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Chairman Message

	 ขวบปีท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นโรคโคโรนาไวรัสโควิด-19	 
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพเศรษฐกิจการท่องเท่ียวซึ่งเคยเป็นรายได้หลักให้ประเทศท่ีไม่สามารถทำาได้
อย่างเคย	กิจกรรมอีเวนท์ต่างๆ	รวมถึงอุตสาหกรรมกีฬาท่ีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต	นำาเข้า	ส่งออก	 
ต่างก็ประสบปัญหาไม่ต่างกัน

อย่างไรก็ตาม	วีว่าซันสปอร์ต	ยังจะยืนหยัดอยู่คู่กับวงการกีฬาของไทย	โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้	

• สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า	ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพดี	ราคาย่อมเยาว์	 
และเสนอบริการที่รวดเร็ว

• ดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล	เปี่ยมด้วยคุณธรรม	จริยธรรม	และรับผิดชอบต่อสังคม
• สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า	มุ่งเน้นการทำางานร่วมกันภายใต้หลักของความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

แบบยุติธรรมและยั่งยืน
• เปิดรับเทคโนโลยีพร้อมพัฒนาองค์ความรู้	ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 

ให้พนักงานทุกคนทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข	เติบโตไปพร้อมกับองค์กร
• สนับสนุนการมีส่วนร่วมโครงการ	กิจกรรมกีฬาของหน่วยงานทั้งราชการและเอกชน	 

ทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

	 ทางบริษัทฯ	ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์วีว่า	

เอกพล	โพยประโคน
ประธานบริษัท

สารรักจากเรา 
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Certificateหนัังสือรับรอง
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ฟุุตบอล / ฟุุตซอล : Football / Futsal 
วอลเลย์์บอล : Volleyball
บาสเกตบอล : Basketball
แชร์บอล/แฮนัด์์บอล : Chairball / Handball 
ตะกร้อ : Sepak Takraw
เปตอง : Petanque
แบด์มิินัตันั : Badminton
เทเบิลเทนันัิส : Table Tennis
มิวย์ : Boxing
วูซู : Wushu
มิวย์ปล้ำ : Wrestling
เทควันัโด์ : Taekwondo
ย์ูโด์ : Judo
คาราเต้ : Karate
ปันัจักสีลัต : Pencak Silat 
กรีฑา : Athletics
อุปกรณ์์ฟุิตเนัส : Fitness

• อุปกรณ์์ออกกำลังกาย์
• อุปกรณ์์ฟุิตเนัสบริหารหัวใจ
• อุปกรณ์์ฟุิตเนัสฝึึกความิแข็็งแรง

ฟุิตเนัสกลางแจ้งและเครื�องเล่นัเด์็ก : Outdoor Fitness  & Playground
• เครื�องเล่นัฟุิตเนัสกลางแจ้ง แบบเด์ี�ย์ว/แบบคู่
• เครื�องเล่นัเด์็ก (Playground)

วิทย์าศาสตร์การกีฬา : Sports Science
• เครื�องกระตุกหัวใจด์้วย์ไฟุฟุ้าแบบอัตโนัมิัติ
• อุปกรณ์์ออกกำลังกาย์  BLAZEPOD
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*บริษัทฯ	ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า	โดยมิจำาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สารบัญ
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OUR PROJECTS
ผลงานัข็องเรา
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ฟุุตบอล / ฟุุตซอล

Football

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

พื้นัหญ้าเทีย์มิรุ่นั S-Shape 
ใบหญ้านุ่ม	ทอ	3/8	มาตรฐาน	FIFA	
แผ่นทอด้านหลังลดความร้อน
ราคา	1,150	บาท	/	ตร.ม

พื้นัหญ้าเทีย์มิรุ่นั Omega-Shape 
ใบหญ้านุ่ม	ทอ	3/8	มาตรฐาน	FIFA	
แผ่นทอด้านหลังลดความร้อน
ราคา	1,200	บาท	/	ตร.ม

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

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

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

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

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

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

01301-0301301-01FIFA 01301-02FIFA

90301-013030

90301-023030 90301-022525

90301-01FIBA 90301-012525

90301-02FIBA

Fo
ot

ba
ll

 /
 f

ut
su

l 



www.vivasunsports.com 9Football

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

ฟุุตบอลหนัังอัด์แข็่งข็ันั 
PU MOLTEN 
รุ่น	F5A3400	เบอร์	5
ราคา	950	บาท	/	ลูก

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

ฟุุตบอลไฮบริด์หนัังอัด์แข็่งข็ันั 
PU GRAND SPORT
รุ่น	MUNDO	HYBRID	เบอร์	5
ราคา	990	บาท	/	ลูก

ฟุุตบอลไฮบริด์หนัังอัด์แข็่งข็ันั 
PU GRAND SPORT
รุ่น	PRIMERO	MUNDO	เบอร์	5	FIFA	QUALITY	PRO
ราคา	3,500	บาท	/	ลูก

00-01113-01MT-F5A4800

00-01123-02MT-F5A3400

00-01123-01MT-F5A3555-K

00-01133-02GR-Mundo Hybrid

00-01133-01GR-Primero Mundo

ฟุุตบอลไฮบริด์หนัังเย์็บ แข็่งข็ันั 
PU VIVA
รุ่น	HYBRID	LEGEND	เบอร์	5
ราคา	750	บาท	/	ลูก

00-01123-03-WBK

ฟุุตบอลหนัังเย์็บ แข็่งข็ันั 
PU VIVA
รุ่น	CHAMP	เบอร์	5
ราคา	700	บาท	/	ลูก

00-01113-02-O

ฟุุตบอลหนัังเย์็บ แข็่งข็ันั / ฝึึกซ้อมิ 
PU VIVA
รุ่น	VIOLA	II	เบอร์	5	
ราคา	500	บาท	/	ลูก

00-01113-03-WBLR

ฟุุตบอลหนัังเย์็บฝึึกซ้อมิ 
PVC VIVA 
รุ่น	STRIKE	เบอร์	5
ราคา	460	บาท	/	ลูก

00-01215-01-Y

กีฬาฟุุตบอล

football
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ฟุุตบอลหนัังอัด์ฝึึกซ้อมิ 
PVC VIVA 
เบอร์	5
ราคา	450	บาท	/	ลูก

ฟุุตบอลหนัังอัด์ฝึึกซ้อมิ 
PVC VIVA 
เบอร์	3
ราคา	380	บาท	/	ลูก

ฟุุตบอลหนัังอัด์ฝึึกซ้อมิ 
PVC VIVA 
เบอร์	4
ราคา	420	บาท	/	ลูก

00-01225-01-5

00-01225-01-3

00-01225-01-4

ฟุุตบอลหนัังอัด์แข็่งข็ันั 
PU MIKASA
รุ่น	MP3300	เบอร์5
ราคา	850	บาท	/	ลูก

ฟุุตบอลหนัังอัด์แข็่งข็ันั 
PU MIKASA  
รุ่น	MP3309	เบอร์4
ราคา	835	บาท	/	ลูก

00-01123-04MK-MP3300

00-01123-05MK-MP3309

ฟุุตบอลหนัังเย์็บฝึึกซ้อมิ 
TPU MOLTEN
รุ่น	F5A1000	เบอร์	5
ราคา	460	บาท	/	ลูก

ฟุุตบอลหนัังเย์็บฝึึกซ้อมิ 
TPU MOLTEN
รุ่น	F5A2000	เบอร์	5
ราคา	660	บาท	/	ลูก

00-01214-02MT-F5A100000-01214-01MT-F5A2000
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ฟุุตบอล / ฟุุตซอล
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ฟุุตซอลหนัังอัด์ฝึึกซ้อมิ 
PVC VIVA เบอร์ 3.7 
รุ่น	NEON	GREEN	II
ราคา	450	บาท	/	ลูก

00-02225-04NeonII

ฟุุตซอลหนัังเย์็บแข็่งข็ันั
PU VIVA
รุ่น	Pure	เบอร์	4
ราคา	920	บาท	/	ลูก

ฟุุตซอลหนัังเย์็บแข็่งข็ันั
PU VIVA
รุ่น	Junior	เบอร์	3
ราคา	850	บาท	/	ลูก

ฟุุตซอลหนัังอัด์ฝึึกซ้อมิ
PU GRAND SPORT
รุ่น	Galaxy	4	เบอร์	4
ราคา	690	บาท	/	ลูก

ฟุุตซอลหนัังเย์็บฝึึกซ้อมิ 
TPU MOLTEN
รุ่น	F9A2000	เบอร์	3.5
ราคา	750	บาท	/	ลูก

00-02113-04Pure 00-02113-05Junior 00-02223-01GR-Galaxy

00-02214-01MT-F9A2000

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

ฟุุตซอลหนัังเย์็บแข็่งข็ันั  
PU GRAND SPORT
รุ่น	MERCURY	MUNDO	เบอร์	4	FIFA	QUALITY	PRO
ราคา	1,990	บาท	/	ลูก

00-02113-01MT-F9A4800 00-02113-02GR-Mercury Mundo

ฟุุตบอล / ฟุุตซอล
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ตาข็่าย์ประตูฟุุตบอลมิาตรฐานั 11 คนั 6 เหลี�ย์มิ VIVA
กว้าง	7.32	ม.	สูง	2.44	ม.	
ราคา	5,000	บาท	/	คู่

ตาข่็าย์ประตฟูุตุบอล  อนิัด์อรซ์อกเกอร ์7 คนั ในัรม่ิ
เชือกไนล่อน	2	มม.	กว้าง	4	ม.	สูง	2	ม.
ราคา	2,500	บาท	/	คู่

ตาข็่าย์ประตูฟุุตบอล มิาตรฐานั 11 คนั VIVA 
รุ่น	F.06	(ไนล่อนเส้นใหญ่)	2.5	มม.	/	กว้าง	7.32	ม.	สูง	2.44	ม.
ราคา	3,500	บาท	/	คู่

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

ตาข็่าย์ประตูฟุุตบอลไนัล่อนัจูเนัีย์ร์ 
รุ่น	FJ.06	(ไนล่อนเส้นใหญ่)	กว้าง	5.50	ม.	สูง	2.10	ม.	
ราคา	2,900	บาท	/	คู่

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

01315-01

01315-04

01315-02

01315-05

01315-03

01314-01

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

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

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

01314-02 01314-03

01314-04

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

เสาประตูฟุุตบอลอลูมิิเนัีย์มิ
ขนาด	4x2	ม.	(เหล็กกลม	ขนาด	3	นิ้ว)	
พร้อมตาข่ายอินดอร์ซอกเกอร์
ราคา	66,000	บาท	/	คู่

01314-05 01314-06
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ฟุุตบอล / ฟุุตซอล
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ชุด์ประตูโกว์หนัู
ขนาด	1x2	ม.	เหล็กกลม	1.5	นิ้ว	หนา	3	มม.	พร้อมตาข่าย
ราคา	9,300	บาท	/	คู่

เสาประตูฟุุตซอล เหล็กเหลี�ย์มิ
ขนาด	3	x	2	ม.	พร้อมตาข่าย	FZ.06
ราคา	27,500	บาท	/	คู่

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

ขนาด	76	x	45	ซ.ม.	ราคา	900	บาท	/	อัน

ขนาด	106	x	76	ซ.ม.	ราคา	950	บาท	/	อัน

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

ชุด์ฝึึกความิแมิ่นัย์ำาในัการย์ิงประตู 
ขนาด	1.2	ม	x	2.40	ม.
ราคา	1,800	บาท	/	ชุด

01314-07

02315-01

01314-08G2515 01314-112N1

01314-08G3525

01314-08G5035

01205-012412
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02314-01

ชุด์ฝึึกซ้อมิเตะลูกฟุุตบอล (Mini Rebounder) 
ขนาด	1.2	ม.	x	1.2	ม.
ราคา	5,500	บาท	/	ชุด

01207-0112M

กรวย์จราจรฝึึกซ้อมิ สูง 6 น้ิัว
ราคา	120	บาท	/	อัน

กรวย์จราจรฝึึกซ้อมิ สูง 9 น้ิัว
ราคา	150	บาท	/	อัน

01201-0106R

01201-0109

R
BL

กรวย์จราจรฝึึกซ้อมิ สูง 12 น้ิัว
ราคา	170	บาท	/	อัน

กรวย์จราจรฝึึกซ้อมิ สูง 15 น้ิัว
ราคา	190	บาท	/	อัน

01201-0112

01201-0115

ฟุุตบอล / ฟุุตซอล

เสาประตูโกว์ POP UP แบบพับได์้

ประตูโกว์ POP UP แบบพับได์้  
2	IN1	ขนาด	182	x	121	ซ.ม.	พร้อมกระเป๋า
ราคา	2,300	บาท	/	ชุด
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01201-04 ไม้ิพาด์ 5 อันั

สูง	18	นิ้ว ราคา	250	บาท	/	อัน

สูง	12	นิ้ว	สีเหลือง	ราคา	170	บาท	/	อัน

สูง	6	นิ้ว	ราคา	2,000	บาท	/	ชุด

สูง	9	นิ้ว	ราคา	2,500	บาท	/	ชุด

ทีมิเทรนัเนัอร์ดี์สโคนั
1	ชุด	40	อัน	
ราคา	700	บาท	/	ชุด

มิาร์คเกอร์ โคนั
1	ชุด	40	อัน	
ราคา	700	บาท	/	ชุด

โด์มิมัิลติ โคนั
1	ชุด	40	อัน	
ราคา	1,400	บาท	/	ชุด

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

มิาร์คเกอร์ย์าง สูง 2 น้ิัว 
(1	เช็ต	20	ชิ้น	4	สี	ฟ้า	/	เหลือง	/	ส้ม	/	ขาว)	
ราคา	340	บาท	/	ชุด

ชุด์ฝึึกเด์าะบอล 
พร้อมสายคาดเอวปรับได้	
ราคา	250	บาท	/	ชุด

ชุด์โคนัสูง 15 น้ิัว พร้อมิไม้ิพาด์ 1 ชุด์ประกอบ
-	โคน	15	นิ้ว	เจาะรู	สีแดง	อย่างละ	5	อัน
-	โคน	15	นิ้ว	เจาะรู	น้ำาเงิน	อย่างละ	5	อัน
-	ไม้พาด		5	อัน
ราคา	2,000	บาท	/	ชุด

ชุด์โคนัสูง 9 นัิ้ว พร้อมิไมิ้พาด์  
1 ชุด์ประกอบ
-	โคน	9	นิ้ว	เจาะรู	3	ระดับ	สีแดง	10	อัน	
-	ไม้พาดสีเหลือง	5	อัน
ราคา	990	บาท	/	ชุด

สูง	9	นิ้ว	สีแดง	ราคา	150	บาท	/	อัน

สูง	24	นิ้ว	ราคา	700	บาท	/	อัน

01201-0118R

01201-0212Y

01201-0506S20

01201-0509S20

01201-06S40 01201-07S40 01201-08S40

01201-09 01201-10 01206-03

01201-0315 01201-0309R

01201-0209R

01201-0124R
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R
RBL

ฟุุตบอล / ฟุุตซอล

กรวย์จราจรฝึึกซ้อมิ กรวย์จราจรฝึึกซ้อมิ แบบเขี็ย์นัได้์

ชุด์กรวย์จราจรฝึึกซ้อมิ
1	ชุด	20	อัน	พร้อมกระเป๋าไนล่อน
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ขนาด	4	ม.	ราคา	800	บาท	/	ชุด

ขนาด	9	ม.	ราคา	1,700	บาท	/	ชุด

01206-01C04

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

ขนาด	9	ม.	ราคา	3,500	บาท	/	ชุด

01208-0104ML

01208-0109ML

ขนาด	4	ม.	ราคา	3,200	บาท	/	ชุด

ขนาด	9	ม.	ราคา	6,200	บาท	/	ชุด

01208-0204MC

01208-0209MC

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

สปีด์แลด์เด์อร์ 4 มิ. 
ราคา	900	บาท	/	ชุด

สปีด์แลด์เด์อร์ 9 มิ. 
ราคา	1,800	บาท	/	ชุด

แบบปรับได้	ยาว	2.75	ม.	6	ขั้น	ราคา	800	บาท	/	ชุด

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

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

สปีด์แลด์เด์อร์
แบบหกเหลี่ยม	6	วง	+	คลิปล็อค	พร้อมกระเป๋า
ราคา	1,350	บาท	/	ชุด

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

01206-02

01208-0304M

01208-0309M

01208-04275MH

01208-0509

01208-0404MH

01208-0504

01208-06H6C5

ฟุุตบอล / ฟุุตซอล

ชุด์ฝึึกความิคล่องตัว CrissCross Stick 
(Anti-Skid	/ในร่ม-กลางแจ้ง)

สปีด์แลด์เด์อร์ 3 ช่อง (Anti-Skid / ในัร่มิ-กลางแจ้ง)  

สปีด์แลด์เด์อร์ 2 ช่อง (ปรับความิกว้างระหว่างช่องได์้)

สปีด์แลด์เด์อร์ 

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

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

แบบมีสปริง	160	ซม.	
ราคา	450	บาท	/	อัน

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

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

ชุด์ฝึึกแรงต้านั Super X -Resistance 
Tube Exerciser 
ราคา	1,300	บาท	/	ชุด

สปีด์ริง ฝึึกความิคล่องตัว
1	ชุด	12	อัน	
(เส้นผ่าศูนย์กลาง	34	ซม.)	
ราคา	750	บาท	/	ชุด

สปีด์ริง ฝึึกความิคล่องตัว
1	ชุด	12	อัน	
(เส้นผ่าศูนย์กลาง	55	ซม.)	
ราคา	1,400	บาท	/	ชุด

Shoulder	Harness	(ไหล่)	ราคา	990	บาท	/	ชุด

Waist	Belt	(เอว)	ราคา	950	บาท	/	ชุด

เสามิุมิสนัามิ (แบบพับเก็บได์้)  
1	ชุดมี	4	เสา	มาพร้อมกระเป๋า
ราคา	1,800	บาท	/	ชุด

เสาฝึึกซ้อมิวิ�งซิกแซก
(เสาสลาลมิ)
ปรับความสูงได้	100	-	180	ซ.ม.	
ราคา	320	บาท	/	อัน

สาย์ด์ึงรัด์ข็้อเท้า ราคา	500	บาท	/	ชุด

สาย์ด์ึงมิือ-เอว ราคา	500	บาท	/	ชุด

01204-01180L401204-02180

01211-01

01211-01S12
01314-09

01205-02

01209-01S12 01209-02S12

01205-03

01205-04

01314-10
01211-05

01210-01

01210-02
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ฟุุตบอล / ฟุุตซอล

สปีด์พาราชู๊ต
ราคา	750	บาท	/	ชุด

01205-05P10CB

เสาฝึึกซ้อมิวิ�งซิกแซก
(เสาสลาลมิ)

ชุด์ฝึึกแรงต้านั Dual Resistance Trainer 
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รั้วกระโด์ด์ล้มิลุก (กว้าง	100	ซม.	x	สูง	30	ซม.)	ราคา	800	บาท	/	อัน

