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นยา่วาตน่วแ ้ำ TABATA า้นหบัชะรก้หใษศเิพงรทปูรยว้ด ก็ดเบัรหำสบบแกออ 
ีทุดสัวยว้ดติลผ าตบอขะลแ ่ บัชะรก้หใดัรยาสบัรปถรามาสก็ดเะลแ สัผมัสวิผอ่ตมุ่น

 งอเนตยว้ดยา่ง้ดไ (E-Z Strap) เพ่ื ทิีตคนศัทงา้รสอ ่ ริเรากนใีด ่ นยา่วดัหม ำ้ 
นยา่ว่สใมวสะณข ยาบส กวดะส ยา่ง ำ้

นยา่วาตน่วแ ้ MASAJ067V WEIV ก็ดเำ

Materials: Eye cup; Polycarbonate / 
Face pad, Strap and Nose bridge; T.P.E.

Materials: Eye cup; Polycarbonate / Face pad, Frame and Strap; T.P.E.

BK BLC P

นยา่วาตน่วแ ้ 3137Y ATABAT ก็ดเำ

นยา่วาตน่วแ ้ J424V WEIV ก็ดเำ

นยา่วาตน่วแ ้ ASAJ067V WEIV ก็ดเำ

แว่นตาว่ายน้ำ
Watersports Swimming

แว่นตาว่ายน้ำแว่นตาว่ายน้ำ

นยา่วาตน่วแ ้ ASAJ037V WEIV ก็ดเำ

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V230SAMC

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V127MR

Blue/Shadow
BLSHD

Forest Green/Orange
FGROR

Innovative                         goggles 
fitted with cushion 
for swimmers competing 
for 1/100 second

Materials: Eye cup and Strap Adjuster; Polycarbonate / 
Side arm, Strap and Nose bridge (Sizes: XS, S, M, L & XL); T.P.E. 

Materials: Eye cup and Strap Adjuster; Polycarbonate / 
Strap and Nose bridge  (Sizes: XS, S, M, L & XL); T.P.E. 

Materials: Eye cup and Strap Adjuster; Polycarbonate / 
Strap and Nose bridge  (Sizes: XS, S, M, L & XL); T.P.E. 

Materials: Eye cup and Strap Adjuster; Polycarbonate / 
Strap and Nose bridge  (Sizes: XS, S, M, L & XL); T.P.E. 

V760JASAM 850.-D1SV760JSM 103190

V730JASA 600.-D1SV730JS 103213

Y7313 300.-D1SY7313 102889

V424J 500.-D1SV424J 103220

V760JASA 600.-D1SV760JS 103206

Black
BK

Blue
BL

Lavender/Clear
LVC

Mauve
MV

Mauve
MVP

Materials: Eye cup; Polycarbonate / 
Face pad, Strap and Nose bridge; T.P.E.

Materials: Eye cup Strap adjuster; Polycarbonate /
Face pad, Strap and Nose bridge (Size: XS, S, M & L); T.P.E.

Materials: Eye cup Strap adjuster and Frame; Polycarbonate
Strap and Nose bridge (Size: XS, S, M & L); T.P.E.

Materials: Eye cup Strap adjuster; Polycarbonate /
Face pad, Strap and Nose bridge (Size: XS, S, M & L); T.P.E.

Materials: Eye cup and Ratchet; Polycarbonate /
Face pad, Strap; Silicone / Nose bridge adjustable; T.P.E.

นยา่วาตน่วแ ้ AJ077V WEIV ก็ดเำ

V770JA 390.-D1SV770J 103145
V230SAMC D1SV230SM 103169 1,100.-

V121SAM D1SV121SM 103152 990.-

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V230A

Transparent frame

Aqua Marine
AMW

Smoke
CSKMA

Blue
BL

Smoke
SKR

Materials: Eye cup, Strap adjuster and Frame; Polycarbonate / 
Strap and Nose bridge (Sizes: XS, S, M & L); T.P.E.

V230A D1SV230A 102971 850.-

V127MR D1SV127MR 102834 990.-

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V122SA

V122SA D1SV122S 103305 900.-

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V121SAM

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V122SAM

V122SAM D1SV122SM 103251 1,100.-

Aqua Marine/Pink
AMP

นยา่วาตน่วแ ้ GNICAR / นัขง่ขแบัรหำสำ

นยา่วาตน่วแ ้ NERDLIHC / ก็ดเบัรหำสำ



Watersports Swimming
แว่นตาว่ายน้ำ แว่นตาว่ายน้ำ

V220MR 950.-D1SV220MR 102940

V2000ASAM 1,450.-D1SV2000SM 103237

V2000A 1,100.-D1SV2000 103107V1000 1,400.-D1SV1000 102346

V220 650.-D1SV220 102933

V500 D1SV500 102179 600.-

V550A D1SV550A 102841 750.-

V560A D1SV560 103138 450.-

Y7122 D1SY7122 102865 335.-V820ASA D1SV820S 103299 800.-

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V2000A

นยา่วาตน่วแ ้ 0001V WEIV ีกสท็จเ/ำ

Materials: Eye cup, Strap adjuster and Frame; Polycarbonate / 
Strap; Silcone / Nose bridge (Sizes: S, M & L); T.P.E.

Materials: Frame & Lens; Polycarbonate /
Skirt & Strap; Surgical Grade Sillcone

Clear
CBK

Smoke
SKAM

Blue
BL

Smoke
SK

BR
BRSL

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V220MR

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V220

MasterMaster

Materials: Eye cup and Strap Adjuster; Polycarbonate / 
Face pad, Strap and Nose bridge (Sizes: XS, S, M & L); T.P.E.

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V2000ASAM

MasterMaster

Black
BK

Blue/Black
BLBK

Clear Light Blue
CLB

Materials: Eye cup and Strap Adjuster; Polycarbonate / 
Face pad, Strap and Nose bridge (Sizes: XS, S, M & L); T.P.E.

Materials: Eye cup and Strap Adjuster; Polycarbonate / 
Face pad, Strap; Silicone / Nose bridge (Sizes: S, M & L); T.P.E.

Materials: Eye cup and Strap Adjuster; Polycarbonate / 
Face pad, Strap; Silicone / Nose bridge (Sizes: S, M & L); T.P.E.

Materials: Eye cup, Strap Adjuster and Frame; Polycarbonate /
Strap; Silicone / Nose bridge (Sizes: XS, S, M & L); T.P.E.

นยา่วาตน่วแ ้ ัทบัรหำสำ ่วไป / TRIATHLON / EXTREME

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V500

Materials: Eye cup and Strap adjuster; Polycarbonate / Strap; Silicone / 
Side clip, Face pad and Nose bridge (Size: S, M & L); T.P.E 

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V560A

Materials: Eye cup; Polycarbonate / Face Pad, Strap and Nose bridge; T.P.E.

Black
BK

Blue
BL

Blue Clear
BLC

Pink
P

Materials: Eye cup and Ratchet buckle; Polycarbonate / 
Face pad and Strap; Silicone / Nose bridge (Sizes: S, M & L); T.P.E

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V550A

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V630ASAM

V630ASAM D1SV630SM 103176 890.-

V610 D1SV610 102438 600.-

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V610

Materials: Eye cup and Strap adjuster; Polycarbonate / 
Face pad and Strap; Silicone / Nose bridge (Sizes: S, M & L); T.P.E.

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V630ASA

นยา่วาตน่วแ ้ำ VIEW V820ASA

V630ASA D1SV630S 103183 690.-

Materials: Eye cup and Strap adjuster; Polycarbonate / 
Face Pad, Strap and Nose bridge; T.P.E.

นยา่วาตน่วแ ้ำทั่ YMONOCE / ดัยหะรปนุ่ร ปไว
นยา่วาตน่วแ ้ำ TABATA Y7122

Black/Emerald Green
BKEM

Clear Light Blue/Yellow
CLBY

Black/Shadow
BKSHD

Blue/Blue
BLBL

Clear Light Blue
CLB

Aqua Marine Black
AMBK

Black
BK

Blue/Black
BLBK

Materials: Eye cup, Strap adjuster; Polycarbonate / 
Face pad; soft T.P.E.  

Black
BK

Aqua Marine
AM

Blue
BL

Black
BK

Blue
BL

Light Silver
LSL

Blue/Black
BLBK

นยา่วาตน่วแ ้ GNICAR RETSAM / นัขง่ขแบัรหำสำ



Swimming
แว่นตาว่ายน้ำ หน้ากากดำน้ำ

Y7214 335.-D1SY7214 102957

V740SOP 750.-D1SV740

V510 950.-D1SV510

VA0305 690.-D1TVA0305 103244

งา้ข/115CV 350.-D1SVC511S

VPS501 300.-D1SVPS501 119588

TV330 395.-D1TTV330 107318

VA1201A 235.-D1TVA1201 154756

EP407 235.-D1TEP407 107042

RC9203 D1MRC9203 181983 1,250.-

RC9201 D1MRC9201 181952 1,050.-

RC0202 D1MRC0202 181969 1,400.-

RC0205 D1MRC0205 181976 1,400.-

ก็ดเ/J804PE D1TEP408J 117669 225.-

่ญหใู้ผ/504PE D1TEP405 105598 225.-

Materials: Eye cup and Strap adjuster; Polycarbonate / 
Face Pad, Strap and Nose bridge; T.P.E.

นยา่วาตน่วแ ้ำ TABATA Y7214

V61 390.-D1TV61 122649

ยา่วกวมห น้ำ  16V WEIV นคโิลิซ

นุ่ยหดืย มุ่น นคโิลิซกาจติลผุดสัว
่สใมวสรากอ่ตยา่ง

งันหวิผอ่ตงอืคเยาคะร่มไ BK

VA1301H 590.-D1TVA1301H

ยา่วาตน่วแ่สใงอ่ลก น้ำ VIEW VA1301 H 
AVE กาจติลผ

นัอ 1 ้ดไ้ำนยา่วาตน่วแ่สใ

.มซ 54 งูส.มซ 72 งา้วกดานข
กยแงอ่ชีม.มซ 01 กึลน้ก

งอ่ช 1 นในา้ด

LGYBRGR

FBBK

นักา๋ปเะรก น้ำ VIEW VA0305 
นยา่วาตน่วแ ้ำ สายตาสั้น TABATA V510

ัสาตยาสบัรหำส ้นตั้ ิพเ( 0.7- งึถ 0.2 ,0.01- งึถ 0.2- ่ตแง ่ ิพเ( 0.01- งึถ 0.8 ะลแ )5.0 ะลีทม ่  )0.1 ะลีทม
Materials: Eye cup and Strap adjuster; Polycarbonate / 
Strap; Silicone / Side clip and Face pad; T.P.E / 
Nose bridge (Sizes: S, M & L); T.P.E

นยา่วาตน่วแ ้ ัสาตยาสบัรหำสำ ้น / OPTICAL

นยา่วาตน่วแ์สนลเ ้ำ สายตาสั้น VIEW VC511

นยา่วาตน่วแบอกะรปยาสดุช ้ำ สายตาสั้น 
VIEW VPS501

ัสาตยาสบัรหำส ้นตั้ ิพเ( 0.7- งึถ 0.2- ่ตแง ่  )5.0 ะลีทม
Materials: Eye cup; Polycarbonate /
Face pad; T.P.E 

Smoke
SK

Black

BK

Materials: Strap; Silicone / 
Strap adjuster; Polycarbonate / 
Side clip and Nose bridge
(Sizes: S, M & L); T.P.E
 

น้ ฝนักายำ ้า VIEW TV330

นยา่วมิรสเ์ณรกปุอ ้ำ / ACCESSORIES

A1021AV WEIV ูหดุองาย
ป enociliS นคโิลิซกาจติลผ ้ นนักงอ ้ ัช 3 งาย ยว้ดา้ขเำ ้น

บบแ 2 ้ดไนาง้ชใถรามาส

704PE WEIV ูหดุองาย

remyloP demaoF citsalE กาจติลผ
ยา่ง้ดไูหูรดานขา้ขเ้หใบัรปถรามาส

าพกพบัรหำสบ็กเบัลตมอ้รพ

WEIV ูหดุองาย
ป enociliS นคโิลิซกาจติลผ ้ นนักงอ ้ ัช 3 งาย ยว้ดา้ขเำ ้น
าพกพบัรหำสบ็กเบัลตมอ้รพ

่ญหใู้ผบัรหำส 504PE ก็ดเบัรหำส J804PE

นำดกากา้นห ้ 5020CR/2020CR ATABAT ก็ดเำ

นำดกากา้นห ้ 3029CR / 1029CR ATABAT ก็ดเำ

นำดกากา้นหดุช ้ NERDLIHC / ก็ลเา้นหะลแก็ดเบัรหำสำ

นำดกากา้นหดุช ้ำ TABATA นำดกากา้นหยว้ดบอกะรป ้ กาลห จใยาหอ่ทะลแ ำ
ัช์กงัฟมาตะลแ ่ญหใู้ผ ก็ดเบัรหำส ์นซไีดยาลห ่ ัท นาง้ชใรากน ้ มาวคงคงัยง

นำดกากา้นหยว้ดยัภดอลป ้  ยัภรินกจะรก ำ (Tempered Glass) ในทุกรุ่น

ยัภรินกจะรก
TEMPRED GLASS

ยา่งบัชะรก้หใดัรยาสบัรป
ONE TOUCH BUCKLE

บัชะรกมาวคม่ิพเ งา้วกดัรยาส
ยา่งดุลหนอ่ืลเ่มไ

WIDE FITTING STRAP

าตดุดะส น่ดเดดโนัสีสนบนา้ดอ่ทยาลป
SAFETY COLORED TOP 

อ่ทา้ขเ้ำนนักงอ้ป นบนา้ด้ำนยาบะรว์ลาว
HYPER DRY 

้ำนนา้ตงรแดลีรงรทอ่ท
OVAL 

กากา้นหบักอ่ทคอ็ลวัตีม
KEEPER 

ยา่ง้ดไา้นหปูรบักา้ขเ นอ่อบบแงา่ลนา้ดอ่ท
FLEXIBLE BELLOWS HOSE JOINT 

ว็รเกออยาบะร้ำน งา่ลนา้ด้ำนยาบะรว์ลาวีม
PURGE VALVE 

นำดกากา้นห ้ ีดเ์สนลเ enociliS นคโิลิซำ ่ ิพเยว่ชวย ่ ์นศัทยัสิวม
นยาบะรว์ลาวีมง้คโจใยาหอ่ท ้ ืพเ งา่ละลแนบนา้ด ำ ่อลดน้ า้ขเำ

และระบายน้ ยา่งกออำ

ยัภรินกจะรก
TEMPRED GLASS

ยา่งบัชะรก้หใดัรยาสบัรป
ONE TOUCH BUCKLE

อ่ทา้ขเ้ำนนักงอ้ป นบนา้ด้ำนยาบะรว์ลาว
HYPER DRY 

้ำนนา้ตงรแดลีรงรทอ่ท
OVAL 

กากา้นหบักอ่ทคอ็ลวัตีม
KEEPER 

ว็รเกออยาบะร้ำน งา่ลนา้ด้ำนยาบะรว์ลาวีม
PURGE VALVE 

นำดกากา้นห ้ ีดเ์สนลเำ ่ ิพเยว่ชวย ่ ์นศัทยัสิวม
นยาบะรว์ลาวีม งรตจใยาหอ่ท ้ งา่ลนา้ดำ

Diving-Snorkeling

Materials: Eye cup Buckle; Polycarbonate / Strap; Silicone /
Face pad and Nose bridge (Sizes: XS, S, M & L); T.P.E.  

Black
BK

6-126-12

BK
BK
BK

-2.0
-3.0
-4.0

Myopia

นยา่วาตน่วแบอกะรปดุช ้ ีทู้ผบัรหำสำ ่ ัสาตยาสีม ้น 
ยว้ดบอกะรป

+

ขั้ ! ีทานิว 02 งยีพเาลวเ้ชใ าตน่วแบอกะรปรากนใ ๆยา่งนอตน

ประกอบที่ นัก ์สนลเบักกูมจ
ทั้ งา้ข 2 ง

า้ขเ ดัรยาสงอข pilc กอ็ล
ัท์สนลเบัก ้ งา้ข 2 ง

+

VC511 
เ ัสาตยาสกอืลเถรามาส ์สนล ้น

้ดไาวขะลแยาซ้งา้ขาตงอข

VPS501 
นยา่วาตน่วแบอกะรปยาสดุช ้ำ

ีทมอ้รพ ่ ดานข 3 กูมจนัก

BKMB BKSG BKFY

ัสาตยาสบัรหำส ้ 0.4 - งึถ 0.2- ่ตแงัตน

Black
BK

Blue
BL CLBBKMB PFP

นยา่วาตน่วแ ้ POS047V WEIV นัสาตยาส ำ ้

Photo



หน้ากากดำน้ำ หน้ากากดำน้ำ

UCJ0101 1,600.-D1MUCJO1O1 181921

RC0103 1,450.-D1MRC0103 181938

RC9101 1,100.-D1MRC9101 181945

RSP2107 275.-D1NRSP2107 171465

S (24-24.5 cm) D1ORF20S 162630 1,000.-

M (25-25.5 cm) D1ORF20M 162623 1,000.-

L (27-27.5 cm) D1ORF20L 162616 1,000.-

S (18-22 cm) D1ORF0103S 162685 890.-

M (22-26 cm) D1ORF0103M 162692 890.-

L (26-30 cm) D1ORF0103L 162708 890.-

XS (21.5-23 cm) D1ORF12XS 162401 890.-

 S (23-24.5 cm) D1ORF12S 162418 890.-

M (24.5-26 cm) D1ORF12M 162425 890.-

L (26-28 cm) D1ORF12L 162432 890.-

XL (28-30 cm) D1ORF12XL 162449 890.-

Diving-SnorkelingDiving-Snorkeling

UCJ3325 D1MUCJ3325 181891 2,000.-

UCJ1126 D1MUCJ1126 181907 1,900.-

UCJ7525 D1MUCJ7525 181914 1,900.-

นำดกากา้นห ้ ีดเ์สนลเ สใงา้ขนา้ด enociliS นคโิลิซำ ่ ิพเยว่ชวย ่ม
นยาบะรว์ลาวีีม ์นศัทยัสิว ้ำที่ กากา้นห

นยาบะรว์ลาวีมง้คโจใยาหอ่ท ้ ืพเ งา่ละลแนบนา้ด ำ ่อลดน้ า้ขเำ
และระบายน้ ินบบแอ่ตอ้ข ยา่งกออำ ่ า้นหปูรกุทบักา้ขเม

