ชุดแข่งขันวูซชู าย
รับรองมาตรฐานโดย สหพันธ์วซู นู านาชาติ (IWUF)
S-4XL สีแดง,ดำ�,น้�ำ เงิน
ราคา 3,500 บาท / ชุด
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Wushu

วูซู
R
BL
BK

R
BK
17101-01
เฮดการ์ด วูซู WESING
รับรองมาตรฐานโดย สหพันธ์วซู นู านาชาติ (IWUF)
ราคา 3,200 บาท / ใบ

17101-02
เฮดการ์ด วูซู หญิง WESING

17401-02

รับรองมาตรฐานโดย สหพันธ์วซู นู านาชาติ (IWUF)
ราคา 650 บาท / ใบ

ชุดแข่งขันวูซหู ญิง
รับรองมาตรฐานโดย สหพันธ์วซู นู านาชาติ (IWUF)
S-XL สีแดง,ดำ�,น้�ำ เงิน
ราคา 3,500 บาท / ชุด

17101-01

R
BK

นวม วูซู WESING
รับรองมาตรฐานโดย สหพันธ์วซู นู านาชาติ (IWUF) สีแดง, สีดำ�
ราคา 4,200 บาท / คู่

17102-01

R
BK

เกราะป้องกันลำ�ตัว วูซู WESING
รับรองมาตรฐานโดย สหพันธ์วซู นู านาชาติ (IWUF) สีแดง, สีดำ�
ราคา 3,000 บาท / ตัว

17426-01
กระจับ วูซู ชาย WESING
รับรองมาตรฐานโดย สหพันธ์วซู นู านาชาติ (IWUF)
ราคา 750 บาท / อัน

17426-02
กระจับ วูซู หญิง WESING
รับรองมาตรฐานโดย สหพันธ์วซู นู านาชาติ (IWUF)
ราคา 650 บาท / อัน
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กีีฬามวยปล้้ำ

Wrestling
13301-01
เวทีีแข่่งขััน มวยปล้้ำ
ขนาด 15.5 x 15.5 ม.สููง 0.8 ม.  
ราคา 3,500,000 บาท / ชุุด

13301-02
เวทีีแข่่งขััน มวยปล้้ำ
ขนาด 15.5 x 31 ม. สููง 0.8 ม.
ราคา 6,500,000 บาท / ชุุด

13303-02UWW
เบาะมวยปล้้ำ XPE
ขนาด  12 x 12 ม. หนา 5 ซม.
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์มวยปล้�ำ นานาชาติ (UWW APPROVED)
ราคา 750,000 บาท / ชุุด

13303-01UWW
เบาะมวยปล้้ำ XPE
ขนาด  12 x 12 ม. หนา 6 ซม.
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์มวยปล้�ำ นานาชาติ (UWW APPROVED)
ราคา 800,000 บาท / ชุุด
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Wrestling

มวยปล้้ำ

90331-03

GR
BK

13401-01

สกอร์บอร์ดไฟฟ้า
ขนาด  ก 62 x ย 42 x ส 26  ซม.
ราคา 40,000 บาท / ชุด

O
W

13401-02

Size : 3XS-4XL

Size : 3XS-4XL

ชุุดมวยปล้้ำ ชาย

ชุุดมวยปล้้ำ หญิิง

(1 ชุุด ประกอบด้้วย สีีเทาและสีีดำ�ำ )
ราคา 1,500 บาท / ชุุด

(1 ชุุด ประกอบด้้วย สีีส้ม้ และสีีขาว)
ราคา 1,500 บาท/ ชุุด

R
BL
BK
13401-03

R
BL

R
BL

13401-04

13404-01

Size : S-2XL

Size : S-2XL

Size : 36-44

ชุุดมวยปล้้ำแข่่งขัันชาย VIVA

ชุุดมวยปล้้ำแข่่งขัันหญิิง VIVA

รองเท้้ามวยปล้้ำ

(สีีแดง / สีีน้ำำ��เงิิน)
ราคา 1,800 บาท / ชุุด

(สีีแดง / สีีน้ำำ��เงิิน)
ราคา 1,800 บาท / ชุุด

ราคา 4,900 บาท / คู่่�

13224-0130
13224-0140
13224-0150
13224-0160
13224-0170
13224-0280
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เป้้าหุ่่�นดััมมี่่� (Dummy) หนััง PU ขนาด 30 กิิโลกรััม
ราคา 13,000 บาท / ตััว

เป้้าหุ่่�นดััมมี่่� (Dummy) หนััง PU ขนาด 40 กิิโลกรััม
ราคา 15,000 บาท / ตััว

เป้้าหุ่่�นดััมมี่่� (Dummy) หนัังPU ขนาด 50 กิิโลกรััม
ราคา 16,000 บาท / ตััว

เป้้าหุ่่�นดััมมี่่� (Dummy) หนััง PU ขนาด 60 กิิโลกรััม
ราคา 17,000 บาท / ตััว

เป้้าหุ่่�นดััมมี่่� (Dummy) หนััง PU ขนาด 70 กิิโลกรััม
ราคา 18,000 บาท / ตััว

เป้้าหุ่่�นดััมมี่่� หนััง MICRO FIBER ขนาด 80 กิิโลกรััม
ราคา 29,000 บาท / ตััว
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กีีฬาเทควัันโด

Taekwondo
15301-014WTF
พืน้ สนามเทควันโด (XPE)
ขนาด 12 x 12 ม.  แผ่นขนาด 1 x 1 ม. หนา 30 มม.
จำ�นวน 144 ตร.ม.ปูแบบ 4 เหลีย่ ม (Square type)
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดโลก (WORLD TAEKWONDO)
ราคา 700,000 บาท / ชุด

15301-024WTF
พืน้ สนามเทควันโด (EVA)
ขนาด 12 x 12 ม.  แผ่นขนาด 1 x 1 ม. หนา 30 มม.
จำ�นวน 144 ตร.ม.ปูแบบ 4 เหลีย่ ม (Square type)
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดโลก (WORLD TAEKWONDO)
ราคา 500,000 บาท / ชุด

15301-038WTF
พืน้ สนามเทควันโด (XPE)
ขนาด 12 x 12 ม. แผ่นขนาด 1 x 1 ม. หนา 30 มม.
จำ�นวน 144 ตร.ม. ปูแบบ 8 เหลีย่ ม (Octagonal type)
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดโลก (WORLD TAEKWONDO)
ราคา 850,000 บาท / ชุด

15301-048WTF
พืน้ สนามเทควันโด (EVA)
ขนาด 12 x 12 ม. แผ่นขนาด 1 x 1 ม. หนา 30 มม.
จำ�นวน 144 ตร.ม. ปูแบบ 8 เหลีย่ ม (Octagonal type)
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดโลก (WORLD TAEKWONDO)
ราคา 550,000 บาท / ชุด

www.vivasunsports.com

63

เทควัันโด
15301-054WTF
พืน้ สนามเทควันโด (EVA)
ขนาด 12 x 12 ม. แผ่นขนาด 1 x 1 ม. หนา 25 มม. สีแดง/น้�ำ เงิน
จำ�นวน 144 ตร.ม. ปูแบบ 4 เหลีย่ ม (Square type)
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดโลก (WORLD TAEKWONDO)
ราคา 288,000 บาท / ชุด

15301-06
Taekwondo

พืน้ สนามเทควันโด (EVA)
ขนาด 12 x 12 ม. แผ่นขนาด 102 x 102 ซม. หนา 25 มม. สีแดง/เทา/น้�ำ เงิน
จำ�นวน 144 ตร.ม. แบบ 4 เหลีย่ ม (Square type)
ราคา 288,000 บาท / ชุด

15301-07
เวทีแข่งขันเทควันโด
ระบบ KNOCK DOWN พืน้ ไม้ PLYWOOD อย่างดี
ขนาด 15.5 x 15.5 ม. สูง 80 ซม.  
ราคา 3,000,000 บาท / เวที

90306-02
พืน้ EVA แบบจิก๊ ซอว์ ความหนาแน่นสูง
(High Density) ลาย Five Stripe
หนา 25 มม. ขนาด 100x100 ซม. สีด�ำ /เหลือง
ราคา 950 บาท / ตร.ม
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15306-01

90306-01

พืน้ EVA แบบจิก๊ ซอว์ ความหนาแน่นสูง
(High Density)

พืน้ EVA แบบจิก๊ ซอว์ ความหนาแน่นสูง
(High Density) ลาย Five Stripe

หนา 25 มม. ขนาด 102 x 102 ซม. สีแดง/เทา/น้�ำ เงิน
ราคา 1,100 บาท / แผ่น

หนา 25 มม. ขนาด 100 x 100 ซม. สีแดง/น้�ำ เงิน
ราคา 950 บาท / ตร.ม.