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

รั้วกระโด์ด์สปีด์ 6 นัิ้ว แบบท่อกลม	ราคา	260	บาท	/	อัน

รั้วกระโด์ด์สปีด์ 6 นัิ้ว แบบท่อแบน	ราคา	260	บาท	/	อัน

รั้วกระโด์ด์สปีด์ 9 นัิ้ว แบบท่อแบน	ราคา	270	บาท	/	อัน

รั้วกระโด์ด์สปีด์ 12 นัิ้ว แบบท่อแบน	ราคา	280	บาท	/	อัน

รั้วกระโด์ด์สปีด์ 9 นัิ้ว แบบท่อกลม	ราคา	270	บาท	/	อัน

รั้วกระโด์ด์สปีด์ 12 นัิ้ว แบบท่อกลม	ราคา	280	บาท	/	อัน

รั้วกระโด์ด์สปีด์ 16 นัิ้ว แบบท่อกลม	ราคา	290	บาท	/	อัน

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

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

รั้วกระโด์ด์ล้มิลุก (กว้าง	60	ซม.	x	สูง	60	ซม.)	ราคา	760	บาท	/	อัน

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

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

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

เสาโค้ง (ฝึึกส่งบอล ย์ิงประตู)
สูง	13	นิ้ว	กว้าง	20	นิ้ว	มีปลายแหลมเสียบยึดกับพื้น
สนามหญ้า	ราคา	300	บาท	/อัน

เสาโค้ง (ฝึึกส่งบอล ย์ิงประตู)
สูง	13	นิ้ว	กว้าง	20	นิ้ว	มีฐานสำาหรับวางบนพื้น
กระเบื้องได้ ราคา	300	บาท	/อัน

เสาโค้ง (สำาหรับในัร่มิ-กลางแจ้ง)
สูง	70	ซม	กว้าง	55	ซม	ราคา	530	บาท	/อัน

01202-01L30

01202-02L3060

01202-0306E

01202-0806E

01202-0809E

01202-08012E

01202-0309E

01202-0312E

01202-0316E

01202-02L4060

01202-02L5060

01202-02L6060

01202-01L40

01202-01L50

01202-01L60

01211-02Y 01211-03W 01211-04

O Y

รั้วกระโด์ด์ 2 in 1 ปรับได์้ 
ขนาด	9	นิ้ว	และ	12	นิ้ว 
ราคา	300	บาท	/	อัน

รั้วกระโด์ด์ 2 in 1 ปรับได์้ 
ขนาด	12	นิ้ว	และ	20	นิ้ว
ราคา	320	บาท	/	อัน

01202-042N1PE 01202-042012E

ฟุุตบอล / ฟุุตซอล
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รั้วกระโด์ด์ปรับระด์ับ พับเก็บได์้ 
ขนาด	2.5”	-	15”
ราคา	590	บาท	/	ชุด

รั้วกระโด์ด์ปรับระด์ับ พับเก็บได์้ 
ขนาด	9”	12”	14”	กว้าง	60	ซม.
ราคา	620	บาท	/	ชุด

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

กระด์านัพลาสติก
วางแผนัฟุุตบอล 
ขนาด	45x30	ซม.สีขาว
ราคา	900	บาท	/	อัน

กระด์านัพลาสติก
วางแผนัฟุุตซอล 
ขนาด	45x30	ซม.สีขาว
ราคา	850	บาท	/	อัน

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

กระด์านัคลิปบอร์ด์
วางแผนัฟุุตซอล 
ขนาด	9	x	14	นิ้ว	พร้อมปากกา
ราคา	420	บาท	/	อัน

นักหวีด์
พร้อมสายคล้องคอ	สีดำา
ราคา	90	บาท	/	อัน

นักหวีด์ รุ่นั High Pitch Sound 
พร้อมสายคล้องคอ
ราคา	90	บาท	/	อัน

นักหวีด์ (Mikasa) 
พลาสติก	Whistle	MKS	
Plastic	WH-2BK	TW
ราคา	130	บาท	/	อัน

กระด์านัคลิปบอร์ด์
วางแผนัฟุุตบอล 
สีเขียว	ขนาด	9	x	16	นิ้ว	
พร้อมปากกา
ราคา	580	บาท	/	อัน

แฟุ้มิวางแผนัฟุุตบอล
พร้อมชุดแม่เหล็ก
ราคา	900	บาท	/	อัน

ชุด์ใบเหลือง-แด์ง สำาหรับกรรมิการ 
(มาพร้อมเหรียญเสี่ยงทาย	นกหวีด	ดินสอ)
ราคา	470	บาท	/	ชุด

01202-05

01202-06AGH-TELS14

01202-07

01203-014530 02203-0291402203-01453001203-019060

01436-01BK

01436-02 01436-03

01203-02916-G

01203-03916 01437-01
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R

R

BK

BK

ฟุุตบอล / ฟุุตซอล

ที�สูบบอล ชนัิด์มิือ
ราคา	120	บาท	/	อัน

01435-01

สาย์เก็บรั้วกระโด์ด์สปีด์ 
มีหูหิ้วและแถบเวลโคร	ปรับได้	
จัดเก็บรั้วได้	6	อัน
ราคา	80	บาท	/	ชิ้น

01202-09S100
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กระเป๋าใส่ลูกบอล ไซส์ใหญ่ มีสายสะพายปรับได้	ใส่ได้	12-14	ลูก	ราคา	600	บาท	/	ใบ

กระเป๋าใส่อุปกรณ์์กีฬา มิีซิบช่องใหญ่ 
สายสะพายปรับได้	สีแดง	ขนาด17x10x7.5	นิ้ว
ราคา	720	บาท	/	ใบ

กระเป๋าใส่อุปกรณ์์กีฬา 
มีช่องสำาหรับใส่รองเท้า	สีน้ำาเงิน	ขนาด	ขนาด	6x12	น้ิว
ราคา	720	บาท	/	ใบ

กระเป๋าใส่ลูกบอล ไซส์ใหญ่ มีิสาย์สะพาย์ปรับ
ได้	ใส่ได้	10-12	ลูก	สีน้ำาเงิน	ขนาด	30x11x18	น้ิว
ราคา	880	บาท	/	ใบ

ธงไลนั์แมินั (คู่)
ราคา	470	บาท	/	คู่

ธงผู้ตัด์สินั
ราคา	190	บาท	/	อัน

ธงไลนั์แมินั ลาย์หมิากรุก (คู่)
ราคา	750	บาท	/	คู่

ลูกบอลฝึึกการตอบสนัอง 
Reaction	Ball	(เล็ก)
ราคา	120	บาท	/	ลูก

ลูกบอลฝึึกการตอบสนัอง 
Reaction	Ball	(ใหญ่)
ราคา	180	บาท	/	ลูก

สนัับแข็้งฟุุตบอลพลาสติก
ขนาดยาว	9	นิ้ว
ราคา	150	บาท	/	อัน

ปลอกแข็นักัปตันัทีมิ 
ฟรีไซส์/ปรับได้	(สีแดง/เหลือง/น้ำาเงิน)
ราคา	135	บาท	/	อัน

ปลอกแข็นักัปตันัทีมิ (3 แถบ)  
(สีแดง/ดำา/เหลือง/น้ำาเงิน/เขียว)
ราคา	90	บาท	/	อัน

เสื้อเอี๊ย์มิ ข็นัาด์ 57x30 ซมิ.  
Size.	M	สีแดง	/	สีน้ำาเงิน	/	สีเหลือง	/	สีเขียว
ราคา	180	บาท	/	ตัว

เสื้อเอี๊ย์มิ ข็นัาด์ 62x30 ซมิ.   
Size.	L	สีแดง	/	สีน้ำาเงิน	/	สีเหลือง	/	สีเขียว
ราคา	180	บาท	/	ตัว

01455-01

01316-01

01456-01 01456-02 01456-03BL

01316-0301316-02 01207-02S 01207-02L

01104-01

01422-01 01422-02

01420-01M

01420-01L

BL Y

BL BL

BL

G

G

Y Y

Y

R BKR

R

กระบอกนั้ำ (500	มล.)
ราคา	100	บาท	/	ใบ

กระบอกนั้ำ (800	มล.)
ราคา	120	บาท	/	ใบ

ตะกร้าใส่ข็วด์นั้ำ
พับได้	(ใส่ได้	6	ขวด)
ราคา	450	บาท	/	อัน

ตะกร้าใส่ข็วด์นั้ำ
พับได้	(ใส่ได้	8	ขวด)
ราคา	600	บาท	/	อัน

01450-01S50

01450-01S80 01451-01PR6 01451-01PR8

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

ป้าย์คะแนันัเอนักประสงค์ มิีล้อเลื�อนั 
ราคา	11,000	บาท	/	ชุด

ชุด์ไฟุฟุาวล์ครบชุด์ สนัามิฟุุตซอล
ราคา	20,000	บาท	/	ชุด

สกอร์บอร์ด์เอนักประสงค์ระบบอิเล็กทรอนิักส์
ขนาด	กว้าง	120	x	240	x	หนา	10	ซม.	
ราคา	120,000	บาท	/	ชุด

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

สกอร์บอร์ด์ไฟุฟุ้าเอนักประสงค์ 
ราคา	40,000	บาท	/	ชุด

มิ้านัั�งย์าว (Long Bench)
ขนาด	ยาว	180	ซ.ม.	สูง	45	ซ.ม.
ราคา	12,500	บาท	/	ชุด

มิ้านัั�งย์าว พร้อมิพนัักพิง 
(Long Bench with backrest)
ขนาด	ยาว	180	ซ.ม.	สูง	45	ซ.ม.
ราคา	21,000	บาท	/	ชุด

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

ตาข็่าย์รวมิบอล
เอนักประสงค์ (ใหญ่) 
ราคา	200	บาท	/	อัน

รถเข็็นัใส่ลูกบอล อลูมิิเนัีย์มิ 
พับเก็บได้	ขนาด	ก	93x	ย	33	x	ส	32	ซม.
ราคา	4,200	บาท	/	คัน

01350-02

90331-01

02330-0190331-02

02331-01

90331-03

01333-01 01333-02

01350-03

01454-01 90350-01
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ฟุุตบอล / ฟุุตซอล

รถเข็็นัใส่ลูกบอล
ขนาด	ก	120	x	ย	60	x	ส	60	ซม.
ราคา	9,500	บาท	/	คัน

01350-01
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มิ้านัั�งข็้างสนัามิ (Courtside Bench) 
2 ที�นัั�ง
ราคา	31,000	บาท	/	ชุด

01333-03
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มิ้านัั�งนัักกีฬาสนัามิฟุุตบอล  8  ที�นัั�ง
ราคา	53,500	บาท	/	ชุด

อัฒจันัทร์ 5 ชั้นั 64 ที�นัั�ง
เคลื่อนย้ายไม่ได้		ที่นั่งพลาสติก
ราคา	428,000	บาท	/	ชุด

อัฒจันัทร์ 3 ชั้นั 44 ที�นัั�ง
เคลื่อนย้ายไม่ได้		ที่นั่งพลาสติก
ราคา	267,500	บาท	/	ชุด

อัฒจันัทร์ 5 ชั้นั 65 ที�นัั�ง
เคลื่อนย้ายและพับเก็บได้	ที่นั่งเหล็ก
ราคา	428,000	บาท	/	ชุด

อัฒจันัทร์ 5 ชั้นั 65 ที�นัั�ง
เคลื่อนย้ายและพับเก็บได้	ที่นั่งพลาสติก
ราคา	470,800	บาท	/	ชุด

มิ้านัั�งนัักกีฬาสนัามิฟุุตบอล  12  ที�นัั�ง
ราคา	69,500	บาท	/	ชุด

มิ้านัั�งสนัามิฟุุตบอลวีไอพี  2 ชั้นั 18 ที�นัั�ง
พร้อมหลังคาและเคลื่อนย้ายได้
ราคา	535,000	บาท	/	ชุด

01333-04

01334-01 01334-02

01334-03 01334-04

01333-05

01333-06

ฟุุตบอล / ฟุุตซอล
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กีฬาวอลเลย์์บอล

volleyball

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

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

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

พื้นัสนัามิวอลเลย์์บอลฝึึกซ้อมิ 1 สนัามิ
ขนาด	ก	21	x	ย	36	ม.	(1	สนามใช้	756	ตร.ม.)	
หนา	4.5	มม.
ราคา	490,000	บาท	

ชุด์อุปกรณ์์เทคนิัควอลเลย์์บอล
ราคา	18,000	บาท	/	ชุด	

04301-01FIVB 04301-02 04302-01

04302-02 04330-01
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ลูกวอลเลย์์บอลหนัังอัด์แข่็งขั็นั MIKASA 
หนัง	PU	นุ่มพิเศษ	รุ่น	MVA.200	
(FIVB	APPROVED)
ราคา	2,950	บาท	

ลูกวอลเลย์์บอลชาย์หาด์หนัังเย็์บ MIKASA 
หนัง	PU	รุ่น	VXT30	(FIVB	APPROVED)
ราคา	990	บาท	

ลูกวอลเลย์์บอลหนัังอัด์ MIKASA 
หนัง	PVC	รุ่น	MVA.390
ราคา	545	บาท	

ลูกวอลเลย์์บอลหนัังอัด์ฝึึกซ้อมิ VIVA 
หนัง	PVC
ราคา	450	บาท	

ลูกวอลเลย์์บอลฝึึกตบ MIKASA 
หนัง	PU	นุ่มพิเศษ		รุ่น	MVA300ATTR	
ราคา	2,000	บาท	

ลูกวอลเลย์์บอลชาย์หาด์หนัังเย็์บ MIKASA
หนัง	PU	นุ่มพิเศษ	รุ่น	VLS	300
(FIVB	APPROVED)
ราคา	1,780	บาท	

ลูกวอลเลย์์บอลชาย์หาด์หนัังเย็์บ 
แข่็งขั็นันัานัาชาติ MOLTEN 
หนัง	PU	นุ่มพิเศษ		รุ่น	V5B5000	
(FIVB	APPROVED)
ราคา	1,650	บาท	

00-04120-01MK-MVA200

00-04110-03MK-VXT30 00-04225-01MK-MVA390 00-04200-01MK-MVA300ATTR

00-04225-02

00-04110-01MK-VLS300 00-04110-02ML-V5B5000

วอลเลย์์บอล
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วอลเลย์์บอล

ตาข่็าย์วอลเลย์์บอลแข่็งขั็นั 
มีลวด	VIVA	รุ่น	V.06
ราคา	700	บาท	/	ผืน	

เสากีฬาเอนักประสงค์ 3 IN 1 แบบมีิล้อเลื�อนั
(กีฬาวอลเลย์บอล,	กีฬาเซปักตะกร้อ	
	และกีฬาแบดมินตัน)	
ราคา	45,000	บาท		/	ชุด	

เสากีฬาเอนักประสงค์ 3 IN 1 แบบฝัึงพ้ืนั
(กีฬาวอลเลย์บอล,	กีฬาเซปักตะกร้อ	
	และกีฬาแบดมินตัน)
ราคา	35,000	บาท	/	ชุด		

กระด์านัไวท์บอร์ด์วางแผนั วอลเลย์์บอล 
ขนาด	9x16	น้ิว
ราคา	580	บาท	/	ชุด	
 

รถเข็็นัใส่ลูกบอล อลูมิิเนีัย์มิ 
พับเก็บได้	ขนาด	93x33x32	ซม.
ราคา	4,200	บาท	

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

ตาข่็าย์วอลเลย์์บอล 
มีลวด	VIVA	รุ่น	V.07
ราคา	500	บาท	/	ผืน	

ตาข่็าย์วอลเลย์์บอล 
ไม่มีลวด	VIVA	รุ่น	V.08	
ราคา	380	บาท	/	ผืน		

04315-01-V06

90314-1 90314-2 04203-01

90350-0104350-01MK

04315-02-V07 04315-03-V08
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ลูกบาสเกตบอลแข่็งขั็นั หนัังแท้ SPALDING 
เบอร์	7	(OFFICIAL	NBA	GAME	BALL)	
ราคา	5,490	บาท	

ลูกบาสเกตบอล SPALDING
เบอร์	7	NBA	MARBLE	COLLECTION
ราคา	1,200	บาท	

ลูกบาสเกตบอลย์าง SPALDING NBA 
รุ่น	GOLD	SERIES	OUTDOOR	เบอร์	7
ราคา	1,500	บาท	

ลูกบาสเกตบอลย์าง SPALDING NBA 
รุ่น	SILVER	SERIES	OUTDOOR	เบอร์	7
ราคา	1,150	บาท	

ลูกบาสเกตบอล หนััง PU SPALDING 
รุ่น	TF-250	เบอร์	6	
ราคา	1,750	บาท	

ลูกบาสเกตบอล หนััง PU SPALDING 
รุ่น	TF-250	เบอร์	7
ราคา	1,750	บาท	

00-03101-01NBA

00-03100-01NBA-Marble

00-03106-01-Gold 00-03106-02-Silver

00-03103-01TF205-6 00-03103-01TF205-7

กีฬาบาสเกตบอล

basketball

ba
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et
ba

ll
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บาสเกตบอล

ลูกบาสเกตบอลย์าง  SPALDING 
รุ่น	TF-150	เบอร์	6	(FIBA	APPROVED) 
ราคา	920	บาท	

ลูกบาสเกตบอล ฝึึกซ้อมิแข่็งขั็นั 
ย์าง MIKASA 
รุ่น	1110	เบอร์	7
ราคา	480	บาท	

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

ห่วงบาสเกตบอลเหล็ก มีิข็อพร้อมิตาข่็าย์ 
หนา	22	มม.	เหล็กยึดติดแป้น	
กว้าง	17.5	ซม.	สูง	17.5	ซม.
ราคา	1,200	บาท		/	ชุด

กระด์านัไวท์บอร์ด์วางแผนั บาสเกตบอล
ขนาด	9x16	น้ิว
ราคา	500	บาท	

ลูกบาสเกตบอลย์าง ฝึึกซ้อมิ VIVA 
รุ่น	SLAMDUNK	2000	เบอร์	7		
ราคา	290	บาท	

บาสเกตบอลย์าง ฝึึกซ้อมิ VIVA 
รุ่น	PINK	เบอร์	6	
ราคา	260	บาท	

ลูกบาสเกตบอลย์าง  SPALDING 
รุ่น	TF-150	เบอร์	7	(FIBA	APPROVED) 
ราคา	920	บาท	

ลูกบาสเกตบอลแข่็งขั็นั หนััง PU MIKASA
รุ่น	BQ1000	เบอร์	7	(FIBA	APPROVED)	
ราคา	1,550	บาท	

00-03106-03FIBA

00-03206-01MK1100

03312-01 03312-02 03203-01

00-03206-02 00-03206-03

00-03106-04FIBA 00-03103-02MK-BQ1000
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บาสเกตบอล

แฟุ้มิวางแผนับาสเกตบอลพร้อมิชุด์แม่ิเหล็ก
ราคา	550	บาท	

ชุด์เสาแป้นับาสข็นัาด์มิาตรฐานัแข่็งขั็นั 
รุ่น	SPH-102	(พับเก็บได้ด้วยระบบสปริง	
สามารถเคล่ือนย้ายได้)	แป้นผลิตจาก	กระจกนิรภัย
ราคา	120,000	บาท	/	ข้าง

