
แบดมินตัน

BG 65 250.-R3C30004 201551 

BG 65TI 260.-R3C30003 201544 

ืลเอ้ลบบแ ่อน 17,500.-A2H20027 001656 
ืพง่ัฝบบแ ้น 13,000.-A2H20007 000772 

ฐานสามเหลี่ยม 6,500.-A2H20008 000741

นัขง่ขแ 900.-A3G50013 050746
ษศเิพนอ่ลนไ 400.-A3G50007 050753
3# ่ญหใาต 300.-A3G50006 050760
2# ก็ลเาต 150.-A3G50005 050715

ดุจ 2 155.-R7S00001 224109

กระป๋อง 250.-R7TFORT 220019

นอ่ลนไอ่ทยอ้ร่มไ 2,800.-A3G50010 050609
นอ่ลนไอ่ทยอ้ร 3,200.-A3G50002 050616

ดุชบรค 900.-A3G50011 8524775

ืพง่ัฝบบแ ้น 11,000.-A2H20004 000604

Badminton Tennis / Table Tennis

ดุชบรค A3F10017 003803 6,500.-

ยางอะไหล่ A3F10009A 003766 1,400.-

น็ขเถร A3F10010 003773 7,000.-

นัอ/rekirtS R2EKS3001 232227 175.-

Attack R2EKS3101 232234 235.-

ดุช/elttaB R2EKS3201 232241 325.-

เทนนิส / ปิงปอง 

ACE 1,020.-R1A02003 210317
Silver 1,150.-R1A02004 210324

กูล 6 250.-R1A10016 209960

กูล 6 420.-R1A05003 210492
กูล 21/ลหโ 800.-R1A05001 210270

นัอ 50.-R1CHC2541N1 220286

นัอ 60.- R1CHC6TOAPA 220330

นัอ/WA81 80.-R1CHC18AW 220347

RATS กิตสาลพนัตนิมดบแกูล

57 deepS kroC วัห nolyN กิตสาลพุดสัว
กูล 6 ุจรรบ ดอลห 1

053 SIVAM xenoY กิตสาลพนัตนิมดบแกูล

57 deepS kroC วัห nolyN กิตสาลพุดสัว
วาขีสะลแ งอืลหเีส : ีส 2 ีม

กูล 6 ุจรรบ ดอลห 1

N1452CH มา้ดนัพงันห

GUIDE OVER GRIP 
.มม 57.0 านห มา้ดนัพงันห
สินนทเ ,นัตนิมดบแมา้ดนัพ้ชใ

AA-PAOT6-CH มา้ดนัพงันห

GUIDE OVER GRIP 
.มม 6.0 านห มา้ดนัพงันห

ืพเ ยาลีมงันห ่ อืมบัชะรกบัจอ
สินนทเ ,นัตนิมดบแมา้ดนัพ้ชใ

WA81-CH มา้ดนัพงันห

56 GB XENOY นัตนิมดบแน็อเ

GUIDE REPLACEMENT GRIP 
.มม 8.1 านห มา้ดนัพงันห
อืมบัชะรกบัจ มุ่นวยีนหเงันห
สินนทเ ,นัตนิมดบแมา้ดนัพ้ชใ

56 GB XENOY นัตนิมดบแน็อเ
ขนาด 0.70 mm. ที่  นาทนทมาวค้หใ

ีทนุ่ยหดืยมาวคีมะลแ ่ ีด้ดไนา้ทะสงรแบัซ

IT56 GB XENOY นัตนิมดบแน็อเ

 IT 56 GB XENOY นัตนิมดบแน็อเ
ขนาด 0.70 mm. ที่  นาทนทมาวค้หใ

ีทนุ่ยหดืยมาวคีมะลแ ่ นา้ทะสงรแบัซ
เพิ่มมากขึ้ ีทู้ผบัรหำสะามหเ น ่ รากมยิน

กุรมกเน่ลเ

LSR ่กไนขกูล

57 deepS / kroC วัห ่กไนขกูล
งดแีสดอลห : มอ้ซบัรหำส

นิงเีสดอลห : นัขง่ขแบัรหำส
 กูล 21 ะลดอลหุจรรบ

ืลเอ้ลบบแ นัขง่ขแ นัตนิมดบแาสเ ่ ืพงัฝ,นอ ้ ู่ค / น

ีลหเมาสนูปนาฐบบแ นัตนิมดบแาสเ ่ ู่ค / มย

 .m 55.1 งูสมาวค “2/1 1 ดานข มลกก็ลหเาสเ
ีลหเมาสนูปนาฐดานข ่ยม 24” x 32” หนา 3”

 .m 55.1 งูสมาวค “2 ดานข มลกก็ลหเาสเ
ยา่ขาตงึตมาวคบัรปดุชีม )นัขง่ขแรากนาฐรตาม(

คอ็ลวัตีมงอืฟเบบะร นุมหอืมยว้ด
ืลเอ้ลบบแ ่อน น่ทแะลแ ”8 ดานข งายอ้ลีม 

นงว่ถนูป ้ ัช 1 กันหำ ้ าสเบยีสเบัรหำสนาฐดึย น
ืพเ งา่ลนา้ดก็ลหเ ่ ืลคเราก งรแง็ขแมาวคอ ่ ยา้ยนอ