นำดกากา้นห ้ำ TABATA UCJ3325

BKBKLB

นำดกากา้นหดุช ้ STLUDA / ่ญหใู้ผบัรหำสำ

นำดกากา้นห ้ำ TABATA UCJ1126

นำดกากา้นห ้ ีดเ์สนลเ enociliS นคโิลิซำ ่ ิพเยว่ชวย ่ ์นศัทยัสิวม
นยาบะรว์ลาวีีมง้คโจใยาหอ่ท ้ ืพเ งา่ละลแนบนา้ด ำ ่อลดน้ า้ขเำ

และระบายน้ ินบบแอ่ตอ้ข ยา่งกออำ ่ า้นหปูรกุทบักา้ขเม

BKBKBPLB

นำดกากา้นห ้ำ TABATA UCJ7525

นำดกากา้นห ้ ู่ค์สนลเ enociliS นคโิลิซำ
นยาบะรว์ลาวีีมง้คโจใยาหอ่ท ้ ืพเ งา่ละลแนบนา้ด ำ ่อลดน้ า้ขเำ

และระบายน้ ินบบแงา่ลอ่ตอ้ข ยา่งกออำ ่  า้นหปูรกุทบักา้ขเม

BKBK

FB

นำดกากา้นห ้ำ TABATA UCJ0101

นำดกากา้นห ้ ีดเ์สนลเ enociliS นคโิลิซำ ่ ิพเยว่ชวย ่ ์นศัทยัสิวม
นยาบะรว์ลาวีีมง้คโจใยาหอ่ท ้ ืพเ งา่ละลแนบนา้ด ำ ่อลดน้ า้ขเำ

และระบายน้ ินบบแอ่ตอ้ข ยา่งกออำ ่ า้นหปูรกุทบักา้ขเม

ป ดัรยาสงอรา้ผมอ้รพ“ ้ ”kcap นใ กากา้นหดัรยาสบักนัพมผนักงอ

งอรา้ผ
ดัรยาส

AOBKFBBKHPBK

นำดกากา้นห ้ ีดเ์สนลเ enociliS นคโิลิซำ ่ ิพเยว่ชวย ่ ์นศัทยัสิวม
นยาบะรว์ลาวีีมง้คโจใยาหอ่ท ้ ืพเ งา่ละลแนบนา้ด ำ ่อลดน้  า้ขเำ

และระบายน้ ยา่งกออำ

นำดกากา้นห ้ำ TABATA RC0103

BKFYCLB BKMB

นำดกากา้นห ้ ีดเ์สนลเ EPT ำ ่ ิพเยว่ชวย ่ ์นศัทยัสิวม
นยาบะรว์ลาวีีมง้คโจใยาหอ่ท ้ ืพเ งา่ลนา้ด ำ ่อระบายน้ ยา่งกออำ

นำดกากา้นห ้ำ TABATA RC9101

AM BKBK BKDR

7012PSR ATABAT จใยาหอ่ท

CVP : ุดสัว งรตบบแ จใยาหอ่ท
BK

º¡¹ÕµÁÇÊÕ¸ÔÇ

º¡¹ÕµÒŒ¢àÒŒ·àÁÇÊ.2

»ÙÃÒŒ¢àŒËãŒÇäºÑ¾Õ่·ÒŒ·à¹ŒÊºÑÅ¡.3

§ÑÅË¹ÒŒ´»äÒŒ·à¹ŒÊºÑ¾.1

02-FR ATABAT บกนีต

นำดบัรหำส้ชใ ้ำตื้น และฝึ นยา่วก ้ำ
มวสงอ้ต่มไยดโ้ดไ่สใมวสถรามาส

า้ทเงอร

BL

FY

3010FU / 3010FR ATABAT บกนีต

นำดบัรหำส้ชใ ้ำตื้น และฝึ นยา่วก ้ำ
ินษศเิพบบแกออ ่ า่ลปเา้ทเ่สใมวส า้ทเม

มาต้ดไดานขบัรป า้ทเงอร่สใงอ้ต่มไยดโ
า้ทเดัรยาสบัดะร

BK

นำดบัรหำส้ชใ ้ำตื้น และฝึ นยา่วก ้ำ
นิ่ า่ลปเา้ทเ่สใมวส า้ทเยาบสม

        า้ทเงอร่สใงอ้ต่มไยดโ

21-FR ATABAT บกนีต

BK

Round Shape Pipe ´Å§Œ¤âÍ‹·
Ó้¹¹ã¹Ò·¹ÒŒµ§Ãá

Easy Clip ¨ãÂÒËÍ‹·‹ÊãÍ×ÃË´Í¶
ÂÒ‹§Œ´ä¡Ò¡ÒŒ¹ËºÑ¡

Purge Valve ¡Ò¨Ó้¹ÂÒºÐÃÙÃÕÁ
¨ãÂÒËÍ‹·

Oval Pipe  ´Å‹¢ä»ÙÃ¨ãÂÒËÍ‹·
Ó้¹¹ã¹Ò·¹ÒŒµ§Ãá

Dry Top  ¹Ñ¡¹º¹ÒŒ´Ó้¹ÂÒºÐÃÙÃ
¨ãÂÒËÍ‹·ÒŒ¢àÓ้¹

Quick & Easy Strap Adjuster
ÂÒ‹§´ÑÃÂÒÊºÑÃ»

Purge Valve Ó้¹ÂÒºÐÃÙÃÕÁ
¡Ò¡ÒŒ¹Ë¡Ò¨¡ÍÍ

Double Skirt ¹้Ñª 2 ¡Ò¡ÒŒ¹ËºÍ¢
¹Ñ¡§Í‡»ÐÅáºÑªÐÃ¡ÁÒÇ¤Í่×¾à

ÒŒ¢àÓ้¹

Extra Side Window  ¡Ò¡ÒŒ¹Ë
�¹ÈÑ·ÂÑÊÔÇÁ่Ô¾à Êã§ÒŒ¢¹ÒŒ´

Large Drain Chamber 
Ó้¹ÂÒºÐÃŒËã§Ò‹Å¹ÒŒ´Ó้¹ÂÒºÐÃ§Í‹ª

Ç็ÃàŒ´ä

Tempered Glass

 
Reduce watetflow
into the snorkel.

Harder to break.

One Touch Buckle
Easy adjustment 
of strap.

Double Skirts

Purge Valve

One Touch Adaptor

Curved Pipe

Oval Pipe

Hyperdry Top 

Fit and seal well
to a diver's face.

Easily expel water 
from inside pipe.

Easily detached and
attached to a mask.

Shape of reducing
water resistance.

Reduce pipe shaking
in snorkeling. 

Features
ยัภรินกจะรกกากา้นห

TEMPRED GLASS

กากา้นหบักจใยาหอ่ทคอ็ลวัตีม
ONE TOUCH BUCKLE

้ำนนา้ตงรแดลยว่ช ีรงรทอ่ท
OVAL PIPE

า้นหปูรบักา้ขเ ง้คโจใยาหอ่ท
CURVED PIPE  

อ่ทกาจกออ้ำนยาบะรยว่ช งา่ลนา้ด้ำนยาบะรว์ลาวีม
PURGE VALVE 

วยีดเมุปยว้ดยา่งดัรยาสวายมาวคบัรป
ONE TOUCH BUCKLE

่

ทินสบนแ นัช 2 นคโิลิซกากา้นหงอรงาย
า้ขเ้ำนนักงอ้ป

DOUBLE SKIRT

้

อ่ทา้ขเ้ำนดล นบนา้ด้ำนยาบะรว์ลาว
 HYPERDRY TOP  

Features

Tempered Glass
Harder to break.

One Touch Buckle
Easy adjustment 
of strap.

Double Skirts
Purge Valve

Fit and seal well
to a diver's face.

Easily expel water 
from inside pipe.

Curved Pipe
Reduce pipe shaking
in snorkeling. 

ยัภรินกจะรกกากา้นห
TEMPRED GLASS

า้นหปูรบักา้ขเ ง้คโจใยาหอ่ท
CURVED PIPE  

้ำนยาบะรยว่ช งา่ลนา้ด้ำนยาบะรว์ลาว
อ่ทกาจกออ

PURGE VALVE 

วยีดเมุปยว้ดยา่งดัรยาสวายมาวคบัรป
ONE TOUCH BUCKLE

่

ทินสบนแ นัช 2 นคโิลิซกากา้นหงอรงาย
า้ขเ้ำนนักงอ้ป

DOUBLE SKIRT



Swimming
แว่นตาว่ายน้ำ หน้ากากดำน้ำ

G-2533 300.-D3SAG2533 120494

G-0337 350.-D3SAG0337 120609

G-2538 350.-D3SAG2538 120180

M1542P 690.-D2MAM1542P 110723

M1511P 690.- D2MAM1511P 110785

Diving-Snorkeling

G-0611 D3SAG0611 120524 180.-

G-0611C D3SAG0611C 120548 250.-

G-8014 D3SAG8014 120296 250.-

G-2426 D3SAG2426 120500 250.-

นยา่วาตน่วแ ้ NERDLIHC / ก็ดเบัรหำสำ

นยา่วาตน่วแ ้ 1160-G XONAUQA ก็ดเำ

นยา่วาตน่วแ ้ งา้้วกมาวคบัรป ีสยาส ีส์สนลเ สใดสีส นคโิลิซำ
โดยการเลื่ กูมจอ่ตอ้ขนอ

นยา่วาตน่วแ ้  ีสยาส นูต์รากยาลบอรก ีส์สนลเ นคโิลิซำ
ืลเรากยดโงา้วกมาวคบัรป ่ กูมจอ่ตอ้ขนอ

BL

OR NYPK

นยา่วาตน่วแ ้ C1160-G XONAUQA ก็ดเำ

01

02 0303

นยา่วาตน่วแ ้ 4108-G XONAUQA ก็ดเำ

BL

นยา่วาตน่วแ ้ รากยดโา้นหปูรงอขงา้วกมาวคบัรป ยาบส่สใมวส นคโิลิซำ
เลื่ กูมจอ่ตอ้ขนอ

SL LVCBK

นยา่วาตน่วแ ้ 6242-G XONAUQA ก็ดเำ

SK

นยา่วาตน่วแ ้ บัชะรก่สใมวส ้ดไน่วแดัรยาสบัรป ีสยาส ีส์สนลเ EPT ำ

นยา่วาตน่วแ ้ 3352-G XONAUQA ก็ดเำ

BL

BK
นยา่วาตน่วแ ้  ีสยาส ีส์สนลเ นคโิลิซำ

PK

นยา่วาตน่วแ ้ำ AQUANOX G-0337

BL PK

BK

นยา่วาตน่วแ ้ำ AQUANOX G-2538

BL BK

PK

นยา่วาตน่วแ ้ คอ็ลวัต ำดีสดัรยาส ีส์สนลเ นคโิลิซำ
กดเลื่ ยา่ง้ดไยาสบัรปนอ

นยา่วาตน่วแ ้  ีสยาส ีส์สนลเ นคโิลิซำ

นำดกากา้นหดุช ้ STLUDA / ่ญหใู้ผบัรหำสำ
นำดกากา้นห ้ P2451M XONAUQA ดุชำ

LBBK
YBK

นำดกากา้นห ้ ีดเ์สนลเ ีซีวีพำ ่ ิพเยว่ชวย ่ ์นศัทยัสิวม
นยาบะรว์ลาวีม ง้คโจใยาหอ่ท ้ ืพเ งา่ละลแนบนา้ด ำ ่อลด

น้ นยาบะระลแ า้ขเำ ้ ินบบแอ่ตอ้ข ยา่งกออำ ่ า้นหปูรกุทบักา้ขเม

นำดกากา้นห ้ P1151M XONAUQA ดุชำ

BK
GR

นำดกากา้นห ้ ีดเ์สนลเ ีซีวีพำ ่ ิพเยว่ช วย ่ ์นศัทยัสิวม
นยาบะรว์ลาวีมง้คโจใยาหอ่ท ้ ืพเ งา่ละลแนบนา้ด ำ ่อลด

น้ นยาบะระลแา้ขเำ ้ ินบบแงา่ลอ่ตอ้ข ยา่งกออำ ่  า้นหปูรกุทบักา้ขเม

ดุช/ก็ดเ 390.-D2MSM2001 184120

นัอ/ก็ดเ 250.-D2MSM0001 184090

นยา่วกวมห ้ำ 250.-D2TAC001 119016

SDIK / ก็ดเบัรหำสกากา้นหดุช

นำดกากา้นห ้ ก็ดเ ดุชำ

นำดกากา้นห ้ ก็ดเ ำ

CBL

CBL

CP

นำดกากา้นห ้ ีดเ์สนลเ ีซีวีพำ ่ ิพเยว่ช วย ่ ์นศัทยัสิวม
งรตบบแจใยาหอ่ท

นำดกากา้นห ้ ีดเ์สนลเ ีซีวีพำ ่ยว 
ิพเยว่ช ่ ์นศัทยัสิวม

นยา่ว์ณรกปุอ ้ำ / Accessories
นยา่วกวมห ้ำ AQUANOX BASIC

SL

่สใมวสรากอ่ตยา่ง นุ่ยหดืย มุ่น นคโิลิซกาจติลผุดสัว
งันหวิผอ่ตงอืคเยาคะร่มไ
ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ * ่งซื้อ

AQ PK

G-8017 190.-D3SAG8017 120647

G-8016 290.-D3SAG8016 120487

G-0335 290.-D3SAG0335 120104

นยา่วาตน่วแ ้ ืลเรากยดโ งา้วกมาวคบัรป ีสยาส ีส์สนลเ นคโิลิซำ ่ กูมจอ่ตอ้ขนอ
 

นยา่วาตน่วแ ้ำ AQUANOX G-8017

AQ

PKAM BK

นยา่วาตน่วแ ้ วาขดัรยาส ีส์สนลเ EPT ำ

นยา่วาตน่วแ ้ำ AQUANOX G-8016

นยา่วาตน่วแ ้ STLUDA / ่ญหใู้ผบัรหำสำ

SL

นยา่วาตน่วแ ้ำ AQUANOX G-0335

C/BK C/PKC/BL

NY/BK

นยา่วาตน่วแ ้  ีสยาส สใ์สนลเ นคโิลิซำ

BL BK

BK BL LM PK RY



อุปกรณ์ว่ายน้ำ อุปกรณ์ว่ายน้ำ

พื้ ยาลีม่มไน 200.-D3T10005 140140

นว้ลีส 120.-D3T00005 150156

 ูรีมบบแ 6.5/145 300.-G2D00004 420341
 ูรีม่มไบบแ 6.5/150 300.-G2D00004A 420341
 ูรีม่มไบบแ 7/165 350.-G2D00076 421492

ยอบลูพ 275.-D3T10006 140256

L 300.-D3T00002 140720
M 300.-D3T00001 140713

ูหดุองาย D2TSEP02BC 110396 60.-

บิดา้ผ D3T20005 145510 990.-

ม้สีสนอ่ลนไ D3T20006 145527 1,050.-

S D3T20012 145114 500.-

M D3T20013 145121 500.-

L D3T20014 145138 650.-

XL D3T20015 145145 650.-

นยา่ว์ณรกปุอ ้ำ / Accessories

20PE ูหดุองาย

เสื้ งสแนอ้ทะสบถแ XONAUQA พีชูชอ

เสื้ นนใวัตยอลบัรหำส EPE มฟโ ,nolyN า้ผพีชูชอ ้ำ
บถแีม้หใบบแกออ ้ดไวัตีดอพ้หใงา้ขนา้ดยายข

ีทงสแนอ้ทะส ่ ดีวหกนะลแ าขงอ้ลคยาสีม า่บ

Size : S รอบอก 25-30 นิ้ นบัร ว ้ .gk 04-03 ้ดไกันหำ
Size : M  รอบอก 32-38 นิ้ นบัร ว ้ .gk 06-05 ้ดไกันหำ
Size : L  รอบอก 40-48 นิ้ นบัร ว ้ .gk 09-08 ้ดไกันหำ
Size : XL  รอบอก 45-50 นิ้ นบัร ว ้ .gk011-001 ้ดไกันหำ

นนักงอ้ป enociliS กาจติลผ ้ ูหา้ขเำ
 าพกพบัลตมอ้รพ

Ear Plugs 

 บิดา้ผ XONAUQA ติวีชยว่ชพีชูชงว่ห

ิน 42 ดานขดัอมฟโพีชูชงว่ห ้ว 
ืนเน็ปเน่นแดัอมฟโกาจำท ้  นักวยีดเอ

มอ้รพ งดแีสา้ผดาค วาขีสบิดา้ผมุ้ห
นา้ด 4 ยอ้รวาขีสกอืชเ

นบัร ้  .gK 59-09 ณามะรปกันหำ

 นอ่ลนไ XONAUQA ติวีชยว่ชพีชูชงว่ห

ิน 42 ดานขดัอมฟโพีชูชงว่ห ้ว
ืนเน็ปเน่นแดัอมฟโกาจำท ้ นักวยีดเอ

นีสา้ผดาค ม้สีสนอ่ลนไา้ผมุ้ห ้  นิงเำ
นา้ด 4 ยอ้รวาขีสกอืชเ

นบัร ้    .gK 59-09 ณามะรปกันหำ

Swimming-AccessoriesSwimming-Accessories

ยาลีม ีส 2 255.-D3T10003 140126

นยา่วมฟโ ้ ยาลีม ีสงอสำ

เนื้ ืพีสมฟโอ ้ .mc 4 านห .mc 5.44 x 03 ดานข นูต์รากยาล์พมิพ ีส 2 น
ฝะลแ วัตงรทรากนใยว่ช ึ ิรเู้ผบัรหำส าขะตเก ่ ฝน้ตม ึ นยา่วก ้ำ

CBL

CBL

CGN

CGN

CPK

CPK

CYL

CYL

ลายทาง 225.-D3T10001 140195

เนื้ ืพีสมฟโอ ้  นูต์รากะลแ งาทยาล์พมิพ ีส 1 น ขนาด 30 x 44.5 cm. หนา 3.7 cm.
ฝะลแ วัตงรทรากนใยว่ช ึ ิรเู้ผบัรหำส าขะตเก ่ ฝน้ตม ึ นยา่วก ้ำ

นยา่วมฟโ ้ำหนึ่ งาทยาล ีสง

CBL CGN CPP CPK

นยา่วมฟโ ้ ยาลีม่มไ ีส 1 ำ

BL

เนื้ ืพีสมฟโอ ้ ฝะลแ วัตงรทรากนใยว่ช .mc 3 านห .mc 44 x 03 ดานข ีส 1 น ึกเตะขา 
ิรเู้ผบัรหำส ่ ฝน้ตม ึ นยา่วก ้ำ

seldooN ykcaW มลกน้สเมฟโ

LB
PP

PK

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ * ่งซื้อ)mc(วาย/งาลก์ยนูศา่ผน้สเ

 

.mc 051 วาย .mc 5.6 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข
ูรีม่มไบบแะลแ ูรีมบบแ - บบแ 2 ีม
งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข ูรีม่มไบบแมฟโ

7 cm. ยาว 165 cm.