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

เครื�องจับเวลา 24 วินัาที พร้อมิข็าต้ัง
ราคา	45,000	บาท	/	ชุด	

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

ชุด์เสาแป้นับาสข็นัาด์มิาตรฐานัแข่็งขั็นั TR 
รุ่น	BK	003	(พับเก็บได้ด้วยระบบสปริง	สามารถ
เคล่ือนย้ายได้)	
ราคา	510,000	บาท	/	คู่

ตาข่็าย์ห่วงบาสเกตบอล ไนัล่อนั
ราคา	190	บาท	/	คู่

ตาข่็าย์ห่วงบาสเกตบอลไนัล่อนั เส้นัคู่
ราคา	640	บาท	/	คู่03203-02

03311-01

03331-01

03331-03

03311-02FIBA 03311-03

03315-01

03315-02
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กีฬาแชร์บอล และ แฮนัด์์บอล
Chairball & Handball 
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ลูกแฮนัด์์บอลแข่็งขั็นัหนัังเย็์บ 
ด้์วย์มืิอ MOLTEN
รุ่น	H3X5001-BW	หนัง	PU	เบอร์	3	
(IHF	APPROVED)
ราคา	2,300	บาท	

ลูกแฮนัด์์บอลแข่็งขั็นัหนัังเย็์บ 
ด้์วย์มืิอ MOLTEN
รุ่น	H2X5001-BW	หนัง	PU	เบอร์	3	
(IHF	APPROVED)
ราคา	2,250	บาท	

ลูกแฮนัด์์บอลด้์วย์มืิอ MOLTEN 
รุ่น	H3x3200-หนัง	PU	เบอร์	3	
(IHF	APPROVED)
ราคา	920	บาท	

ลกูแชร์บอลย์าง MIKASA RB 
รุน่	CB1800		
ราคา	435	บาท	

ลูกแฮนัด์์บอลด้์วย์มืิอ MOLTEN 
รุ่น	H2x3200-หนัง	PU	เบอร์	2	
(IHF	APPROVED)
ราคา	910	บาท	

00-06113-01IHF-MT-H3X5001 00-06113-02IHF-MT-H2X5001 00-06103-03IHF-MT-H3X3200

00-05106-01MK-CB180000-06103-04IHF-MT-H2X3200
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แชร์บอล & แฮนัด์์บอล

นัำ้ย์าล้างกาว Molten 
รุน่	REC	360	กรมั	ในการเล่นแฮนด์บอล			
ราคา	820	บาท	

เสาประตแูฮนัด์์บอล 
ขนาด	กว้าง	3	ม.	สงู	2	ม.	(ไม่รวมตาข่าย)			
ราคา	50,825	บาท	/	คู่

ตาข่็าย์ประตแูฮนัด์์บอล VIVA 
ไนล่อนเส้นใหญ่		ขนาด	กว้าง	3	ม.	สงู	2	ม.		
ราคา	1,765	บาท	/	คู่	

ตะกร้าแชร์บอล 
ราคา	250	บาท	

กาวทามืิอ RE MOLTEN 
ใช้ทามือในการเล่นแฮนด์บอล	น.น.	155	กรัม	
ราคา	670	บาท	

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

06314-01 06315-0105353-01

06438-01MT 06438-03MT06438-02MK
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กีฬาตะกร้อ
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พ้ืนัสนัามิตะกร้อแข่็งขั็นั 1 สนัามิ
ขนาดกว้าง	12.60	ม.	x	ยาว	20	ม.
(1สนามใช้	252	ตร.ม.)	หนา	5	มม.
ราคา	720,000	บาท	/	ตร.ม.	

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

11302-01

11301-01

ตะกร้อชนิัด์แข่็งขั็นั ชาย์  
MARATHON		รุ่น	MT.908		
ราคา	468	บาท	

ตะกร้อชนิัด์แข่็งขั็นั หญิง  
MARATHON		รุ่น	MT.909		
ราคา	448	บาท	

ตะกร้อชนิัด์แข่็งขั็นั 
MARATHON	รุ่น	MT.201	
ราคา	368	บาท	

ตะกร้อชนิัด์แข่็งขั็นั 
	MARATHON	รุ่น	MT.201J		
ราคา	358	บาท	

00-11100-01M-MT908 00-11100-02F-MT909 00-11100-03-MT201

00-11100-04-MT201J
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ตะกร้อ

ตะกร้อชนิัด์แข่็งขั็นั ชาย์  
FBT	รุ่น	TKB	9000			
ราคา	289	บาท	

ตะกร้อชนิัด์แข่็งขั็นั ชาย์  
PREMIER	รุ่น	PM-911	
ราคา	259	บาท	

ตะกร้อชนิัด์แข่็งขั็นั  
PREMIER	รุ่น	PM-711	
ราคา	219	บาท	

ตะกร้อชนิัด์แข่็งขั็นั  
PREMIER	รุ่น	PM-711A	
ราคา	219	บาท	

ตะกร้อชนิัด์ฝึึกซ้อมิ  
PREMIER	รุ่น	PM-200
ราคา	80	บาท	

ตะกร้อชนิัด์แข่็งขั็นั หญิง 
PREMIER	รุ่น	PM-811	
ราคา	259	บาท	

ตะกร้อชนิัด์แข่็งขั็นั หญิง 
PREMIER	รุ่น	PM-811A	
ราคา	259	บาท	

ตะกร้อชนิัด์ฝึึกซ้อมิ 
FBT	รุ่น	TKB	3800		
ราคา	179	บาท	

ตะกร้อชนิัด์แข่็งขั็นั ชาย์ 
PREMIER	รุ่น	PM-991	
ราคา	259	บาท	

00-11100-05M-TKB9000

00-11100-07M-PM911

00-11100-10-PM711 00-11100-11-PM711A 00-11100-12-PM200

00-11100-08F-PM811 00-11100-09F-PM811A

00-11200-01-TKB3800 00-11100-06M-PM991
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ตะกร้อชนิัด์ฝึึกซ้อมิ  
PREMIER	รุ่น	PM-100
ราคา	70	บาท	

ตะกร้อลอด์ห่วงชนิัด์แข่็งขั็นั 
MARATHON	รุ่น	MT-301	
ราคา	388	บาท	

ตะกร้อลอด์ห่วง 
KNOCK		OUT	รุ่น	NT.301		
ราคา	280	บาท	

ตาข่็าย์เซปักตะกร้อแข่็งขั็นั 
VIVA		รุ่น	T.06		
ราคา	780	บาท	

ตาข่็าย์เซปักตะกร้อแข่็งขั็นั 
VIVA		รุ่น	T.08		
ราคา	200	บาท	

ตาข่็าย์เซปักตะกร้อแข่็งขั็นั 
VIVA		รุ่น	T.07		
ราคา	550	บาท	

ตะกร้อชนิัด์ฝึึกซ้อมิ  
PREMIER	รุ่น	แฟนซี
ราคา	100	บาท	

ตะกร้อลอด์ห่วงชนิัด์แข่็งขั็นั 
MARATHON	รุ่น	MT-250
ราคา	488	บาท	

00-11100-13-PM100

00-11100-16-MT301 00-11200-02-NT301 11315-01-T06

11315-03-T0811315-02-T07

00-11100-14-Fancy 00-11100-15-MT250
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ตะกร้อ

ห่วงชัย์ ธรรมิด์า  
ราคา	1,500	บาท	

11315-04
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ตะกร้อ

ห่วงชัย์ อย่์างดี์  
ราคา	3,400	บาท	

ป้าย์คะแนันัเอนักประสงค์
มีล้อเล่ือน	กระดานเป็นแผ่นไม้อัด	
ขนาค	1.2	x	2.4	ม.	โดยประมาณ		
ราคา	11,000	บาท	/ชุด

เก้าอ้ีกรรมิการตะกร้อ
ราคา	9,500	บาท	/ชุด

เสากีฬาเอนักประสงค์ 3 IN 1แบบมีิล้อเลื�อนั 
(กีฬาวอลเลย์บอล,	กีฬาเซปักตะกร้อ	
และกีฬาแบดมินตัน)
ราคา	45,000	บาท	/ชุด

เสากีฬาเอนักประสงค์ 3 IN 1 แบบฝัึงพ้ืนั
(กีฬาวอลเลย์บอล,	กีฬาเซปักตะกร้อ	
และกีฬาแบดมินตัน)
ราคา	40,000	บาท	/ชุด

โฟุมิโหม่ิงตะกร้อ ข็นัาด์เล็ก 
ราคา	15	บาท	

โฟุมิโหม่ิงตะกร้อ ข็นัาด์ใหญ่ 
ราคา	20	บาท	

11315-05

90331-01

11332-01

90314-01 90314-02

11228-01

11228-02
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ลูกเปตอง Yasuma  2004 
ชุบฮาร์ดโครม	ชนิดแข่งขัน	(1	ชุด	3	ลูก)	(ลายเกล้ียง)
ราคา	1,500	บาท	/	ชุด	

ลูกเปตอง Yasuma  2004 
ชุบฮาร์ดโครม	ชนิดแข่งขัน	(1	ชุด	6	ลูก)	(ลายเกล้ียง)
ราคา	3,000	บาท	/	ชุด	

ลูกเปตอง Yasuma  2004 
ชุบฮาร์ดโครม	ชนิดแข่งขัน	(1	ชุด	3	ลูก)	(ลาย	2	เส้น)
ราคา	1,500	บาท	/	ชุด		

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

ลูกเปตอง Yasuma  2004 
ชุบฮาร์ดโครม	ชนิดแข่งขัน	(1	ชุด	3	ลูก)	(ลาย	1	เส้น)
ราคา	1,500	บาท	/	ชุด		

ลูกเปตอง Yasuma  2004 
ชุบฮาร์ดโครม	ชนิดแข่งขัน	(1	ชุด	6	ลูก)	(ลาย	1	เส้น)
ราคา	3,000	บาท	/	ชุด	

ลูกเปตอง Yasuma  2004 
ชุบฮาร์ดโครม	ชนิดแข่งขัน	(1	ชุด	3	ลูก)	(ลาย	3	เส้น)
ราคา	1,500	บาท	/	ชุด		

ลูกเปตอง Yasuma  2004 
ชุบฮาร์ดโครม	ชนิดแข่งขัน	(1	ชุด	6	ลูก)	(ลาย	3	เส้น)
ราคา	3,000	บาท	/	ชุด	

10112-010S3

10112-010S6

10112-012S3

10112-012S6

10112-011S3

10112-011S6

10112-013S3

10112-013S6
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ลูกเปตอง Yasuma  2004 
ชุบฮาร์ดโครม	ชนิดแข่งขัน	(1	ชุด	12	ลูก)	(ลายเกล้ียง)
ราคา	6,000	บาท	/	ชุด	

ลูกเปตอง  บลูเลส ชนิัด์ฝึึกซ้อมิ  
(1	ชุด	3	ลูก)	(ลายเกล้ียง)
ราคา	450	บาท	/	ชุด	

ลูกเปตอง  บลูเลส ชนิัด์ฝึึกซ้อมิ  
(1	ชุด	6	ลูก)	(ลายเกล้ียง)
ราคา	900	บาท	/	ชุด	

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

ลูกเปตอง  บลูเลส ชนิัด์ฝึึกซ้อมิ  
	(1	ชุด	3	ลูก)	(ลาย	2	เส้น)
ราคา	450	บาท	/	ชุด	

ลูกเปตอง  บลูเลส ชนิัด์ฝึึกซ้อมิ  
(1	ชุด	6	ลูก)	(ลาย	2	เส้น)
ราคา	900	บาท	/	ชุด	

ลูกเปตอง Yasuma  2004 
ชุบฮาร์ดโครม	ชนิดแข่งขัน	(1	ชุด	12	ลูก)	(ลาย	1	เส้น)
ราคา	6,000	บาท	/	ชุด	

ลูกเปตอง  บลูเลส ชนิัด์ฝึึกซ้อมิ  
(1	ชุด	3	ลูก)	(ลาย	1	เส้น)
ราคา	450	บาท	/	ชุด	

ลูกเปตอง  บลูเลส ชนิัด์ฝึึกซ้อมิ  
(1	ชุด	6	ลูก)	(ลาย	1	เส้น)
ราคา	900	บาท	/	ชุด	

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

ลูกเปตอง  บลูเลส ชนิัด์ฝึึกซ้อมิ 
(1	ชุด	3	ลูก)	(ลาย	3	เส้น)
ราคา	450	บาท	/	ชุด	

ลูกเปตอง  บลูเลส ชนิัด์ฝึึกซ้อมิ 
(1	ชุด	6	ลูก)	(ลาย	3	เส้น)
ราคา	900	บาท	/	ชุด	

10112-010S12

10112-020S3

10112-020S6

10112-021S3

10112-021S6

10112-022S3

10112-022S6

10112-023S3

10112-023S6

10112-012S12

10112-011S12

10112-013S12
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ลูกเปตอง  บลูเลส ชนิัด์ฝึึกซ้อมิ  
(1	ชุด	12	ลูก)	(ลายเกล้ียง)
ราคา	1,800	บาท	/	ชุด	

ลูกเปตอง  บลูเลส ชนิัด์ฝึึกซ้อมิ  
(1	ชุด	12	ลูก)	(ลาย	2	เส้น)
ราคา	1,800	บาท	/	ชุด	

ลูกเปตอง  บลูเลส ชนิัด์ฝึึกซ้อมิ  
	(1	ชุด	12	ลูก)	(ลาย	1	เส้น)
ราคา	1,800	บาท	/	ชุด	

ลูกเปตอง  บลูเลส ชนิัด์ฝึึกซ้อมิ 
(1	ชุด	12	ลูก)	(ลาย	3	เส้น)
ราคา	1,800	บาท	/	ชุด	

ป้าย์คะแนันัเปตอง ข็นัาด์เล็ก
ราคา	7,700	บาท	/	ชุด	

ป้าย์คะแนันัเปตอง ข็นัาด์กลาง
ราคา	10,500	บาท	/	ชุด	

10112-020S12

10112-021S12

10112-022S12

10112-023S12

10331-01S

10331-01M

เปตอง
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กีฬาแบด์มิินัตันั
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สนัามิแบด์มิินัตันัแข่็งขั็นั พ้ืนัย์าง ลาย์เม็ิด์ทราย์
กว้าง	6.10	ม	x	ยาว	13.40	ม.	(81.74	ตร.ม.)	
หนา	4.5	มม.
ราคา	200,000	บาท	/	สนาม	

ไม้ิแบด์มิินัตันั VIVA
รุ่น	Champion
ราคา	199	บาท	/	อัน

ไม้ิแบด์มิินัตันั YONEX 
รุ่น	NANORAY	9	
ราคา	1,950	บาท	/	อัน

ไม้ิแบด์มิินัตันั  F.B.T. 
รุ่น	7100		พร้อม	Racket+Bag	
ราคา	290	บาท	/	อัน

พ้ืนัสนัามิแบด์มิินัตันั พ้ืนัย์าง ลาย์หนัังงู
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

พ้ืนัสนัามิแบด์มิินัตันั พ้ืนัย์าง ลาย์หนัังงู
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

07301-01

07110-01 07110-02 07110-03

07301-03BWF 07301-02BWF
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ไม้ิแบด์มิินัตันั Yonex 
รุ่น	GR340	พร้อมถุงครอบ
ราคา	335	บาท	/	อัน

ไม้ิแบด์มิินัตันั VIVA 
รุ่น	Draco
ราคา	380	บาท	/	คู่

ลูกแบด์มิินัตันั VIVA  
รุ่น	V-3360	
ราคา	250	บาท	/	โหล

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

ที�รัด์ข้็อมืิอนัักกีฬา (คละสี)
ราคา	50	บาท	/	อัน

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

เอ็นัแบด์มิินัตันั YONEX 
รุ่น	BG	66	UM	
ราคา	280	บาท	/	ชิ้น

ลูกแบด์มิินัตันั 
YONEX	AS10		
ราคา	1,400	บาท	/	โหล

กริปพันัไม้ิแบด์มิินัตันั 
ย่ีห้อ	YASHINO		(1	กระปุก	25	ม้วน)	
ราคา	1,250	บาท	/	กระปุก

07110-04 07110-06 07111-01

07111-02

07424-01 07434-01 07434-02

07111-03 07433-01
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แบด์มิินัตันั
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เอ็นัแบด์มิินัตันั YONEX 
รุ่น	BG	85	
ราคา	280	บาท	/	ชิ้น

เสาแบด์มิินัตันัเคลื�อนัที� VICTOR 
รหัส	C-7069	
ราคา	25,000	บาท	/	ชุด

ตาข่็าย์แบด์มิินัตันั VIVA  
รุ่น	B.08	
ราคา	630	บาท	/	ผืน

ตาข่็าย์แบด์มิินัตันั VICTOR 
รหัส	C-7004
ราคา	800	บาท	/	ผืน

เสาแบด์มิินัตันัเคลื�อนัที� VIVA 
ราคา	19,000	บาท	/	ชุด

ชุด์เสาแบด์มิินัตันั 
แบบพกพา	พร้อมกระเป๋าบรรจุ	
ราคา	2,500	บาท	

ชุด์เสาแบด์มิินัตันั อลูมิิเนีัย์มิ 
แบบพกพา	พร้อมกระเป๋าบรรจุุ	
ราคา	6,000	บาท	

07434-03

07314-03

07315-01 07315-02

07314-04

07314-01 07314-02

เสากีฬาเอนักประสงค์ 3 IN 1 แบบมีิล้อเลื�อนั
(กีฬาวอลเลย์บอล,	กีฬาเซปักตะกร้อ	
และกีฬาแบดมินตัน)	
ราคา	45,000	บาท	/	ชุด

เสากีฬาเอนักประสงค์ 3 IN 1 แบบฝัึงพ้ืนั
(กีฬาวอลเลย์บอล,	กีฬาเซปักตะกร้อ	
และกีฬาแบดมินตัน)	
ราคา	40,000	บาท	/	ชุด

90314-01

90314-02
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กีฬาเทเบิลเทนันัิส
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ไม้ิเทเบิลเทนันิัส VIVA 
รุ่น	2	ดาว		
ราคา	150	บาท	/	อัน	

ไม้ิเทเบิลเทนันิัส ROCKY 
(เด่ียว+ซอง)
ราคา	110	บาท	/	อัน	
 

ลูกเทเบิลเทนันิัส 
CHAM	CHAM	(สีส้ม)	/	กล่องละ	6	ลูก
ราคา	150	บาท	/	กล่อง

ตาข่็าย์เทเบิลเทนิัส 
พร้อมเสา	DRAGONFLY	TRAINING	
แบบหนีบ	น้ำาเงิน,	เขียว
ราคา	450	บาท	/	ชุด	

แผงก้ันัลูกปิงปอง 
ขนาด	กว้าง	150	ซม.	สูง	75	ซม.
ราคา	2,000	บาท	/	ชุด

ลูกเทเบิลเทนันิัส 40 มิมิ. 
GIANT	DRAGON		/	กล่องละ	3	ลูก	รับรองมาตรฐาน
โดย	สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ	(ITTF)
ราคา	180	บาท	