90306
พื้น EVA แบบจิ๊กซอว์ ความหนาแน่นสูง
(High Density) ขนาด 100x100 ซม.
หนา 12 มม. ราคา 360 บาท / ตร.ม
หนา 20 มม. ราคา 690 บาท / ตร.ม
หนา 30 มม. ราคา 1,070 บาท / ตร.ม
หนา 40 มม. ราคา 1,370 บาท / ตร.ม
หนา 50 มม. ราคา 3,740 บาท / ตร.ม

15106-01S-WTF
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย สำ�หรับแข่งขัน
WESING
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ
(WTF APPROVED)
เป้าป้องกันลำ�ตัวแบบ + เฮดการ์ด + สนับแขน
+ สนับแข้ง + กระจับ + ถุงใส่อปุ กรณ์
ราคา 6,500 บาท / ชุด
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R
BL
15101-01-WTF
เฮดการ์ด เทควันโด WESING
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ
(WTF APPROVED)
ราคา 2,200 บาท / ใบ

15106-03-WTF
ชุดเทควันโดเด็ก WESING
ความสูงขนาด 115-145 ซม. (เสือ้ ,กางเกง+เข็มขัด)  
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ
(WTF APPROVED)
ราคา 2,700 บาท / ชุด

15105-01WTF

15102-02

15106-02-WTF

เกราะป้องกันหน้าอกเทควันโด WESING
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ
(WTF APPROVED)
ราคา 3,200 บาท / อัน

15405-01
Size : XXS - 4XL

เข็มขดั เทควันโด WESING สีขาว/สีด�ำ
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ
(WTF APPROVED)
ราคา 500 บาท / เส้น

15104-01WTF

Size : S - 4XL

ชุดเทควันโด (เสือ้ ,กางเกง+เข็มขดั ) WESING
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ
(WTF APPROVED)
ราคา 3,200 บาท / ชุด

W
BK

15404-01
รองเท้าเทควันโด WESING
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ
(WTF APPROVED)
ราคา 3,800 บาท / คู่

15105-02WTF

สนับมือ เทควันโด WESING

สนับเท้าเทควันโด WESING

สนับแขนเทควันโด WESING หนัง PU

รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ
(WTF APPROVED)
ราคา 1,300 บาท / คู่

รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ
(WTF APPROVED)
ราคา 1,300 บาท / คู่

รุน่ A-1 หุม้ ถึงแขน รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์
เทควันโดนานาชาติ (WTF APPROVED)
ราคา 900 บาท / คู่
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Taekwondo

เทควัันโด

Taekwondo

เทควัันโด

15105-03WTF

15104-02WTF

15426-01

สนับแขนเทควันโด WESING

สนับแข้งเทควันโด WESING

กระจับ เทควันโด ชาย WESING

รุน่ B-1 หุม้ ถึงข้อมือ รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์
เทควันโดนานาชาติ (WTF APPROVED)
ราคา 1,200 บาท / คู่

รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ
(WTF APPROVED)
ราคา 1,500 บาท / คู่

รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ
(WTF APPROVED)
ราคา 650 บาท / อัน

15426-01

15227-05

15227-06

กระจับ เทควันโด หญิง WESING

เป้าถีบ เทควันโด WESING

เป้าเตะเล็ก WESING

รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ
(WTF APPROVED)
ราคา 550 บาท / อัน

แบบยาว หนัง PU 50x35x10 ซม.
ราคา 4,600 บาท

ขนาด 40x20x8 ซม.
ราคา 1,700 บาท

BK
R

15227-01
เป้าเตะเดี่ยว WESING
หนัง PU สีแดง/สีด�ำ
ราคา 1,200 บาท / อัน

15227-03
15227-02
เป้าเตะเดี่ยว WESING
หนัง Micro Fiber สีแดง/สีด�ำ
ราคา 1,600 บาท / อัน

เป้าเตะ คู่ WESING หนัง PU
ราคา 1,300 บาท / อัน

15227-04
เป้าเตะ คู่ WESING หนัง Micro Fiber
ราคา 1,700 บาท / อัน
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เทควัันโด
15244-011
ถุงทราย ใส่ขอ้ เท้า น้�ำ หนัก 1 กก.
ราคา 600 บาท / คู่

15244-012

15222-01
เป้าล่อเตะ เทควันโด VIVA

ถุงทราย ใส่ขอ้ เท้า น้�ำ หนัก 2 กก.
ราคา 700 บาท / คู่

15244-013

Taekwondo

สูง 166 ซม. รุน่ 2288S
ราคา 6,500 บาท / ชุด

ถุงทราย ใส่ขอ้ เท้า น้�ำ หนัก 3 กก.
ราคา 800 บาท / คู่

15107-03
เฮดการ์ดแข่งขัน
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ สีแดง/น้�ำ เงิน
ราคา 65,000 บาท / ใบ

15343-02

R
BL

15107-01
เกราะป้องกันลำ�ตัว แข่งขัน

R
BL

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ สีแดง/น้�ำ เงิน
ราคา 65,000 บาท / ตัว

15343-01

15107-02
สนับเท้า แข่งขัน
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ราคา 6,500 บาท / คู่

15456-01

กล่องให้คะแนนผูต้ ดั สิน

อุปกรณ์รบั สัญญาณวงจรอิเล็กทรอนิกส์

กระเป๋าใส่อปุ กรณ์ เทควันโด WESING

ราคา 69,000บาท / ชุด

ราคา 70,000บาท / ชุด

ราคา 550บาท / ใบ
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กีฬายูโด

Judo

14301-01IJF
พืน้ สนามแข่งขันยโู ด WESING
Judo

ขนาด 14 x 14 ม. x หนา 50 มม.
สหพันธ์ยโู ดนานาชาติรบั รอง (IJF)
ราคา  1,500,000 บาท / สนาม

14301-02
พืน้ สนามแข่งขันยโู ด
ขนาด 14 x 14 ม. x หนา 40 มม.
ราคา 990,000 บาท / สนาม

W
Size. M : 150 ซม.
Size. L : 160 ซม.
Size. XL : 170 ซม.

14401-01

BL
Size. M : 150 ซม.
Size. L : 160 ซม.
Size. XL : 170 ซม.

14401-02

ชุดยโู ดสีขาว ผ้าหนา 750 แกรม

ชุุดยูโู ดสีีน้ำ้ เงิิน ผ้้าหนา 750 แกรม.

ราคา 6,900 บาท / ชุด

ราคา 7,100 บาท / ชุด
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W
BL

14401-03
ชุุดยูโู ดแข่่งขััน WESING
สีีขาว Size. 0.5 - 5
ราคา 6,500 บาท / ชุุด
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ยูโด
13224-0130

เป้้าหุ่่�นดััมมี่่� (Dummy) หนััง PU ขนาด 30 กิิโลกรััม

13224-0140

เป้้าหุ่่�นดััมมี่่� (Dummy) หนััง PU ขนาด 40 กิิโลกรััม

13224-0150

เป้้าหุ่่�นดััมมี่่� (Dummy) หนััง PU ขนาด 50 กิิโลกรััม

13224-0160

เป้้าหุ่่�นดััมมี่่� (Dummy) หนััง PU ขนาด 60 กิิโลกรััม

13224-0170

เป้้าหุ่่�นดััมมี่่� (Dummy) หนััง PU ขนาด 70 กิิโลกรััม

13224-0280

เป้้าหุ่่�นดััมมี่่� (Dummy) หนััง MICRO FIBER ขนาด 80 กิิโลกรััม

ราคา 13,000 บาท / ตััว
ราคา 15,000 บาท / ตััว
ราคา 16,000 บาท / ตััว
ราคา 17,000 บาท / ตััว

Judo

ราคา 18,000 บาท / ตััว
ราคา 29,000 บาท / ตััว

90331-03
สกอร์บอร์ดไฟฟ้า
ขนาด ก 62 x ย 42 x ส 26 ซม.
ราคา 40,000 บาท / ชุด
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กีฬาคาราเต้