นยา่วกวมห ้ำ THAI SPORTS

 กอืลเ้หใีส 4 ีม นว้ลีสบบแ arcyL า้ผกาจติลผุดสัว

ิดเดพแ์ดนฮแ ล้ T22

BL

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ * ่งซื้อ

ฝน่ผแ ึ นยา่วก ้ ินะลแอืมอ้ขดัรงายยาสีม ำ ้ ้ดไบัรปถรามาส ว
L ะลแ M : EZIS 2 ีม elddaP dnaH

นยา่วมฟโ ้ ยอบลูพำ

.mc 5.8 x 21 x 42 ดานข AVE ุดสัว
ืพเ าขบีนห้ชใ youB lluP ่ วัตงรทรากนใยว่ชอ

ิรเู้ผบัรหำส ่ ฝน้ตม ึ นยา่วก ้ำ

ปเงายงว่ห ่ ก็ดเบัรหำส มลา

â»Ã´
µÃÇ¨

ÊÍºÃÒ¤Ò

â»Ã´
µÃÇ¨

ÊÍºÃÒ¤Ò

ฝ์ณรกปุอ ึ นยา่วก ้  อเดรกเ CVP กิตสาลพยว้ดติลผ ำ
ิรเู้ผบัรหำส ”42 ะลแ ”22 ,”02 ,”81 ดานข ่ ฝน้ตม ึ นยา่วก ้ำ

ืลคดัตู่ล น่

G ORG PP P

LB PK GN OR PP

ลายแฟนซี 255.-D3T10004 140133

งสแงอืรเยาล 255.-D3T10011 140157

นยา่วมฟโ ้ำหนึ่ งสแงอืรเยาล ีสง

นยา่วมฟโ ้ ์วตัสยาล ีซนฟแำ

เนื้ ืพีสมฟโอ ้ .mc 5.2 านห .mc 5.44 x 03 ดานข ์วตัสยาล์พมิพ ีส 1 น
ฝะลแ วัตงรทรากนใยว่ช ึ ิรเู้ผบัรหำส าขะตเก ่ ฝน้ตม ึ นยา่วก ้ำ

CPK CGN COR CBL

CPK CGN COR CPP

เนื้ ืพีสมฟโอ ้ ีทนใ้ดไงสแงอืรเมฟโา้นหนา้ดนีรกสยาล์พมิพ ีส 1 น ่ ดืม
ขนาด 30 x 44.5 cm. หนา 3.5 cm.

ฝะลแ วัตงรทรากนใยว่ช ึ ิรเู้ผบัรหำส าขะตเก ่ ฝน้ตม ึ นยา่วก ้ำ

GN

LB PK

Size M Size L

ขอเกี่ kooH efiL ติวีชยว่ชวย

นยา่วู่ล ง่รเวัตมอ้รพอขะตดุช ้ำ

  สลเนตแสกาจติลผ

นงาทติวีชอืลหเยว่ชบัรหำส้ชใ  สลเนตแสกาจติลผ ้ มยีนเิมูลอ์ดลไสมา้ดมอ้รพ ำ
้ดไบ็กเ์ดลไสะลแวาย้ดไดืยถรามาส

  

ัสา้คนิส ่ าคารบอสจวรตดรปโ ษศเิพง

 EP กิตสาลพกาจติลผ ”6 ะลแ ”4 ดานขีม  รตมเ 05 ,รตมเ 52 : วายมาวค
ํนีส วาขีส งดแีส : นาฐรตามีส ้ ANIF นาฐรตามบบแ งอืลหเีส ะลแ วยีขเีส นิงเา

ที่ ืลคดัตู่ลบ็กเนว้ม ่น

 สลเนตแสกาจติลผ
 ดุช/รตมเ 05 ้ดไวายบ็กเ

BK R OR



ฟุตบอล ฟุตซอล

SHOOT 450.-B3B00002 031349

F9A4800 1,750.-B2BF9A4800 029193

F9A2000 750.-B2BF9A2000 029209

F9A1500 570.-B2BF9A1500 029216

F5A5000 3,900.-B2AF5A5000 029155

lastuF / ลอซตุฟ

Balls / FutsalBalls / Soccer

FIFA QUALITY PRO
น่ผแ 23 นวนำจ CETNECA ียลโนโคทเยว้ดติลผ ษศเิพดินช UP งันหลอบตุฟ

ขนาดและน้  5 :eziS นาฐรตามกันหำ

0005A5F NETLOM ลอบตุฟ

SE509 690.-B1ASE509 011266

SE509 625.-B1AS5TPU 011143

SWL310 995.-B1ASWL310 011020

SWA50 690.-011341B1ASWA50

MCS40 625.-011327B1AMCS40

905ES ASAKIM ลอบตุฟ

ืรคเยว้ดบ็ยเ UPT งันหลอบ ่  dehctitS enihcaM / รกัจงอ
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

905ES ASAKIM ลอบตุฟ

ืรคเยว้ดบ็ยเ UPT งันหลอบ ่ dehctitS enihcaM / รกัจงอ
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

 UPT งันหลอบตุฟ
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

N

SL

YBG GBSB

BSBW

OWB

BR RG PY

GT

04SCM ASAKIM ลอบตุฟ

ืรคเยว้ดบ็ยเ UPT งันหลอบ ่ ินงันหพาภณุค  dehctitS enihcaM รกัจงอ ่ม
ขนาดและน้ 4 : eziS นาฐรตามกันหำ

WR

WB

STROPS IAHT ลอซตุฟ

ORY

G

น่ผแ 23 นวนำจ รกัจงอ่ืรคเยว้ดบ็ยเ UPT ูยีพีทงันหลอซตุฟ
ขนาดและน้ lastuF :eziS นาฐรตามกันหำ

detanimaL / CVP ดัองันหลอซตุฟ
ขนาดและน้ lastuF :eziS นาฐรตามกันหำ

FIFA QUALITY PRO
อืมยว้ดบ็ยเ UP งันหลอซตุฟ

ขนาดและน้ lastuF :eziS นาฐรตามกันหำ

นนัก ดัองันห CVP ีซีวีพงันหลอซตุฟ ้ำ
ขนาดและน้ lastuF :eziS นาฐรตามกันหำ

L OR

WB

WB

LB OW

0002A9F NETLOM ลอซตุฟ

0051A9F NETLOM ลอซตุฟ

0084A9F NETLOM ลอซตุฟ

S3V 400.-B2AS3VF 021203

F5V3550 610.-B2AF5V3550 021951 

F1V1000A 350.-B2AF1V1000A

SWL310S 770.-B1ASWL310S 011013 
SWL319S 745.-B1ASWL319S 011037 

LK

WKITALIA

detanimaL / CVP ดัองันหลอบ
ขนาดและน้ 3 :eziS นาฐรตามกันหำ

BK

324F & 325F rekirtS ecA NETLOM ลอบตุฟ

ยาลีม V3S NETLOM ลอบตุฟ

0553V5F NETLOM ดาหยาชลอบตุฟ

detanimaL / CVP ดัองันหลอบ
ขนาดและน้  นาฐรตามกันหำ
Size: 4 และ 5

S913LWS & S013LWS ASAKIM ลอบตุฟ

  detanimaL / rehtaeL citehtnyS ดัองันหลอบ
ขนาดและน้ 5 ะลแ 4 :eziS นาฐรตามกันหำ

F5A3400 950.-B2AF5A3400 029162

F5A2000 660.-B2AF5A2000 029179

S5V 430.-B2AS5V 021050
S4V 420.-B2AS4V 021180
S3V 400.-B2AS3V 021203

F4A2000 650.-B2AF4A2000 029186

F523 395.-B2AF523 021302
F423 385.-B2AF423 021517

CVP งันหลอบ
ขนาดและน้ 1 :eziS นาฐรตามกันหำ

detanimaL / CVP ดัองันหลอบ
ขนาดและน้ 5 ะลแ 4 ,3 :eziS นาฐรตามกันหำ

0043A5F NETLOM ลอบตุฟ

 ลอบตุฟ MOLTEN F5A2000 & F4A2000

นาสผมสผียลโนโคทเยว้ดติลผ UP ูยีพงันหลอบตุฟ
นักยว้ดา้ขเบอกะรปบ็ยเะลแ วากดัอรากงอขีดอ้ข

น่ผแ 23 นวนำจ LYTUB ์หะารคเงัสนใงาย
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

OB RY

WB

 ลอบตุฟ MOLTEN S5V, S4V & S3V

 วาวนัมวิผ UPT งันหลอบ
ืรคเยว้ดบ็ยเ ่  น่ผแ 23 นวนำจ dehctitS enihcaM/รกัจงอ

ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

F531MC 795.-B1AF531MC 011358 

ินงันหพาภณุค ีดดินช UP ดัองันหลอบ ม่
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

CVP ดัองันหลอบตุฟ
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

013LWS ASAKIM ลอบตุฟ

CM 135F ASAKIM ลอบตุฟ

05AWS ASAKIM ลอบตุฟ

BK

BL

A0001V1F NETLOM กึละรีทลอบตุฟ

น่ผแ 23 นวนำจ รกัจงอืรคเยว้ดบ็ยเ UPT ูยีพีทงันหลอบตุฟ
ขนาดและน้ 5 ะลแ 4 :eziS นาฐรตามกันหำ



ฟุตซอล อุปกรณ์ฟุตบอล / ฟุตซอล

11 คน/4” 42,500.-A2H30006A 000666

”4/์รยีนเูจ 37,500.-A2H30002 000635

”3 / ์รอดนิอ 27,500.-A2H30008 000352 

1 x 0.5 m 6,500.-A2H30003C 000642
1.5 x 1 m. 7,000.-A2H30003B 000642
2 x 1 m. 8,000.-A2H30003 000642

ู่ค/นอ่ลาลูค 8,350.-A3G10006 050135

SWL62U 720.-B1BSWL62U 011839

FLL400 625.-B1BFLL400 011877

FLL555 1,870.-B1BFLL555 011884

FSC62 730.-B1BFSC62 011815

BallsBalls / Futsal

WO

 นัขง่ขแรากนใ้ชใ ORP YTILAUQ AFIF
 rehtaeL citehtnyS edarG hgiH งันหลอบ

dehctitS dnaH / อืมยว้ดบ็ยเ
ขนาดและน้ lastuF :eziS นาฐรตามกันหำ

26CSF ASAKIM ลอซตุฟ

ินงันหพาภณุค UPT งันหลอบ ่ ืรคเยว้ดบ็ยเ ม ่ dehctitS enihcaM / รกัจงอ
ขนาดและน้ lastuF :eziS นาฐรตามกันหำ

Y

W

U26LWS ASAKIM ลอซตุฟ

rehtaeL citehtnyS ytilauQ muimerP UP ดัองันหลอบ
ขนาดและน้ lastuF : eziS นาฐรตามกันหำ

OBK
YBK

GBKPBK

004LLF ASAKIM ลอซตุฟ

 detanimaL / CVP ดัองันหลอบ
ขนาดและน้ lastuF : eziS นาฐรตามกันหำ

  ู่ค / นค 11 นัขง่ขแนาฐรตามลอบตุฟูตะรปาสเ

   ู่ค / นค 7 นัขง่ขแ ์รยีนเูจลอบตุฟูตะรปาสเ

 ”4 ดานขมลกก็ลหเงรคโนาคะลแาสเวัต .m 44.2 งูส .m 23.7 งา้วกดานข
ลแาสเวัตบอรยา่ขาตดึยบัรหำสอขะตีม ”2/1 1 ดานข ก็ลหเ้ชใงัลหาสเะลแ ะคาน  

 ”4 ดานขมลกก็ลหเงรคโนาคะลแาสเวัต .m 02.2 งูส .m 05.5 งา้วกดานข
ลแาสเวัตบอรยา่ขาตดึยบัรหำสอขะตีม ”4/1 1 ดานข ก็ลหเ้ชใงัลหาสเะลแ ะคาน  

   ู่ค / นค 7 ์รอดนิอลอบตุฟูตะรปาสเ

”3 ดานข มลกก็ลหเงรคโนาคะลแ าสเวัต .m 2 งูส .m 4 งา้วกดานข
ลแาสเวัตบอรยา่ขาตดึยบัรหำสอขะตีม ”4/1 1 ดานข ก็ลหเ้ชใงัลหาสเะลแ ะคาน  

   ู่ค / ูนห์วกโลอบตุฟูตะรปาสเ

  ”2-2/1 1 ดานขมลกก็ลหเงรคโ นาคะลแาสเวัต ก็ลเดานขลอบตุฟูตะรปาสเ และเสา
นานสกุนส้ดไน่ลเ ยา่ขาตดึยบัรหำสอขะตีม ”2/1 1-1 ดานขก็ลหเ้ชใงัลห อืม้ชใถรามาส 

และขาป้ กอืลเ้หใดานข 3 ีม ้ดไูตะรปนักงอ

ปรโุยบบแ 55,500.-A2H30009 000413

seirosseccA / ลอซตุฟ-ลอบตุฟ์ณรกปุอ
ปรโุยบบแลอบตุฟูตะรปาสเ

ELYTS ORUE งัลหนา้ดาสเีม่มไบบแ  

นค 11 นัขง่ขแบัรหำส .m 44.2 งูส .m 23.7 งา้วกดานข
าตงึดงึขบัรหำส ”2 าสเีมงัลหนา้ด ”4 ดานขมลกก็ลหเงรคโนาคะลแาสเวัต ยา่ข

 าสเ 2 มานสกอนยาภู่ยอ

.mm 5.2 ่ญหใน้สเ วาขีสนอ่ลนไกอืชเ ลอบตุฟูตะรปยา่ขาต
ีสปูรกัถ ่เหลี่ นาฐรตามดานข "2.4 x "2.4 งอ่ชดานข มย

นค 11 / นาฐรตามลอบตุฟูตะรปยา่ขาต
 .m 05.2 งา่ลกึล .m 08.0 นบกึล .m 44.2 งูส .m 23.7 งา้วกดานข

นค 7 / ์รยีนเูจลอบตุฟูตะรปยา่ขาต
 .m 00.2 งา่ลกึล .m 05.0 นบกึล .m 01.2 งูส .m 05.5 งา้วกดานข

นค 7-5 / ์รอดนิอลอบตุฟูตะรปยา่ขาต
 .m 53.1 งา่ลกึล .m 00.1 นบกึล .m 00.2 งูส .m 00.4 งา้วกดานข

  ู่ค / นาฐรตามลอบตุฟูตะรปยา่ขาต

7.32 x 2.44 m. 2,350.-A3G10004 050111นาฐรตามลอบตุฟ

5.5 x 2.1 m. 1,850.-A3G10005 050128์รยีนเูจลอบตุฟ

4 x 2 m. A3G10003  ์รอดนิอลอบตุฟ 1,800.-050074

ู่ค/ปรโุยบบแ A3G10008  4,850.-050005

1 x 0.5 m. )ก็ลเ( A3G10001A  1,000.-050166
1.5 x 1 m. (กลาง) A3G10001B  1,050.-050166
2 x 1 m. )่ญหใ( A3G10001  1,100.-050166

  ู่ค / ูนห์วกโลอบตุฟูตะรปยา่ขาต
ก็ลเ / ูนห์วกโลอบตุฟูตะรปยา่ขาต

.m 06.0 งา่ลกึล .m 01.0 นบกึล .m 05.0 งูส .m 1 งา้วกดานข
งาลก / ูนห์วกโลอบตุฟูตะรปยา่ขาต

.m 57.0 งา่ลกึล .m 02.0 นบกึล .m 1 งูส .m 5.1 งา้วกดานข
 ่ญหใ / ูนห์วกโลอบตุฟูตะรปยา่ขาต

.m 04.1 งา่ลกึล .m 06.0 นบกึล .m 1 งูส .m 2 งา้วกดานข

ปูรอท มป้รไ ษศเิพกัถ วาขีสนอ่ลนไกอืชเ ปรโุยบบแลอบตุฟูตะรปยา่ขาต
หกเหลี่  งา่ละลแนบกึล .m 44.2 งูส .m 23.7 งา้วกดานข ้ดไนุ่ยหดืย มย

ันา่ทเปรโุยบบแูตะรปาสเบัรหำส้ชใ .m 05.2 ้ คก็ลหเนาคีม่มไ( น ้ำเสา)  

ีลหเกหนุ่ร ลอบตุฟูตะรปยา่ขาต ่   ู่ค / ปรโุยบบแ มย

1,550.-A3G10002 050012

ู่ค )8( S 390.-C1B20005 054638
ูู่่ค )9( M 390.-C1B20006 054645
ูู่่ค )01( L 390.-C1B20007 054652

มลกก็ลหเ 17,000.-A2H30005 000680
ีลหเก็ลหเ ่ยม 20,000.-A2H30005C 000680

   ู่ค / นค 5 ลอซตุฟูตะรปยา่ขาต/าสเ

มลกก็ลหเ  ”3 ดานขมลกก็ลหเงรคโนาคะลแ าสเวัต .m 2 งูส .m 3 งา้วกดานข 
ะลแาสเวัตบอรยา่ขาตดึยบัรหำสอขะตีม ”4/1 1 ดานขก็ลหเ้ชใงัลหาสเะลแ คาน  

ีลหเก็ลหเ ่ยม ีลหเก็ลหเงรคโนาคะลแ าสเวัต .m 2 งูส .m 3 งา้วกดานข ่ยมขนาด 3” 
ขาตดึย บัรหำสอขะตีม ”4/1 1 ดานขก็ลหเ้ชใงัลหาสเะลแ งดแบัลสวาขีส  าสเวัตบอรยา่