ลูกเทเบิลเทนันิัส 40 มิมิ. 
VIVA	ฝึกซ้อม	/	แพ็คละ	12	ลูก
ราคา	240	บาท	/	แพ็ค	
 

ไม้ิเทเบิลเทนันิัส Giant Dargon 
รุ่น	7	ดาว	(เด่ียว)	รับรองมาตรฐาน
โดย	สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ	(ITTF)
ราคา	880	บาท	/	อัน	

ไม้ิเทเบิลเทนันิัส 
รุ่น	HI-MAX		A-210		(เด่ียว+ซอง)	
ราคา	250	บาท	/	อัน	
 

09110-01

09110-04

09111-03 09315-01 09335-01

09111-01 09111-02

09110-02 09110-03

G
BL
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แผงก้ันัลูกปิงปอง 
ขนาด	กว้าง	140	ซม.	สูง	75	ซม.
ราคา	740	บาท	/	ชุด
 

โต๊ะเทเบิลเทนันิัส 20 มิมิ. 
DRAGONFLY	มีล้อยาง	2	น้ิว	โครงเหล็ก	1	1/2	น้ิว	
ราคา	8,800	บาท	/	ชุด
 

เก้าอ้ีตัด์สินักรรมิการ 
ราคา	15,000	บาท	/	ชุด	

ป้าย์บอกคะแนันั DONIC
ราคา	3,200	บาท	/	ชุด
 

โต๊ะต้ังป้าย์นัับคะแนันั
ราคา	12,000	บาท	/	ตัว	

โต๊ะเทเบิลเทนันิัส PREMIUM ROLLER 
STIGA	25	มม.	พร้อมเสาและตาข่าย	รับรองมาตรฐาน
โดย	สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ	(ITTF)
ราคา	24,000	บาท	/	ชุด

โต๊ะเทเบิลเทนันิัส 16 มิมิ. 
DRAGONFLY	มีล้อยาง	2	น้ิว	โครงเหล็ก	1	1/2	น้ิว
ราคา	7,500	บาท	/	ชุด
 

09335-02

09313-03

09332-01

09331-01 09313-04

09313-01 09313-02
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เวทีมิวย์มิาตรฐานัสำาหรับ แข็่งข็ันั 
ขนาด	7.32x7.32	ม.	พร้อมอุปกรณ์เวที
ราคา	700,000	บาท	/	ชุด

เวทีมิวย์มิาตรฐานัสำาหรับ แข็่งข็ันั 
ขนาด	6x6	ม.	พร้อมอุปกรณ์เวที
ราคา	600,000	บาท	/	ชุด

12301-01

12301-02

เวทีมิวย์มิาตรฐานัสำาหรับ ฝึึกซ้อมิ
แบบติดพื้น	ขนาด	12	ฟุต	(3.65	ม.)
ราคา	250,000	บาท	/	ชุด

เวทีมิวย์มิาตรฐานัสำาหรับ ฝึึกซ้อมิ
แบบติดพื้น	ขนาด	16	ฟุต	(4.8	ม.)
ราคา	310,000	บาท	/	ชุด

เวทีมิวย์มิาตรฐานัสำาหรับ ฝึึกซ้อมิ
แบบติดพื้น	ขนาด	14	ฟุต	(4.36	ม.)
ราคา	280,000	บาท	/	ชุด

เวทีมิวย์มิาตรฐานัสำาหรับ ฝึึกซ้อมิ
แบบติดพื้น	ขนาด	18	ฟุต	(5.58	ม.)
ราคา	350,000	บาท	/	ชุด

เวทีมิวย์มิาตรฐานัสำาหรับ ฝึึกซ้อมิ
แบบติดพื้น	ขนาด	20	ฟุต	(6.09	ม.)
ราคา	380,000	บาท	/	ชุด

12302-01

12302-03

12302-02

12302-04

12302-05

กีฬามิวย์

Boxing
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ผ้าปูเวทีมิวย์ไทย์ 16 ออนัซ์ 
ขนาด	7x7	ม.	
ราคา	40,000	บาท	/	ผืน

ผ้าปูเวทีมิวย์สากล 16 ออนัซ์ 
ขนาด	7x7	ม.	
ราคา	40,000	บาท	/	ผืน

ผ้าปูเวทีมิวย์ไทย์ 16 ออนัซ์ 
ขนาด	6x6	ม.	
ราคา	33,000	บาท	/	ผืน

ผ้าปูเวทีมิวย์สากล 16 ออนัซ์ 
ขนาด	6x6	ม.	
ราคา	33,000	บาท	/	ผืน

12304-01W

12304-01BL

12304-02W

12304-02BL

พื้นั EVA แบบจิ๊กซอว์ ความิหนัาแนั่นัสูง  
(High Density) ลาย์ Five Stripe 
หนา	25	มม.	ขนาด	100x100	ซม.	สีแดง/น้ำาเงิน
ราคา	950	บาท	/	ตร.ม

พื้นั EVA แบบจิ๊กซอว์ ความิหนัาแนั่นัสูง
  
(High Density) ลาย์ Five Stripe
หนา	25	มม.	ขนาด	100x100	ซม.		สีดำา/เหลือง
ราคา	950	บาท	/	ตร.ม

พื้นั EVA แบบจิ๊กซอว์ ความิหนัาแนั่นัสูง
  
(High Density) ข็นัาด์ 100x100 ซมิ. 
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

90306-01 90306-02 90306

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

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

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

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

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

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

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

นัวมิแข่็งขั็นั VIVA หนังแท้	16	OZ.	ราคา	4,200	บาท	/	คู่

นัวมิแข่็งขั็นั VIVA หนัง	Micro	Fiber	10	OZ.
ราคา	2,700	บาท	/	คู่

นัวมิแข่็งขั็นั VIVA หนัง	Micro	Fiber	12	OZ.
ราคา	2,800	บาท	/	คู่

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

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

00-12102-01AIBA-12

00-12102-02IFMA-12

00-12102-0308

00-12101-0108

00-12101-0112

00-12101-0110

00-12101-0114

00-12101-0116

00-12102-0310

00-12102-0312

00-12102-01AIBA-10

00-12102-02IFMA-10

R

R

R

R

BL

BL

BL

BL

รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ	(AIBA)	

รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ		(IFMA)	
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นัวมิมิวย์หนััง PVC รุ่น	Pastel	Star	8	OZ.	ราคา	950	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์หนััง PVC รุ่น	Pastel	Star	10	OZ.	ราคา	1,000	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์หนััง PVCรุ่น	Pastel	Star	12	OZ.	ราคา	1,050	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ VIVA หนัง	PU	อย่างดี		VELCRO	8	OZ.	ราคา	2,000	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ฝึึกซ้อมิ VIVA หนัง	PU	VELCRO	6	OZ.	ราคา	900	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ฝึึกซ้อมิ VIVA หนัง	PU	VELCRO	12	OZ.	ราคา	1,050	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ VIVA หนัง	PU	อย่างดี		VELCRO	10	OZ.	ราคา	2,100	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ฝึึกซ้อมิ VIVA หนัง	PU	VELCRO	8	OZ.	ราคา	950	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ฝึึกซ้อมิ VIVA หนัง	PU	VELCRO	14	OZ.	ราคา	1,100	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ VIVA หนัง	PU	อย่างดี		VELCRO	12	OZ.	ราคา	2,200	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ฝึึกซ้อมิ VIVA หนัง	PU	VELCRO	10	OZ.	ราคา	1,000	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ฝึึกซ้อมิ VIVA หนัง	PU	VELCRO	16	OZ.	ราคา	1,150	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ VIVA หนัง	PU	อย่างดี		VELCRO	14	OZ.	ราคา	2,300	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ VIVA หนัง	PU	อย่างดี		VELCRO	16	OZ.	ราคา	2,400	บาท	/	คู่

00-12205-0108

00-12205-0110

00-12205-0112

00-12103-0108-MS

00-12203-0106

00-12203-0112

00-12103-0110-MS

00-12203-0108

00-12203-0114

00-12103-0112-MS

00-12203-0110

00-12203-0116

00-12103-0114-MS

00-12103-0116-MS

R

R

BK

BK

BL

BL
P

V
P

M
PH
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นัวมิมิวย์ฝึึกซ้อมิ VIVA ฟองน้ำา	VELCRO	4	OZ.	ราคา	224	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ฝึึกซ้อมิ VIVA ฟองน้ำา	VELCRO	10	OZ.	ราคา	320	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ฝึึกซ้อมิ VIVA ฟองน้ำา	VELCRO	12	OZ.	ราคา	340	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ฝึึกซ้อมิ VIVA ฟองน้ำา	VELCRO	6	OZ.	ราคา	250	บาท	/	คู่

นัวมิมิวย์ฝึึกซ้อมิ VIVA ฟองน้ำา	VELCRO	8	OZ.	ราคา	288	บาท	/	คู่

00-12207-0104

00-12207-0106

00-12207-0108

00-12207-0110

00-12207-0112

R

R R R

R R R

BK
BL

BL BL BL

BL BL BL

Size : S, M, L, XL Size : S, M, L, XL Size : S, M, L

Size : S, M, L Size : S, M, L Size : S, M, L, XL

เฮด์การ์ด์แข่็งขั็นั WESING
หนัง	Micro	Fiber	
ราคา	3,500	บาท	/	ใบ

เฮด์การ์ด์แข่็งขั็นั WESING
หนัง	Micro	Fiber	
ราคา	3,400	บาท	/	ใบ

เฮด์การ์ด์แข่็งขั็นั VIVA 
หนัง	Micro	Fiber	เปิดแก้ม
ราคา	2,700	บาท	/	ใบ

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

เฮด์การ์ด์ WESING 
หนัง	Micro	Fiber
ปิดแก้ม	เปิดคาง	(Enclosed)
ราคา	2,700	บาท	/	ใบ

เฮด์การ์ด์ VIVA หนัังแท้
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

12101-01AIBA 12101-02IFMA 12101-03

12101-04 12101-05 12101-06

รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์มวยสากล
สมัครเล่นนานาชาติ	(AIBA)	

รับรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์มวยไทย
สมัครเล่นนานาชาติ		(IFMA)	
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R

R R

BL

BL BL
Size : S, M, L

Size : S, M, L

เฮด์การ์ด์ VIVA
หนัง	PU	ขนาด	S,M,L
ราคา	990	บาท	/	ใบ

MMA Grappling Glove PU
ราคา	1,850	บาท	/	ใบ

แบคชกกระสอบ WESING
แบบน้ิวไม่โผล่	หนัง	Micro	Fiber	(ISO)
ราคา	2,500	บาท	/	คู่

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

แบคชกกระสอบ VIVA 
แบบน้ิวไม่โผล่	หนัง	PU	ขนาด	S,M,L,XL
ราคา	600	บาท	/	คู่

เป้าล่อมิวย์ส้ันั WESING หน้ัาโค้ง 
หนัง	Micro	Fiber	รุ่น	1602A2	
ราคา	2,500	บาท	/	อัน

เป้าล่อมิวย์ส้ันั VIVA หน้ัาโค้ง  หนัังแท้ 
ราคา	2,400	บาท	/	คู่

เป้าล่อมิวย์ส้ันั VIVA หน้ัาโค้ง  หนััง PU
ราคา	1,800	บาท	/	คู่

เป้าล่อมิวย์ส้ันั VIVA หน้ัาตรง หนัังแท้  
ราคา	2,400	บาท	/	คู่

เป้าล่อมิวย์ส้ันั VIVA หน้ัาตรง หนััง PU 
ราคา	1,800	บาท	/	คู่

แบคชกกระสอบ VIVA 
น้ิวโผล่	หนัง	PU	ขนาด	S,M,L,XL
ราคา	600	บาท	/	คู่

12101-07 12103-01 12103-02

12103-03 12103-04

12226-01

12226-02

12226-03

12226-04

12226-05

12103-05S
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เป้าล่อมิวย์ย์าว WESING หน้ัาโค้ง 
หนัง	Micro	Fiber	รุ่น	1605A1	(20x35x8	cm.)		
ราคา	3,500	บาท	/	อัน

เป้าล่อมิวย์ย์าว VIVA หน้ัาโค้ง หนัังแท้ 
ราคา	2,250	บาท	/	อัน

เป้าล่อมิวย์ย์าว VIVA หน้ัาตรง หนัังแท้ 
ราคา	2,250	บาท	/	อัน

เป้าล่อมิวย์ย์าว VIVA หน้ัาโค้ง หนััง PU 
ราคา	1,500	บาท	/	อัน

เป้าล่อมิวย์ย์าว VIVA หน้ัาตรง หนััง PU 
ราคา	1,500	บาท	/	อัน

เป้าล่อมืิอใหญ่ VIVA หน้ัาโค้ง หนััง PU 
ราคา	760	บาท	/	อัน

เกราะป้องกันัลำาตัวแข่็งขั็นั WESING 
หนัง	Micro	Fiber			
ราคา	3,200	บาท	/	ตัว

เกราะป้องกันัลำาตัว  
หนังแท้	
ราคา	3,500	บาท	/	ตัว

เกราะป้องกันัลำาตัว  
หนัง	Micro	Fiber	
ราคา	3,500	บาท	/	ตัว

เกราะป้องกันัลำาตัว  
หนัง	PU	
ราคา	2,500	บาท	/	ตัว

12226-06

12226-07

12226-09

12226-08

12226-10

12226-16

12102-01IFMA

12102-02

12102-03

12102-04
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R

RBL BL

รับรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์มวยไทย
สมัครเล่นนานาชาติ		(IFMA)	

Size : S, M, L, XL
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เป้าป้องกันัหน้ัาท้อง WESING หนัง	Micro	Fiber		(ISO)
ราคา	4,000	บาท	/	อัน

เป้าป้องกันัหน้ัาท้อง WESING	หนัง	PU	(ISO)
ราคา	3,500	บาท	/	อัน

เป้าป้องกันัหน้ัาท้อง หนัง	Micro	Fiber
ราคา	3,500	บาท	/	อัน

เป้าป้องกันัหน้ัาท้อง หนัง	แท้
ราคา	3,000	บาท	/	อัน

กระสอบทราย์ทรงกระบอก หนัังแท้ ขนาด	35	ซม.	สูง	90	ซม.
ราคา	9,900	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์ทรงกระบอก หนััง Micro Fiber	ขนาด	35	ซม.	สูง	90	ซม.
ราคา	7,000	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์ทรงกระบอก หนัังแท้ ขนาด	40	ซม.	สูง	100	ซม.
ราคา	11,500	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์ทรงกระบอก หนััง Micro Fiber ขนาด	40	ซม.	สูง	100	ซม.
ราคา	7,500	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์ทรงกระบอก หนัังแท้	ขนาด	40	ซม.	สูง	120	ซม.
ราคา	13,000	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์ทรงกระบอก หนััง Micro Fiber ขนาด	40	ซม.	สูง	120	ซม.
ราคา	8,000	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์ทรงกระบอก หนัังแท้	ขนาด	40	ซม.	สูง	150	ซม.
ราคา	15,000	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์ทรงกระบอก หนััง Micro Fiber	ขนาด	40	ซม.	สูง	150	ซม.
ราคา	8,500	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์ทรงกระบอก หนััง Micro Fiber	ขนาด	40	ซม.	สูง	180	ซม.
ราคา	9,500	บาท	/	ใบ

เป้าป้องกันัหน้ัาท้อง หนัง	PU
ราคา	1,500	บาท	/	อัน

12226-09

12226-10

12226-11

12226-12

12221-013590

12221-033590

12221-0240100

12221-0440100

12221-0240120

12221-0440120

12221-0240150

12221-0440150

12221-0440180

12226-13
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กระสอบทราย์สำาหรับฝึึกซ้อมิ PU 2 ช้ันั รุ่น	HEAVY	BAG		3590
ราคา	1,800	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์สำาหรับฝึึกซ้อมิ PU / ผ้า Black Red 
รุ่น	SUPER	HEAVY	BAG	100
ราคา	1,800	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์สำาหรับฝึึกซ้อมิ PU / ผ้า Black Red 
รุ่น	SUPER	HEAVY	BAG	120
ราคา	1,900	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์สำาหรับฝึึกซ้อมิ PU / ผ้า Black Red 
รุ่น	SUPER	HEAVY	BAG	150
ราคา	2,300	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์ทรงกระบอก หนััง พียู์ (PU) - ผ้าใบ 
ขนาด	40	ซม.	สูง	100	ซม.
ราคา	1,800	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์สำาหรับฝึึกซ้อมิ PU 2 ช้ันั รุ่น	HEAVY	BAG	100
ราคา	2,100	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์สำาหรับฝึึกซ้อมิ PU 2 ช้ันั รุ่น	HEAVY	BAG	120
ราคา	2,200	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์สำาหรับฝึึกซ้อมิ PU 2 ช้ันั รุ่น	HEAVY	BAG	150
ราคา	2,500	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์สำาหรับฝึึกซ้อมิ PU 2 ช้ันั รุ่น	HEAVY	BAG	180
ราคา	3,000	บาท	/	ใบ

12221-053590

12221-0740100

12221-0740120

12221-0740150

12221-0940100

12221-0640100

12221-0640120

12221-0640150

12221-0640180
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กระสอบทราย์ทรงบอลลูนั
หนััง Micro Fiber
ขนาด	60x100	ซม.
ราคา	13,900	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์ต้ังพ้ืนั VIVA
รุ่น	ALL	BLACK	170
ราคา	13,500	บาท	/	ชุด กระสอบทราย์พร้อมิข็าต้ัง VIVA 

รุ่น	V-STRIKE	BAG	
(มาพร้อม	AIR-PUMP)
ราคา	3,800	บาท	/	ชุด

กระสอบทราย์ต้ังพ้ืนั VIVA
รุ่น	ALL	BLACK	195
ราคา	18,500	บาท	/	ชุด

ค่ายั์ด์กระสอบทราย์ ข็นัาด์ 90-100 ซมิ. ราคา	700	บาท	/	ใบ

ค่ายั์ด์กระสอบทราย์ ข็นัาด์ 120 ซมิ. ราคา	800	บาท	/	ใบ

ค่ายั์ด์กระสอบทราย์ ข็นัาด์ 150 ซมิ. ราคา	1,000	บาท	/	ใบ

ค่ายั์ด์กระสอบทราย์ ข็นัาด์ 160-180 ซมิ. ราคา	1,100	บาท	/	ใบ

กระสอบทราย์ทรงกระบอก ผ้าใบ สีด์ำา
ขนาด	40x100	ซม.
ราคา	1,500	บาท	/	ใบ

12221-0860100

12222-01170

12222-02

12222-01195

12490-01100

12490-01120

12490-01150

12490-01180

12221-1040100

R
BKสปีด์บอล VIVA 

หนัง	Semi-Leather
ราคา	2,200	บาท	/	ชุด

12225-06
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กระสอบทราย์พร้อมิข็าต้ัง VIVA 
รุ่น	TWO-TONE
ราคา	6,800	บาท	/	ชุด