Karate

Karate

16301-01WKF

16301-02

สนามแข่งขันคาราเต้ Wesing

สนามแข่งขันคาราเต้ Wesing

(ขนาด ก 12 ม. x ย1 2 ม. x หนา 20 มม.)
แผ่น XPE ขนาด 1x1 ม. หนา 20 มม.
จำ�นวน 144 ตร.ม. ได้รบั การรับรองจากสหพันธ์
คาราเต้นานาชาติ  (WKF Approved)  
ราคา 550,000 บาท / สนาม

EVA ขนาด ก 12 x ย 12 ม. หนา 20 มม.
แผ่น XPE ขนาด 1x1 ม. หนา 20 มม.
จำ�นวน 144 ตร.ม
ราคา 288,000 บาท / สนาม

R
BL

16316-01
ธงคาราเต้ Wesing
สีแดง, สีน�ำ้ เงิน
ราคา 750 บาท / อัน

00-16100-01WKF

R
BL

Size : S, M, L

นวมคาราเต้ Wesing (Without thumb)
ได้รบั การรับรองจากสหพันธ์คาราเต้นานาชาติ
(WKF Approved)
ราคา 1,700 บาท / คู่

00-16100-02WKF

R
BL

Size : S, M, L

นวมคาราเต้ Wesing
ได้รบั การรับรองจากสหพันธ์คาราเต้นานาชาติ
(WKF Approved)
ราคา 1,700 บาท / คู่
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คาราเต้

16401-01160WKF
ชุดคาราเต้ พร้อมสายคาดเอว
16427-01WKF

ขนาดความสูง 160 -180 ซม.
ได้รบั การรับรองจากสหพันธ์คาราเต้นานาชาติ (WKF Approved)
ราคา 6,100 บาท / ชุด

Size : S, M, L

เกาะอกหญิง Wesing สีขาว

Karate

ได้รบั การรับรองจากสหพันธ์คาราเต้นานาชาติ
(WKF Approved)
ราคา 1,500 บาท / ตัว

16404-0140WKF
สายคาดเอวคาราเต้ Wesing เบอร์ 4, เบอร์ 4.5
R
BL
BK

ได้รบั การรับรองจากสหพันธ์คาราเต้นานาชาติ (WKF Approved)
ราคา 860 บาท / เส้น

16104-01WKF Size : S, M, L
สนับแข้งคาราเต้ Wesing
ได้รบั การรับรองจากสหพันธ์คาราเต้นานาชาติ (WKF Approved)
ราคา 3,600 บาท / คู่

R
BL

www.vivasunsports.com

71

กีฬาปันจักสีลัต

Pencak Silat
18303-01

เบาะ EVA ขนาด 1x2 เมตร
หุม้ หนังเทียม รุน่ PREMIUM
หนา 30 มม. ราคา 4,500 บาท / แผ่น
หนา 40 มม. ราคา 4,700 บาท / แผ่น
หนา 50 มม. ราคา 4,900 บาท / แผ่น
หนา 60 มม. ราคา 5,100 บาท / แผ่น
หนา 70 มม. ราคา 5,300 บาท / แผ่น
หนา 80 มม. ราคา 5,500 บาท / แผ่น
หนา 90 มม. ราคา 5,700 บาท / แผ่น
หนา 100 มม. ราคา 5,900 บาท / แผ่น

18303-02

เบาะ EVA ฝึกซ้อม ขนาด 1x2 เมตร
หุม้ หนังเทียม รุน่ ECO

Pencak Silat

หนา 30 มม. ราคา 3,200 บาท / แผ่น
หนา 40 มม. ราคา 3,400 บาท / แผ่น
หนา 50 มม. ราคา 3,600 บาท / แผ่น
หนา 60 มม. ราคา 3,800 บาท / แผ่น
หนา 70 มม. ราคา 4,000 บาท / แผ่น
หนา 80 มม. ราคา 4,200 บาท / แผ่น
หนา 90 มม. ราคา 4,400 บาท / แผ่น
หนา 100 มม. ราคา 4,600 บาท / แผ่น

18301-01
สนามแข่งขันกีฬาปันจักสีลตั
ขนาด 144 ตร.ม. 1 เบาะ มีขนาด 1 x 1 ม. หนา 5 ซม.
(สนามปันจักสีลตั 1 สนามมี 144 เบาะ)
ราคา 288,000 บาท / สนาม
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18401-01

BK

18401-02

ชุดปันจักสีลตั สำ�หรับแข่งขัน Size : S - M

ชุดสลินดง้ (ปันจัก ลีลา)

ราคา 1,800 บาท / ชุด

ราคา 2,400 บาท / ชุด

ชุดปันจักสีลตั สำ�หรับแข่งขัน Size : L-XXL
ราคา 2,100 บาท / ชุด
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ปันจักสีลัต

18221-0130100

18227-01

R
BL

18227-02

เป้ากวาดล่าง

เป้าสีเ่ หลี่ยมใหญ่ WESING

เป้าสีเ่ หลี่ยมใหญ่ VIVA

หนัง PU ขนาด 30 x 100 ซม.
ราคา 3,600 บาท / ใบ

หนัง PU ขนาด 50 x 35 x 10 ซม.
ราคา 4,600 บาท / อัน

หนัง PU
ราคา 2,300 บาท / อัน

18227-03
เป้าเตะโค้งงอ
18227-04
เป้าเตะโค้งงอ
หนัง PU ขนาด 40 x 60 x 10 ซม
ราคา 3,600 บาท / อัน

18104-01
สนับแข้ง หนัง PU พร้อมถุงใส่
ราคา 1,050 บาท / คู่

18439-01
มีด พร้อมถุงใส่

18113-01
กระบอง พร้อมถุงใส่

18105-02
สนับแขน หนัง PU พร้อมถุงใส่

ราคา 3,000 บาท / อัน

ราคา 2,400 บาท / อัน

ราคา 1,050 บาท / คู่

Pencak Silat

หนัง PU ขนาด 15 x 23 x 10 ซม
ราคา 3,000 บาท / อัน

18426-01
กระจับ
ราคา 840 บาท / ตัว

18102-01
เกราะป้องกัน ปันจักสีลตั VIVA หนัง PU SIZE : S
ราคา 2,400 บาท / ตัว

เกราะป้องกัน ปันจักสีลตั VIVA หนัง PU SIZE : M
ราคา 2,700 บาท / ตัว

เกราะป้องกัน ปันจักสีลตั VIVA หนัง PU SIZE : L
ราคา 3,000 บาท / ตัว

เกราะป้องกัน ปันจักสีลตั VIVA หนัง PU SIZE : XL
ราคา 3,300 บาท / ตัว
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กีฬากรีฑา

Athletics

21301-01WA ลู่่�วิ่่ง� ยางสัังเคราะห์์ ระบบ Full PU

รัับรองมาตรฐานโดย สหพัันธ์์สมาคมกรีีฑานานาชาติิ (IAAF หรืือ WA)
ราคา 2,500 บาท / ตร.ม

21301-02WA ลู่่�วิ่่ง� ยางสัังเคราะห์์ ระบบ Sandwich

รัับรองมาตรฐานโดย สหพัันธ์์สมาคมกรีีฑานานาชาติิ (IAAF หรืือ WA)
ราคา 1,800 บาท / ตร.ม

21301-03

ลู่่�วิ่่ง� ยางสัังเคราะห์์ ระบบ Spray Coat
ราคา 1,500 บาท / ตร.ม

Athletics

ลููกทุ่่�มแข่่งขััน สแตนเลส รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
21120-0140WA

หนััก 3 กก. ราคา 5,400 บาท / ลููก

21120-0172WA

หนััก 7.26 กก. ราคา 5,500 บาท / ลููก

ลููกทุ่่�มแข่่งขััน เหล็็ก รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
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21120-0230WA

หนััก 3 กก. ราคา 1,500 บาท / ลููก

21120-0240WA

หนััก 4 กก. ราคา 1,700 บาท / ลููก

21120-0250WA

หนััก 5 กก. ราคา 1,900 บาท / ลููก

21120-0260WA
21120-0272WA

หนััก 6 กก. ราคา 2,100 บาท / ลููก
หนััก 7.26 กก. ราคา 2,200 บาท / ลููก
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กรีฑา