ืลเอ้ลยว้ด กวดะส้ดไบ็กเดัจะลแ ่ ม้นโรากยดโ นอ
ืลคเอ้ลน็ขเะลแ งลาสเวัต ่ ยา้ยนอ

ืพง่ัฝบบแ น้ ืพเาสเบัรงอรก็ลหเกอลปีม ่อสวม
นใงัฝบัรหำส ดิป-ดิปเาฝีมะหลโน็ปเ าสเวัต

พื้ นัอ 2 นวนำจ .mc 04 ดานข มานสน

มอ้ซกึฝ ,นัขง่ขแ นัตนิมดบแยา่ขาต

นัขง่ขแ ุดสัว .m 67.0 x 00.7 ดานข 
ีสาตน็ปเกัถ nolyN งดแีสนอ่ลนไ ่เหลี่ยม

ษศเิพงันหบถแีมยา่ขาตนบบอข สัรุตัจ
ีทงิลสดวลมุ้หวาขีส ่ ะลแ งึขบัรหำสยอ้ร

บักกูผบัรหำสนา่ผยอ้รกอืชเีมงา่ลนา้ด
เสาทั้ ืพเ งา้ขงอสง ่  งึตยา่ขาต้หใำทอ

ก็ลเาต/่ญหใาตมอ้ซกึฝ
นอ่ลนไุดสัว .m 67.0 x 00.7 ดานข

ีสาตน็ปเกัถ  nolyN งดแีส ่เหลี่  สัรุตัจมย
กอืชเมุ้หวาขีส CVP บถแีมยา่ขาตนบบอข

ที่ ยอ้รกอืชเีมงา่ลนา้ดะลแ งึขบัรหำสยอ้ร

ปอลนัด ชอวคสกูล

TROF ปอลนัด สินนทเกูล

POLNUD ชอวคสกูล
ดุจ 2 งอืลหเดุจ

TROF POLNUD สินนทเกูล
1 กระป๋ กูล 3 ุจรรบ งอ

มอ้ซกึฝ ,นัขง่ขแ สินนทเยา่ขาต

ดุชบรค สินนทเยา่ขาตงาลกดาคยาส

นอ่ลนไุดสัว .m 60.1 x 06.21 ดานข
าตน็ปเกัถ .mm 2 ดานข nolyN ำดีส

สี่เหลี่ บถแีมยา่ขาตนบบอข สัรุตัจมย
ีทงิลสดวลมุ้หวาขีสษศเิพงันห ่ ยอ้ร

ดวลีมงา่ลนา้ดะลแ นบนา้ดงึขบัรหำส
ืพเ งา่ลนา้ดงึขบัรหำสยอ้รงิลส ่อทำให้

 งึตยา่ขาต

มอ้รพ( สินนทเยา่ขาตงาลกดาคยาส
งาลกดาคยาสบถแ )ดุชบรค์ณรกปุอ

ืพดึยะาจเบัรหำสกุพมอ้รพ ้  สินนทเมานสน

น้สเ สินนทเยา่ขาตงาลกดาคยาส

 สินนทเยา่ขาตงาลกดาคยาสบถแ
 )์รอตเสัจดอแท็นเ( วาขีสอทปทเ

บัดะรบัรหำส .mc 5 งา้วกดานข
บบแดัขม็ขเวัห "24-33 งูสมาวค

ืลเบัรป ่   ้ดไนอ

ืพงัฝบบแ สินนทเาสเ ้ ู่ค / น

 .m 70.1 งูสมาวค “3 ดานข มลกก็ลหเาสเ
ยา่ขาตงึตมาวคบัรปดุชีม )นัขง่ขแรากนาฐรตาม(

ฟเบบะร นุมหอืมยว้ด ื กอลปีม คอ็ลวัตีมงิรปสงอ
ืพงัฝอ่ลหบัรหำส ”5.3 ดานข าสเบัรงอรก็ลหเ ้น

สนาม เพื่ ปเาฝมอ้รพ าสเวัตมวสอ ิด-ปิด ขนาด
นัอ 2 นวนำจ .mc 03

ที่ นดีร ้ สินนทเมานสำ

ที่ นดีร ้  270 # ดีรงายมอ้รพสินนทเมานสำ
ขนาดที่ นดีร ้ำ 1.40 m. x 0.26 m. x 1.20

ะลแ มยีนเิมูลองา้รสงรคโ )H×W×L( .m
งา้วกดานข ”06 maoF AVE ดีรงาย

ืพมุลคบอรค .m 5.1 ้นที่ขนาดใหญ่

สินนทเกูล่สใน็ขเถร

มยีนเิมูลอุดสัวงา้รสงรคโ สินนทเกูล่สใน็ขเถร
.mc 84 x )L(.mc 75 : า้รกะตดานข งรแง็ขแ

กูล 003 ้ดไสินนทเกูล่สใ )H(.mc 24 x )W(
ืลเอ้ล ะลแ ่  งายอ้ลนอ

สายคาดกลาง 330.-A3G50012 8523198

ป้มไ ิงปอง KING STAR 3 ดาว Striker

ป้มไ ิ    kcattA วาด 3 RATS GNIK ดุชงอปง

ป้มไ ิ elttaB วาด 3 RATS GNIK ดุชงอปง

ป้มไ ิงปองเดี่ยว 3 ดาว
ปกูลมอ้รพ ิ  กูล 2 งอปง

ำด-งดแีสบยีรเงายน่ผแ
ฟองน้ำหนา 1.8 mm. 