และคาน

 .m 00.1 นบกึล .m 2 งูส .m 3 งา้วกดานข นค 5 / ลอซตุฟูตะรปยา่ขาต .m 53.1 งา่ลกึล

มลกก็ลหเ มยีลหเก็ลหเ

ลอซตุฟยา่ขาต

 AVAL 2081-GC STROPS IAHT ์วกโูตะรปอืมงุถ

ีด้ดไศากาอยาบะระลแบัชะรก้หใอืมอ้ขดัร MAOF XETLAS กาจติลผ
เพิ่มความสามารถในการป้  ูตะรปนักงอ

 ู่ค / นอ่ลาลูค ลอบตุฟูตะรปยา่ขาต

GORY

ีสปูรกัถ วาขีสนอ่ลาลูคกอืชเ ลอบตุฟูตะรปยา่ขาต ่เหลี่  "2.4 x "2.4 งอ่ชดานข มย
 .m 05.2 งา่ลกึล .m 08.0 นบกึล .m 44.2 งูส .m 23.7 งา้วกดานข

 นาทนท งรแง็ขแ วยีนหเ

F9V1500 550.-B2BF9V1500 021722

 0051V9F NETLOM ลอซตุฟ

detanimaL / CVP ดัองันหลอบ
ขนาดและน้ lastuF :eziS นาฐรตามกันหำ

BL OK

LK

GP

555LLF ASAKIM ลอซตุฟ

Õ¸ÔÇ¡Ù¶§Ò‹ÂÍÅÍºÁÅÁÔµàÃÒ¡¹Íµ¹้Ñ¢
‹ÙºÊÓ้¹ÂÇŒ´Á‹Ø¨§ÍŒµÐÅá ´ÒÍÐÊÁÅÁÔµàÁ็¢àÒ‹ÇÍÁÊàºÍÊ¨ÇÃµ§ÍŒµ .1
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บาสเก็ตบอล บาสเก็ตบอล

ู่คน้สเ 500.-A3G20005 050265
ีดเน้สเ ่ยว 230.-A3G20002 050234
นอ่ลนไ 150.-A3G20001 050210

Balls / BasketballBalls / Basketball

B7G4500 2,2OO.-B2CB7G4500 022958
B6G4500 2,15O.-B2CB6G4500 023047

B7G3800 1,6OO.-B2CB7G3800 022965
B6G3800 1,59O.-B2CB6G3800 023085

B7G3200 1,08O.-B2CB7G3200 022972
B6G3200 1,07O.-B2CB6G3200 023092

  0054G6B & 0054G7B NETLOM ลอบต็กเสาบ

ม้สีส UP ูยีพงันห น่ผแ 21 ลอบต็กเสาบ
อืมบัชะรกบัจมุ่ปน็ปเวิผ

ขนาดและน้ 7 ะลแ 6 :eziS นาฐรตามกันหำ

  0083G6B & 0083G7B NETLOM ลอบต็กเสาบ

  0023G6B & 0023G7B NETLOM ลอบต็กเสาบ

B7G2000 54O.-B2CB7G2000 022989
B6G2000 530.-B2CB6G2000 023108
B5G2000 520.-B2CB5G2000 022639
B3G2000 490.-B2CB3G2000 023115

B982 440.-B2CB982 022019

BQ1000 1,450.-B1CBQ1000 012096

ใส 13 mm. 41,500.-A2H00019 000260
ใส 15 mm. 43,000.-A2H00012 000567
ใส 18 mm. 46,000.-A2H00013 000819

.mm 02 บึท 34,500.-A2H00014 000833

ใส 13 mm. 24,000.-A2H00006 000390
ใส 15 mm. 27,500.-A2H00007 000406
ใส 18 mm. 30,000.-A2H00020 000925

.mm 02 บึท 16,500.-A2H00008 000840

งิรปสีม 5,500.-A2H00001 000284

ีกเอขีม่มไ ่ยว 1,050.-A2H00003 000314
ีกเอขีม ่ยว 1,250.-A2H00002 000291

1000 515.-B1C1000 012027

1110 490.-B1C1110 012034

FIBA APPROVED
 ษศเิพพาภณุคงายน็ปเวิผ น่ผแ 21 งายลอบต็กเสาบ
nolyN ยว้ดนัพ %001 lytuB ์หะารคเงัสงายน็ปเนใงาย

ขนาดและน้ 7 ะลแ 6 ,5 ,3 :eziS นาฐรตามกันหำ

0002G6B & 0002G7B NETLOM ลอบต็กเสาบ
B5G2000 & B3G2000  

0001QB ASAKIM ลอบต็กเสาบ

DEVORPPA ABฺIF
นัขง่ขแรากนใ้ชใ

rehtaeL citehtnyS edarG hgiH UP งันหลอบ
ขนาดและน้ 7 :eziS นาฐรตามกันหำ

0001 ASAKIM ลอบต็กเสาบ

ิตาชมรรธงายกาจติลผ rebbuR ytilauQ งายวิผลอบ
ุปน็ปเวิผ นาทนทมาวคีม ่ อืมบัชะรกบัจ ม

รวาถบบแกึล์พมิพ้กโลโ ASAKIM
ขนาดและน้ 7 :eziS นาฐรตามกันหำ

0111 ASAKIM ลอบต็กเสาบ

FIBA APPROVED
นัขง่ขแรากนใ้ชใ

 ิตาชมรรธงายกาจติลผ rebbuR งายวิผลอบ
ุปน็ปเวิผ นาทนทมาวคีม ่ อืมบัชะรกบัจ ม

ขนาดและน้ 7 : eziS นาฐรตามกันหำ

B7G5000 3,300.-B2CB7G5000 022941
B6G5000 3,250.-B2CB6G5000 023030

 0005G6B & 0005G7B NETLOM ลอบต็กเสาบ

FIBA APPROVED
นัขง่ขแ้ชใ

อืมบัชะรกบัจมุปน็ปเวิผ ม้สีส UP ูยีพงันห น่ผแ 21 ลอบต็กเสาบ
ขนาดและน้ 7 ะลแ 6 :eziS นาฐรตามกันหำ

FIBA APPROVED
ิตาชานานบัดะรนัขง่ขแรากนใ้ชใ

อืมบัชะรกบัจมุปน็ปเวิผ ม้สีส UP ูยีพงันห น่ผแ 21 ลอบต็กเสาบ
ขนาดและน้ 7 ะลแ 6 :eziS นาฐรตามกันหำ

FIBA APPROVED
FIBA OFFICIAL GAME BALL

 น่ผแ 21 ลอบตกเสาบ งูสพาภณุค้ทแงันห
อืมบัชะรกบัจมุปน็ปเวิผ ม้สีส

ขนาดและน้ 7 ะลแ 6 :eziS นาฐรตามกันหำ

นใงาย น่ผแ 21 rebbuR/งายวิผลอบ
 nolyN ยว้ดนัพ %001 lytuB ์หะารคเงัสงายน็ปเ

ขนาดและน้ 7 :eziS นาฐรตามกันหำ ู่ค / ลอบต็กเสาบงว่หยา่ขาต

งดแ/วาขีส นอ่ลนไุดสัว
Nylon

ีดเน้สเ ม่รกอืชเุดสัว ่ วาขีส วย
Polyester

งดแ/วาขีส ู่คน้สเ ม่รกอืชเุดสัว
Polyester

seirosseccA /ลอบต็กเสาบ์ณรกปุอ

ปแมอ้รพงรคโาสเ ้  ลอบต็กเสาบน ืลเอ้ลบบแ ่ *งา้ข / นอ

แป้ *งา้ข / ลอบต็กเสาบน

)งว่หะาพฉเ( *งา้ข / งิรปสีมบบแ ลอบต็กเสาบงว่ห

)งว่หะาพฉเ( *งา้ข / าดมรรธบบแ ลอบต็กเสาบงว่ห

* ราคา เสาโครง และแป้ ัตดิตะลแง่สนขา่คมวร่มไงัย ลอบต็กเสาบน ้ง

แป้  นัขง่ขแรากนาฐรตาม  ลอบต็กเสาบน
กิตสาลพุดสัว .m 50.1 x.m 08.1 ดานข

 คิลิรคะอ (ตามความหนาที่ า้คกูล )รากงอ้ต
งัลหนา้ด นในา้ดะลแ บอขดัตวาขีสน้สเีต

แป้  ”2 x 1 ดานขดึยก็ลหเงรคโีม น
บักดึยบัรหำสดึยวัตก็ลหเีม เสาโครง

ุดสัว ลอบต็กเสาบงว่หมอ้รพ  ก็ลหเ
งว่หยา่ขาตะลแ .mc 54 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ

งดแ/วาขีส  นอ่ลนไ

.mc 54 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ ก็ลหเุดสัว
 นุห 6 ดานข นัตก็ลหเ้ชใ

ีกเอขะตีมบบแ : บบแ 2 ีม ่ ยา่ขาตวย  
ีกเอขะตีม่มไบบแะลแ ่ ยา่ขาตวย

* ราคา แป้ ง่สนขา่คมวร่มไงัย ลอบต็กเสาบน
ัตดิตะลแ  ้ง

ัตดิตะลแ ง่สนขา่คมวร่มไงัย ลอบต็กเสาบงว่ห าคาร * ้ง

ัตดิตะลแ ง่สนขา่คมวร่มไงัย ลอบต็กเสาบงว่ห าคาร * ้ง

ง้คโดัด วาขีสน่พ ”2 ดานขก็ลหเุดสัว ลอบต็กเสาบาสเงรคโ
ขึ้ งา้รสงรคโบอกะรปนว่ส ลอบต็กเสาบาสเนาฐบักดิตดึยปูรน

”4/1 1 ะลแ”2/1 1 ดานขก็ลหเ้ชใาสเ  งรแง็ขแมาวคีม 
แป้  ..m 50.1 x .m 08.1 ดานข ลอบต็กเสาบน

 คิลิรคะอกิตสาลพุดสัว นัขง่ขแรากนาฐรตามงูสมาวค
(ตามความหนาที่ า้คกูล )รากงอ้ต บอขดัตวาขีสน้สเีต 

นาด้ หลังมีโครงเหล็กยึดหลังแป้นขนาด 1x2” 
งว่หมอ้รพ งรคโาสเบักดึยบัรหำสูหีม ก็ลหเุดสัว

.mc 54 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ  งดแวาขีสนอ่ลนไงว่หยา่ขาตา้นหะลแ 
นงว่ถนูปนอ้กีมาสเนาฐงอขยา้ทนา้ด ้ ก็ลหเอ้ล กันหำ

ขนาด 8” เลื่อนเคลื่อนที่   ้ดไ

289B NETLOM ลอบต็กเสาบ

.mc 54 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ ก็ลหเุดสัว
งิรปสีม นัตก็ลหเ้ชใ   งรแง็ขแ ้ดไนหโ งัดถรามาส

ทนทาน  ้ดไกทแะรกงรแอ่ต
ัตดิตดึยราก( ้ )ยว้ดงรแง็ขแนาฐะลแ นาฐรตาม้ดไงอ้ตะจง



วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล

V5M3500 720.-B2DV5M3500 023382

V5M2700 490.-B2DV5M2700 023368

V5VC-RG 440.- B2DV5VCRG 023467

VLS300 1,780.-B1EVLS300 013222

VXT30 990.-B1EVXT30 013239

Balls / Volleyball

V200W 3,2OO.-B1DV200W 013383

V300W 1,85O.-B1DV300W 013390

V330W 1,10O.-B1DV330W 013413

V390W 65O.-B1DV390W 013420

 ลอบ์ยลเลอว MIKASA V300W

 ลอบ์ยลเลอว MIKASA V330W

 ลอบ์ยลเลอว MIKASA V390W

MVA30 490.-B1DMVA30

V300W-AT-TR 2,250.-B1DV300WATTR 013437

MVA390 545.-B1DMVA390 013246

V5M5000 1,550.-B2DV5M5000 023375

V5M4000 800.- B2DV5M4000 023351

VRE 2,250.-A1FVRE 004923S2Y1250 220.-B2DS2Y1250 023498

SL3 TEN 600.-B1ASL3 011334

SKV5 650.-B1DSKV5 013819

lllabyelloV hcaeB / ดาหยาชลอบ์ยลเลอว

sdiK roF lllabyelloV / ก็ดเบัรหำสลอบ์ยลเลอววอลเลย �บอลหนังอัด PVC
ดีไซน �ใหม ‹ 18 แผ ‹น (18 panels)
สีนำ้เงิน / เหลือง 
ขนาดและน้ำหนักมาตรฐาน

วอลเลย �บอลรุ่น COMPETITION MODEL
ดีไซน �ใหม ‹ 18 แผ ‹น (18 panels)
วอลเลย์บอลหนังอัด PU นุ่ม
มีผิวสัมผัสของหนังด้านนอกเรียบ
สีนำ้เงิน / เหลือง 
ขนาดและน้ำหนักมาตรฐาน

ดีไซน �ใหม ‹ 18 แผ ‹น
หนังอัด PU นุ่มพิเศษ ผิวเป็นลายบุ๋ม
ผสมไมโครไฟเบอร์ นำเข้าจากประเทศญีปุน
สีนำ้เงิน / เหลือง 
ขนาดและน้ำหนักมาตรฐาน

วอลเลย์บอลหนังอัด PVC / Synthetic leather
ขนาดและน้ำหนักมาตราฐาน Size: 1

VS170W 695.-B1DVS170W 013444

FIVB INSPECTED
สําหรับเด็ก
ดีไซน �ใหม่ 18 แผ ‹น (18 panels)
ทําด Œวย EVA Foam ปลอดภัยสําหรับเด็ก
ให Œผิวสัมผัสที่น ‹ ุม ผิวลูกบอล สามารถล Œางทําความสะอาดได Œ
เส Œนรอบวง 64.5 - 66.5 ซม.
น้ำหนัก 160 - 180 กรัม

YBL

YG YP

093AVM ASAKIM ลอบ์ยลเลอว

 revoC rehtaeL citehtnyS/CVP ดัองันหลอบ
บยีรเงันหงอขกอนนา้ด

ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

0005M5V NETLOM ลอบ์ยลเลอว

OFFICIAL FIVB APPROVED 
ิตาชานานนัขง่ขแรากนใ้ชใ

ินงันหพาภณุค UP งันหลอบ ่  ษศเิพน็ปเม
ีลหเกหยาลีมวิผ ่  ียลโนโคทเยว้ดติลผ มย

FLISTATEC
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

นัขง่ขแรากนใ้ชใ
ินงันหพาภณุค UP งันหลอบ ่ ษศเิพน็ปเม

Laminated 
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

0004M5V NETLOM ลอบ์ยลเลอว

0053M5V NETLOM ลอบ์ยลเลอว

นนัก UP งันหลอบ ้ำ Laminated
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

0072M5V NETLOM ลอบ์ยลเลอว

นนัก CVP งันหลอบ ้ำ Laminated 
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

llabyelloV tfoS rebbuR ์คงสะรปกนองายลอบ
น .mc 22 ดานข ก็ดเบัรหำสะามหเ มุ่นมาวคีม ้  .g 551-541 กันหำ

GR-CV5V NETLOM ลอบ์ยลเลอว

นนัก CVP งันหลอบ ้ำ Laminated 
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

 ดาหยาชลอบ์ยลเลอว
MIKASA VLS300

FIVB APPROVED 
revoC tfoS repuS UP บ็ยเงันหลอบ ิตาชานานนัขง่ขแรากนใ้ชใ

ืลควยีลกเยา้ลค ่มหใ์นซไีดยว้ดน่ดเดดโ ่ น็หเงอมถรามาสน่ลเู้ผ น
ึขีด้ดไ ้ นนัก้หใำท slenaP 81 มิดเบบแนทแ slenaP 01 ีม น ้ ึขีด้ดไำ ้น

ึขกามมุ่นสัผมัสวิผ้หใ ้ มิดเา่วกีด้ดไลอบมุคบวคถรามาสน่ลเู้ผ้หใำทงึจ น
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

03TXV ASAKIM ดาหยาชลอบ์ยลเลอว

revoC rehtaeL citehtnyS บ็ยเงันหลอบ
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

 ์คงสะรปกนเอ ลอบ์ยลเลอว
MOLTEN S2Y1250

 ลอบ์ยลเลอว MIKASA V200W

 ลอบ์ยลเลอว MIKASA VS170W

C

GPRY

IRAMNET NET 3LS ASAKIM ์คงสะรปกนอเลอบ

าบเ มุ่นสัผมัสวิผ กึสู้รมาวค้หใ revoC maoF AVE ลอบ
ขนาด 58-60 cm. น้ .g 061-041 กันหำ

GBK PBK RBK

YBK

ก็ดเบัรหำส 5VKS ASAKIM ลอบ์ยลเลอว

 าบเ มุ่น สัผมัสวิผกึสู้รมาวค้หใ maoF AVE ลอบ
ขนาด 64.5-66.5 cm. น้ำ llabyelloV sdiK .g 081-061 กันห

YBL

YLG

YP

ฝด์รอบ ึ ERV ASAKIM ลอบ์ยลเลอวกูลบัรก

Attachable to 
both sides

ฝด์รอบ ึ .mc 5.92 x 5.03 ดานข ลอบ์ยลเลอวกูลบัรก
ีทุดสัวยว้ดำท ่ทนทาน และน้ ้หใงอรำสดัรยาสีม าบเกันหำ

หนึ่งชิ้ ึนหอ่ตน ่  ด์รอบง ยว่ช์ณรกปุอ draoB gniniarT
ีทู้ผบัรหำสลอบกูลบัรรากานฒัพ ่ ืพีมรากงอ้ต ้นฐานที่

ืพเ งอ้ตกูถ ่ ฝานฒัพยว่ชอ ี ิยีด้หใอืม ่งขึ้ ึนหบัดะรกีอปไน ่ง

Balls / Volleyball
 ลอบ์ยลเลอว MIKASA V300W-AT-TR

บตกึฝ

03AVM ASAKIM กึละร่ีทลอบ์ยลเลอว

FIFA APPROVED
ใช้ในการแข่งขัน
ดีไซน์ใหม่ 18 แผ่น ช่วยเสริมการเคลือนตัวของลูกบอล
และช่วยให้ผู้เล่นมองเห็นลูกบอลได้ชัดขึน
หนังอัด PU นุ่มพิเศษ มีผิวเป็นลายบุ๋ม ผสมไมโครไฟบอร์
ชันเดียว นำเข้าจากประเทศญีปุน ช่วยให่จับกระชับมือ
ผู้เล่นสามารถควบคุมทิศทางของลูกบอลได้ตามต้องการ
สีน้ำเงิน / เหลือง 
ขนาดและน้ำหนักมาตรฐาน