ลููกทุ่่�มฝึึกซ้้อม
21120-0336
21120-0340

หนััก 3.63 กก. ราคา 850 บาท / ลููก

21120-0345
21120-0350
21120-0354
21120-0360
21120-0372

หนััก 4.5 กก. ราคา 1,000 บาท / ลููก

หนััก 4 กก. ราคา 950 บาท / ลููก
หนััก 5 กก. ราคา 1,200 บาท / ลููก
หนััก 5.45 กก. ราคา 1,300 บาท / ลููก
หนััก 6 กก. ราคา 1,400 บาท / ลููก
หนััก 7.26 กก. ราคา 1,600 บาท / ลููก

จัักรขว้้างไฟเบอร์์ 89% Rim Weight ขอบทองเหลืือง
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
21121-0110WA

หนััก 1 กก. ราคา 5,700 บาท / อััน

21121-0120WA

หนััก 2 กก.ราคา 7,700 บาท / อััน

จัักรขว้้างไฟเบอร์์ รุ่่�น High Spin รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
21121-0210WA

หนััก 1 กก. ราคา 1,500 บาท / อััน

21121-0215WA

หนััก 1.5  กก.ราคา 1,700 บาท / อััน

21121-0217WA

หนััก 1.75 กก. ราคา 1,900 บาท / อััน

21121-0220WA

หนััก 2 กก.ราคา 2,100 บาท / อััน
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21121-0310WA

หนััก 1 กก. ราคา 1,500 บาท / อััน

21121-0315WA

หนััก 1.5  กก.ราคา 1,700 บาท / อััน

21121-0317WA

หนััก 1.75 กก. ราคา 1,900 บาท / อััน

21121-0320WA

หนััก 2 กก.ราคา 2,100 บาท / อััน

21121-0410
21121-0415
21121-0420

จัักรขว้้างยาง หนััก 1 กก. ราคา 210 บาท / อััน
จัักรขว้้างยาง หนััก 1.5 กก. ราคา 240 บาท / อััน
จัักรขว้้างยาง หนััก 2 กก. ราคา 300 บาท / อััน

21121-0510
21121-0515
21121-0520

จัักรขว้้างไม้้ หนััก 1 กก. ราคา 1,400 บาท / อััน
จัักรขว้้างไม้้ หนััก 1.5 กก. ราคา 1,600 บาท / อััน
จัักรขว้้างไม้้ หนััก 2 กก. ราคา 1,900 บาท / อััน

Athletics

จัักรขว้้างไฟเบอร์์ รุ่่�น Low Spin รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
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21122-0140WA

ลููกฆ้้อนเหล็็กชุุบอย่่างดีี น้้ำหนััก 4.0 กิิโลกรััม (ป้้องกัันสนิิม)

21122-0150WA

ลููกฆ้้อนเหล็็กชุุบอย่่างดีี น้้ำหนััก 5.0 กิิโลกรััม (ป้้องกัันสนิิม)

21122-0160WA

ลููกฆ้้อนเหล็็กชุุบอย่่างดีี น้้ำหนััก 6.0 กิิโลกรััม (ป้้องกัันสนิิม)

21122-0172WA

ลููกฆ้้อนเหล็็กชุุบอย่่างดีี น้้ำหนััก 7.26 กิิโลกรััม (ป้้องกัันสนิิม)

21122-0230WA

ลููกฆ้้อน น้้ำหนััก 3.0 กิิโลกรััม

21122-0240WA

ลููกฆ้้อน น้้ำหนััก 4.0 กิิโลกรััม

21122-0250WA

ลููกฆ้้อน น้้ำหนััก 5.0 กิิโลกรััม

21122-0260WA

ลููกฆ้้อน น้้ำหนััก 6.0 กิิโลกรััม

21122-0272WA

ลููกฆ้้อน น้้ำหนััก 7.26 กิิโลกรััม

รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 6,100 บาท / ลููก
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 6,500 บาท / ลููก
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 7,500 บาท / ลููก
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 9,000 บาท / ลููก

รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 1,450 บาท / ลููก
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 2,000 บาท / ลููก
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 2,400 บาท / ลููก
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 2,700 บาท / ลููก
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 3,800 บาท / ลููก

21425-01R
ถุุงมืือขว้้างลููกฆ้้อน
ข้้างซ้้าย SIZE : S, M , L , XL
ราคา 600 บาท / ข้้าง

21425-01L

21123-01

ถุุงมืือขว้้างลููกฆ้้อน

สตาร์์ทติ้้�งบล็็อกฝึึกซ้้อม

ข้้างขวา SIZE : S, M , L , XL
ราคา 600 บาท / ข้้าง

สำำ�หรัับพื้้�นทุุกประเภท
ราคา 2,500 บาท / ชุุด

21123-02
สตาร์์ทติ้้�งบล็็อก แข่่งขััน
สำำ�หรัับพื้้�นทุุกประเภท รุ่่�น PRO-PLUS
ราคา 8,900 บาท / ชุุด
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21124-01S6WA

คธาวิ่่ง� ผลััด อลููมิเิ นีียม 6 อััน

21124-01S8WA

คธาวิ่่ง� ผลััด อลููมิเิ นีียม 8 อััน

21124-02S6WA

คธาวิ่่ง� ผลััด พลาสติิก 6 อััน

21124-02S8WA

คธาวิ่่ง� ผลััด พลาสติิก 8 อััน

21123-03WA
สตาร์์ทติ้้�งบล็็อก แข่่งขััน
สำำ�หรัับพื้้�นทุุกประเภท รุ่่�น New Oympic Mark I
รัับรองมาตรฐานโดย World Athletic
ราคา 8,300 บาท / ชุุด

21123-04
สตาร์์ทติ้้�งบล็็อก ฝึึกซ้้อม

รั้้�วกระโดด ฝึึกซ้้อม
ราคา 1,900 บาท / ชุุด

รัับรองมาตรฐานโดย World Athletic
ราคา 1,200 บาท / ชุุด

ราคา 420 บาท / ชุุด
ราคา 600 บาท / ชุุด

21125-03WA
รั้้�วกระโดดแข่่งขััน แบบพัับไม่่ ได้้
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 5,200 บาท / ชุุด

Athletics

สำำ�หรัับโรงเรีียน / มืือสมััครเล่่น
ราคา 800 บาท / ชุุด

21125-01

รัับรองมาตรฐานโดย World Athletic
ราคา 900 บาท / ชุุด

21125-02H
รั้้�วกระโดด ล้้มลุกุ
ปรัับสููงต่ำำ�� 5 ระดัับ (0.762 - 1.067 ม.)
ราคา 5,000 บาท / ชุุด

21125-04WA

21126-01WA

รั้้�วกระโดดแข่่งขััน แบบพัับได้้

รั้้�ววิิบาก

รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 5,500 บาท / ชุุด

รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 37,000 บาท / ชุุด

21125-02L
รั้้�วกระโดด ล้้มลุกุ สำหรัับเด็็ก
ปรัับสููงต่ำำ�� 5 ระดัับ (0.45 - 0.686 ม.)
ราคา 4,000 บาท / ชุุด
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21303-01600WA

21127-01880WA

แหลนแข่่งขััน หนััก 800 กรััม ระยะ 80 ม.

21127-01780WA

แหลนแข่่งขััน หนััก 700 กรััม ระยะ 80 ม.

21127-01680WA

แหลนแข่่งขััน หนััก 600 กรััม ระยะ 80 ม.

21127-01540WA

แหลนแข่่งขััน หนััก 500 กรััม ระยะ 40 ม.

21305-01600

รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 14,000 บาท / ชุุด
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 13,000 บาท / ชุุด
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 12,000 บาท / ชุุด
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 9,000 บาท / ชุุด

21128-01WA

เบาะโดดสููง

ชุุดคลุุมกันฝน
ั เบาะกระโดดสููง

เสากระโดดสููง

ขนาด 600x400x70 ซม.   
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 450,000 บาท / ชุุด

ขนาด 600x400x77 ซม.  
ราคา 45,000 บาท / ชุุด

ปรัับสููง-ต่ำำ�� 115 - 265 ซม.
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 50,000 บาท / ชุุด

21128-02WA

21128-03WA

21128-04

เสากระโดดสููง

เสากระโดดสููง

เสากระโดดสููง

ปรัับสููง-ต่ำำ�� 160-270  ซม.
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 27,000 บาท / ชุุด

ปรัับสููง-ต่ำำ�� 70-260 ซม.
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 13,500 บาท / ชุุด

ปรัับสููง-ต่ำำ�� 30-200 ซม.   
ราคา 4,500 บาท / ชุุด
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21303-02600WA เบาะกระโดดค้้ำ

ขนาด 600x800x80 ซม. รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World
Athletics)
ราคา 780,000 บาท / ชุุด

21305-02600

21303-03680

21305-03680

21130-0140WA

21130-0145WA

ชุุดคลุุมกันฝน
ั เบาะกระโดดค้้ำ
ขนาด 600x800x80 ซม.
ราคา 47,000 บาท / ชุุด

เบาะกระโดดค้้ำ
ขนาด 600x800x80 ซม.
ราคา 630,000 บาท / ชุุด

ชุุดคลุุมกันฝน
ั เบาะกระโดดค้้ำ
ขนาด 680x500x80 ซม.
ราคา 38,000 บาท / ชุุด

21131-01WA

ไม้้พาด ไฟเบอร์์กลาส ยาว 4.5 ม.