เป้าหุ่นัชกมิวย์ VIVA
รุ่น	BOXING	TRAIN
ราคา	13,500	บาท	/	ชุด

กระสอบทราย์พร้อมิข็าต้ัง VIVA 
รุ่น	V-MASTER
ราคา	11,000	บาท	/	ชุด

เป้าหุ่นัชกมิวย์ VIVA 
รุ่น	BOXING	MAN-PRO
ราคา	17,500	บาท	/	ชุด

กระสอบทราย์พร้อมิข็าต้ัง VIVA 
รุ่น	V-MASTER	PRO
ราคา	14,000	บาท	/	ชุด

กระสอบทราย์ล้มิลุก VIVA 
รุ่น	V-TARGET	สูง	162	ซ.ม.
ราคา	17,000	บาท	/	ชุด

12222-03

12222-05

12222-04

12222-06 12222-07

12222-04-PRO
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กระสอบทราย์ต้ังพ้ืนัพร้อมิฐานั VIVA 
รุ่น	VIVA	V-STAND
ราคา	25,000	บาท	/	ชุด

เป้าหุ่นัชกมิวย์ VIVA 
รุ่น	DUMMY	MAN	PRO	 
ราคา	25,000	บาท	/	ชุด

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

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

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

พันัช่ิงบอล 2 หู
มีสายยางยืด	หนัง	Micro	Fiber
ราคา	2,500	บาท	/	ชุด

12222-08 12222-09 12223-01

12223-02 12223-03

12225-01

พันัช่ิงบอล 2 หู
มีสายยางยืด	หนัง	PU	
ราคา	1,700	บาท	/	ชุด

พันัช่ิงบอล 2 หู
มีสายยางยืด	หนัง	Semi-Leather	
ราคา	2,800	บาท	/	ชุด

12225-02

12225-05
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สปีด์บอล
หนัง	Micro	Fiber	
ราคา	1,800	บาท	/	ชุด

สนัับศอกแข่็งขั็นั ชนิัด์ทอ VIVA 
ราคา	900	บาท	/	คู่

สนัับศอกแข่็งขั็นั 
ราคา	1,200	บาท	/	คู่

สนัับแข้็งแข่็งขั็นั
ราคา	1,400	บาท	/	คู่

สปีด์บอล
หนัง	PU		
ราคา	1,300	บาท	/	ชุด

12225-03

12105-02

12105-01IFMA

12104-01IFMA

12225-04

R

R

R BL

BL

BL

รับรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์มวยไทย
สมัครเล่นนานาชาติ		(IFMA)	

รับรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์มวยไทย
สมัครเล่นนานาชาติ		(IFMA)	

สนัับแข้็งแข่็งขั็นั ชนิัด์ทอ VIVA 
ราคา	1,200	บาท	/	คู่

กระจับนัักมิวย์ชาย์โลหะ หุ้มิหนััง PU 
ราคา	700	บาท	/	อัน

กระจับนัักมิวย์ชาย์ 
ราคา	780	บาท	/	อัน

กระจับนัักมิวย์หญิง 
ราคา	730	บาท	/	อัน

สนัับแข้็งมิวย์ไทย์ หนัังแท้ 
ราคา	2,700	บาท	/	คู่

สนัับแข้็งมิวย์ไทย์ หนััง PU 
ราคา	1,400	บาท	/	คู่

12104-02

12426-01 12426-02 12426-03

12104-03

12104-04

R
BL

Size : S,M,L,XL

Size : S,M,L,XL Size : S,M,L,XL Size : S,M,L,XL
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กระจับนัักมิวย์หญิง หุ้มิหนััง PU
ราคา	950	บาท	/	อัน

ผ้าพันัมืิอนัักมิวย์ (ผ้าดิ์บ) 
ขนาด	2.50	ม.
ราคา	120	บาท	/	อัน

แองเก้ิล VIVA  
รุ่น	777	(ไม่มีลาย)
ราคา	150	บาท	/	คู่

แองเก้ิล VIVA  
รุ่น	780	มีลาย
ราคา	160	บาท	/	คู่

ฟัุนัย์าง 1 ด้์านั (สีใส)
ราคา	120	บาท	/	อัน

ผ้าพันัมืิอนัักมิวย์ VIVA 
ขนาด	2.50	ม.	รุ่นสมัครเล่น
ราคา	220	บาท	/	อัน

ผ้าพันัมืิอนัักมิวย์ VIVA 
ขนาด	4	ม.	รุ่นสมัครเล่น
ราคา	380	บาท	/	อัน

เส้ือป้องกันัหน้ัาอก หญิง หนัังPU
ราคา	990	บาท	/	อัน

เส้ือป้องกันัหน้ัาอก หญิงแบบครึ�งตัว 
Wesing	ผลิตจากผ้า	Spandex	และผ้าตาข่ายอย่างดี
ราคา	1,500	บาท	/	อัน

12426-04

12429-01

12432-01 12432-02 12428-01

12429-02 12429-03

12427-01 12427-02Size : S,M,L,XL Size : S,M,L Size : S,M,L

R
BL
G
Y
W
BK
P
RB

R
BL
G
P
BR

R
BL
W
P
BR

R
BL
G
Y
W
BK
P
RB
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เชือกกระโด์ด์นัักมิวย์ระบบลูกปืนัเดี์�ย์ว 8 มิมิ.  
ราคา	480	บาท	/	เส้น

เชือกกระโด์ด์นัักมิวย์ระบบลูกปืนัเดี์�ย์ว 10 มิมิ.  
ราคา	600	บาท	/	เส้น

มิงคลมิวย์ไทย์
ราคา	280	บาท	/	อัน

รองเท้านัักมิวย์ Micro Fiber
ราคา	5,500	บาท	/	คู่

ชุด์แข่็งขั็นั มิวย์ไทย์ ชาย์ (เส้ือ-กางเกง)
ราคา	4,800	บาท	/	ชุด

ชุด์แข่็งขั็นั มิวย์ไทย์ หญิง (เส้ือ-กางเกง)
ราคา	4,800	บาท	/	ชุด

ชุด์แข่็งขั็นั มิวย์สากล ชาย์ (เส้ือ-กางเกง)
ราคา	4,200	บาท	/	ชุด

ชุด์แข่็งขั็นั มิวย์สากล หญิง (เส้ือ-กางเกง)
ราคา	4,200	บาท	/	ชุด

ชุด์แข่็งขั็นั มิวย์สากล หญิง (เส้ือ-กระโปรง)
ราคา	4,200	บาท	/	ชุด

12212-01R 12212-02G 12407-01

12404-01 12401-01 12401-02

12401-03 12401-04 12401-05
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R

Y

R

BL

BL

BK
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ชุด์แข่็งขั็นั มิวย์สากล VIVA ผ้าซาตินัอย่์างดี์ Size S
ราคา	2,000	บาท	/	ชุด

ชุด์แข่็งขั็นั มิวย์สากล VIVA ผ้าซาตินัอย่์างดี์ Size L
ราคา	2,100	บาท	/	ชุด

ชุด์แข่็งขั็นั มิวย์สากล VIVA ผ้าซาตินัอย่์างดี์ Size M
ราคา	2,050	บาท	/	ชุด

ชุด์แข่็งขั็นั มิวย์สากล VIVA ผ้าซาตินัอย่์างดี์ Size XL
ราคา	2,150	บาท	/	ชุด

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

กางเกง มิวย์สากล VIVA รุ่นแข่งขัน	V-PRO	ผ้าซาติน	อย่างดี	SIZE:	S	
ราคา	400	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์สากล VIVA รุ่นฝึกซ้อม	V-Nylon	ผ้าร่ม	SIZE:	S	
ราคา	250	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์สากล VIVA รุ่นฝึกซ้อม	V-Nylon	ผ้าร่ม	SIZE:	SS	
ราคา	250	บาท	/	ตัว

เส้ือกล้ามินัักมิวย์ VIVA (ชาย/หญิง)		ผ้าซาติน	อย่างดี	SIZE:	L	
ราคา	450	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์สากล VIVA รุ่นแข่งขัน	V-PRO	ผ้าซาติน	อย่างดี	SIZE:	L	
ราคา	500	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์สากล VIVA รุ่นฝึกซ้อม	V-Nylon ผ้าร่ม	SIZE:	L	
ราคา	350	บาท	/	ตัว

เส้ือกล้ามินัักมิวย์ VIVA (ชาย/หญิง)		ผ้าซาติน	อย่างดี	SIZE:	M	
ราคา	400	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์สากล VIVA รุ่นแข่งขัน	V-PRO	ผ้าซาติน	อย่างดี	SIZE:	M	
ราคา	450	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์สากล VIVA รุ่นฝึกซ้อม	V-Nylon	ผ้าร่ม	SIZE:	M	
ราคา	300	บาท	/	ตัว

เส้ือกล้ามินัักมิวย์ VIVA (ชาย/หญิง)		ผ้าซาติน	อย่างดี	SIZE:	XL	
ราคา	500	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์สากล VIVA รุ่นแข่งขัน	V-PRO	ผ้าซาติน	อย่างดี	SIZE:	XL	
ราคา	550	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์สากล VIVA รุ่นฝึกซ้อม	V-Nylon	ผ้าร่ม	SIZE:	XL	
ราคา	400	บาท	/	ตัว

เส้ือกล้ามินัักมิวย์ VIVA (ชาย/หญิง)		ผ้าซาติน	อย่างดี	SIZE:	XXL	
ราคา	550	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์สากล VIVA รุ่นแข่งขัน	V-PRO	ผ้าซาติน	อย่างดี	SIZE:	XXL	
ราคา	600	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์สากล VIVA รุ่นฝึกซ้อม	V-Nylon	ผ้าร่ม	SIZE:	XXL 
ราคา	450	บาท	/	ตัว

12402-01S

12403-01S

12403-02S

12403-02SS

12402-01L

12403-01L

12403-02L

12402-01M

12403-01M

12403-02M

12402-01XL

12403-01XL

12403-02XL

12402-01XXL

12403-01XXL

12403-02XXL
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กางเกง มิวย์ไทย์ VIVA
รุ่นแข่งขัน	Thai	Standard	ผ้าซาติน	ปักมวยไทย	
อย่างดี	SIZE:	S	
ราคา	600	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์ไทย์ VIVA
รุ่นแข่งขัน	Thai	Standard	ผ้าซาติน	ปักมวยไทย	
อย่างดี	SIZE:	L	
ราคา	700	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์ไทย์ VIVA
รุ่นแข่งขัน	Thai	Standard	ผ้าซาติน	ปักมวยไทย	
อย่างดี	SIZE:	XL	 
ราคา	750	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์ไทย์ VIVA
รุ่นแข่งขัน	Thai	Standard	ผ้าซาติน	ปักมวยไทย	
อย่างดี	SIZE:	M	
ราคา	650	บาท	/	ตัว

12403-05S

12403-05L

12403-05XL

12403-05M

R
BL
P

กางเกง มิวย์ไทย์ VIVA
รุ่นฝึกซ้อม	V-Nylon	สกรีนมวยไทย	ผ้าร่ม	SIZE:	S	
ราคา	300	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์ไทย์ VIVA
รุ่นฝึกซ้อม	V-Nylon	สกรีนมวยไทย	ผ้าร่ม	SIZE:	SS	
ราคา	250	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์ไทย์ VIVA
รุ่นฝึกซ้อม	V-Nylon	สกรีนมวยไทย	ผ้าร่ม	SIZE:	L	
ราคา	400	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์ไทย์ VIVA
รุ่นฝึกซ้อม	V-Nylon		สกรีนมวยไทย		ผ้าร่ม	SIZE:	M	
ราคา	350	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์ไทย์ VIVA
รุ่นฝึกซ้อม	V-Nylon	สกรีนมวยไทย	ผ้าร่ม	SIZE:	XL	
ราคา	450	บาท	/	ตัว

กางเกง มิวย์ไทย์ VIVA
รุ่นฝึกซ้อม	V-Nylon	สกรีนมวยไทย	ผ้าร่ม	SIZE:	XXL	
ราคา	500	บาท	/	ตัว

12403-06S

12403-06SS

12403-06L

12403-06M

12403-06XL

12403-06XXL

R
BL
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กีฬาวูซู

Wushu

พ้ืนัสนัามิวูซูแข่็งขั็นั
ประเภทประลองยุ์ทธ
ขนาด	12	ม.	x	12	ม.	x	5	ซม.	
ราคา	700,000	บาท	/	สนาม

พ้ืนัสนัามิวูซูแข่็งขั็นัประเภทยุ์ทธลีลา
ขนาด	12	ม.	x	18	ม.	x	10	ซม.	
รับรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์วูซูนานาชาติ	(IWUF)
ราคา	980,000	บาท	/	สนาม

พ้ืนัสนัามิวูซูแข่็งขั็นัประเภทยุ์ทธลีลา
ขนาด	10	ม.	x	16	ม.	x	10	ซม.
รับรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์วูซูนานาชาติ	(IWUF)
ราคา	850,000	บาท	/	สนาม

ชุด์แข่็งขั็นัวูซูชาย์   
รับรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์วูซูนานาชาติ	(IWUF)	
S-4XL	สีแดง,ดำา,น้ำาเงิน
ราคา	3,500	บาท	/	ชุด

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

พ้ืนัสนัามิวูซูแข่็งขั็นั
ประเภทประลองยุ์ทธ
ขนาด	12	ม.	x	12	ม.	x	5	ซม.
ราคา	500,000	บาท	/	สนาม

17303-01

17303-04IWUF

17303-05IWUF

17401-01IWUF

17303-02

17303-03

R
BL
BK
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ชุด์แข่็งขั็นัวูซูหญิง    
รับรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์วูซูนานาชาติ	(IWUF)	
S-XL	สีแดง,ดำา,น้ำาเงิน
ราคา	3,500	บาท	/	ชุด

เฮด์การ์ด์ วูซู WESING  
รับรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์วูซูนานาชาติ	(IWUF)
ราคา	3,200	บาท	/	ใบ

เฮด์การ์ด์ วูซู หญิง WESING 
รับรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์วูซูนานาชาติ	(IWUF)
ราคา	650	บาท	/	ใบ

17401-02

17101-01

17101-02

R
R
BL

BKBK
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วูซู

นัวมิ วูซู WESING 
รับรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์วูซูนานาชาติ	(IWUF)	สีแดง,	สีดำา
ราคา	4,200	บาท	/	คู่

เกราะป้องกันัลำาตัว วูซู WESING 
รับรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์วูซูนานาชาติ	(IWUF)	สีแดง,	สีดำา
ราคา	3,000	บาท	/	ตัว

กระจับ วูซู ชาย์ WESING  
รับรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์วูซูนานาชาติ	(IWUF)
ราคา	750	บาท	/	อัน

กระจับ วูซู หญิง WESING  
รับรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์วูซูนานาชาติ	(IWUF)
ราคา	650	บาท	/	อัน

17101-01

17102-01

17426-01

17426-02

R

R

BK

BK
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เวทแีข่็งข็นัั มิวย์ปลำ้ 
ขนาด	15.5	x	15.5	ม.สูง	0.8	ม.		
ราคา	3,500,000	บาท	/	ชุด

เบาะมิวย์ปลำ้ XPE 
ขนาด		12	x	12	ม.	หนา	6	ซม.	
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์มวยปล้ำานานาชาติ	(UWW	APPROVED)
ราคา	800,000	บาท	/	ชุด

เบาะมิวย์ปลำ้ XPE 
ขนาด		12	x	12	ม.	หนา	5	ซม.	
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์มวยปล้ำานานาชาติ	(UWW	APPROVED)
ราคา	750,000	บาท	/	ชุด

เวทแีข่็งข็นัั มิวย์ปลำ้ 
ขนาด	15.5	x	31	ม.	สูง	0.8	ม.	
ราคา	6,500,000	บาท	/	ชุด

13301-01

13303-01UWW

13303-02UWW

13301-02

กีฬามิวย์ปล้ำ

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

ชดุ์มิวย์ปล้ำ ชาย์ 
	(1	ชุด	ประกอบด้วย	สีเทาและสีดำา)
ราคา	1,500	บาท	/	ชุด

ชดุ์มิวย์ปลำ้ หญงิ 
(1	ชดุ	ประกอบด้วย	สีส้มและสขีาว)
ราคา	1,500	บาท/	ชุด

90331-03 13401-01 13401-02
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มิวย์ปล้ำ

GR O
BK

BK
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Size : 3XS-4XL Size : 3XS-4XL

ชดุ์มิวย์ปลำ้แข่็งขั็นัชาย์ VIVA 
(สีแดง	/	สนีำา้เงิน)	
ราคา	1,800	บาท	/	ชุด

เป้าหุน่ัดั์มิมีิ� (Dummy) หนััง PU ขนาด	30	กโิลกรมั	
ราคา	13,000	บาท	/	ตัว	

เป้าหุน่ัดั์มิมีิ� (Dummy) หนัังPU ขนาด	50	กโิลกรมั	
ราคา	16,000	บาท	/	ตัว	

เป้าหุน่ัดั์มิมีิ� (Dummy) หนััง PU ขนาด	70	กโิลกรมั	
ราคา	18,000	บาท	/	ตัว	

เป้าหุน่ัดั์มิมีิ� (Dummy) หนััง PU ขนาด	40	กโิลกรมั	
ราคา	15,000	บาท	/	ตัว	

เป้าหุน่ัดั์มิมีิ� (Dummy) หนััง PU ขนาด	60	กโิลกรมั	
ราคา	17,000	บาท	/	ตัว	

เป้าหุน่ัดั์มิมีิ� หนััง MICRO FIBER ขนาด	80	กโิลกรมั	
ราคา	29,000	บาท	/	ตัว

ชดุ์มิวย์ปล้ำแข่็งข็นััหญงิ VIVA 
(สแีดง	/	สนีำา้เงิน)	
ราคา	1,800	บาท	/	ชุด

รองเท้ามิวย์ปลำ้ 
ราคา	4,900	บาท	/	คู่

13401-03

13224-0130

13224-0150

13224-0170

13224-0140

13224-0160

13224-0280

13401-04 13404-01

Size : S-2XL Size : S-2XL Size : 36-44

R R

R

BL BL

BL
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กีฬาเทควันัโด์

Taekwondo

พ้ืนัสนัามิเทควันัโด์ (XPE)
ขนาด	12	x	12	ม.		แผ่นขนาด	1	x	1	ม.	หนา	30	มม.	
จำานวน	144	ตร.ม.ปูแบบ	4	เหล่ียม	(Square	type)
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดโลก	(WORLD	TAEKWONDO)
ราคา	700,000	บาท	/	ชุด

พ้ืนัสนัามิเทควันัโด์ (XPE) 
ขนาด	12	x	12	ม.	แผ่นขนาด	1	x	1	ม.	หนา	30	มม.	
จำานวน	144	ตร.ม.	ปูแบบ	8	เหล่ียม	(Octagonal	type)
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดโลก	(WORLD	TAEKWONDO)
ราคา	850,000	บาท	/	ชุด

พ้ืนัสนัามิเทควันัโด์ (EVA)
ขนาด	12	x	12	ม.	แผ่นขนาด	1	x	1	ม.	หนา	30	มม.	
จำานวน	144	ตร.ม.	ปูแบบ	8	เหล่ียม	(Octagonal	type)
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดโลก	(WORLD	TAEKWONDO)
ราคา	550,000	บาท	/	ชุด

พ้ืนัสนัามิเทควันัโด์ (EVA)
ขนาด	12	x	12	ม.		แผ่นขนาด	1	x	1	ม.	หนา	30	มม.	
จำานวน	144	ตร.ม.ปูแบบ	4	เหล่ียม	(Square	type)
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดโลก	(WORLD	TAEKWONDO)	
ราคา	500,000	บาท	/	ชุด

15301-014WTF

15301-038WTF

15301-048WTF

15301-024WTF
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เทควันัโด์

พ้ืนัสนัามิเทควันัโด์ (EVA) 
ขนาด	12	x	12	ม.	แผ่นขนาด	1	x	1	ม.	หนา	25	มม.	สีแดง/น้ำาเงิน
จำานวน	144	ตร.ม.	ปูแบบ	4	เหล่ียม	(Square	type)
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดโลก	(WORLD	TAEKWONDO)
ราคา	288,000	บาท	/	ชุด

พ้ืนัสนัามิเทควันัโด์ (EVA) 
ขนาด	12	x	12	ม.	แผ่นขนาด	102	x	102	ซม.	หนา	25	มม.	สีแดง/เทา/น้ำาเงิน
จำานวน	144	ตร.ม.	แบบ	4	เหล่ียม	(Square	type)
ราคา	288,000	บาท	/	ชุด

เวทีแข่็งขั็นัเทควันัโด์ 
ระบบ	KNOCK	DOWN	พ้ืนไม้	PLYWOOD	อย่างดี	
ขนาด	15.5	x	15.5	ม.	สูง	80	ซม.		
ราคา	3,000,000	บาท	/	เวที

พ้ืนั EVA แบบจ๊ิกซอว์ ความิหนัาแนั่นัสูง
  
(High Density)   
หนา	25	มม.	ขนาด	102	x	102	ซม.	สีแดง/เทา/น้ำาเงิน
ราคา	1,100	บาท	/	แผ่น

พ้ืนั EVA แบบจ๊ิกซอว์  ความิหนัาแนั่นัสูง
 
(High Density) ลาย์ Five Stripe 
หนา	25	มม.	ขนาด	100	x	100	ซม.	สีแดง/น้ำาเงิน
ราคา	950	บาท	/	ตร.ม.