FIFA APPROVED
ใช้ในการแข่งขัน
ดีไซน์ใหม่ 18 แผ่น ช่วยเสริมการ
เคลือนตัวของลูกบอลและช่วยให้ผู้เล่น
มองเห็นลูกบอลได้ชัดขึนหนังอัด PU
นุ่มพิเศษ มีผิวเป็นลายบุ๋ม ผสมไมโครไฟบอร์
สองชัน ทังผิวสัมผัสด้านนอกและด้านในนำเข้าจาก
ประเทศญีปุนช่วยป้องกันเหงือและผิวหน้าลูกบอลไม่ให้ลืน 
(Anti-Sweat & Nano BALLOON Silica)
สีน้ำเงิน / เหลือง 
ขนาดและน้ำหนักมาตรฐาน



อุปกรณ์วอลเลย์บอล แชร์บอล / โปโลน้ำ

แบบไทย 400.-A2H10001 000505

ATN 1,880.-A2H10015 000536
SDB 1,880.-A2H10016 000543

ืลเอ้ลบบแ อ่น 28,000.-A2H20001 000710
แบบฝังพื้น 18,000.-A2H20006B 000734

าสเมุ้หะาพฉเ โปรดตรวจสอบราคาA2H35002 000246
เสา+ฐาน โปรดตรวจสอบราคาA2H35002A 000246

งันห/นัขง่ขแ 850.-A3G30003 050333
า้ผ/าดมรรธ 400.-A3G30001 050319

ชายหาด 1,800.-A3G30004 050395

CB58V 480.-B2JCB58V 026017

CB5R 370.-B2JCB5R 026000

1800 435.-B1J1800 016018

Balls

ู่ค RS238 1,2OO.-C1C70002 058285

งา้ข / S 2OO.-C1C30013 059534
งา้ข / M 2OO.-C1C30014 059541
งา้ข / L 2OO.-C1C30015 059558

ืลเอ้ลบบแ ่อน 27,5OO.-A2H20012 001564

ชายหาด 15,000.-A2H20005 000727
นัขง่ขแ 16,500.-A2H20006 000734

กิตสาลพ 200.-A3F00003 036016

ีอา้กเ ้ ลอบ์รชแ 1,350.-A2H10009 005128

Balls / ChairBall /  Water Polo

238 ASAKIM ลอบ์ยลเลอวา่ขเบันส

ปบัรงอรษศเิพบบแกออ AVE ุดสัว ้ ีดอพะลแ นุ่ยหดืยมาวคีม า่ขเวัหอ่ตกทแะรกรากนักงอ
ป า่ขเวัหอ่ต ้ ืชบัอรากนักงอ ้น และกลิ่นที่ ืชเกาจ์คงสะรปงึพ่มไ ้ ืชเะลแยีรเีทคบแอ ้อรา 

ระบายเหงื่ ีด้ดไอ
.mc 31 x 61 x 02 ดานข ์รยีนเีซ ำดีส RS238 daP eenK

OEXE มวนีมา่ขเกอลป

นงอฟุบีมบบแ troppuS eenK ้ ปกปยว่ช ำ ้องและป้ ีม า่ขเวัหนักงอ
 านหดินชดืยา้ผุดสัว ีด้ดไศากาอยาบะร นุ่ยหดยืมาวค

ืนเีส : ีส 2 ีม ้ L ,M ,S ดานข ำดีสะลแ อ

งัลหนา้ดา้นหนา้ด

BR

BK

ืลเอ้ลบบแ ลอบ์ยลเลอวาสเ ่ ู่ค /  นัขง่ขแบบแ นอ

าสเ / นัขง่ขแลอบ์ยลเลอวาสเ
)ู่ค( นืพงัฝบบแ ดาหยาชลอบ์ยลเลอว

 ”2/1 2 ดานข มลกก็ลหเาสเ ต งูสมาวคบัดะรบัรปนุมห ่ บัดะร 4 ้ดไ ำ
,.mc 342 ยาชทภเะรป นัขง่ขแรากนใ งิญห-ยาชาฬีกกันบัรหำส

.mc 502 งิญห ,.mc 512 ยาชนชวายเะลแ .mc 422 งิญห
ฟเบบะร นุมหอืมยว้ดยา่ขาตงึตมาวคบัรปดุชีม ื คอ็ลวัตีมงอ

ืพเาสเบัรงอร ก็ลหเกอลปมอ้รพ ่  าสเวัตมวสอ ปเาฝีมะหลโน็ปเ ิด-ปิด
ฝบัรหำส ังในพื้ นัอ 2 นวนำจ .mc 04 ดานข มานสน

ต-งูสมาวคบัดะรบัรปนุมห ”2/1 2 ดานข มลกก็ลหเาสเ ่  บัดะร 4 ้ดไ ำ
c 422 งิญห ,.mc 342 ยาชทภเะรปนัขง่ขแรากนใ งิญห-ยาชาฬีกกันบัรหำส m. และ
มหอืมยว้ดยา่ขาตงึตมาวคบัรปดุชีม .mc 502 งิญห ,.mc 512 ยาชนชวายเ บบะร นุ

เฟื ืลเอ้ลบบแ คอ็ลวัตีมงอ ่ นงว่ถนูปน่ทแะลแ ”8 ดานข งายนอ ้ ัช 2 กันหำ ้น
ืพเ งา่ลนา้ดก็ลหเาสเบยีสเบัรหำสนาฐดึย ่  งรแง็ขแมาวคอ การเคลื่ ้ดไบ็กเดัจะลแยา้ยนอ

ืลเอ้ลยว้ด กวดะส ่ ืลคเอ้ลน็ขเ ะลแ งลาสเวัตม้นโรากยดโ นอ ่ ยา้ยนอ

ู่ค / ์คงสะรปกนอเบบแ อ้รกะต-ลอบ์ยลเลอวาสเ

ู่ค /ลอบ์ยลเลอวาสเมุ้หะาบเ

 ”3 ดานข มลกก็ลหเาสเ งูสมาวคบัดะรบัรปนุมห
ต่ รากนใ งิญห-ยาชาฬีกกันบัรหำส บัดะร 5 ้ดไ ำ

.mc 422 งิญห ,mc 342 ยาช ทภเะรปนัขง่ขแ
เยาวชนชาย mc 502 งิญห ,mc 512 /อ้รกะต ะลแ 

 นัตนิมดบแ นุมหอืมยว้ดยา่ขาตงึตมาวคบัรปดุชีม  
ระบบเฟื คอ็ลวัตีมงอ

าสเมุ้ห นงอฟุดสัว ้ มยีทเงันหยว้ดมุ้ห ”1 ดัอำ
บอรนัพบัรหำส sepat orcleV ีมะลแ

นาฐมุ้ห นงอฟุดสัว ้ มยีทเงันหยว้ดมุ้ห ”1 ดัอำ
ขึ้ ีสปูรน็ปเนาฐบอรคมุ้หปูรน ่เหลี่ยม

ืลเอ้ลบบแ ่อน  ”8 ดานข งายอ้ลีม นูปน่ทแะลแ
นงว่ถ ้ ัช 2 กันหำ ้ าสเบยีสเบัรหำสนาฐดึย น

ืพเ งา่ลนา้ดก็ลหเ ่ งรแง็ขแมาวคอ
แบบฝังพื้น ืพเาสเบัรงอรก็ลหเกอลปีม ่อสวม

ปเาฝีมะหลโน็ปเ าสเวัต ิด-ปิ ืพนใงัฝบัรหำส ด ้น
นัอ 4 นวนำจ .mc 04 ดานข มานส

ดัรบถแ &  NTA ASAKIM ลอบ์ยลเลอวศากาอาสเ
MIKASA SDB 

 ยทไบบแ ลอบ์ยลเลอวศากาอาสเ

 งดแวาขีสบัลสสาลก์รอบเฟไลอบ์ยลเลอวศากาอาสเ
   teN llabyelloV rof annetnA นัอ 2 ีม ดุช 1

วาขีสน่พ มยีนเิมูลอ์ยลเลอวศากาอาสเ
 .m 08.1 งูส งดแีสบัลส

Antenna for Volleyball Net 
นัอ 2 ีม ู่ค 1

ลอบ์ยลเลอวศากาอาสเบยีสเ้วไบัรหำสงอ่ชีม วาขีสลินวไดัรบถแ
ยา่ขาตบักีดอพ้หใงึข้ชใ ORCLEV มอ้รพ

teN llabyelloV rof sdnaB ediS นัอ 2 ีม ดุช 1

ฝะลแ นัขง่ขแลอบ์ยลเลอวยา่ขาต ึ มอ้ซก

ดาหยาชลอบ์ยลเลอวยา่ขาต

ำดีส nolyN นอ่ลนไุดสัว .m 1 x 5.9 ดานข
ีสาตน็ปเกัถ ่เหลี่ บถแีมยา่ขาตนบบอข สัรุตัจมย

ีท งิลสดวลมุ้หวาขีสษศเิพงันห ่ งึขบัรหำสยอ้ร
าสเบักกูผบัรหำส นา่ผยอ้รกอืชเีมงา่ลนา้ดะลแ

ทั้ ืพเ งา้ขงอสง ่ บถแมอ้รพ งึตยา่ขาต้หใำทอ
ัทงา้ขนา้ดมานสตขเงดสแ ้ งันหยว้ดำท งอสง

ืลเบัรปถรามาสดึยมุดะรกีม วาขีส CVP ่อน
้ดไง่นหแำต

ำดีส nolyN นอ่ลนไุดสัว .m 1 x 5.9 ดานข
ีสาตน็ปเกัถ ่เหลี่ บถแีมยา่ขาตนบนา้ด สัรุตัจมย

ีทงิลสดวลมุ้หงอืลหเีสษศเิพงันห ่ งึขบัรหำสยอ้ร
กอืชเีม มุ้หงอืลหเีสษศเิพงันหบถแีมงา่ลนา้ดะลแ

ัทาสเบักกูผบัรหำสยอ้ร ้ งา้ขงอสง

V85BC NETLOM ลอบ์รชแ

 CVP งันหลอบ
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

R5BC NETLOM ลอบ์รชแ

ุปน็ปเวิผงายลอบ ่ม Rubber
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

0081 ASAKIM ลอบ์รชแ

ุปน็ปเวิผ งายลอบ ่ rebbuR อืมบัชะรกบัจ ม
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

llabriahC / ลอบ์รชแ

 ลอบ์รชแา้รกะต

ีอา้กเ ้  ลอบ์รชแ

ืนเ กิตสาลพกาจติลผ อ้หนา ทนทาน
น็ปเ้ชใบัรหำสะามหเ กทแะรกงรแอ่ต

 ลอบ์รชแาฬีกน่ลเรากนใ์ณรกปุอ
น้ .g 003 กันหำ

ีอา้กเ ้ ัมงรแง็ขแมาวคีม าข 4 ดินช ่นคง
งูสดานข งอ่ลกก็ลหเ้ชใงา้รสงรคโ

 ดานข ดัอ้มไน็ปเนบนา้ด .mc 04-53
30-35 cm

W6000W/M 1,10O.-B1JW6000W 017015
W6009W/W 1,10O.-B1JW6009W 017046

เสาประตู 48,50O.-A2H30014 001571

ูตะรปยา่ขาต 1,20O.-A3G40005 050456

โปโลน้ำ / Water Polo

โปโลน้ำ MIKASA W6000W & W6009W 

ANIF ยดโ รากงาทน็ปเงา่ยองอรบัรรากบัร้ดไ
ืพะลแงูสพาภณุคิตาชมรรธงายลอบ ้  อืมบัชะรกยว่ช ษศเิพวิผน

ขนาดและน้  นาฐรตามกันหำ
Size: 5 Men & Size: 4 Women

นลโปโูตะรปาสเ ้    ู่ค / ำ

เ .m 09.0 งา่ลกึล .m 04.0 นบกึล .m 09.0 งูส .m 3 งา้วกดานขูตะรปาส  
ีลหเก็ลหเงรคโนาคะลแาสเวัต ่ ”2/1 1 ดานขก็ลหเ้ชใงัลหาสเะลแ ”3 ดานขมย

นยอลงว่ถนุ่ทีม นาคะลแาสเวัตบอรยา่ขาตดึยบัรหำสอขะตีม ้  งัลหนา้ดะลแงา้ขนา้ด ำ

นลโปโูตะรปยา่ขาต ้   ู่ค / ำ

นลโปโูตะรปยา่ขาต ้  .m 09.0 งูส .m 3 งา้วกดานข นาฐรตามดานข ำ
 .mm 5.2 ่ญหใน้สเวาขีสนอ่ลนไกอืชเ .m 09.0 งา่ลกึล .m 09.0 นบกึล

ีสปูรกัถ ่เหลี่  "2.4 x "2.4 งอ่ชดานขมย



เน็ตบอล / แฮนด์บอล อุปกรณ์สนาม
Balls / Netball / Handball

นัอ 1 10.-A1I9411 000949
นัอ 3 30.-A1I94113 000956

นัอ/ ”6 100.-A1ICH006P 001168
3 ม็ขเ + ”6 125.-A1ICH0063 001199
ดุชม็ขเ + ”6 175.-A1ICH006A 001250

3 ม็ขเ +”21 180.-A1ICH0123 001304
ดุชม็ขเ +”21 220.-A1ICH012A 001205

นัอ / ”21 150.-A1ICH012P 001182

CJ-R22PG 400.-A1ICJR22PG 001298
CJ-R22DB 400.-A1ICJR22DB 001281

มวรดุช 75.-A1I9411A 000963

Accessories

เสาเหลี่ยม 18,500.-A2H30001A 000611
เสากลม   18,500.-A2H30001B 000611

3500 450.-B1J3500 016025

HB3000/3 1,650.-B1HHB3000 014076
HB2000/2 1,650.-B1HHB2000 014083

4000 450.-B1H4000 014021

MHM 2,900.-A1FMHM 006088

SN5R 390.-B2JSN5R 025010

llabteN / ลอบต็นเ

R5NS NETLOM ลอบต็นเ

นนัก งายลอบ ้ำ
ขนาดและน้ 5 :eziS นาฐรตามกันหำ

0053 ASAKIM ลอบต็นเ

rebbuR %001 lytuB ิตาชมรรธงายลอบ
ขนาดและน้ นาฐรตามกันหำ
IFNA Official Size

llabdnaH / ลอบ์ดนฮแ

ีท์ณรกปุอ ่ ลอบบูส

0004 ASAKIM ลอบ์ดนฮแ

nolyN ยา้ดยว้ดนัพ ิตาชมรรธงายลอบ
ขนาดและน้ 3 :eziS นาฐรตามกันหำ

0002BH & 0003BH ASAKIM ลอบ์ดนฮแ

High Grade
Synthetic Leather

Reinforced Layer

Sponge Layer

Bladder

Construction

MHM ASAKIM ลอบ์ดนฮแอืมวาก

ืมเ อืมาทบัรหำสวาก ่ niseR llabdnaH ลอบ์ดนฮแน่ลเอ
น้ ีญศทเะรปนใติลผ มัรกลโิก 1 กันหำ ่ปุ่น

   ู่ค / ลอบ์ดนฮแูตะรปาสเ

ีลหเก็ลหเ ่ยม .m 2 งูส .m 3 งา้วกดานข 
ะลแ าสเวัต ีลหเก็ลหเงรคโนาค ่ยมขนาด 3” 

 ีส 2 น่พ ก็ลหเ้ชใงัลหาสเะลแ งดแบัลสวาขีส
ขนาด 1 1/2” บอรยา่ขาตดึย บัรหำสอขะตีม

  นาคะลแ าสเวัต
       

มลกก็ลหเ .m 2 งูส .m 3 งา้วกดานข 
ลแ าสเวัต ะ  ”3 ดานขมลกก็ลหเงรคโนาค

วาขีสน่พ ”2/1 1 ดานขก็ลหเ ้ชใงัลหาสเะลแ
นาคะลแ าสเวัตบอรยา่ขาตดึย บัรหำสอขะตีม   

ลอบ์ดนฮแ 1,250.-A3G40002 050418

  ู่ค / ลอบ์ดนฮแูตะรปยา่ขาต

ลอบ์ดนฮแูตะรปยา่ขาต
.m 00.1 งา่ลกึล .m 08.0 นบกึล .m 2 งูส .m 3 งา้วกดานข

ีสปูรกัถ .mm 5.2 ่ญหใน้สเ วาขีสนอ่ลนไกอืชเ ่เหลี่  งอ่ชดานขมย
4.2" x 4.2" ขนาดมาตรฐาน

H3X3200 920.-B2HH3X3200 024082
H2X3200 910.-B2HH2X3200 024099
H1X3200 910.-B2HH1X3200 024105

H3R 400.-B2HH3R 024006
H2R 390.-B2HH2R 024051

RE 670.-A2FRE  006064

REC 820.-A2FREC  006095

0023X2H & 0023X3H NETLOM ลอบ์ดนฮแ

นัขง่ขแรากนใ้ชใ DEVORPPA FHI
น่ผแ 23 นวนำจอืมยว้ดบ็ยเ UP งันหลอบ

ขนาดและน้ 1 ะลแ 2 ,3 :eziS นาฐรตามกันหำ

R2H & R3H NETLOM ลอบ์ดนฮแ

 ์หะารคเงัสงายน็ปเนใงาย nolyN ดินชยา้ดนัพ งายลอบ
Butyl 100%  
ขนาดและน้ 2 ะลแ 3 :eziS นาฐรตามกันหำ

Resin for Handball.
ีญศทเะรปนใติลผ ่ปุ่น

155 g.

Resin cleaner for Handball.
ีญศทเะรปนใติลผ ่ปุ่น

360 g.