ขอบลู่่� กรีีฑา

รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World
Athletics)
ราคา 2,800 บาท / ชุุด

รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World
Athletics)
ราคา 3,200 บาท / ชุุด

รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 530,000 บาท / ชุุด

Athletics

ไม้้พาด ไฟเบอร์์กลาส ยาว 4 ม.

21129-01WA
เสากระโดดค้้ำ
ปรัับสููง-ต่ำำ�� 366-640 ซม.   
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 68,000 บาท / ชุุด
www.vivasunsports.com

21129-02

21310-01WA

เสากระโดดค้้ำ

กรงขว้้าง จัักร-ฆ้้อน แบบ 2 in 1

ปรัับสููง-ต่ำำ�� 366-640 ซม.
ราคา 18,000 บาท / ชุุด

รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 1,150,000 บาท / ชุุด
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21310-02WA

21338-01

กรงขว้้าง จัักร
รัับรองมาตรฐานโดยกรีีฑาโลก (World Athletics)
ราคา 435,000 บาท / ชุุด

Athletics

21339-01

21337-01

เสาหลัักชััย

แท่่นรับั รางวััล

ราคา 10,000 บาท / คู่่�

ราคา 23,000 บาท / ชุุด

21339-02

ป้้ายบอกรอบ พร้้อมระฆััง

ป้้ายบอกสถิิติปิ ระเภทลาน

ราคา 25,000 บาท / ชุุด

ราคา 73,000 บาท / ชุุด

21341-01
กล่่องบอกระยะ
(พุ่่�งแหลน-ลููกทุ่่�มน้ำำ��หนััก) สููง 41 ซม.
ราคา 2,500 บาท / กล่่อง
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21341-02
กล่่องประจำช่่องวิ่่ง�
สููง 31 ซม.
ราคา 1,400 บาท / กล่่อง

21340-01
Take-off Marker
(เครื่่�องหมาย Take-off สำำ�หรัับการกระโดดไกล)
ราคา 2,100 บาท / ชุุด

21342-0130

เทปวััดระยะ ไฟเบอร์์กลาส 30 ม. (OPEN REEL)

21342-0150

เทปวััดระยะ ไฟเบอร์์กลาส 50 ม. (OPEN REEL)

21342-01100

เทปวััดระยะ ไฟเบอร์์กลาส 100 ม. (OPEN REEL)

ราคา 800 บาท / อััน
ราคา 1,300 บาท / อััน
ราคา 2,300 บาท / อััน
www.vivasunsports.com
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21342-0230

เทปวััดระยะเหล็็ก 30 ม. (OPEN REEL)

21342-0250

เทปวััดระยะเหล็็ก 50 ม. (OPEN REEL)

21342-02100

เทปวััดระยะเหล็็ก 100 ม. (OPEN REEL)

ราคา 1,200 บาท / อััน
ราคา 1,900 บาท / อััน
ราคา 3,900 บาท / อััน

21351-02
รถบรรทุุก จัักร-ทุ่่�ม-แหลน

(ใส่่ได้้ 30 อััน)
ราคา 7,000 บาท /คััน

(แหลน 12 อััน / ลููกทุ่่�ม 12 ลููก / จัักร 30 อััน )
ราคา 6,800 บาท /คััน

(ลููกทุ่่�ม 12 ลููก / จัักร 30 อััน )
ราคา 5,500 บาท /คััน

21351-04
รถบรรทุุก ฆ้้อน
(ใส่่ได้้ 18 อััน)  
ราคา 5,700 บาท /คััน

Athletics

21351-03
รถบรรทุุก จัักร-ทุ่่�ม

21351-01
รถบรรทุุกแหลน

21351-05S10
รถบรรทุุกรั้้�วกระโดด 10 อััน
ราคา 9,900 บาท /คััน

21351-05S20
รถบรรทุุกรั้้�วกระโดด 20 อััน
ราคา 12,000 บาท /คััน

21351-06
รถบรรทุุก สตาร์์ทติ้้�งบล็็อก 10 อััน
ราคา 6,400 บาท /คััน
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24240-0101

เมดิิซีนี บอล ยาง น้้ำหนััก 1 ก.ก. ราคา 800 บาท / ลููก

24240-0102

เมดิิซีนี บอล ยาง น้้ำหนััก 2 ก.ก. ราคา 1,000 บาท / ลููก

24240-0103

เมดิิซีนี บอล ยาง น้้ำหนััก 3 ก.ก. ราคา 1,300 บาท / ลููก

24240-0104

เมดิิซีนี บอล ยาง น้้ำหนััก 4 ก.ก. ราคา 1,600 บาท / ลููก

24240-0105

เมดิิซีนี บอล ยาง น้้ำหนััก 5 ก.ก. ราคา1,900 บาท / ลููก

24240-0106

เมดิิซีนี บอล ยาง น้้ำหนััก 6 ก.ก. ราคา 2,200 บาท / ลููก

24240-0107

เมดิิซีนี บอล ยาง น้้ำหนััก 7 ก.ก. ราคา 2,500 บาท / ลููก

24240-0108

เมดิิซีนี บอล ยาง น้้ำหนััก 8 ก.ก. ราคา 2,800 บาท / ลููก

24240-0109

เมดิิซีนี บอล ยาง น้้ำหนััก 9 ก.ก. ราคา 3,100 บาท / ลููก

24240-0110

เมดิิซีนี บอล ยาง น้้ำหนััก 10 ก.ก. ราคา 3,400 บาท / ลููก

24240-0201

เมดิิซีนี บอล หนัังเย็็บ น้้ำหนััก 1 ก.ก. ราคา 850 บาท / ลููก

24240-0202

เมดิิซีนี บอล หนัังเย็็บ น้้ำหนััก 2 ก.ก. ราคา 1,050 บาท / ลููก

24240-0203

เมดิิซีนี บอล หนัังเย็็บ น้้ำหนััก 3 ก.ก. ราคา 1,250 บาท / ลููก

24240-0204

เมดิิซีนี บอล หนัังเย็็บ น้้ำหนััก 4 ก.ก. ราคา 1,450 บาท / ลููก

24240-0205

เมดิิซีนี บอล หนัังเย็็บ น้้ำหนััก 5 ก.ก. ราคา1,650 บาท / ลููก

24240-0206

เมดิิซีนี บอล หนัังเย็็บ น้้ำหนััก 6 ก.ก. ราคา 1,850 บาท / ลููก

24240-0305

สแลมบอลยาง น้้ำหนััก 5 ก.ก. ราคา 1,650 บาท / ลููก

24240-0307

สแลมบอลยาง น้้ำหนััก 7 ก.ก. ราคา 1,900 บาท / ลููก
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24241-0104

เคตเทิิลเบลล์์ น้้ำหนััก 4 ก.ก. ราคา 1,300 บาท / ลููก

24241-0106

เคตเทิิลเบลล์์ น้้ำหนััก 6 ก.ก. ราคา 1,500 บาท / ลููก

24241-0108

เคตเทิิลเบลล์์ น้้ำหนััก 8 ก.ก. ราคา 1,700 บาท / ลููก

24241-0112

เคตเทิิลเบลล์์ น้้ำหนััก 12 ก.ก. ราคา 2,500 บาท / ลููก

24241-0116

เคตเทิิลเบลล์์ น้้ำหนััก 16 ก.ก. ราคา 2,990 บาท / ลููก

24241-0124

เคตเทิิลเบลล์์ น้้ำหนััก 24 ก.ก. ราคา 3,990 บาท / ลููก

24241-0132

เคตเทิิลเบลล์์ น้้ำหนััก 32 ก.ก. ราคา 4,990 บาท / ลููก

24247-01140
บาร์์เบล เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 140 ก.ก.
ราคา 95,000 บาท / ชุุด