พ้ืนั EVA แบบจ๊ิกซอว์ ความิหนัาแนั่นัสูง
  
(High Density) ลาย์ Five Stripe 
หนา	25	มม.	ขนาด	100x100	ซม.	สีดำา/เหลือง
ราคา	950	บาท	/	ตร.ม

อุปกรณ์์ป้องกันัร่างกาย์ สำาหรับแข็่งข็ันั 
WESING
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ	
(WTF	APPROVED)	
เป้าป้องกันลำาตัวแบบ	+	เฮดการ์ด	+	สนับแขน	
+	สนับแข้ง	+	กระจับ	+	ถุงใส่อุปกรณ์
ราคา	6,500	บาท	/	ชุด

15301-054WTF

15301-06

15301-07 15306-01 90306-01

90306-02 15106-01S-WTF

พื้นั EVA แบบจิ๊กซอว์  ความิหนัาแนั่นัสูง
  
(High Density) ข็นัาด์ 100x100 ซมิ. 
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

90306
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เทควันัโด์

เฮด์การ์ด์ เทควันัโด์ WESING 
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ	
(WTF	APPROVED)	
ราคา	2,200	บาท	/	ใบ

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

ชุด์เทควันัโด์ (เส้ือ,กางเกง+เข็็มิขั็ด์) WESING 
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ	 
(WTF	APPROVED)	
ราคา	3,200	บาท	/	ชุด

ชุด์เทควันัโด์เด็์ก WESING 
ความสูงขนาด	115-145	ซม.	(เส้ือ,กางเกง+เข็มขัด)		
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ	 
(WTF	APPROVED)	
ราคา	2,700	บาท	/	ชุด

รองเท้าเทควันัโด์ WESING 
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ	
(WTF	APPROVED)	
ราคา	3,800	บาท	/	คู่

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

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

สนัับแข็นัเทควันัโด์ WESING หนััง PU 
รุ่น	A-1	หุ้มถึงแขน	รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์ 
เทควันโดนานาชาติ	(WTF	APPROVED)	
ราคา	900	บาท	/	คู่

เข็็มิขั็ด์เทควันัโด์ WESING สีข็าว/สีด์ำา
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ	
(WTF	APPROVED)	
ราคา	500	บาท	/	เส้น

15101-01-WTF 15102-02 15106-02-WTF

15106-03-WTF 15404-01

15105-01WTF 15104-01WTF 15105-02WTF

15405-01

R
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Size : S - 4XL

Size : XXS - 4XL
BK
W
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เทควันัโด์

สนัับแข็นัเทควันัโด์ WESING
	รุ่น	B-1	หุ้มถึงข้อมือ	รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์ 
เทควันโดนานาชาติ	(WTF	APPROVED)	
ราคา	1,200	บาท	/	คู่

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

กระจับ เทควันัโด์ ชาย์ WESING  
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ	
(WTF	APPROVED)	
ราคา	650	บาท	/	อัน

กระจับ เทควันัโด์ หญิง WESING 
รับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์เทควันโดนานาชาติ	
(WTF	APPROVED)	
ราคา	550	บาท	/	อัน

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

เป้าเตะเล็ก WESING 
ขนาด	40x20x8	ซม.	
ราคา	1,700	บาท	

เป้าเตะเดี์�ย์ว WESING 
หนัง	PU	สีแดง/สีดำา
ราคา	1,200	บาท	/	อัน

เป้าเตะเดี์�ย์ว WESING 
หนัง	Micro	Fiber	สีแดง/สีดำา
ราคา	1,600	บาท	/	อัน

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

15105-03WTF 15104-02WTF 15426-01

15426-01 15227-05 15227-06

15227-01

15227-02

15227-03

R
BK

เป้าเตะ คู่ WESING หนัง	Micro	Fiber
ราคา	1,700	บาท	/	อัน

15227-04
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Ta
ek

w
on

do

เทควันัโด์

ถุงทราย์ ใส่ข้็อเท้า น้ำาหนัก	1	กก.
ราคา	600	บาท	/	คู่

ถุงทราย์ ใส่ข้็อเท้า น้ำาหนัก	2	กก.
ราคา	700	บาท	/	คู่

ถุงทราย์ ใส่ข้็อเท้า น้ำาหนัก	3	กก.
ราคา	800	บาท	/	คู่

เป้าล่อเตะ เทควันัโด์ VIVA 
สูง	166	ซม.	รุ่น	2288S
ราคา	6,500	บาท	/	ชุด

เฮด์การ์ด์แข่็งขั็นั
วงจรอิเล็กทรอนิกส์	สีแดง/น้ำาเงิน	
ราคา	65,000	บาท	/	ใบ

กล่องให้คะแนันัผู้ตัด์สินั 
ราคา	69,000บาท	/	ชุด

อุปกรณ์์รับสัญญาณ์วงจรอิเล็กทรอนิักส์
ราคา	70,000บาท	/	ชุด

กระเป๋าใส่อุปกรณ์์ เทควันัโด์ WESING
ราคา	550บาท	/	ใบ

เกราะป้องกันัลำาตัว แข่็งขั็นั 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์	สีแดง/น้ำาเงิน	
ราคา	65,000	บาท	/	ตัว

สนัับเท้า แข่็งขั็นั
วงจรอิเล็กทรอนิกส์	
ราคา	6,500	บาท	/	คู่

15244-011

15244-012

15244-013

15222-01

15107-03

15343-02 15343-01 15456-01

15107-01 15107-02
R R
BL BL
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กีฬาย์ูโด์

Judo

Ju
do

พ้ืนัสนัามิแข่็งขั็นัยู์โด์ 
ขนาด	14	x	14	ม.	x	หนา	40	มม.	
ราคา	990,000	บาท	/	สนาม

พ้ืนัสนัามิแข่็งขั็นัยู์โด์ WESING
ขนาด	14	x	14	ม.	x	หนา	50	มม.	
สหพันธ์ยูโดนานาชาติรับรอง	(IJF)
ราคา		1,500,000	บาท	/	สนาม

ชุด์ยู์โด์สีข็าว ผ้าหนา	750	แกรม
ราคา	6,900	บาท	/	ชุด

ชดุ์ย์โูด์สนีัำ้เงนิั ผ้าหนา	750	แกรม.
ราคา	7,100	บาท	/	ชุด

ชดุ์ย์โูด์แข่็งข็นัั WESING 
สขีาว	Size.	0.5	-	5	
ราคา	6,500	บาท	/	ชุด

14301-02

14301-01IJF

14401-01 14401-02 14401-03

W

W

BL

BL

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

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

Ju
do

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

เป้าหุน่ัดั์มิมีิ� (Dummy) หนััง PU ขนาด	30	กโิลกรมั 
ราคา	13,000	บาท	/	ตัว

เป้าหุน่ัดั์มิมีิ� (Dummy) หนััง PU ขนาด	40	กโิลกรมั 
ราคา	15,000	บาท	/	ตัว

เป้าหุน่ัดั์มิมีิ� (Dummy) หนััง PU ขนาด	50	กโิลกรมั 
ราคา	16,000	บาท	/	ตัว

เป้าหุน่ัดั์มิมีิ� (Dummy) หนััง PU ขนาด	60	กโิลกรมั 
ราคา	17,000	บาท	/	ตัว

เป้าหุน่ัดั์มิมีิ� (Dummy) หนััง PU ขนาด	70	กโิลกรมั 
ราคา	18,000	บาท	/	ตัว

เป้าหุน่ัด์มัิมีิ� (Dummy) หนััง MICRO FIBER ขนาด	80	กโิลกรมั
ราคา	29,000	บาท	/	ตัว

90331-03

13224-0130

13224-0140

13224-0150

13224-0160

13224-0170

13224-0280
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กีฬาคาราเต้

Karate

Ka
ra

te

สนัามิแข่็งขั็นัคาราเต้ Wesing
(ขนาด	ก	12	ม.	x	ย1	2	ม.	x	หนา	20	มม.)	
แผ่น	XPE	ขนาด	1x1	ม.	หนา	20	มม.	
จำานวน	144	ตร.ม.	ได้รับการรับรองจากสหพันธ์
คาราเต้นานาชาติ		(WKF	Approved)		
ราคา	550,000	บาท	/	สนาม

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

ธงคาราเต้ Wesing 
สีแดง,	สีน้ำาเงิน	
ราคา	750	บาท	/	อัน

นัวมิคาราเต้ Wesing (Without thumb) 
ได้รับการรับรองจากสหพันธ์คาราเต้นานาชาติ	
(WKF	Approved)	
ราคา	1,700	บาท	/	คู่

นัวมิคาราเต้ Wesing 
ได้รับการรับรองจากสหพันธ์คาราเต้นานาชาติ	
(WKF	Approved)	
ราคา	1,700	บาท	/	คู่

16301-01WKF 16301-02 16316-01

00-16100-01WKF

00-16100-02WKF

R

R

R

BL

BL

BL

Size : S, M, L

Size : S, M, L
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คาราเต้

Ka
ra

te

เกาะอกหญิง Wesing สีข็าว 
ได้รับการรับรองจากสหพันธ์คาราเต้นานาชาติ	
(WKF	Approved)	
ราคา	1,500	บาท	/	ตัว

ชุด์คาราเต้ พร้อมิสาย์คาด์เอว 
ขนาดความสูง	160	-180	ซม.	
ได้รับการรับรองจากสหพันธ์คาราเต้นานาชาติ	(WKF	Approved)	
ราคา	6,100	บาท	/	ชุด

สาย์คาด์เอวคาราเต้ Wesing เบอร์ 4, เบอร์ 4.5
ได้รับการรับรองจากสหพันธ์คาราเต้นานาชาติ	(WKF	Approved)	
ราคา	860	บาท	/	เส้น

สนัับแข้็งคาราเต้ Wesing
ได้รับการรับรองจากสหพันธ์คาราเต้นานาชาติ	(WKF	Approved)	
ราคา	3,600	บาท	/	คู่

16427-01WKF

16401-01160WKF

16404-0140WKF

16104-01WKF

R

R

BL

BL

Size : S, M, L

BK

Size : S, M, L
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กีฬาปันัจักสีลัต

Pencak Silat

Pe
nc

ak
 S

il
at

 

สนัามิแข่็งขั็นักีฬาปันัจักสีลัต 
ขนาด	144	ตร.ม.	1	เบาะ	มีขนาด	1	x	1	ม.	หนา	5	ซม.	
(สนามปันจักสีลัต	1	สนามมี	144	เบาะ)
ราคา	288,000	บาท	/	สนาม

ชุด์ปันัจักสีลัต สำาหรับแข่็งขั็นั
ราคา	1,800	บาท	/	ชุด

ชุด์สลินัด้์ง (ปันัจัก ลีลา)
ราคา	2,400	บาท	/	ชุด

ชุด์ปันัจักสีลัต สำาหรับแข่็งขั็นั
ราคา	2,100	บาท	/	ชุด

เบาะ EVA ข็นัาด์ 1x2 เมิตร 
หุ้มิหนัังเทีย์มิ รุ่นั 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

เบาะ EVA ฝึึกซ้อมิ ข็นัาด์ 1x2 เมิตร
หุ้มิหนัังเทีย์มิ รุ่นั ECO
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 18401-01 18401-02

18303-01

18303-02

BK

Size : S - M

Size : L-XXL
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ปันัจักสีลัต

Pe
nc

ak
 S
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at

 

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

เป้าสี�เหลี�ย์มิใหญ่ WESING 
หนัง	PU	ขนาด	50	x	35	x	10	ซม.
ราคา	4,600	บาท	/	อัน

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

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

เป้าสี�เหลี�ย์มิใหญ่ VIVA 
หนัง	PU
ราคา	2,300	บาท	/	อัน

สนัับแข้็ง หนัง	PU	พร้อมถุงใส่	
ราคา	1,050	บาท	/	คู่

สนัับแข็นั หนัง	PU	พร้อมถุงใส่	
ราคา	1,050	บาท	/	คู่

มีิด์ พร้อมถุงใส่	
ราคา	3,000	บาท	/	อัน

กระบอง พร้อมถุงใส่	
ราคา	2,400	บาท	/	อัน

กระจับ  
ราคา	840	บาท	/	ตัว

เกราะป้องกันั ปันัจักสีลัต VIVA หนัง	PU	SIZE	:	S
ราคา	2,400	บาท	/	ตัว

เกราะป้องกันั ปันัจักสีลัต VIVA หนัง	PU	SIZE	:	M
ราคา	2,700	บาท	/	ตัว

เกราะป้องกันั ปันัจักสีลัต VIVA หนัง	PU	SIZE	:	L	
ราคา	3,000	บาท	/	ตัว

เกราะป้องกันั ปันัจักสีลัต VIVA หนัง	PU	SIZE	:	XL
ราคา	3,300	บาท	/	ตัว

18221-0130100 18227-01

18227-03

18227-04

18227-02

18104-01

18105-0218439-01 18113-01

18426-01

18102-01

R
BL
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กีฬากรีฑา

Athletics

At
hl

et
ic

s

ลกูทุ่มิแข่็งขั็นั สแตนัเลส รบัรองมิาตรฐานัโด์ย์กรฑีาโลก (World Athletics)

ลูว่ิ�งย์างสงัเคราะห์ ระบบ Full PU 
รบัรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ	(IAAF	หรือ	WA)
ราคา	2,500	บาท	/	ตร.ม

ลูว่ิ�งย์างสงัเคราะห์ ระบบ Sandwich
รบัรองมาตรฐานโดย	สหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ	(IAAF	หรือ	WA)
ราคา	1,800	บาท	/	ตร.ม

ลูว่ิ�งย์างสงัเคราะห์ ระบบ Spray Coat 
ราคา	1,500	บาท	/	ตร.ม

ลกูทุ่มิแข่็งขั็นั เหลก็ รบัรองมิาตรฐานัโด์ย์กรฑีาโลก (World Athletics)

21120-0140WA

21301-01WA

21301-02WA

21301-03

21120-0230WA

21120-0250WA

21120-0172WA

21120-0240WA

21120-0260WA

21120-0272WA

หนัก	3	กก. ราคา	1,500	บาท	/	ลูก

หนัก	3	กก. ราคา	5,400	บาท	/	ลูก

หนัก	7.26	กก. ราคา	5,500	บาท	/	ลูก

หนัก	6	กก. ราคา	2,100	บาท	/	ลูก

หนัก	4	กก. ราคา	1,700	บาท	/	ลูก

หนัก	5	กก. ราคา	1,900	บาท	/	ลูก

หนัก	7.26	กก. ราคา	2,200	บาท	/	ลูก
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กรีฑา
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จกัรข็ว้างไฟุเบอร์ รุน่ั High Spin  รบัรองมิาตรฐานัโด์ย์กรฑีาโลก (World Athletics)

จกัรข็ว้างไฟุเบอร์ 89% Rim Weight ข็อบทองเหลือง 
รบัรองมิาตรฐานัโด์ย์กรฑีาโลก (World Athletics)

จกัรข็ว้างไฟุเบอร์ รุน่ั Low Spin รับรองมิาตรฐานัโด์ย์กรฑีาโลก (World Athletics)

จกัรข็ว้างย์าง หนััก 1 กก. ราคา	210	บาท	/	อัน

จกัรข็ว้างย์าง หนััก 2 กก. ราคา	300	บาท	/	อัน

จกัรข็ว้างไม้ิ  หนััก 1.5 กก. ราคา	1,600	บาท	/	อัน

จกัรข็ว้างย์าง หนััก 1.5 กก. ราคา	240	บาท	/	อัน

จกัรข็ว้างไม้ิ  หนััก 1 กก. ราคา	1,400	บาท	/	อัน

จกัรข็ว้างไม้ิ หนััก 2 กก. ราคา	1,900	บาท	/	อัน

21120-0336

21120-0345

21120-0360

21120-0340

21120-0350

21120-0372

21120-0354

21121-0110WA

21121-0210WA

21121-0310WA

21121-0120WA

21121-0215WA

21121-0315WA

21121-0217WA

21121-0317WA

21121-0220WA

21121-0320WA

21121-0410

21121-0420

21121-0515

21121-0415

21121-0510

21121-0520

หนัก	1	กก. ราคา	1,500	บาท	/	อัน

หนัก	1	กก. ราคา	1,500	บาท	/	อัน

หนัก	1	กก. ราคา	5,700	บาท	/	อัน

หนัก	3.63	กก. ราคา	850	บาท	/	ลูก

หนัก	4.5	กก. ราคา	1,000	บาท	/	ลูก

หนัก	6	กก. ราคา	1,400	บาท	/	ลูก

หนัก	4	กก. ราคา	950	บาท	/	ลูก

หนัก	5.45	กก. ราคา	1,300	บาท	/	ลูก

หนัก	5	กก. ราคา	1,200	บาท	/	ลูก

หนัก	7.26	กก. ราคา	1,600	บาท	/	ลูก

หนัก	1.75	กก. ราคา	1,900	บาท	/	อัน

หนัก	1.75	กก. ราคา	1,900	บาท	/	อัน

หนัก	1.5		กก.ราคา	1,700	บาท	/	อัน

หนัก	1.5		กก.ราคา	1,700	บาท	/	อัน

หนัก	2	กก.ราคา	2,100	บาท	/	อัน

หนัก	2	กก.ราคา	2,100	บาท	/	อัน

หนัก	2	กก.ราคา	7,700	บาท	/	อัน

ลกูทุ่มิฝึึกซ้อมิ
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ลกูฆ้้อนัเหลก็ชบุอย่์างด์ ีนัำ้หนััก 4.0 กโิลกรมัิ (ป้องกนััสนัมิิ) 
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	6,100	บาท	/	ลูก