ER NETLOM ลอบ์ดนฮแอืมวาก

น้ CER NETLOM ลอบ์ดนฮแอืมวากงา้ลายำ

 ลอบกูลมลมิตเบูสบัรหำสม็ขเ
ีทบัก้ดไ้ชใ ่ ทภเะรปกุทมลบูส

STROPS IAHT ลอบบูสม็ขเ

”6 STROPS IAHT อืมมลบูส

บัจอืมมา้ด่ีทบูสม็ขเบ็กเ่ีทีม ลอบมลบูสม็ขเมอ้รพมลบูส
ขนาด 6 “

”21 STROPS IAHT อืมมลบูสดุช

บัจอืมมา้ด่ีทบูสม็ขเบ็กเ่ีทีม ลอบบูสม็ขเมอ้รพมลบูส
ขนาด 12 ” 

P G C B R O

P G C B R O

G C 0 P R
ว็รเดวร้ดไา้ขเมลบูส ”6 ดานข noitcA elbuoD อืมมลบูสดุช

ัทา้ขเมลมิตเบบะรยว้ด ้ ม็ขเบบแมลนัดมาวคดัว์จกเีมะลแ ะวหงัจ 2 ง
นายรกัจบูสบัรหำสอ่ตยาส ,มลดัว์จกเ ,อืมมลบูส ยว้ดบอกะรป

ลอบบูสม็ขเ ะลแ

NOITCA ELBUOD อืมมลบูสดุช
CJ-R22DB &CJ-R22PG

าสเมุ้หะาบเ โปรดตรวจสอบราคาA2H35001A 000208
เสา โปรดตรวจสอบราคาA2H00027 001595

”2 มลกก็ลหเาสเงรคโ ) ตุฟ 01 ( .m 50.3 งูสูตะรปาสเ
นงอฟ าสเมุ้หะาบเ ้ มย่ีทเงันหมุ้หำ

   ู่ค / ลอบต็นเาสเ

IHF Approved
rehtaeL citehtnyS edarG hgiH อืมยว้ดบ็ยเงันหลอบ

มิรสเยว่ชนัชกีอีม )reyal egnopS( อืมมุ่นมาวคม่ิพเนใบัซ้ำนงอฟีม
)reyal decrofnieR( นึขีดลอบกูลงอขงรทปูร้หใ

ขนาดและน้ำ 2& 3 :eziS นาฐรตามกันห

DB PG

C2001 8,000.-A1IC2001 001212

AP-50 800.-A1IAP50 001090

เครื่ มลนัดมาวคดัว์จกเีม ลอบกูลมลมิตเบัรหำส า้ฟฟไมลบูสงอ
.mc 91x71x02 ดานข ว็รเดวร กวดะส า้ฟฟไ้ชใ ม็ขเบบแ

ัปบูส ๊ 1002C riA iniM า้ฟฟไมลม

05-PA NETLOM มลบูส

มยีนเิมูลอบูสกอบะรก ลอบกูลมลบูส์ณรกปุอ
กาจำทบยียหเา้ทเะลแบัจมา้ด ดกอืมบบแ

น .mc 05 วาย  SBA กิตสาลพ ้ .g 005 กันหำ
 ลอบกูลมลมิตเบัรหำส



อุปกรณ์สนาม อุปกรณ์สนาม

ตู๊ซาราพ 1,000.-A3F20012 000086

์รอตเสิซีร 990.-A3F20030

วอเงึดดัรยาส 1,250.-A3F20021 002486

ดุช/ิตลัมดุช 3,900.-A3F20026 002554

สปี ดุช/งิรด 1200.-A3F20009 000185

12” 370.-A3F20040 324627
15” 420.-A3F20041 324634

9” 320.-A3F20042A 332472
6” 260.-A3F20039A 324610

 น่ผแ/์รอกเก์ราม 125.-A3F20014 002394

50 cm. 300.-A3F20005 000116
70 cm. 380.-A3F20047 002660
80 cm. 420.-A3F20047E 002660

ดุช/ยวรก 1,550.-A3F20006 000154

ดุช/มดโ 2,250.-A3F20007 000161

”83 ก็ดเ 150.-C1L00002A 520027
”44 ่ญหใู้ผ 180.-C1L00002 520027

6 m. 2,200.-A3F20053
8 m. 2,700.-A3F20060

)ดุช( าดมรรธ 3,900.-A3F20032A 002608
)นัอ( นาฐมอ้รพาสเ 600.-A3F20074A

นัอ/ง้คโาสเ 490.-A3F20056  

งิรปสบบแ 5,500.-A3F20032 002608

AccessoriesAccessories

เสื้อเอี้ sbiB gniniarT นัขง่ขแ/มอ้ซกึฝ่สใ มย

เสื้อฝึ  ทภเะรปกุท้ดไาฬีกมอ้ซก
เนื้  EZIS EERF retseyloP า้ผอ

”44 กอบอร ่ญหใู้ผ
”83 กอบอร ก็ดเ

 นีรกสนางมวร่มไงัยาคาร* สอบถามราคา
)”01 งูสดานข( ่ญหใ์รอบเ นีรกส

 )”4 งูสดานข( ก็ลเ์รอบเ นีรกส ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ ่งซื้อ

ฝ์ณรกปุอ ึ tnempiuqE gniniarT / มอ้ซก

กรวยฝึ รจารจยวรก / มอ้ซก

12”/30 cm. 170.-A3F20027 002561
10”/25 cm. 100.-A3F20003 000109

16”/40 cm. 200.-A3F20004 000093

กรวยฝึ enoC มอ้ซก

ฝ์ณรกปุอ ึ ีดงา่ยอกิตสาลพกาจติลผ าฬีกยาลห้ดไมอ้ซก
 .mc 03/”21 ,.mc 52/”01 : ดานข 3 งูสมาวคีม ม้สีส

และ 16”/40 cm.

10”
12”

16”

50 cm.

70 cm.
80 cm.

ฝ์ณรกปุอ ึ  ม้สีส ีดงา่ยอกิตสาลพกาจติลผ าฬีกยาลห้ดไมอ้ซก
ืพเ บถแ 2 งสแนอ้ทะสบถแดาคีม ่อเพิ่  นืคงาลกาลวเดัชน็หเมาวคม

.mc 08 ะลแ mc 07 .mc 05 : ดานข 3 งูสมาวคีม

renniarT maeT นคโสิด์รอนเนรทเมีทยวรก
Disc Cones

ฝ์ณรกปุอ ึ ฝบัรหำส้ชใ าฬีกยาลห้ดไมอ้ซก ึกวิ่ ฝะณข ง่นหแำต์รอกเค์รามง ึ ลอบมอ้ซก
้ดไนุ่ยหดืย นาจปูร ีดงา่ยอกิตสาลพกาจติลผ วัตงอ่ลคมาวคกึฝะลแ

 า้ฟีสะลแ งอืลหเ วยีขเ ม้สีส : ีส 4 ีม นัอ 04 ีม ดุช 1

สปี gniR deepS งิรด

น่ผแ / ์รอกเก์รามงายน่ผแ

senoC itluM emoD ์สนคโิตลัมมดโ

ฝ์ณรกปุอ ึ ฝบัรหำส้ชใ าฬีกยาลห้ดไมอ้ซก ึกวิ่ ฝะณขง่นหแำต์รอกเค์รามง ึ ลอบมอ้ซก
และฝึ ้ดไนุ่ยหดืย มดโปูร ีดงา่ยอกิตสาลพกาจติลผ วัตงอ่ลคมาวคก

น งดแีส : ีส 4 นัอ 04 ีม ดุช 1 ้  วยีขเีสะลแ งอืลหเ นิงเำ

ฝ์ณรกปุอ ึ ืพเ มอ้ซก ่ ืนเมา้ลกงอขงรแง็ขแมาวคงา้รสอ ้อ ฝึ งัลำกดีปสก
ืลคเรากนใวัตงอ่ลคมาวค ่อนที่ าฬีกดินชกุทบัก้ดไ้ชใ า้ทเงอขว็รเมาวคะลแ 

ช 1 .mm 6.0 านห .mc 04 งาลก ์ยนูศา่ผน้สเดานข านหกิตสาลพกาจติลผ ุด
น งดแีส : ีส 3 นัอ 21 ีม ้ งอืลหเะลแ นิงเำ

รั้วกระโดดสปีด Speed Hurdle

ฝ์ณรกปุอ ึ ืพเ มอ้ซก ่ ืนเมา้ลกงอขงรแง็ขแมาวคงา้รสอ ้อ
และฝึ ลินวไกิตสาลพกาจติลผ าฬีกดินชกุทบัก้ดไ้ชใ าขงิรปสดดโะรกก

”51 ะลแ ”21 ,”9 ,”6 : ดานข 4 งูสมาวคีม นาทนทงรแง็ขแ

9”

6”

12”

15”

สปี reddaL deepS ์รอดเดลแด

ีท์ณรกปุอ ่ )deepS( ว็รเมาวคะลแ )ytiligA( วัตงอ่ลคมาวคานฒัพยว่ช
ัขน่ผแ าฬีกดินชกุทบัก้ดไ้ชใ าฬีกกันงอข ้ านห SBA กิตสาลพกาจติลผน

ิรกีม ษศเิพ ๊    รากงอ้ตมาต้ดไงา่หมาวคบัรปคอ๊ลป
ุจรรบา้ผงุถมอ้รพ .m 8 ะลแ ,.m 6 : ดานข 2 วายมาวคีม

เสาฝึ ิวมอ้ซก ่ )าดมรรธบบแมลาลสาสเ( กซแกิซง
Slalom Poles Set   

ฝบัรหำส์ณรกปุอ ึ ิพเ งรแง็ขแมาวคมอ้ซก ่ วัตงอ่ลคมาวคม
ฝบัรหำส้ชใ าฬีกกันว็รเดวรมาวค ะลแ ึ ิวมอ้ซก ่ ะษกัท ง

การเลี้ กิตสาลพกาจำทาสเ ลอบกูลมุคบวคะลแกีลหบลหงย
บยีสเก็ลหเีมน้ตกุทาสเ .mc 071 งูส .mm 23 ดานข SBA

พื้ .mc 21 วายดานข า้ญหมานสน
ปเะรกีม นัอ 01 ีมดุช 1 นัอ 5 ะลีส งอืลหเีส ะลแม้สีส: ีส 2 ีม ๋  ุจรรบา

เสาฝึ ิวมอ้ซก ่  seloP molalS นุ่ยหดืยบบแ กซแกิซง
Set with Spring

ฝบัรหำส์ณรกปุอ ึ ิพเงรแง็ขแมาวคมอ้ซก ่ าฬีกกันว็รเดวรมาวคะลแงอ่ลคมาวคม
ฝบัรหำส้ชใ ึ ิวมอ้ซก ่ ีลเรากะษกัท ง ้ ลอบกูลมุคบวคะลแกีลหบลหงย

งิรปส D.O ีมงา่ลนา้ดาสเ .mc 071 งูส .mm 23 ดานข SBA กิตสาลพกาจำทาสเ
ตกุทาสเ ้ดไามปไง่วกแะลแ องกัห นุ่ยหดืยถรามาส วัตนใงัฝ .mc 8 วาย ีมน้

ืพบยีสเก็ลหเ ้ ปเะรกีม นัอ 01 ีมดุช 1 งอืลหเีส .mc 21 วายดานข า้ญหมานสน ๋  ุจรรบา

ฝ์ณรกปุอ "84 ทูช์รอวเาพเม่ร ึ ฝรากนใ้ชใบัรหำส มอ้ซก ึกเพิ่ ะลแว็รเมาวคม
ฝถรามาส ยากงา่รงอขง่รกแง็ขแมาวค ึ ะามหเยว่ชู้ผีมงอ้ต่มไยดโ งอเ้ดไก

ฝบัรหำส ึ ืนเมา้ลกก ้ "84x"84 ดานข นอ่ลนไา้ผกาจติลผม่รนืผ ่ลหไะลแ กอา้นหอ

ฝ ง้คโาสเ ึ  scrA gnissaP มอ้ซก

ฝ์ณรกปุอ ึ ีทู้ผบัรหำสมอ้ซก ่ ฝ รากงอ้ต ึ ยา่จราก ลอบมุคบวคราก ะษกัทมอ้ซก
บอล ฝึ งอืลหเีส .mc 04 ดานข ดุมหบบแ ง้คโาสเ ลอบง่สรากนใำยน่มแมาวคก

ฝ์ณรกปุอ วอเะลแ่ลหไา่บงึดยาสดุช ึ บัรหำสมอ้ซก
ีทู้ผ ่ ฝรากงอ้ต ึ ืพเ งึดู้ผน็ปเยว่ชู้ผ้หใยดโยา่งงา่ยอว็รเมาวคานฒัพรากนใก ่ ดิกเ้หใอ

ิวรากนในา้ตงรแ ่ง เพิ่มสปี ลอบตุฟกันบัรหำสะามหเ วไงอ่วมาวคะลแ ง่รกแง็ขแมาวคด
ือาฬีกะลแ ่นๆ ที่  นอ่ลนไุดสัวกาจติลผ นัขง่ขแรากนใะทะปงรแ้ชใงอ้ต

ปส์รอวเาพเ ี rotsiseR deepS rewoP ์รอตเสิซีรด

สปี setuhcaraP deepS ”84 ตู๊ชาราพด

tleB tsiaW htiw ecnatsiseR วอเงึดดัรยาส

ฝ์ณรกปุอ ึ ีทู้ผบัรหำสมอ้ซก ่ ฝรากงอ้ต ึ ืลคเรากะษกัทมอ้ซก ่อนที่ งาทศิทยาลหบบแ
และเพิ่ ฝรากบัก้ดไ้ชใ ว็รเมาวคงัลพม ึ ทภเะรปกุทาฬีกก

 epaT cigaM ดิตวอเดาคยาสงอขยาลปนว่ส นอ่ลนไุดสัวกาจติลผ

tes eloP eldruh itluM นคโลิดเ์รอฮเิตลัมดุช

ฝ์ณรกปุอ ึ ีทู้ผบัรหำสมอ้ซก ่ ฝรากงอ้ต ึ ืลคเรากนใวไมาวคานฒัพก ่  วัตนอ
ือาฬีก ะลแลอบตุฟกันงอข าขงิรปสดดโะรก ่ ยว้ดบอกะรปดุช ้ดไ ๆน

 .m 02.1 วาย SBA กิตสาลพดาพ้มไ ดาพ้มไมอ้รพ นาฐ ,ลิดเ์รอฮเาสเ
าตดุดะสีส ยา่งกัหกตแ่มไ นาทนทลินวไกิตสาลพนาฐ ะลแ

บัจวัต ะลแ นัอ 6 นาฐ ,นัอ 3 ดาพ้มไ ,นัอ 6 ลิดเ์รอฮเาสเ ีม ดุช 1 นัอ 6 

ีส/งธ+าสเดุช 580.-A3F30006 002097
มานสมุมงธาสเ 450.-A3F30005 002080

งดแ/งธนืผ 150.-A3F30007B 002103
งอืลหเ/งธนืผ 150.-A3F30007C 002103

eloP & galF renroC กุลม้ล ลอบมานสมุมงธาสเ

งธะลแ .mc 051 งูส ”1 มยีนเิมูลอาสเ
บัรหำสก็ลหเงิรปสีม .mc 04 x 06 ดานข

ืพกัป ้ ัทลอบตุฟมานสบัรหำสะามหเ มานสน ่วไป
ือาฬีกมานสะลแ ่ งอืลหเะลแ งดแ : ีส 2 ีม ๆน

นมแ์นลไงธ /มานสงธ์ณรกปุอ

ฝ์ณรกปุอ ึ นืพนบ ง่นหแำตงา้รสดุจดนหำกงาวบัรหำส มอ้ซก
งายกาจติลผ ทภเะรปกุทาฬีกบัรหำสะามหเ

.mc 52 งาลก์ยนูศา่ผน้สเมลกงว
น ,งดแ : ีส 6 ีม ้  งอืลหเ ,งว่ม ,วยีขเ ,ม้ส ,นิงเำ



อุปกรณ์สนาม อุปกรณ์สนาม

นดินช ้ำ 15,800.-A3F10006 003711
นีส ้ )งัถ( กิตสาลพำ 1,350.-A3F10016 003193

JS307 350.-A2K00005 004497

30 m.. 800.-A3F10003 003148
50 m. 1,500.-A3F10005B 003162
100 m. 2,500.-A3F10015A 003186

30 m.. 800.-A3F10003A 003148
50 m. 1,500.-A3F10005A 003162

ง้หแดินช 11,500.-A3F10007 003728

กิตสาลพงธ 85.-A3F30012 002219

HS80TW 3,600.-A2K05006 004282

EF0056 1,300.-A2FEF0056 004961

EB0053 920.-A2FEB0053 004947

EV0054 980.-A2FEV0054 004954

AC-BG260W-YB 1,400.-A1FBG260WYB

ืลเอ้ลีม ่อน 11,000.-A3F50031 583109

กูล 01/ก็ลเ 120.-A3G00003 050043
กูล 02/่ญหใ 130.-A3G00004 050081

ู่มหอ้รกะต 100.-A3G60001 051040

อเนกประสงค์ 1,500.-65x100 cm. A3F50018A
ลอบตุฟ 1,700.-100x120 cm. A3F50012
ลอซตุฟ 1,650.-65x100 cm. A3F50008

ลอบต็กเสาบ 3,850.-130x200 cm. A3F50020
ลอบ์ยลเลอว 1,950.-80x120 cm. A3F50009

ู่ค/งาราตยาล 600.-A3F30029

ู่ค/ีส 2 450.-A3F30003 002066

ู่ค/งอืลหเีส 400.-A3F30002C 002059
.ู่ค/งดแีส 400.-A3F30002B 002059

AccessoriesAccessories

sgalF renroC กิตสาลพ มานสมุมงธ

.mc 82 งูส .mc 51 x 22 x 22 ดานขงธ
ัทลอบตุฟมานสบัรหำสะามหเ ่ ือาฬีกมานสะลแ ปไว ่นๆ

งอืลหเะลแ งดแ : ีส 2 ีม

galF nameniL งาราตยาล นมแ์นลไงธ

galF nameniL ีส 2 นมแ์นลไงธ

ทภเะรปกุทลอบตุฟาฬีกบัรหำส นิสดัตู้ผ์ณรกปุอ
ฝ อืรห นัขง่ขแ้ชใ ึ ปรโุยบบแงาราตยาลงธา้ผ มอ้ซก

ะลแมา้ด .mc 44 x 43 ดานขงอืลหเีสบัลส ม้สีส
นนักนอ่ลนไงอซนใุจรรบ ีดงา่ยอกิตสาลพยว้ดติลผนกแ ้ำ

ทภเะรปกุทลอบตุฟาฬีกบัรหำส นิสดัตู้ผ์ณรกปุอ
ฝอืรหนัขง่ขแ้ชใ ึ วยีขเีส ีส 2 งธา้ผ มอ้ซก