24247-01182
บาร์์เบล เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 182 ก.ก.
ราคา 111,000 บาท / ชุุด

24458-02
ชั้้�นวางเมดิิซีนี บอล 5 ลููก ตั้้�งแต่่ 1 - 10 กก.
ราคา 2,500 บาท / ชุุด

24458-03
ชั้้�นวางเมดิิซีนี บอล 8 ลููก ตั้้�งแต่่ 1 - 10 กก.
ราคา 3,800 บาท / ชุุด

24247-01186
บาร์์เบล เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 186 ก.ก.
ราคา 125,000 บาท / ชุุด

Fitness

24247-021528
คานบาร์์เบลเกลีียวล็็อคชุุบโครเมี่่�ยม
ยาว 1.5 ม. เส้้นผ่่าศููนย์์กลาง 28 มม.
ราคา 1,900 บาท / ชุุด

24247-021525
คานบาร์์เบลแบบหยัักเกลีียวล็็อกชุุบโครเมี่่�ยม
ยาว 1.5 ม. เส้้นผ่่าศููนย์์กลาง 25 มม.
ราคา 1,700 บาท / ชุุด

www.vivasunsports.com
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24248-0105

แผ่่นยกน้้ำหนััก น้้ำหนััก 0.5 ก.ก. ราคา 180 บาท / แผ่่น

24248-0112

แผ่่นยกน้้ำหนััก น้้ำหนััก 1.25 ก.ก. ราคา 350 บาท / แผ่่น

24248-0125

แผ่่นยกน้้ำหนััก น้้ำหนััก 2.5 ก.ก. ราคา 600 บาท / แผ่่น

24248-0150

แผ่่นยกน้้ำหนััก น้้ำหนััก 5 ก.ก. ราคา 1,500 บาท / แผ่่น

24248-01100 แผ่่นยกน้้ำหนััก น้้ำหนััก 10 ก.ก. ราคา 2,500 บาท / แผ่่น
24248-01150 แผ่่นยกน้้ำหนััก น้้ำหนััก 15 ก.ก. ราคา 3,500 บาท / แผ่่น
24248-0205

แผ่่นยกน้้ำหนััก ยาง น้้ำหนััก 0.5 ก.ก. ราคา 150 บาท / แผ่่น

24248-0212

แผ่่นยกน้้ำหนััก ยาง น้้ำหนััก 1.25 ก.ก. ราคา 270 บาท / แผ่่น

24248-0225

แผ่่นยกน้้ำหนััก ยาง น้้ำหนััก 2.5 ก.ก. ราคา 450 บาท / แผ่่น

24248-0250

แผ่่นยกน้้ำหนััก ยาง น้้ำหนััก 5 ก.ก. ราคา 850 บาท / แผ่่น

24248-02100 แผ่่นยกน้้ำหนััก ยาง น้้ำหนััก 10 ก.ก. ราคา 1,700 บาท / แผ่่น
24248-02150 แผ่่นยกน้้ำหนััก ยาง น้้ำหนััก 15 ก.ก. ราคา 2,700 บาท / แผ่่น
24248-0305

แผ่่นยกน้้ำหนััก เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 0.5 ก.ก. ราคา 180 บาท / แผ่่น

24248-0312

แผ่่นยกน้้ำหนััก เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 1.25 ก.ก. ราคา 350 บาท / แผ่่น

24248-0325

แผ่่นยกน้้ำหนััก เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 2.5 ก.ก. ราคา 600 บาท / แผ่่น

24248-0350

แผ่่นยกน้้ำหนััก เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 5 ก.ก. ราคา 1,500 บาท / แผ่่น

24248-03100 แผ่่นยกน้้ำหนััก เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 10 ก.ก. ราคา 2,500 บาท / แผ่่น

Fitness

24248-03150 แผ่่นยกน้้ำหนััก เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 15 ก.ก. ราคา 3,500 บาท / แผ่่น
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24242-0101

ดััมเบล พลาสติิก แบบบรรจุุทราย น้้ำหนััก 1 ก.ก.

24242-0102

ดััมเบล พลาสติิก แบบบรรจุุทราย น้้ำหนััก 2 ก.ก.

24242-0103

ดััมเบล พลาสติิก แบบบรรจุุทราย น้้ำหนััก 3 ก.ก.

24242-0104

ดััมเบล พลาสติิก แบบบรรจุุทราย น้้ำหนััก 4 ก.ก.

ราคา 250 บาท / อััน
ราคา 300 บาท / อััน
ราคา 350 บาท / อััน
ราคา 400 บาท / อััน
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24243-0101
24243-0102
24243-0103
24243-0104
24243-0105
24243-0106
24243-0107
24243-0108
24243-0109
24243-0110

ดััมเบล เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 1 กก. ราคา 300 บาท / อััน
ดััมเบล เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 2 กก. ราคา 600 บาท / อััน
ดััมเบล เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 3 กก. ราคา 900 บาท / อััน
ดััมเบล เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 4 กก. ราคา 1,200 บาท / อััน
ดััมเบล เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 5 กก. ราคา 1,500 บาท / อััน
ดััมเบล เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 6 กก. ราคา 1,800 บาท / อััน
ดััมเบล เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 7 กก. ราคา 2,100 บาท / อััน
ดััมเบล เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 8 กก. ราคา 2,400 บาท / อััน
ดััมเบล เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 9 กก. ราคา 3,000 บาท / อััน
ดััมเบล เหล็็กชุุบ น้้ำหนััก 10 กก. ราคา 3,300 บาท / อััน

24243-02
ดััมเบล แบบปรัับระดัับได้้ น้้ำหนัักรวม 10.5 กก.
ราคา 3,600 บาท / ชุุด

24406-01
Size : M-XXL
เข็็มขัดั ยกน้้ำหนััก ไซส์์ M-XXL

Fitness

ราคา 450 บาท / เส้้น

24458-01
ชั้้�นวางดััมเบล 7 คู่่�

24458-04
ชั้้�นวาง DRAX Multi Rack รุ่่�น TWF305

ราคา 4,800 บาท / ชุุด

ราคา 309,000 บาท / ชุุด
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24458-05
ชั้้�นวางดััมเบล DRAX Two Tier
Dumbell Rack รุ่่�น TWF402
ราคา 78,000 บาท / ชุุด
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24244-0105
ถุุงทราย ข้้อมืือ 0.5 ก.ก.
ราคา 420 บาท / คู่่�

24458-06
ชั้้�นวางบาร์์เบล DRAX Barbell
Rack รุ่่�น TWF404
ราคา 82,000 บาท / ชุุด

24246-02
ที่่�วิดพื้้�น
ิ
PUSH UP BAR

SL
BK

24244-0110
ถุุงทราย ข้้อมืือ 1 ก.ก.

ราคา 590 บาท / คู่่�

ราคา 750 บาท / คู่่�

24244-0305
ถุุงทรายยกน้้ำหนััก น้้ำหนััก 5 ก.ก.

24244-0310
ถุุงทรายยกน้้ำหนััก น้้ำหนััก 10 ก.ก.

24244-0205
ถุุงทราย ข้้อเท้้า 0.5 ก.ก.
ราคา 420 บาท / คู่่�

24244-0210
ถุุงทราย ข้้อเท้้า 1 ก.ก.