ลกูฆ้้อนัเหลก็ชบุอย่์างด์ ีนัำ้หนััก 6.0 กโิลกรมัิ (ป้องกนััสนัมิิ) 
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	7,500	บาท	/	ลูก

ลกูฆ้้อนัเหลก็ชบุอย่์างด์ ีนัำ้หนััก 5.0 กโิลกรมัิ (ป้องกนััสนัมิิ) 
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	6,500	บาท	/	ลูก

ลกูฆ้้อนัเหลก็ชบุอย่์างด์ ีนัำ้หนััก 7.26 กโิลกรมัิ (ป้องกนััสนัมิิ) 
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	9,000	บาท	/	ลูก

ลกูฆ้้อนั นัำ้หนััก 3.0 กโิลกรมัิ 
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	1,450	บาท	/	ลูก

ลกูฆ้้อนั นัำ้หนััก 5.0 กโิลกรมัิ 
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	2,400	บาท	/	ลูก

ลกูฆ้้อนั นัำ้หนััก 4.0 กโิลกรมัิ 
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	2,000	บาท	/	ลูก

ลกูฆ้้อนั นัำ้หนััก 6.0 กโิลกรมัิ 
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	2,700	บาท	/	ลูก

ลกูฆ้้อนั นัำ้หนััก 7.26 กโิลกรมัิ 
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	3,800	บาท	/	ลูก

ถงุมืิอข็ว้างลกูฆ้้อนั 
ข้างซ้าย	SIZE	:	S,	M	,	L	,	XL	
ราคา	600	บาท	/	ข้าง

ถงุมืิอข็ว้างลกูฆ้้อนั 
ข้างขวา	SIZE	:	S,	M	,	L	,	XL	
ราคา	600	บาท	/	ข้าง

สตาร์ทติง้บล็อกฝึึกซ้อมิ 
สำาหรบัพ้ืนทุกประเภท
ราคา	2,500	บาท	/	ชุด

สตาร์ทติง้บล็อก แข่็งข็นัั 
สำาหรบัพ้ืนทกุประเภท	รุน่	PRO-PLUS
ราคา	8,900	บาท	/	ชุด

21122-0140WA

21122-0160WA

21122-0150WA

21122-0172WA

21122-0230WA

21122-0250WA

21122-0240WA

21122-0260WA

21122-0272WA

21425-01R

21425-01L 21123-01

21123-02
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สตาร์ทติง้บล็อก แข่็งข็นัั 
สำาหรบัพ้ืนทกุประเภท	รุน่	New	Oympic	Mark	I	
รบัรองมาตรฐานโดย	World	Athletic
ราคา	8,300	บาท	/	ชุด

คธาวิ�งผลดั์ อลมิูิเนัยี์มิ 6 อนัั
รบัรองมาตรฐานโดย	World	Athletic
ราคา	900	บาท	/	ชุด

คธาวิ�งผลดั์ อลมิูิเนัยี์มิ 8 อนัั
รบัรองมาตรฐานโดย	World	Athletic
ราคา	1,200	บาท	/	ชุด

คธาวิ�งผลดั์ พลาสตกิ 6 อนัั
ราคา	420	บาท	/	ชุด

คธาวิ�งผลดั์ พลาสตกิ 8 อนัั
ราคา	600	บาท	/	ชุด

สตาร์ทติง้บล็อก ฝึึกซ้อมิ
สำาหรบัโรงเรียน	/	มอืสมคัรเล่น
ราคา	800	บาท	/	ชุด

21123-03WA

21124-01S6WA

21124-01S8WA

21124-02S6WA

21124-02S8WA

21123-04

รัว้กระโด์ด์ ฝึึกซ้อมิ 
ราคา	1,900	บาท	/	ชุด

รัว้กระโด์ด์ ล้มิลกุ 
ปรบัสงูตำา่	5	ระดบั	(0.762	-	1.067	ม.)	
ราคา	5,000	บาท	/	ชุด

21125-01

21125-02H

รัว้กระโด์ด์ ล้มิลกุ สำหรบัเด็์ก 
ปรบัสงูตำา่	5	ระดบั	(0.45	-	0.686	ม.)
ราคา	4,000	บาท	/	ชุด

รัว้กระโด์ด์แข่็งข็นัั  แบบพับไม่ิได้์ 
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	5,200	บาท	/	ชุด

รัว้กระโด์ด์แข่็งข็นัั  แบบพับได้์  
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	5,500	บาท	/	ชุด

รัว้วบิาก 
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	37,000	บาท	/	ชุด

21125-02L

21125-03WA

21125-04WA 21126-01WA
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เบาะโด์ด์สงู 
ขนาด	600x400x70	ซม.			
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	450,000	บาท	/	ชุด

ชดุ์คลุมิกันัฝึนัเบาะกระโด์ด์สงู 
ขนาด	600x400x77	ซม.		
ราคา	45,000	บาท	/	ชุด

เสากระโด์ด์สงู 
ปรบัสูง-ตำา่	115	-	265	ซม.
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	50,000	บาท	/	ชุด

แหลนัแข่็งข็นัั หนััก 600 กรัมิ ระย์ะ 80 มิ.  
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	12,000	บาท	/	ชุด

แหลนัแข่็งข็นัั หนััก 700 กรัมิ ระย์ะ 80 มิ.  
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	13,000	บาท	/	ชุด

แหลนัแข่็งข็นัั หนััก 800 กรัมิ ระย์ะ 80 มิ.  
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	14,000	บาท	/	ชุด

แหลนัแข่็งข็นัั หนััก 500 กรัมิ ระย์ะ 40 มิ.  
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	9,000	บาท	/	ชุด

21303-01600WA 21305-01600 21128-01WA

21127-01680WA

21127-01780WA

21127-01880WA

21127-01540WA

เสากระโด์ด์สงู 
ปรบัสงู-ตำา่	160-270		ซม.
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)	
ราคา	27,000	บาท	/	ชุด

เสากระโด์ด์สงู 
ปรบัสงู-ตำา่	70-260	ซม.	
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)	
ราคา	13,500	บาท	/	ชุด

เสากระโด์ด์สงู 
ปรบัสูง-ตำา่	30-200	ซม.			
ราคา	4,500	บาท	/	ชุด

21128-02WA 21128-03WA 21128-04
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เบาะกระโด์ด์คำ้
ขนาด	600x800x80	ซม.	รับรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	
Athletics)
ราคา	780,000	บาท	/	ชุด

เบาะกระโด์ด์คำ้
ขนาด	600x800x80	ซม.
ราคา	630,000	บาท	/	ชุด

ชดุ์คลมุิกนััฝึนัเบาะกระโด์ด์คำ้ 
ขนาด	600x800x80	ซม.
ราคา	47,000	บาท	/	ชุด

ไม้ิพาด์ ไฟุเบอร์กลาส ย์าว 4 มิ.  
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	
Athletics)
ราคา	2,800	บาท	/	ชุด

ไม้ิพาด์ ไฟุเบอร์กลาส ย์าว 4.5 มิ.  
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	
Athletics)
ราคา	3,200	บาท	/	ชุด

เสากระโด์ด์คำ้ 
ปรบัสงู-ตำา่	366-640	ซม.			
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	68,000	บาท	/	ชุด

เสากระโด์ด์คำ้ 
ปรบัสงู-ตำา่	366-640	ซม.	
ราคา	18,000	บาท	/	ชุด

กรงข็ว้าง จกัร-ฆ้้อนั แบบ 2 in 1 
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	1,150,000	บาท	/	ชุด

ข็อบลู ่กรีฑา   
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	530,000	บาท	/	ชุด

ชดุ์คลมุิกนััฝึนัเบาะกระโด์ด์คำ้ 
ขนาด	680x500x80	ซม.	
ราคา	38,000	บาท	/	ชุด

21303-02600WA

21303-03680

21305-02600

21130-0140WA

21129-02 21310-01WA

21131-01WA21130-0145WA

21129-01WA

21305-03680
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กรงข็ว้าง จักร  
รบัรองมาตรฐานโดยกรีฑาโลก	(World	Athletics)
ราคา	435,000	บาท	/	ชุด

เสาหลกัชยั์
ราคา	10,000	บาท	/	คู่

แท่นัรบัรางวลั
ราคา	23,000	บาท	/	ชุด

ป้าย์บอกรอบ พร้อมิระฆ้งั
ราคา	25,000	บาท	/	ชุด

ป้าย์บอกสถติปิระเภทลานั
ราคา	73,000	บาท	/	ชุด

Take-off Marker 
(เคร่ืองหมาย	Take-off	สำาหรับการกระโดดไกล)
ราคา	2,100	บาท	/	ชุด

กล่องบอกระย์ะ 
(พุ่งแหลน-ลูกทุ่มนำา้หนกั)	สงู	41	ซม.
ราคา	2,500	บาท	/	กล่อง

กล่องประจำช่องวิ�ง 
สงู	31	ซม.
ราคา	1,400	บาท	/	กล่อง

เทปวดั์ระย์ะ ไฟุเบอร์กลาส 30 มิ. (OPEN REEL) 
ราคา	800	บาท	/	อัน

เทปวดั์ระย์ะ ไฟุเบอร์กลาส 50 มิ. (OPEN REEL) 
ราคา	1,300	บาท	/	อัน

เทปวดั์ระย์ะ ไฟุเบอร์กลาส 100 มิ. (OPEN REEL) 
ราคา	2,300	บาท	/	อัน

21310-02WA 21338-01 21337-01

21339-01 21339-02 21340-01

21341-01 21341-02
21342-0130

21342-0150

21342-01100
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รถบรรทุกแหลนั 
(ใส่ได้	30	อนั)
ราคา	7,000	บาท	/คัน

รถบรรทกุ จักร-ทุ่มิ-แหลนั 
(แหลน	12	อัน	/	ลกูทุ่ม	12	ลูก	/	จกัร	30	อนั	)	
ราคา	6,800	บาท	/คัน

รถบรรทกุ จกัร-ทุ่มิ 
(ลูกทุ่ม	12	ลูก	/	จักร	30	อัน	)	
ราคา	5,500	บาท	/คัน

21351-01 21351-02 21351-03

เทปวดั์ระย์ะเหลก็  30 มิ.  (OPEN REEL) 
ราคา	1,200	บาท	/	อัน

เทปวดั์ระย์ะเหลก็  50 มิ.  (OPEN REEL) 
ราคา	1,900	บาท	/	อัน

เทปวดั์ระย์ะเหลก็  100 มิ.  (OPEN REEL)
ราคา	3,900	บาท	/	อัน

21342-0230

21342-0250

21342-02100

รถบรรทกุ ฆ้้อนั
(ใส่ได้	18	อนั)		
ราคา	5,700	บาท	/คัน

รถบรรทกุรัว้กระโด์ด์ 10 อนัั
ราคา	9,900	บาท	/คัน

รถบรรทกุรัว้กระโด์ด์ 20 อนัั
ราคา	12,000	บาท	/คัน

รถบรรทกุ สตาร์ทติง้บล็อก 10 อนัั
ราคา	6,400	บาท	/คัน

21351-04

21351-05S10

21351-05S20

21351-06
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เมิด์ซินีับอล ย์าง นัำ้หนััก 1 ก.ก. ราคา	800	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล หนัังเย์บ็ นัำ้หนััก 1 ก.ก. ราคา	850	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล ย์าง นัำ้หนััก 4 ก.ก. ราคา	1,600	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล หนัังเย์บ็ นัำ้หนััก 4 ก.ก. ราคา	1,450	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล ย์าง นัำ้หนััก 8 ก.ก. ราคา	2,800	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล ย์าง นัำ้หนััก 2 ก.ก. ราคา	1,000	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล หนัังเย์บ็ นัำ้หนััก 2 ก.ก. ราคา	1,050	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล ย์าง นัำ้หนััก 5 ก.ก. ราคา1,900	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล หนัังเย์บ็ นัำ้หนััก 5 ก.ก. ราคา1,650	บาท	/	ลูก

สแลมิบอลย์าง นัำ้หนััก 5 ก.ก. ราคา	1,650	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล ย์าง นัำ้หนััก 9 ก.ก. ราคา	3,100	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล ย์าง นัำ้หนััก 3 ก.ก. ราคา	1,300	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล หนัังเย์บ็ นัำ้หนััก 3 ก.ก. ราคา	1,250	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล ย์าง นัำ้หนััก 7 ก.ก. ราคา	2,500	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล ย์าง นัำ้หนััก 6 ก.ก. ราคา	2,200	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล หนัังเย์บ็ นัำ้หนััก 6 ก.ก. ราคา	1,850	บาท	/	ลูก

สแลมิบอลย์าง นัำ้หนััก 7 ก.ก.	ราคา	1,900	บาท	/	ลูก

เมิด์ซินีับอล ย์าง นัำ้หนััก 10 ก.ก. ราคา	3,400	บาท	/	ลูก

24240-0101

24240-0201

24240-0104

24240-0204

24240-0108

24240-0102

24240-0202

24240-0105

24240-0205

24240-0305

24240-0109

24240-0103

24240-0203

24240-0107

24240-0106

24240-0206

24240-0307

24240-0110
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ชัน้ัวางเมิด์ซินีับอล 5 ลกู ตัง้แต่ 1 - 10 กก.
ราคา	2,500	บาท	/	ชุด

ชัน้ัวางเมิดิ์ซนีับอล 8 ลกู ตัง้แต่ 1 - 10 กก.
ราคา	3,800	บาท	/	ชุด

บาร์เบล เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 140 ก.ก.
ราคา	95,000	บาท	/	ชุด

บาร์เบล เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 182 ก.ก.
ราคา	111,000	บาท	/	ชุด

บาร์เบล เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 186 ก.ก.
ราคา	125,000	บาท	/	ชุด

คานับาร์เบลเกลยี์วลอ็คชบุโครเมีิ�ย์มิ 
ยาว	1.5	ม.	เส้นผ่าศนูย์กลาง	28	มม.	
ราคา	1,900	บาท	/	ชุด

คานับาร์เบลแบบหย์กัเกลยี์วลอ็กชบุโครเมีิ�ย์มิ
ยาว	1.5	ม.	เส้นผ่าศนูย์กลาง	25	มม.	
ราคา	1,700	บาท	/	ชุด

เคตเทลิเบลล์ นัำ้หนััก 4 ก.ก. ราคา	1,300	บาท	/	ลูก

เคตเทลิเบลล์ นัำ้หนััก 8 ก.ก. ราคา	1,700	บาท	/	ลูก

เคตเทลิเบลล์ นัำ้หนััก 24 ก.ก. ราคา	3,990	บาท	/	ลูก

เคตเทลิเบลล์ นัำ้หนััก 6 ก.ก. ราคา	1,500	บาท	/	ลูก

เคตเทลิเบลล์ นัำ้หนััก 16 ก.ก. ราคา	2,990	บาท	/	ลูก

เคตเทลิเบลล์ นัำ้หนััก 12 ก.ก. ราคา	2,500	บาท	/	ลูก

เคตเทลิเบลล์ นัำ้หนััก 32 ก.ก. ราคา	4,990	บาท	/	ลูก

24458-02 24458-03

24247-01140

24247-01182

24247-01186

24247-021528

24247-021525

24241-0104

24241-0108

24241-0124

24241-0106

24241-0116

24241-0112

24241-0132
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แผ่นัย์กนัำ้หนััก นัำ้หนััก 0.5 ก.ก. ราคา	180	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก ย์าง นัำ้หนััก 0.5 ก.ก. ราคา	150	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 0.5 ก.ก. ราคา	180	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก นัำ้หนััก 2.5 ก.ก. ราคา	600	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก ย์าง นัำ้หนััก 2.5 ก.ก. ราคา	450	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 2.5 ก.ก. ราคา	600	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก นัำ้หนััก 10 ก.ก. ราคา	2,500	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก ย์าง นัำ้หนััก 10 ก.ก. ราคา	1,700	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 10 ก.ก. ราคา	2,500	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก นัำ้หนััก 1.25 ก.ก. ราคา	350	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก ย์าง นัำ้หนััก 1.25 ก.ก. ราคา	270	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 1.25 ก.ก. ราคา	350	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก นัำ้หนััก 5 ก.ก. ราคา	1,500	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก ย์าง นัำ้หนััก 5 ก.ก. ราคา	850	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 5 ก.ก. ราคา	1,500	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก นัำ้หนััก 15 ก.ก. ราคา	3,500	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก ย์าง นัำ้หนััก 15 ก.ก. ราคา	2,700	บาท	/	แผ่น

แผ่นัย์กนัำ้หนััก เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 15 ก.ก. ราคา	3,500	บาท	/	แผ่น

ด์มัิเบล พลาสตกิ แบบบรรจุทราย์ นัำ้หนััก 1 ก.ก. 
ราคา	250	บาท	/	อัน

ด์มัิเบล พลาสตกิ แบบบรรจุทราย์ นัำ้หนััก 3 ก.ก. 
ราคา	350	บาท	/	อัน

ด์มัิเบล พลาสตกิ แบบบรรจุทราย์ นัำ้หนััก 2 ก.ก. 
ราคา	300	บาท	/	อัน

ด์มัิเบล พลาสตกิ แบบบรรจุทราย์ นัำ้หนััก 4 ก.ก. 
ราคา	400	บาท	/	อัน

24248-0105

24248-0205

24248-0305

24248-0125

24248-0225

24248-0325

24248-01100

24248-02100

24248-03100

24248-0112

24248-0212

24248-0312

24248-0150

24248-0250

24248-0350

24248-01150

24248-02150

24248-03150

24242-0101

24242-0103

24242-0102

24242-0104
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ด์มัิเบล เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 1 กก.  ราคา	300	บาท	/	อัน

ด์มัิเบล เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 6 กก.  ราคา	1,800	บาท	/	อัน

ด์มัิเบล เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 3 กก.  ราคา	900	บาท	/	อัน

ด์มัิเบล เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 8 กก.  ราคา	2,400	บาท	/	อัน

ด์มัิเบล เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 2 กก.  ราคา	600	บาท	/	อัน