น้มไบัจมา้ด .mc 54 x 63 ดานขูพมชีสบัลส ้ าบเกันหำ

ีส 1 นมแ์นลไงธ

 ทภเะรปกุทลอบตุฟาฬีกบัรหำส นิสดัตู้ผ์ณรกปุอ
ฝอืรห นัขง่ขแ้ชใ ึ  ้มไบัจมา้ด ีส 1 นว้ลีสงธา้ผ มอ้ซก

น้ .mc 54 x 63 ดานขาบเกันหำ
งอืลหเีสะลแ งดแีส : ีส 2 ีม

epat gnirusaeM บัจอืมนุ่ร มานสดัวปทเ

 บัลตบบแ มานสดัวปทเ Measuring tape

 นจเดัชน็หเงอมา่คง่บแดีขน้สเะลแ ขลเวัต สาลก์รอบเฟไกาจติลผปทเยาส บัลต
ว้มนุมหนกแีม ยา่งกัหกตแ่มไ งรแง็ขแนาทนท พาภณุคกิตสาลพกาจติลผปทเ น

ยา่งนาง้ชใ ้ดไบ็กเบัพ อืมดันถบัจ บ็กเดัจบัรหำสปทเ

ะลแขลเวัต สาลก์รอบเฟไกาจติลผปทเยาส
บัจอืถมา้ดีม นจเดัชน็หเงอมาค่ง่บแดีขน้สเ

ีทะลแ นาง้ชใะณขนใบัชะรก ่  ปทเนว้มนุมห
กิตสาลพยว้ดาํทปทเน้สเนักงอ้ปงรคโะลแ

ืพดรจถรามาสมลหแยาลปีม ้นได้

ง้หแดินชมานสน้สเีตถร

วาขนูป้ชใยดโ ”3 น้สเงอขงา้วกมาวคดานข
ันา่ทเ ้ อืรห นิดวิผนบนัขง่ขแมานสน้สเีต้ชใ น

้หใยดโน้สเีต ทภเะรปกุทาฬีกงอขา้ญหมานส
ีทน้สเวนแมาตปไน็ขเ ่ งึขรากยว้ด้วไมยีรตเ้ดไ
้วไกอืชเอืรหน็อเน้สเ

 

มานสน้สเีตถร / มานสดัวปทเ์ณรกปุอ

นดินชมานสน้สเีตถร ้ำ

นีส้ชใยดโ ”3 น้สเงอขงา้วกมาวคดานข ้ อืรหำ
นมสผกิตสาลพีส ้  รากงอ้ตมาตน้ขมาวคำ

ืพมานสนบน้สเีตถรามาส ้ ืพมานสอืรห า้ญหน ้ นิดน
ีทน้สเวนแมาตปไน็ขเยดโน้สเีต ทภเะรปกุทาฬีกงอข ่

้วไกอืชเอืรหน็อเงึขมยีรตเ้ดไ

นนแะคยา้ป / าลวเบัจากิฬาน์ณรกปุอ
ลอบกูล่สใ์ณรกปุอ

hctaW potS 703SJ าลวเบัจากิฬาน

้ดไาลวเบัจ tilpS/paL 1 ำจมาวคยว่นห
ีทนัว าลวเกอบ ีทานิว 0001/1 ดยีอเะล ่ ป นอืดเ ี

งอ้ลคยาสมอ้รพ ีดพาภณุค CVP กาจำทนอืรเวัต
์คงสะรปกนเอ้ดไาลวเบัจ้ชใอืรหาฬีกน่ลเบัรหำส

hctaW potS WT08SH OISAC าลวเบัจากิฬาน

มยีนเิมูลอบอข กูฟกูลกิตสาลพกาจติลผ ์คงสะรปกนเอยา้ป

นนแะคยา้ป

ืลเอ้ล ์คงสะรปกนเอนนแะคยา้ป ่อน

 อ้รกะต / ลอบกูล่สใยา่ขาต

ต ู่มหอ้รกะต่สใยา่ขาต ่ญหใะลแ ก็ลเ : ดานข 2 ีม ู่มหลอบ่สใยา่ขาต  ก็ลเาตยา่ขา
)ลอบกูลมวร่มไยา่ขาตะาพฉเ( วาข-งดแีสนอ่ลนไุดสัว

กระเป๋ 4500VE NETLOM ลอบ์ยลเลอวกูล่สใา

ีทลอบ์ยลเลอวกูล่สใ ่  กูล 4 ้ดไมลมิตเ
ขนาด 45 x 45 x 22 cm.
Ball Carrying Bag for 4 inflated Volleyball

กูล 6 ้ดไมลมิตเ่ีทลอบ์ยลเลอวกูล่สใ
ขนาด 60 x 40 x 17 CM.

ีทลอบตุฟกูล่สใ ่ กูล 6 ้ดไมลมิตเ
ขนาด 74 x 48 x 24 cm.
Ball Carrying Bag for 6 inflated Football

กระเป๋ 3500BE NETLOM ลอบต็กเสาบกูล่สใา

ีทลอบต็กเสาบกูล่สใ ่  กูล 3 ้ดไมลมิตเ
ขนาด 78 x 51 x 27 cm.
Ball Carrying Bag for 3 inflated Basketball

ีลปเยา้ป ่ าฬีกกันวัตนย

มยีนเิมูลอบอขกูฟกูลกิตสาลพกาจติลผ
ขลเวัตกิลพบบแ .mc 08 x 04 ดานข

tilpS/paL 001 ำจมาวคยว่นห
(Lap 100 time and Split 100 time)

าลวเกอบ ีทานิว 0001/1 ดยีอเะล้ดไาลวเบัจ
ีทนัว นัว ่ ป นอืดเ ี  CVP กาจำทนอืรเวัต

าฬีกน่ลเบัรหำสงอ้ลคยาสมอ้รพ ีดพาภณุค
์คงสะรปกนเอ้ดไาลวเบัจ้ชใอืรห

้มไุดสัวยว้ดำทขลเวัตกิลพอืมบบแ าฬีกนนแะคนาดะรก
.m 2 งัตาขมวรงูสมาวค .mc 02.1 งูส .mc 04.2 งา้วกยา้ป ดานข

ัตาขมอ้รพ ้ ลกไะยะรนในจเดัชน็หเงอม อ้ลีมง

กระเป๋ 6500FE NETLOM ลอบตุฟกูล่สใา

กระเป๋  ลอบ์ยลเลอวกูล่สใา
MIKASA AC-BG260W-YB

วัตนย่ีลปเ 1,400.-A3F50004 002172



อุปกรณ์สนาม อุปกรณ์สนาม

งายอ้ล 6,900.-A3F00002A 000048
กิตสาลพอ้ล 6,000.-A3F00002 000048

ชั้ ลอบกูลงาวน โปรดตรวจสอบราคาA3F00001 000062

AC-BC200W 7,500.-A1FBC200W

BCSPH-VB 7,000.-A1FBCSPHVB 000017

BK0012-B 5,200.-A2FBK0012B 036009

BKF-2 4,500.-A2FBKF 000031

 MSBH 1,750.-A2FMSBH 004855
RA0080 410.-A1JRA0080 004251

WDFPBK 620.-A1JWDFPBK 004077

นืยบบแ 8,500.-A2H10006 005111
แบบนั่ง 9,500.-A2H10005 005029

นัตนิมดบแ 6,300.-A2H10007 005036
สินนทเ 6,300.-A2H10008 005043

อ้รกะต 6,500.-A2H10010 005135
งอปงิป 6,300.-A2H10018 005197WHI 130.-A1JWHI 004183

AccessoriesAccessories

W002CB-CA ASAKIM ลอบ่สใาร้กะต

30x45 ซ.ม
 า๋ปเะรกนใุจรรบ ากกาปะลแก็ลหเ่มแน่ลเู้ผวัตมอ้รพด์รอบ์์ทวไนาดะรก กวดะส้ดไาพกพ

้ดไบ็กเบัพ  ่มหใยาล ลอบกูล่สใบัรหำสน็ขเถร
กูล 03-52 ้ดไลอบกูลุจรรบ

..mc 54 งูส x 76 วาย x 76 งา้วก ่สใ่ีทดานข
.mc 301 นืพกาจงูส

BV-HPSCB ASAKIM ลอบ่สใาร้กะต

.mc 54 งูส x 76 วาย x 76 งา้วก ่สใ่ีทดานข
.mc 301 นืพกาจงูส

  น็ขเอ้ลมอ้รพ ้ดไบ็กเบัพ
Made in Taiwan.

 กูล 03-52 ณามะรป้ดไลอบ่สใ ลอบ่สใน็ขเถรา้รกะต

B-2100KB NETLOM ลอบ่สใาร้กะต

2-FKB NETLOM ลอบ่สใาร้กะต

าฬีก์ณรกปุอะลแลอบกูล่สใน็ขเถร

ชั้  ลอบกูลงาวน

 ๆงา่ตณ์รกปุอะลแ ลอบกูล่สใ้ชใก็ลหเงรกแะตถร
 .mc 57 งูส .mc 001 x 08 ดานขถรวัต

ปเาฝีม ิด-ปิ ืลเอ้ละลแ นบนา้ดด ่ บบแ 2 ีม นอ
กอืลเ้หใ งายะลแ กิตสาลพ

ชั้ ลอบ์ยลเลอวกูล ลอบต็กเสาบกูลงาวบัรหำสน
้ดไลอบตุฟกูลอืรห

“ 14 งูส x ” 5.94 วาย x “ 5.02 งา้วก : ดานข
 นานนทีสาทบอืลคเวิผะลแก็ลหเงรคโ

ืลเอ้ลีม ่อน 
สั่  ้ดไดานขมาตำทง

งายอ้ล กิตสาลพอ้ล

าฬีกนผแงาวนาดะรก์ณรกปุอ

ลอบตุฟน่ลเรากนผแงาวนาดะรก
MOLTEN MSBF
Football Strategy Board

ลอบ์ดนฮแน่ลเรากนผแงาวนาดะรก
MOLTEN MSBH
Handball Strategy Board

ขนาด 30 x 45 cm.
วัตมอ้รพด์รอบ์ทวไนาดะรก

ากกาปะลแ ก็ลหเ่มแน่ลเู้ผ
ปเะรกนใุจรรบ ๋ กวดะส้ดไาพกพา

 NETLOM ลอซตุฟน่ลเรากนผแงาวนาดะรก
Futsal Strategy Board

.mc 42 x 33 : บัพดานข
.mc 84 x 33 : กอองากดุมสม้ฟแ

น่ลเู้ผวัตมอ้รพด์รอบ์ทวไนาดะรก
น่ลเู้ผวัตน็ปเดัต งอืลหเีสบถแ

NETLOM ลอบต็กเสาบน่ลเรากนผแงาวนาดะรก
SB0050  Basketball Strategy Board

ขนาด 45 x 30 cm.
ากกาปะลแ ก็ลหเ่มแ น่ลเู้ผวัตมอ้รพด์รอบ์ทวไนาดะรก

ปเะรกนใุจรรบ ๋ กวดะส้ดไาพกพา

 ลอบ์ยลเลอวน่ลเรากนผแงาวนาดะรก MOLTEN
MSBV
Volleyball Strategy Board    

ขนาด 45 x 30 cm.
ากกาปะลแ ก็ลหเ่มแ น่ลเู้ผวัตมอ้รพด์รอบ์ทวไนาดะรก

ปเะรกนใุจรรบ ๋ กวดะส้ดไาพกพา

งัลหนา้ด

า้นหนา้ด
งัลหนา้ด

า้นหนา้ด

MSBF A2FMSBF 004688 1,750.-

SBFS A2FMSBFS 004848 1,750.-

SB0050  A2FSB0050 004824 1,750.-

MSBV A2FMSBV 004831 1,750.-

า้นหนา้ด

ดีวหกนวัต 20.-A1J00003 004107
จแญุกงวพีมดีวหกนยาส 40.-A1J10003 004084

ยาส+ดีวหกน 55.-A1J00008B 004220
อขีมยาส+ดีวหกน 65.-A1J00007 004022

WH2 130.-A1JWH2 004206

BeatMaster 900.-A1JBEAT 003988

eltsihW / ดีวหกน์ณรกปุอ
STROPS IAHT ดีวหกน

ปเบัรหำส ดีวหกน ่ อืรห ณาญญัส้หใา
 กิตสาลพุดสัวกาจำท มอ้ซกึฝ

น้  ม่รกอืชเงอ้ลคยาส าบเกันหำ

 กาจติลผ นจเดัชงัดงยีสเดีวหกน
งอ้ลคยาสมอ้รพ SBA กิตสาลพ

2HW ASAKIM นิสดัตู้ผดีวหกน

IHW NETLOM นิสดัตู้ผดีวหกน

กาจติลผ นจเดัชงัดงยีสเดีวหกน
งอ้ลคยาสมอ้รพ SBA กิตสาลพ

retsaMtaeB ASAKIM นิสดัตู้ผดีวหกน

ลอบ์ยลเลอวนิสดัตู้ผบัรหำสดีวหกน
ือาฬีกะลแ ่ ปเ นจเดัชงัดงยีสเ ๆน ่ ยา่งา

 นาง้ชใรากบักมสะามหเงรทปูร
น้ กิตสาลพยว้ดำท .g 5.6 าบเกันหำ

อคงอ้ลคยาสมอ้รพ niseR SBA
 นอ่ลนไ

RBK

0800AR NETLOM ลอบต็กเสาบนิสดัตู้ผดีวหกน

ามลโาลปปูร KBPFDW NETLOM นิสดัตู้ผดีวหกน

ลอบต็กเสาบนิสดัตู้ผดีวหกน B NIFLOD
 .mc 01/Bd 421 งยีสเงัดมาวค

ีทนาถสบัรหำสะามหเ ่  ก็ลเดานข
อ่ตยา่ง( การเป่  SBA กิตสาลพกาจติลผ )า

น้ .mc 57.2 x 1.6 x 57.1 ดานข .g 8 กันหำ  
ีญศทเะรปนใติลผ ่ปุ่น 

HK

BK

SBKนิสดัตู้ผดีวหกน orP NIFLOD
งอ้ลคยาสมอ้รพ นจเดัชงยีสเงัดมาวค

 SBA กิตสาลพกาจติลผ
ีญศทเะรปนใติลผ ่ปุ่น 

ีอา้กเ์ณรกปุอ ก้รรมการ
ีอา้กเ ้ ลอบ์ยลเลอวรากมรรก

ีอา้กเ ้ ะลแ อ้รกะต นัตนิมดบแ สินนทเาฬีกรากมรรก
งอปงิป

นืยบบแ ีอา้กเงา้รสงรคโ ้  นิสดัตรากมรรก
.m 08.1 งูสมาวค  “1 ดานขมลกก็ลหเ

ฐานที่ .mc 06 x 09 ดานข งา่ลนา้ดะลแนืย
พื้นที่ บัจวาร ดัอ้มไยว้ดุบก็ลหเงรคโนืย

ัทกตนัก ้ ัขีีม .mc 06-55 งูส นา้ด 3 ง ้น
ึขวา้กบัรหำสดไนับ ้น-ลงโดยสะดวก

แบบนั่ง ีอา้กเงา้รสงรคโ ้  นิสดัตรากมรรก
.m 08.1 งูสมาวค “ 1 ดานขมลกก็ลหเ

ที่นั่ ดัอ้มไยว้ดุบก็ลหเงรคโงิพกันพะลแง
ัขีีม .mc 06 x 09 ดานขงา่ลนา้ดนาฐ ้น

ึขวา้กบัรหำสดไนับ ้น-ลงโดยสะดวก

แบบนั่ ีอา้กเงา้รสงรคโ ง ้  นิสดัตรากมรรก
ีท “ 1 ดานขมลกก็ลหเ ่นั่ งิพกันพะลแง

งาวนาดะรกีม ดัอ้มไยว้ดุบก็ลหเงรคโ
 ดานขงา่ลนา้ดนาฐ ้ดไนนแะคดจบัรหำส

ัขีีม .mc 06 x 09 ้ วา้กบัรหำสดไนับน
ขึ้น-ลงโดยสะดวก

.m 08.1 งูสมาวค

งัลหนา้ด

BK W B Y G R

 กูล 03-52 ณามะรป้ดไลอบ่สใ ลอบ่สใน็ขเถรา้รกะต
 .mc 54 งูส x 56 วาย x 56 งา้วก ่สใ่ีีทดานข

นีส  .mc 101 นืพกาจงูส ้  นิงเำ
 น็ขเอ้ล มอ้รพ ้ดไบ็กเบัพ

Ball Folding Carrier

กูล 03-52 ณามะรป้ดไลอบ่สใ ลอบ่สใน็ขเถรา้รกะต
 .mc 45 งูส x 46 วาย x 46 งา้วก่สใีทดานข

นีส .mc 57 นืพกาจงูส ้ นิงเำ
 น็ขเอ้ลมอ้รพ ้ดไบ็กเบัพ

Ball Folding Carrier

า้นหนา้ด



ตะกร้อ ตะกร้อ / เปตอง /

MT908/ชาย 428.- B3TMT908 071062
งิญห/909TM 418.-B3TMT909 071079

MT250 448.- B3TMT250 071185

MT301 338.-B3TMT301 071048

งิญห/J102TM 328.-B3TMT201J 071055
MT201/ชาย 338.-B3TMT201 071031

ยา่ขาตะาพฉเ 280.-A3G60004 050944
อ้รกะตงว่ห 1,350.-A3G60005 050951

ืลเอ้ลบบแ ่อน 16,500.-A2H20028 001663
ืพง่ัฝบบแ ้น 10,000.-A2H20016 573278

ฐานสามเหลี่ยม 6,500.-A2H20029 001670

MATCH CHROME 5,500.-B3P20001 430005
MATCH 120TR 6,400.-B3P20001B 430005
MATCH 150IT 8,900.-B3P20001C 430005

ปเกูล ้ กิตสาลพา 25.-B3P10002 431019

กัปซเนอธาราม 458.-A4GMN702 051033
นัขง่ขแ 410.-A3G60006 050968

ตาใหญ่ 150.-A3G60003 050937

กูล 21 ดุช 2,500.-B3P20007 430067
กูล 6 ดุช 1,250.-B3P20006 430050
กูล 3 ดุช 625.-B3P20010 430319