ราคา 2,300 บาท / อััน

ราคา 2,500 บาท / อััน

24249-01
จานทวิิส บริิหาร มีีปุ่่มน
� วดเท้้า

24210-01
สายยางบริิหาร

Fitness

ราคา 750 บาท / คู่่�

24250-01
ชุุดฝึึกกัับลููกเมดิิซีนี บอล
MEDICINE BALL REBOUNDER
ราคา 4,500 บาท / ชุุด
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ราคา 400 บาท / อััน

ราคา 1,200 บาท / ชุุด
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24430-01
ที่่�รัดั ข้้อศอก สีีดำ

24421-01
ถุุงมืือ ออกกำลัังกาย รุ่่�น GOLD

24421-02
ถุุงมืือ ออกกำลัังกาย รุ่่�น PACER

ราคา 180 บาท / คู่่�

ราคา 250 บาท / คู่่�

ราคา 159 บาท / ชิ้้�น

24430-02
ที่่�รัดั ข้้อศอก สีีขาว

24431-01
ที่่�รัดั เข่่า รุ่่�น GOLD

24431-02
ที่่�รัดั เข่่า รุ่่�น ECONOMY

ราคา 150 บาท / ชิ้้�น

ราคา 150 บาท / ชิ้้�น

ราคา 95 บาท / ชิ้้�น

24432-01
ที่่�รัดั ข้้อเท้้า ANKLE รุ่่�น ECONOMY
ราคา 95 บาท / ชิ้้�น

Fitness

24432-02
ที่่�รัดั ข้้อเท้้า ANKLE รุ่่�น GOLDY
ราคา 150 บาท / ชิ้้�น

www.vivasunsports.com
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24140-13
ลู่่�วิ่่ง� ไฟฟ้้า FM t8.9 Treadmill

24140-14
ลู่่�วิ่่ง� ไฟฟ้้า DRAX REDON NR20X

ราคา 512,500 บาท / เครื่่�อง

ราคา 425,000 บาท / เครื่่�อง

24140-12
ลู่่�วิ่่ง� ไฟฟ้้า IMPETUS Zen5000U
Treadmill 4.5HP

24140-01
ลู่่�วิ่่ง� ไฟฟ้้า MATRIX รุ่่�น TF30XR

24140-02
ลู่่�วิ่่ง� ไฟฟ้้า HORIZON รุ่่�น ELITE T7.1

24140-03
ลู่่�วิ่่ง� ไฟฟ้้า HORIZON รุ่่�น ELITE T5.11

ราคา 99,000 บาท / เครื่่�อง

ราคา 84,900 บาท / เครื่่�อง

ราคา 74,900 บาท / เครื่่�อง

24140-04
ลู่่�วิ่่ง� ไฟฟ้้า HORIZON รุ่่�น 7.0AT

24140-05
ลู่่�วิ่่ง� ไฟฟ้้า HORIZON รุ่่�น OMEGA Z

24140-06
ลู่่�วิ่่ง� ไฟฟ้้า HORIZON รุ่่�น ADVENTURE 3

ราคา 59,900 บาท / เครื่่�อง

ราคา 52,900 บาท / เครื่่�อง

ราคา 49,900 บาท / เครื่่�อง

Fitness

ราคา 145,000 บาท / เครื่่�อง
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24140-08
ลู่่�วิ่่ง� ไฟฟ้้า HORIZON รุ่่�น T-R01

24140-09
ลู่่�วิ่่ง� ไฟฟ้้า TEMPO รุ่่�น T77

ราคา 39,900 บาท / เครื่่�อง

ราคา 16,900 บาท / เครื่่�อง

ราคา 29,900 บาท / เครื่่�อง

24140-10
ลู่่�วิ่่ง� ไฟฟ้้า TEMPO รุ่่�น T82

24140-11
ลู่่�วิ่่ง� ไฟฟ้้า TEMPO รุ่่�น T81

24142-08
เครื่่อ� งเดิินวงรีี FM e8.9 Elliptical

ราคา 21,900 บาท / เครื่่�อง

ราคา 17,900 บาท / เครื่่�อง

ราคา 470,000 บาท / เครื่่�อง

24142-09
เครื่่อ� งเดิินวงรีี DRAX Elliptical DE6

24142-07
เครื่่อ� งเดิินวงรีี IMPETUS Elliptical
IE500 GEN

24142-01
เครื่่อ� งเดิินวงรีี MATRIX รุ่่�น E30XR

Fitness

24140-07
ลู่่�วิ่่ง� ไฟฟ้้า HORIZON รุ่่�น T101

ราคา 305,000 บาท / เครื่่�อง

www.vivasunsports.com

ราคา 115,000 บาท / เครื่่�อง

ราคา 79,900 บาท / เครื่่�อง
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24142-03
เครื่่อ� งเดิินวงรีี HORIZON รุ่่�น ANDES 5

24142-04
เครื่่อ� งเดิินวงรีี HORIZON รุ่่�น ANDES 3

ราคา 42,900 บาท / เครื่่�อง

ราคา 39,900 บาท / เครื่่�อง

ราคา 34,900 บาท / เครื่่�อง

24142-05
เครื่่อ� งเดิินวงรีี HORIZON รุ่่�น EX59-02

24142-06
24141-15
เครื่่อ� งเดิินวงรีี HORIZON รุ่่�น SYROS PRO จัักรยานเอนปั่่�น FM r8.9 Recumbent Bike

ราคา 32,900 บาท / เครื่่�อง

ราคา 19,900 บาท / เครื่่�อง

ราคา 290,000 บาท / เครื่่�อง

24141-17
จัักรยานเอนปั่่�น DRAX Recumbent
TBR9000

24141-12
จัักรยานเอนปั่่�น IMPETUS Recumbent
Bike IR6500 Mag

24141-11
จัักรยานเอนปั่่�น IMPETUS Elliptical
IE6800 Mag

ราคา 195,000 บาท / เครื่่�อง

ราคา 145,000 บาท / เครื่่�อง

ราคา 135,000 บาท / เครื่่�อง

Fitness

24142-02
เครื่่อ� งเดิินวงรีี HORIZON รุ่่�น HT5.0
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24141-09
จัักรยานเอนปั่่�น IMPETUS Recumbent
Bike IR500 GEN

24141-10
จัักรยานเอนปั่่�น IMPETUS Upright
Bike IV500 GEN

ราคา 79,000 บาท / เครื่่�อง

ราคา 65,000 บาท / เครื่่�อง

24141-02
จัักรยานเอนปั่่�น HORIZON
รุ่่�น COMFORT R

24141-16
จัักรยานนั่่�งปั่่น� FM u8.9 Upright Bike
ราคา 265,000 บาท / เครื่่�อง

ราคา 69,900 บาท / เครื่่�อง

24141-18
จัักรยานนั่่�งปั่่น� DRAX Upright Bike
TBU 9000
ราคา 175,000 บาท / เครื่่�อง

Fitness

ราคา 29,900 บาท / เครื่่�อง

24141-01
จัักรยานเอนปั่่�น MATRIX รุ่่�น R30XR

24141-14
จัักรยานนั่่�งปั่่น� IMPETUS Air Bike
(Self-Powered and Batteries)

24141-13
จัักรยานนั่่�งปั่่น� IMPETUS Upright Bike
IV6500 Mag

ราคา 116,500 บาท / เครื่่�อง

ราคา 105,000 บาท / เครื่่�อง

www.vivasunsports.com

24141-03
จัักรยานนั่่�งปั่่น� MATRIX รุ่่�น U30XR
ราคา 59,900 บาท / เครื่่�อง
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24141-04
24141-05
24141-06
จัักรยานนั่่�งปั่่น� HORIZON รุ่่�น COMFORT 5 จัักรยานนั่่�งปั่่น� HORIZON รุ่่�น COMFORT 3 จัักรยานนั่่�งปั่่น� HORIZON รุ่่�น PAROS PRO
ราคา 18,900 บาท / เครื่่�อง

ราคา 14,900 บาท / เครื่่�อง

24141-07
จัักรยานเสืือหมอบ HORIZON
รุ่่�น GR6 + CONSOLE

24141-08
จัักรยานเสืือหมอบ HORIZON
รุ่่�น GR3 + CONSOLE

24148-02
เครื่่อ� งกรรเชีียงบก IMPETUS Hiit Rower
(Self-Powered and Batteries)

ราคา 35,900 บาท / เครื่่�อง

ราคา 19,900 บาท / เครื่่�อง

ราคา 116,500 บาท / เครื่่�อง

24148-01
เครื่่อ� งกรรเชีียงบก IMPETUS Rower
IA6800 Mag

24143-03
24143-04
ชุุดบริิหารกล้้ามเนื้้�อ FM Dual Cable Cross ชุุดบริิหารกล้้ามเนื้้�อ FM Dual Cable Cross
Lite G624
Lite G424

ราคา 95,000 บาท / เครื่่�อง

ราคา 739,000 บาท / เครื่่�อง

Fitness

ราคา 22,900 บาท / เครื่่�อง
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24143-13
DRAX Synergy Power Climer w/CVT
SAPCL