ด์มัิเบล เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 7 กก.  ราคา	2,100	บาท	/	อัน

ด์มัิเบล เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 4 กก.  ราคา	1,200	บาท	/	อัน

ด์มัิเบล เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 9 กก.  ราคา	3,000	บาท	/	อัน

ด์มัิเบล เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 5 กก.  ราคา	1,500	บาท	/	อัน

ด์มัิเบล เหลก็ชบุ นัำ้หนััก 10 กก.  ราคา	3,300	บาท	/	อัน

24243-0101

24243-0106

24243-0103

24243-0108

24243-0102

24243-0107

24243-0104

24243-0109

24243-0105

24243-0110

ด์มัิเบล แบบปรบัระด์บัได้์ นัำ้หนัักรวมิ 10.5 กก.
ราคา	3,600	บาท	/	ชุด

ชัน้ัวาง DRAX Multi Rack รุน่ั TWF305 
ราคา	309,000	บาท	/	ชุด

ชัน้ัวางด์มัิเบล DRAX Two Tier
Dumbell Rack รุน่ั TWF402 
ราคา	78,000	บาท	/	ชุด

ชัน้ัวางด์มัิเบล 7 คู่ 
ราคา	4,800	บาท	/	ชุด

24243-02

24458-04 24458-0524458-01

เข็็มิข็ดั์ ย์กนัำ้หนััก ไซส์ M-XXL 
ราคา	450	บาท	/	เส้น

24406-01 Size : M-XXL
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ชัน้ัวางบาร์เบล DRAX Barbell 
Rack  รุน่ั TWF404 
ราคา	82,000	บาท	/	ชุด

ที�วดิ์พืน้ั PUSH UP BAR
ราคา	590	บาท	/	คู่

ถงุทราย์ ข้็อมิอื 0.5 ก.ก. 
ราคา	420	บาท	/	คู่

ถงุทราย์ ข้็อมิอื 1 ก.ก. 
ราคา	750	บาท	/	คู่

ชดุ์ฝึึกกบัลกูเมิด์ซินีับอล 
MEDICINE BALL REBOUNDER
ราคา	4,500	บาท	/	ชุด

จานัทวิส บรหิาร มิปุี�มินัวด์เท้า
ราคา	400	บาท	/	อัน

สาย์ย์างบรหิาร
ราคา	1,200	บาท	/	ชุด

ถงุทราย์ ข้็อเท้า 1 ก.ก. 
ราคา	750	บาท	/	คู่

ถงุทราย์ย์กนัำ้หนััก  นัำ้หนััก 5 ก.ก.
ราคา	2,300	บาท	/	อัน

ถงุทราย์ย์กนัำ้หนััก นัำ้หนััก 10 ก.ก.
ราคา	2,500	บาท	/	อัน

ถงุทราย์ ข้็อเท้า 0.5  ก.ก. 
ราคา	420	บาท	/	คู่

24458-06 24246-02

24244-0105

24244-0110

24250-01 24249-01 24210-01

24244-0210

24244-0305 24244-0310

24244-0205

BK
SL
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ถงุมิอื ออกกำลงักาย์ รุน่ั GOLD
ราคา	180	บาท	/	คู่

ถงุมืิอ ออกกำลงักาย์ รุน่ั PACER
ราคา	250	บาท	/	คู่

ที�รดั์ ข้็อศอก สดี์ำ
ราคา	159	บาท	/	ชิ้น

ที�รดั์ ข้็อศอก สขี็าว
ราคา	150	บาท	/	ชิ้น

ที�รดั์ เข่็า รุน่ั GOLD
ราคา	150	บาท	/	ชิ้น

ที�รดั์ เข่็า รุน่ั ECONOMY
ราคา	95	บาท	/	ชิ้น

ที�รดั์ ข้็อเท้า ANKLE รุน่ั ECONOMY
ราคา	95	บาท	/	ชิ้น

ที�รดั์ ข้็อเท้า ANKLE รุน่ั GOLDY
ราคา	150	บาท	/	ชิ้น

24421-01 24421-02 24430-01

24430-02 24431-01 24431-02

24432-01

24432-02  
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ลูว่ิ�งไฟุฟุ้า FM t8.9 Treadmill
ราคา	512,500	บาท	/	เครื่อง

ลูว่ิ�งไฟุฟุ้า MATRIX รุน่ั TF30XR
ราคา	99,000	บาท	/	เครื่อง

ลูว่ิ�งไฟุฟุ้า HORIZON รุน่ั 7.0AT
ราคา	59,900	บาท	/	เครื่อง

ลูว่ิ�งไฟุฟุ้า HORIZON รุน่ั OMEGA Z
ราคา	52,900	บาท	/	เครื่อง

ลูว่ิ�งไฟุฟุ้า HORIZON รุน่ั ADVENTURE 3
ราคา	49,900	บาท	/	เครื่อง

ลูว่ิ�งไฟุฟุ้า HORIZON รุน่ั ELITE T7.1
ราคา	84,900	บาท	/	เครื่อง

ลูว่ิ�งไฟุฟุ้า HORIZON รุน่ั ELITE T5.11
ราคา	74,900	บาท	/	เครื่อง

ลูว่ิ�งไฟุฟุ้า DRAX REDON NR20X 
ราคา	425,000	บาท	/	เครื่อง

ลูว่ิ�งไฟุฟุ้า IMPETUS Zen5000U 
Treadmill 4.5HP 
ราคา	145,000	บาท	/	เครื่อง

24140-13

24140-01

24140-04 24140-05 24140-06

24140-02 24140-03

24140-14 24140-12
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ลูว่ิ�งไฟุฟุ้า HORIZON รุน่ั T101
ราคา	39,900	บาท	/	เครื่อง

ลูว่ิ�งไฟุฟุ้า TEMPO รุน่ั T82
ราคา	21,900	บาท	/	เครื่อง

เครื�องเดิ์นัวงร ีDRAX Elliptical DE6
ราคา	305,000	บาท	/	เครื่อง

เครื�องเดิ์นัวงร ีIMPETUS Elliptical 
IE500 GEN
ราคา	115,000	บาท	/	เครื่อง

เครื�องเด์นิัวงร ีMATRIX รุน่ั E30XR
ราคา	79,900	บาท	/	เครื่อง

ลูว่ิ�งไฟุฟุ้า TEMPO รุน่ั T81
ราคา	17,900	บาท	/	เครื่อง

เครื�องเด์นิัวงร ีFM e8.9 Elliptical
ราคา	470,000	บาท	/	เครื่อง

ลูว่ิ�งไฟุฟุ้า HORIZON รุน่ั T-R01
ราคา	16,900	บาท	/	เครื่อง

ลูว่ิ�งไฟุฟุ้า TEMPO รุน่ั T77
ราคา	29,900	บาท	/	เครื่อง

24140-07

24140-10

24142-09 24142-07 24142-01

24140-11 24142-08

24140-08 24140-09
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เครื�องเด์นิัวงร ีHORIZON รุน่ั HT5.0
ราคา	42,900	บาท	/	เครื่อง

เครื�องเดิ์นัวงร ีHORIZON รุน่ั ANDES 5
ราคา	39,900	บาท	/	เครื่อง

เครื�องเด์นิัวงร ีHORIZON รุน่ั ANDES 3
ราคา	34,900	บาท	/	เครื่อง

เครื�องเด์นิัวงร ีHORIZON รุน่ั EX59-02
ราคา	32,900	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านัเอนัปั�นั FM r8.9 Recumbent Bike
ราคา	290,000	บาท	/	เครื่อง

24142-02 24142-03 24142-04

24142-05 24142-06 24141-15
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เครื�องเดิ์นัวงร ีHORIZON รุน่ั SYROS PRO
ราคา	19,900	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านัเอนัปั�นั DRAX Recumbent 
TBR9000
ราคา	195,000	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านัเอนัปั�นั IMPETUS Recumbent 
Bike IR6500 Mag
ราคา	145,000	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านัเอนัปั�นั IMPETUS Elliptical 
IE6800 Mag
ราคา	135,000	บาท	/	เครื่อง

24141-17 24141-12 24141-11
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จกัรย์านัเอนัปั�นั IMPETUS Recumbent 
Bike IR500 GEN
ราคา	79,000	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านัเอนัปั�นั IMPETUS Upright 
Bike IV500 GEN
ราคา	65,000	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านัเอนัปั�นั MATRIX รุน่ั R30XR
ราคา	69,900	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านัเอนัปั�นั HORIZON 
รุน่ั COMFORT R
ราคา	29,900	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านันัั�งปั�นั IMPETUS Air Bike 
(Self-Powered and Batteries)
ราคา	116,500	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านันัั�งปั�นั IMPETUS Upright Bike 
IV6500 Mag
ราคา	105,000	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านันัั�งปั�นั MATRIX รุน่ั U30XR
ราคา	59,900	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านันัั�งปั�นั FM u8.9 Upright Bike
ราคา	265,000	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านันัั�งปั�นั DRAX Upright Bike 
TBU 9000
ราคา	175,000	บาท	/	เครื่อง

24141-09 24141-10 24141-01

24141-02

24141-14 24141-13 24141-03

24141-16 24141-18

อุปกรณ์์ฟุิตเนัส

Fi
tn

es
s



www.vivasunsports.com92

อุปกรณ์์ฟุิตเนัส

Fi
tn

es
s

จกัรย์านันัั�งปั�นั HORIZON รุน่ั COMFORT 5
ราคา	22,900	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านันัั�งปั�นั HORIZON รุน่ั COMFORT 3
ราคา	18,900	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านันัั�งปั�นั HORIZON รุน่ั PAROS PRO
ราคา	14,900	บาท	/	เครื่อง

24141-04 24141-05 24141-06

จกัรย์านัเสอืหมิอบ HORIZON 
รุน่ั GR6 + CONSOLE
ราคา	35,900	บาท	/	เครื่อง

จกัรย์านัเสอืหมิอบ HORIZON 
รุน่ั GR3 + CONSOLE
ราคา	19,900	บาท	/	เครื่อง

เครื�องกรรเชยี์งบก IMPETUS Hiit Rower 
(Self-Powered and Batteries)
ราคา	116,500	บาท	/	เครื่อง

เครื�องกรรเชยี์งบก IMPETUS Rower 
IA6800 Mag
ราคา	95,000	บาท	/	เครื่อง

ชดุ์บรหิารกล้ามิเน้ืัอ FM Dual Cable Cross 
Lite G624
ราคา	739,000	บาท	/	เครื่อง

ชดุ์บรหิารกล้ามิเน้ืัอ FM Dual Cable Cross 
Lite G424
ราคา	595,000	บาท	/	เครื่อง

24141-07 24141-08 24148-02

24148-01 24143-03 24143-04
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DRAX Synergy Power Climer w/CVT 
SAPCL
ราคา	575,000	บาท	/	เครื่อง

DRAX Synergy Power Swim/Paddle 
Ergometer w/CVT SAPSP
ราคา	410,000	บาท	/	เครื่อง

เครื�องบรหิารกล้ามิเน้ืัอ DRAX Dual Pulley 
TWMA402
ราคา	329,000	บาท	/	เครื่อง

เครื�องฝึึกกล้ามิเน้ืัอ DRAX Smith Machine 
TWF701
ราคา	255,000	บาท	/	เครื่อง

เครื�องบริหารกล้ามิเน้ืัออก DRAX 
PurePlate Chest Press PPCP105
ราคา	245,000	บาท	/	เครื่อง

เครื�องบรหิารกล้ามิแข็นั DRAX High Pulley 
TWMA305
ราคา	230,000	บาท	/	เครื่อง

เครื�องบริหารกล้ามิเน้ืัอข็า DRAX Seated 
Leg Curl TWMA103
ราคา	230,000	บาท	/	เครื่อง

เครื�องบรหิารหน้ัาท้อง DRAX Abdominal 
Crunch TWMA201
ราคา	230,000	บาท	/	เครื่อง

เครื�องบรหิารกล้ามิเน้ืัอหวัไหล่ DRAX 
PurePlate Shoulder Press PPSP106
ราคา	245,000	บาท	/	เครื่อง

24143-13 24143-14 24143-11

24143-12 24143-15

24143-09 24143-05 24143-06

24143-16
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เครื�องบรหิารกล้ามิเน้ืัอหลงั DRAX Back 
Extension TWMA202
ราคา	230,000	บาท	/	เครื่อง

เครื�องบริหารกล้ามิเน้ืัอหวัไหล่ DRAX 
Shoulder Press TWMA302
ราคา	230,000	บาท	/	เครื่อง

ชดุ์บริหารกล้ามิเน้ืัอ HORIZON 
รุน่ั TORUS 5
ราคา	59,900	บาท	/	เครื่อง

24143-07 24143-08

24143-01

ชดุ์บรหิารกล้ามิเน้ืัอ HORIZON 
รุน่ั TORUS 3
ราคา	42,900	บาท	/	เครื่อง

24143-02

เครื�องบรหิารกล้ามิเน้ืัอ DRAX Pec/
Del Fly TWMA310
ราคา	230,000	บาท	/	เครื่อง

24143-10
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อปุกรณ์์บรหิารกล้ามิเน้ืัอข็า
ราคา	30,000	บาท	/	ตัว

อปุกรณ์์บรหิารกล้ามิเน้ืัอแข็นัและอก
ราคา	45,000	บาท	/	ตัว

อปุกรณ์์ย์ดื์เหย์ยี์ด์แข็นัและไหล่
ราคา	35,000	บาท	/	ตัว

อปุกรณ์์บรหิารเอว
ราคา	40,000	บาท	/	ตัว

อปุกรณ์์ม้ิาโย์ก
ราคา	25,000	บาท	/	ตัว

อปุกรณ์์แกว่งตวับรหิารสะโพกและเอว
ราคา	30,000	บาท	/	ตัว

อปุกรณ์์นัวด์หลงัและเอว
ราคา	40,000	บาท	/	ตัว

อปุกรณ์์เด์นิัโย์กแข็นั
ราคา	40,000	บาท	/	ตัว

อปุกรณ์์บรหิารด์งึแข็นั
ราคา	40,000	บาท	/	ตัว

25145-01

25145-04

25145-07

25145-02

25145-05

25145-08

25145-03

25145-06

25145-09

กีฬาฟุิตเนัสกลางแจ้งและเครื�องเล่นัเด์็ก

Outdoor Fitness & Playground 
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ฟุิตเนัสกลางแจ้งและเครื�องเล่นัเด์็ก

อปุกรณ์์บรหิารกล้ามิเน้ืัอท้อง
ราคา	30,000	บาท	/	ตัว

อปุกรณ์์บาร์คู่
ราคา	20,000	บาท	/	ตัว

อปุกรณ์์เด์นิัอากาศ
ราคา	40,000	บาท	/	ตัว

ชดุ์สไลเด์อร์พร้อมิห่วงบาส
ราคา	10,000	บาท	/	ตัว

อปุกรณ์์ล้อหมินุัสขุ็ภาพ (ใหญ่)
ราคา	35,000	บาท	/	ตัว

ชดุ์บ้านัน้ัอย์หรรษา
ราคา	50,000	บาท	/	ตัว

ชดุ์ชงิช้าผีเสือ้
ราคา	200,000	บาท	/	ตัว

25145-10

25145-13

25145-11

25146-01

25145-12

25146-03

25146-03
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เครื�องกระตกุหวัใจด้์วย์ไฟุฟุ้า แบบอตัโนัมิตั ิยี์�ห้อ ZOLL รุน่ั AED3
ใน	1	ชุดประกอบด้วย	
1.	แผ่นนำาไฟฟ้าแบบมี	CPR	Sensor	จำานวน	3	ชุด
2.	แบตเตอร่ีแบบ	Disposable	ชนดิ	Lithium	Maganese	Dioxide	จำานวน	1	ก้อน
3.	กระเป๋าสะพายสำาหรับใส่ตวัเคร่ือง	จำานวน	1	ใบ
4.	ตู้ใส่เคร่ืองมอืแบบต้ัง	มเีสียงสญัญาณไฟบอกกรณีเปิดใช้งาน	จำานวน	1	ชุด
5.	คูมื่อการใช้งานภาษาอังกฤษ	จำานวน	1	ชุด
6.	คูมื่อแนะนำาการใช้งานภาษาไทย	จำานวน	1	ชุด
ราคา	200,000	บาท	/	ชุด

แผ่นันัำไฟุฟุ้า แบบมีิ CPR Sensor 
ย่ีห้อ	ZOLL
ราคา	16,000	บาท	/	ชุด

แบตเตอรี�แบบ Disposable 
ชนดิ	Lithium	Maganese	Dioxide	ยีห้่อ	ZOLL	AED	3	
ราคา	14,000	บาท	/	ก้อน

อปุกรณ์์เทรนันิั�ง สำหรบัเชื�อมิต่อ AED 3
ราคา	42,000	บาท	/	ชุด

หุน่ัฝึึกช่วย์ชีวติข้ั็นัพ้ืนัฐานั 
ชนดิคร่่งตวั	(ผู้ใหญ่)	แบบมสีญัญาณไฟ	พร้อมกระเป๋า
ราคา	32,000	บาท	/	ชุด

ตู้ใส่เครื�องมิอืแบบตัง้มีิเสยี์งสญัญาณ์ไฟุบอก
กรณ์เีปิด์ใช้งานั
ราคา	13,000	บาท	/	ชุด

80144-01S

80144-02 80144-03 80144-04

80144-05 80144-06

วิทย์าศาสตร์การกีฬา

Sports Science 
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อปุกรณ์์ออกกำลงักาย์ BLAZEPOD  
6 PODS - Trainer Kit
ราคา	18,900	บาท	/	ชุด

อปุกรณ์์ออกกำลงักาย์ BLAZEPOD 
Single Pod
ราคา	2,750	บาท	/	อัน

อปุกรณ์์เสรมิิ BLAZEPOD
Podbase
ราคา	750	บาท	/	อัน

อปุกรณ์์เสริมิ BLAZEPOD
Functional Adapter Kit
ราคา	639	บาท	/	ชุด

อปุกรณ์์เสรมิิ BLAZEPOD 
Cone Apapter Kit
ราคา	980	บาท	/	ชุด

BLAZEPOD CASE for 4 PODS 
(กระเป๋าใส่	BLAZEPOD)
ราคา	1,250	บาท	/	ใบ

BLAZEPOD CASE for 6 PODS 
(กระเป๋าใส่	BLAZEPOD)
ราคา	1,350	บาท	/	ใบ

80149-02 80149-03

80408-01 80408-02 80408-03

80408-04 80408-05

วิทย์าศาสตร์การกีฬา

อปุกรณ์์ออกกำลงักาย์ BLAZEPOD  
4 PODS - Standard Kit 
ราคา	13,900	บาท	/	ชุด

80149-01
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SPORTS EQUIPMENT

โบรชัวรอุปกรณกีฬา

@vivasunsports

vivasunsports www.vivasunsports.com

vivasunsports

092-584-9922

INFO@vivasunsports.com

บริษัท วีวา ซันสปอรต จำกัด
39/38 หมู� 4 ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร� 11120

โทรศัพท� : 02-046 1717-8 โทรสาร : 02-046 1718