Takraw / Petanque / HockeyTakraw

มอ้ซกึฝ B3T10001 071147 75.-

 909TM ะลแ 809TM นอธารามอ้รกะต
ิตาชานานนัขง่ขแนุ่ร

MT908(ชาย)
น้ มัรก 081 กันหำ

)งิญห(909TM
น้ มัรก 061 กันหำ

 งิญห / ยาช ดาหยาช / ลกาสงว่หดอล / กัปซเ  ิตาชานานนัขง่ขแอ้รกะต และเยาวชน
กลโอ้รกะตนาฐรตาม รากงาทน็ปเงา่ยอนัขง่ขแ้ชใรากงอรบัรรากบัร้ดไ

า่วกีด้ดไกทแะรกงรแดละลแา่วกีด้ดไกูลมุคบวค งายวิผอ้รกะต

052TM นอธารามอ้รกะต
มิดเยทไงว่หดอลนัขง่ขแนุ่ร

ยาช มิดเยทไงว่หดอลนัขง่ขแอ้รกะต
้ดไดักำจงสแพาภสนใน่ลเถรามาส ีดวัตงิรปส งายวิผอ้รกะต

น้ มัรก 042 กันหำ

ัทงว่หดอลอ้รกะต ่  รากานทนัสนุ่ร ปไว
้ชใบัรหำส ีดวัตงิรปส งายวิผอ้รกะต

าษกึศกัน ะลแ นยีรเกันงอขนัขง่ขแรากนใ
น้ มัรก 091 กันหำ

 103TM นอธารามงว่หดอลอร้กะต
ัทงว่หดอลรากานทนัสนุ่ร ่วไป 

 J102TM ะลแ 102TM นอธารามอ้รกะต
ัทกัปซเนัขง่ขแนุ่ร ่วไป

ัทกัปซเนัขง่ขแอ้รกะต ่  งิญห / ยาช ปไว
งายวิผอ้รกะต

ฝนุ่ร 201TM นอธารามอ้รกะต ึกพื้  ตโก็ดเกัปซเนาฐน

ฝบัรหำสอ้รกะต ึ ืพดัหก ้ กัปซเนาฐน
นยีรเกันงอขมอ้ซกึฝะลแ ตโก็ดเ

 งวอ้รกะต ะลแ าษกึศมยธัม
งายวิผอ้รกะต น้ มัรก 071 กันหำ

ฝนุ่ร 101TM นอธารามอ้รกะต ึกพื้  ก็ลเก็ดเกัปซเนาฐน

ฝบัรหำสอ้รกะต ึ ืพดัหก ้ กัปซเนาฐน
งิญหู้ผะลแ ีป 21 ุยาอก็ลเก็ดเ

งายวิผอ้รกะต น้ มัรก 061 กันหำ

ฝนุ่ร 1 ้บโมรแ นอธารามอ้รกะต ึ ัทยากงัลำกกออก ่วไป
 ก็ลเก็ดเกัปซเ

ฝบัรหำสอ้รกะต ึ ัทยากงัลำกกออก ่วไป
งิญหู้ผะลแ ีป 21 ุยาอก็ลเก็ดเกัปซเ

งายวิผอ้รกะต

น้ มัรก 041 กันหำ

ฝนุ่ร 2 ้บโมรแ นอธารามอ้รกะต ึ ัทยากงัลำกกออก ่วไป
เซปั ตโก็ดเก

ฝบัรหำสอ้รกะต ึ ัทยากงัลำกกออก ่วไป
ตโก็ดเกัปซเ

งายวิผอ้รกะต

น้ มัรก 071 กันหำ

)งิญห(J102TM
น้ มัรก 061 กันหำ

ัทยากงัลำกกออกึฝนุ่ร 3 ้บโมรแ นอธารามอ้รกะต ่วไป
งว่หดอล/กัปซเ

มอ้ซกึฝ กิตสาลพอ้รกะต

ัทยากงัลำกกออกึฝบัรหำสอ้รกะต ่วไป
งว่หดอล/กัปซเ

งายวิผอ้รกะต น้ มัรก 081 กันหำ

MT101 B3TMT101 071017 238.-

MT102 B3TMT102 071024 258.-

1 ้บโมรแ B3TR1 071086 118.-

2 ้บโมรแ B3TR2 071093 168.-

3 ้บโมรแ B3TR3 071109 198.-

งอืลหเ/วยีขเีส ลาต้ำน/มีรคีส

 MATCH 800.-B7R41003 063173

TRAINING 550.-B7R41001 063135

ีกกอ็ฮกูล ้ 225.-B7R40004 733054

ีกกอ็ฮ้มไ ้ HCTAM คิปมิลอโ 

วยีขเีส / นัขง่ขแรากนใ้ชใ
์ซนออ 22-81 ดานข ์รอบเพไมสผ้มไุดสัว

ีกกอ็ฮ้มไ ้ GNINIART คิปมิลอโ 

งอืลหเะลแ ม้สีส / มอ้ซกึฝรากนใ้ชใ
์ซนออ 22-81 ดานข ์รอบเพไมสผ้มไุดสัว

ีกกอ็ฮกูล ้

 มอ้ซกึฝะลแ นัขง่ขแรากนใ้ชใ
ีสะลค .mm 37 : eziS CVP ุดสัว

ีกกอ็ฮาสเ ้ี้ 45,500.-A2H30007 000697

ีกกอ็ฮูตะรปาสเ ้    ู่ค / 

.m 01.2 งูส .m 08.3 งา้วกดานข
 .m 02.1 งา่ลกึล .m 09.0 นบกึล

มลกก็ลหเงรคโนาคะลแาสเวัต
ก็ลหเ้ชใงัลหาสเะลแ ”2 ดานข

ยา่ขาตดึยบัรหำสอขะตีม ”5.1 ดานข
  นาคะลแาสเวัตบอร

เปตอง / Petanque
เปตอง โลหะ

ีมเรคโปุชบอืลคเะหลโุดสัว ่ ฝบัรหำส มย ึ  นัขง่ขแะลแมอ้ซก
ปเะรกนใุจรรบ ๋ ีลกเ : ยาลีม ะยะรดัวกอืชเะลแ น่กแกูลมอ้รพ กูล 3 า ้ยง, 

น้สเ 3 ยาล ะลแ น้สเ 2 ยาล ,น้สเ 1 ยาล

นีมงว่ห ้ งว่หงอขดานข มัรก 002-091 กันหำ
 งว 3 มลกงวน็ปเก็ลหเ ”81 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ

นาสกอืชเ้ชใ นักดิตกูผ

ู่ค / นัขง่ขแบบแ อ้รกะตาสเ

ีลหเมาสนูปนาฐบบแ อ้รกะตาสเ ่ ู่ค / มย

งว่บดอลอ้รกะตยา่ขาตมอ้รพก็ลหเงว่ห

 .m 55.1 งูสมาวค “5.1 ดานข มลกก็ลหเาสเ
ีลหเมาสนูปนาฐดานข ่ยม 24” x 32” หนา 3”

ืลเอ้ลบบแ ่อน ปน่ทแะลแ ”8 ดานข งายอ้ลีม ูน
นงว่ถ ้ ัช 2 กันหำ ้ ก็ลหเาสเบยีสเบัรหำสนาฐดึย น

ืพเ งา่ลนา้ด ่ ืลคเราก งรแง็ขแมาวคอ ่ ยา้ยนอ
ืลเอ้ลยว้ด กวดะส้ดไบ็กเดัจะลแ ่ ม้นโรากยดโ นอ

ืลคเอ้ลน็ขเะลแ งลาสเวัต ่ ยา้ยนอ

 .m 55.1 งูสมาวค “2 ดานข มลกก็ลหเาสเ
ชีม )นัขง่ขแรากนาฐรตาม( ุ ยา่ขาตงึตมาวคบัรปด

มหอืมยว้ด ุน ระบบเฟื คอ๊ลวัตีมงอ

ืพง่ัฝบบแ ้น ืพเ าสเบัรงอรก็ลหเกอลปีม ่อสวม
ปเาฝีมะหลโน็ปเ าสเวัต ิด-ปิ นใงัฝบัรหำส ด

พื้ นัอ 2 นวนำจ .mc 04 ดานข มานสน

อ้รกะตยา่ขาต
นัขง่ขแ ุดสัว .m 07.0 x 01.6 ดานข 

ีสาตน็ปเกัถ ำดีส nolyN นอ่ลนไ ่เหลี่ยม
ษศเิพงันหบถแีมยา่ขาตนบบอข สัรุตัจ

ีทงิลสดวลมุ้หวาขีส ่ ะลแ งึขบัรหำสยอ้ร
บักกูผบัรหำสนา่ผยอ้รกอืชเีมงา่ลนา้ด

เสาทั้ ืพเ งา้ขงอสง ่  งึตยา่ขาต้หใำทอ

ฝ/่ญหใาต ึ มอ้ซก  ขนาด 6.10 x 0.70 m. 
าตน็ปเกัถ งดแีส nolyN นอ่ลนไุดสัว

สี่เหลี่ CVP บถแีมยา่ขาตนบบอข สัรุตัจมย
ีทกอืชเมุ้หวาขีส ่ นา้ดะลแ งึขบัรหำสยอ้ร

ยอ้รกอืชเีมงา่ล

ดุช / TUBO ทุบอโ นัขง่ขแงอตปเ

ปเกูล ้ กิตสาลพ งอตปเา

นัขง่ขแรากบัรหำส ิตาชานาน งอตปเ์ธนัพหสกาจงอรบัรรากบัร้ดไ
 งาลกนาปง็ขแ มรคโด์ราฮบุช )leetS nobraC( ก็ลหเนอบ์ราคุดสัว

 กูล 3 ีมดุช 1 )dnuor llA( งิยะลแงาวอืมบักะามหเ
ลาย : เกลี้ น้สเ 1 ยาล ,งย

ืพเ งสแนอ้ทะสีสมลกงรท ่อเพิ่ม
งาว้ชใ น็หเงอมรากนใพาภยกัศ

ปเน็ปเ ้ งอตปเน่ลเรากนใยามหา
ขนาดมาตรฐาน 30 mm. คละสี

MT201(ชาย)
น้ มัรก 081 กันหำ

MATCH CHROME

yekcoH / ีกกอ็ฮ

ีกกอ็ฮ



เบสบอล /ซอฟท์บอล

32” 1,700.-B7S1HARI32 061032
33” 1,750.-B7S1HARI33 061032
34” 1,800.-B7S1HARI34 061032

FG-110/11” 2,900.-B7S2FG110 061964
FG-120/12” 3,200.-B7S2FG120 062053
FG-140/13” 3,500.-B7S2FG140 062077

ีดเ้มไ ่ งุถ+วย 70.-R1B00020 211376

ีดเ้มไ ่ยว 60.-R1B000081 211543
ีดเ้มไ ่ งุถ+วย 110.-R1B00011 211574
ู่ค้มไ 120.-R1B00008LW 211536

กูล 3 200.-R1A10012 209922
กูล 21 790.-R1A10011 209915

กูล 21 450.-R1A10014 209946

กูล 3 90.-R1A10009 210218
กูล 6 150.-R1A10010 210225
กูล 21 300.-R1A10008 210195

)งดแ( นัขง่ขแ 790.-R1A07001 210102
)งอืลหเ( มอ้ซ 355.-R1A07002 210041

Baseball / Softball Badminton

ัสมา้ดีซนฟแ น้ R1B00019 211611 100.-

ู่ค้มไ R1B000012A 211260 180.-

notnimdaB /นัตนิมดบแ

REIRRAH ลอบ์ทฟอซ้มไ

LG ์รอดเลิฟอืมงุถ

enihcaM edihwoC niarG poT งันหุดสัว
Lacing Professinal Model 

)าวขอืมกูลงา้วข( าวขดันถู้ผบัรหำส : HL
 )ยา้ซอืมกูลงา้วข( ยา้ซดันถู้ผบัรหำส : HR

ิวะลแ ์รอดเลิฟง่นหแำต นอสรากนยีรเรากนใ้ชใะลแ มอ้ซกึฝ้ชใ ่งในสนามทั่วไป
”31 ะลแ ”21 ,”11 - ดานข 3 ีม

)”4.2( ม.ซ 5.5 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข

 ะหลโุดสัว
”43 ะลแ ”33 ,”23 วาย - ดานข 3 ีม

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ ่งซื้อ

กูล 1 กิตสาลพกูล WL 7002ORP  นัตนิมดบแ้มไ

 WL 7002ORP  นัตนิมดบแ้มไ

ก็ลหเกาจติลผ นา้กะลแมรฟเวัต
น พาภณุค ้ น็อเมอ้รพ าบเกันหำ

ีท นัตนิมดบแ ่ นุ่ยหดืยมาวคีม
ัท้ดไกอืลเถรามาส ้ ีดเ้มไ ง ่ยว 

ีดเ้มไ ่ ค้มไ อืรห บอรคงุถมอ้รพวย  ู่

ก็ลหเกาจติลผ นา้กะลแมรฟเวัต
น พาภณุค ้ น็อเะลแ าบเกันหำ

ีท นัตนิมดบแ ่  นุ่ยหดืยมาวคีม
ีดเ้มไ ่ กิตสาลพดบแกูลมอ้รพ วย

กูล 1

813-PY นุ่ร NF RATS นัตนิมดบแ้มไ

815-PY นุ่ร RATSORP นัตนิมดบแ้มไ

ก็ลหเกาจติลผ นา้กะลแมรฟเวัต
น พาภณุค ้  อ่ตอ้ขีม าบเกันหำ

ีท น็อเมอ้รพ ่ นุ่ยหดืยมาวคีม
นีส : ีส 2 ีม ้ งอืลหเ/นิงเำ

งอืลหเ/วยีขเีส ะลแ

ก็ลหเกาจติลผ นา้กะลแมรฟเวัต
น พาภณุค ้  อ่ตอ้ขีม าบเกันหำ

ีท น็อเมอ้รพ ่ นุ่ยหดืยมาวคีม
วยีขเีสะลแ งอืลหเีส : ีส 2 ีม

Y

G

L

BL

บอรคงุถ+วยีดเ้มไ R1B00004 211338 140.-

R1B000011 211277 90.-วยีดเ้มไ

ีดเ้มไ ่ งุถ+วย R1B00013 211437 320.-

GR-340 R3BY500C 214070 390.-

GR-360 R3BY500D 214070 390.-

B-4000 R3BY4000 214063 690.-

B-700 R3BY700 214087 730.-

 XENOY นัตนิมดบแ้มไ

น่ลเู้ผบัรหำสะามหเ seireS CISAB
ิรเบัดะร ่   งาลกบัดะรงึถ น้ตม

Frame : Aluminum
Shaft : Steel
Bag : Cover for Frame

GR-360
GR-340

B-4000
B-700

ีลปเรากีม xenoY ่ ัสนอ่กนุ่รบอสจวรตาณุรก ีสะลแนุ่รนย ่งซื้อ

ัสมา้ดดบแ้มไ ้  ก็ดเบัรหำสน
 นา้กะลแมรฟเวัต ”5.61 ดานข

น พาภณุคก็ลหเกาจติลผ ้  าบเกันหำ

แบดมินตัน 

วาด 5 RATS GNIK ่กไนขกูล

วาด 3 RATS GNIK ่กไนขกูล

57 deepS/kroC วัห ่กไนขกูล
นีสดอลห นัขง่ขแบัรหำส ้ นิงเำ

ะลแ กูล 21 ะลดอลหุจรรบ
กูล 3 ะลดอลหุจรรบ

57 deepS/kroC วัห ่กไนขกูล
งอืลหเีสดอลห : มอ้ซบัรหำส
งดแีสดอลห : นัขง่ขแบัรหำส

 กูล 21 ะลดอลหุจรรบ

57 deepS/kroC วัห ่กไนขกูล
งดแีสดอลห มอ้ซกึฝบัรหำส

กูล 21 ะลดอลหุจรรบ

RATS ่กไนขกูล

XENMIY ่กไนขกูล

มอ้ซกึฝบัรหำส ่กไนขกูล
กูล 3  ะลดอลหุจรรบ
กูล 6  ะลดอลหุจรรบ
กูล 21 ะลดอลหุจรรบ

ีกกอ็ฮยา่ขาต ้ี้ 3,200.-A3G40004 050432

Leather 300.-B7S00001A 060103

BA50 1,500.-B7S1BA5028 061179

30” 1,600.-B7S1BA5630 061162
32” 1,700.-B7S1BA5632 061155
34” 1,800.-B7S1BA5634 061148

26” 500.-B7S1HR26 061216
28” 530.-B7S1HR28 061186
30” 560.-B7S1HR30 061193
32” 600.-B7S1HR32 061209

วาขีส 450.-B7S0SRK003 060257
งอืลหเีส 450.-B7S0SRK003A 060257

งอืลหเีส 275.-B7S0SBR01YA 060226

Rubber 175.-B7S00002 060127

งันหลอบสบเกูล

วาขีส ”9 งวบอรน้สเ งันหุดสัว
Leather Cover, Official Baseball
OFFICIAL LEAGUE

02-BSB งายลอบสบเกูล

วาขีส ”9 งวบอรน้สเ งายุดสัว
Rubber Cover, Official League

ีกกอ็ฮูตะรปยา่ขาต ้   ู่ค / 

ีกกอ็ฮูตะรปยา่ขาต ้  .m 01.2 งูส .m 08.3 งา้วกดานข
ำดีสนอ่ลนไกอืชเ .m09.0 งา่ลกึล .m 09.0 นบกึล

ีสปูรกัถ .mm 5.2 ่ญหใน้สเ ่เหลี่  "5.1 x "5.1 งอ่ชดานขมย

เบสบอล / Baseball

nur emoH  ้มไ ลอบสบเ้มไ

งันหลอบ์ทฟอซกูล

งอืลหเีสะลแ วาขีส ”21 งวบอรน้สเ งันหุดสัว
Leather Cover, Official Softball

งายลอบ์ทฟอซกูล

งอืลหเีส ”21 งวบอรน้สเ งายุดสัว
Molded Rubber Cover Cork

65AB TABXOF ะหลโลอบสบเ้มไ

05AB taB ynoP roinuJ ะหลโลอบสบเ้มไ

”82 วาย ะหลโุดสัว
)”4.2( ม.ซ 5.5 งาลกย์นูศา่ผน้สเดานข

 ะหลโุดสัว
ยาว 30”, 32”, 34”

)”4.2( ม.ซ 5.5 งาลกย์นูศา่ผน้สเดานข

 ้มไ ุดสัว
ยาว 26”, 28”, 30”, 32”

)”2( ม.ซ 5 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข

ัสมา้ดีซนฟแ นัตนิมดบแ้มไ ้น YP-1396-7
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