24143-14
DRAX Synergy Power Swim/Paddle
Ergometer w/CVT SAPSP

24143-11
เครื่่อ� งบริิหารกล้้ามเนื้้�อ DRAX Dual Pulley
TWMA402

ราคา 575,000 บาท / เครื่่�อง

ราคา 410,000 บาท / เครื่่�อง

ราคา 329,000 บาท / เครื่่�อง

24143-12
24143-15
เครื่่อ� งฝึึกกล้้ามเนื้้�อ DRAX Smith Machine เครื่่อ� งบริิหารกล้้ามเนื้้�ออก DRAX
TWF701
PurePlate Chest Press PPCP105

24143-16
เครื่่อ� งบริิหารกล้้ามเนื้้�อหััวไหล่่ DRAX
PurePlate Shoulder Press PPSP106

ราคา 255,000 บาท / เครื่่�อง

ราคา 245,000 บาท / เครื่่�อง

Fitness

ราคา 245,000 บาท / เครื่่�อง

24143-09
24143-05
เครื่่อ� งบริิหารกล้้ามแขน DRAX High Pulley เครื่่อ� งบริิหารกล้้ามเนื้้�อขา DRAX Seated
TWMA305
Leg Curl TWMA103

24143-06
เครื่่อ� งบริิหารหน้้าท้้อง DRAX Abdominal
Crunch TWMA201

ราคา 230,000 บาท / เครื่่�อง

ราคา 230,000 บาท / เครื่่�อง
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Fitness

อุปกรณ์ฟิตเนส

24143-07
เครื่่อ� งบริิหารกล้้ามเนื้้�อหลััง DRAX Back
Extension TWMA202

24143-08
เครื่่อ� งบริิหารกล้้ามเนื้้�อหััวไหล่่ DRAX
Shoulder Press TWMA302

24143-10
เครื่่อ� งบริิหารกล้้ามเนื้้�อ DRAX Pec/
Del Fly TWMA310

ราคา 230,000 บาท / เครื่่�อง

ราคา 230,000 บาท / เครื่่�อง

ราคา 230,000 บาท / เครื่่�อง

24143-01
ชุุดบริิหารกล้้ามเนื้้�อ HORIZON
รุ่่�น TORUS 5

24143-02
ชุุดบริิหารกล้้ามเนื้้�อ HORIZON
รุ่่�น TORUS 3

ราคา 59,900 บาท / เครื่่�อง
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ราคา 42,900 บาท / เครื่่�อง
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กีีฬาฟิิตเนสกลางแจ้้งและเครื่่�องเล่่นเด็็ก

25145-01
อุุปกรณ์์บริิหารกล้้ามเนื้้�อขา

25145-02
อุุปกรณ์์บริิหารเอว

25145-03
อุุปกรณ์์นวดหลัังและเอว

ราคา 30,000 บาท / ตััว

ราคา 40,000 บาท / ตััว

ราคา 40,000 บาท / ตััว

25145-04
อุุปกรณ์์บริิหารกล้้ามเนื้้�อแขนและอก

25145-05
อุุปกรณ์์ม้า้ โยก

25145-06
อุุปกรณ์์เดิินโยกแขน

ราคา 45,000 บาท / ตััว

ราคา 25,000 บาท / ตััว

ราคา 40,000 บาท / ตััว

25145-07
อุุปกรณ์์ยืดื เหยีียดแขนและไหล่่

25145-08
อุุปกรณ์์แกว่่งตััวบริิหารสะโพกและเอว

25145-09
อุุปกรณ์์บริิหารดึึงแขน

ราคา 35,000 บาท / ตััว

ราคา 30,000 บาท / ตััว

ราคา 40,000 บาท / ตััว

www.vivasunsports.com

Outdoor Fitness & Playground

Outdoor Fitness & Playground
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Outdoor Fitness & Playground

ฟิตเนสกลางแจ้งและเครื่องเล่นเด็ก

25145-10
อุุปกรณ์์บริิหารกล้้ามเนื้้�อท้้อง

25145-11
อุุปกรณ์์เดิินอากาศ

25145-12
อุุปกรณ์์ล้อ้ หมุุนสุขุ ภาพ (ใหญ่่)

ราคา 30,000 บาท / ตััว

ราคา 40,000 บาท / ตััว

ราคา 35,000 บาท / ตััว

25145-13
อุุปกรณ์์บาร์์คู่่�

25146-01
ชุุดสไลเดอร์์พร้้อมห่่วงบาส

25146-03
ชุุดบ้า้ นน้้อยหรรษา

ราคา 20,000 บาท / ตััว

ราคา 10,000 บาท / ตััว

ราคา 50,000 บาท / ตััว

25146-03
ชุุดชิงิ ช้้าผีีเสื้้�อ
ราคา 200,000 บาท / ตััว
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วิิทยาศาสตร์์การกีีฬา

Sports Science
80144-01S
เครื่่อ� งกระตุุกหััวใจด้้วยไฟฟ้้า แบบอััตโนมััติิ ยี่่�ห้อ้ ZOLL รุ่่�น AED3
ใน 1 ชุุดประกอบด้้วย
1. แผ่่นนำำ�ไฟฟ้้าแบบมีี CPR Sensor จำำ�นวน 3 ชุุด
2. แบตเตอรี่่�แบบ Disposable ชนิิด Lithium Maganese Dioxide จำำ�นวน 1 ก้้อน
3. กระเป๋๋าสะพายสำำ�หรัับใส่่ตัวั เครื่่�อง จำำ�นวน 1 ใบ
4. ตู้้�ใส่่เครื่่�องมืือแบบตั้้�ง มีีเสีียงสััญญาณไฟบอกกรณีีเปิิดใช้้งาน จำำ�นวน 1 ชุุด
5. คู่่�มืือการใช้้งานภาษาอัังกฤษ จำำ�นวน 1 ชุุด
6. คู่่�มืือแนะนำำ�การใช้้งานภาษาไทย จำำ�นวน 1 ชุุด
ราคา 200,000 บาท / ชุุด

80144-02
แผ่่นนำไฟฟ้้า แบบมีี CPR Sensor

80144-03
แบตเตอรี่่แ� บบ Disposable

80144-04
อุุปกรณ์์เทรนนิ่่�ง สำหรัับเชื่่อ� มต่่อ AED 3

ยี่่�ห้้อ ZOLL
ราคา 16,000 บาท / ชุุด

ชนิิด Lithium Maganese Dioxide ยี่่�ห้้อ ZOLL AED 3
ราคา 14,000 บาท / ก้้อน

ราคา 42,000 บาท / ชุุด

80144-05
หุ่่�นฝึึกช่่วยชีีวิติ ขั้้�นพื้้�นฐาน

80144-06
ตู้้�ใส่่เครื่่อ� งมืือแบบตั้้�งมีีเสีียงสััญญาณไฟบอก
ชนิิดครึ่่ง� ตััว (ผู้้�ใหญ่่) แบบมีีสัญ
ั ญาณไฟ พร้้อมกระเป๋๋า กรณีีเปิิดใช้้งาน
ราคา 32,000 บาท / ชุุด
www.vivasunsports.com

ราคา 13,000 บาท / ชุุด
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วิทยาศาสตร์การกีฬา

80149-01
อุุปกรณ์์ออกกำลัังกาย BLAZEPOD
4 PODS - Standard Kit

80149-02
อุุปกรณ์์ออกกำลัังกาย BLAZEPOD
6 PODS - Trainer Kit

80149-03
อุุปกรณ์์ออกกำลัังกาย BLAZEPOD
Single Pod

ราคา 13,900 บาท / ชุุด

ราคา 18,900 บาท / ชุุด

ราคา 2,750 บาท / อััน

80408-01
อุุปกรณ์์เสริิม BLAZEPOD
Podbase

80408-02
อุุปกรณ์์เสริิม BLAZEPOD
Functional Adapter Kit

80408-03
อุุปกรณ์์เสริิม BLAZEPOD
Cone Apapter Kit

ราคา 639 บาท / ชุุด

ราคา 980 บาท / ชุุด

ราคา 750 บาท / อััน

80408-04
BLAZEPOD CASE for 4 PODS

80408-05
BLAZEPOD CASE for 6 PODS

(กระเป๋๋าใส่่ BLAZEPOD)
ราคา 1,250 บาท / ใบ

(กระเป๋๋าใส่่ BLAZEPOD)
ราคา 1,350 บาท / ใบ
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บริษัท วีวา ซันสปอรต จำกัด
39/38 หมู 4 ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร� 11120
โทรศัพท : 02-046 1717-8 โทรสาร : 02-046 1718
@vivasunsports
vivasunsports
vivasunsports
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