.mm 6 านห้มไา้นห
Spin : 55
Speed : 55
Control : 87

ป้มไ ิ วาด 3 ู่คงอปง
ปกูลมอ้รพ ิ  กูล 3 งอปง

ำด-งดแีสบยีรเงายน่ผแ
ฟองน้ำหนา 1.8 mm.

 .mm 6 านห้มไา้นห
Spin : 52
Speed : 72
Control : 71

ป้มไ ิงปองเดี่ยว 3 ดาว 
ำด-งดแีสบยีรเงายน่ผแ

ฟองน้ำหนา 1.8 mm. 
.mm 6 านห้มไา้นห

Spin : 52
Speed : 72
Control : 71 ลาย 6ลาย 4ลาย 2

ปิงปอง/ Table Tennis



ปิงปอง

20 mm.Max 6,700.-R4G00006 230803 
20 mm. 7,700.-R4G00001 230810 
25 mm. 16,000.-R4G00004 230834 

RE01 1,350.-R2FRE01 232906 

9819L 1,000.-R2FP9819L 231046 

9819G 450.-R2FP9819G 231039 

ดุช/10FZ 350.-R1FPZF01 230643 
เสา ZF01 280.-R1FPZF011 230612 

LB30FZ ต็นเ 80.-R1FNZF03BL 050814 

ดุช/20FZ 250.-R1FPZF02 230735
เสา ZF02 180.-R1FPZF021 230650

30FZ ต็นเ 80.-R1FNZF03 050814

20FZ ต็นเ 80.-R1FNZF02 050807

ดุช/นว้ลีส 400.-E2Y30003 760102
ดุช/งุ้รีส 430.-E2Y30004 760140

ู่ค/าทค 370.-E2YAB244 760089

นว้ลีส/ก็ลเ 350.-E2YAB280S 760409
นว้ลีส/่ญหใ 430.-E2YAB280L 760355

งุ้รีส/่ญหใ 460.-E2YAB280LR 760355

Table Tennis Table Tennis / Gymnastic

80 cm./กลม E2YAB290M0R 760270 550.-

80 cm./เหลี่ยม E2YAB290M0S 760270 550.-

90 cm./เหลี่ยม E2YAB290L 760218 600.-

น้สเ/นว้ลีส ่ E2YGS251 760133 270.-

น้สเ/งุ้รีส E2YGS251R 760164 300.-

1x2 m. หนา 2"่ E6Y85001 768023 3,700.-

1x2 m. หนา 3" E6Y85002 768016 4,150.-

1.2x2 m. หนา 3" E6Y85004 768061 5,850.-

1.2x2 m. หนา 4" E6Y85005 768047 6,600.-

ปิงปอง  / ยิมนาสติก

แชมเปี้ นัอ/นย 90.-R4ECP001 232012

กูล 3 60.-R2DKS0301 230452
กูล 6 80.-R2DKS0302 230469

Nittaku 249.-R3DN0002W 230247

Butterfly 159.-R3DBTY001 230360

กูล 6 30.-R1D00003 230094

25 mm. 13,500.-R5G00004 230957

16 mm. 6,300.-R5G00009
20 mm. 6,500.-R5G00006 230971

ปกูล ิงปอง KING STAR 3 ดาว Advance

STROPSIAHT งอปงิปกูล

ปกูล ิ  นัขง่ขแบัรหำส วาด 3 งอปง
วาขีสะลแ ม้สีส .mm 04 ดานข
กูล 6 ะลแ กูล 3 ะลงอ่ลกุจรรบ

ป้มไ ิงปอง แชมเปี้ยน 

ป้มไ ิงปองเดี่ยว
ำด-งดแีสบยีรเงายน่ผแ

ิรเู้ผบัรหำสะามหเ ่มฝึ น่ลเก

วาขะลแม้สีส  .mm 04 านหกิตสาลพ

ปกูล ิ วาด 3 +04AHS นุ่ร ukattiN งอปง

ปกูล ิ นัขง่ขแบัรหำส วาด 3 งอปง
ITTF APPROVED, JTTA APPROVED,
HIGH QUALITY OFFICIAL BALL 

วาขีส .mm 04 ดานข กิตสาลพ
 กูล 3 ะลงอ่ลกุจรรบ

ปกูล ิงปอง Butterfly A40+ 3 ดาว

ปกูล ิ งอรบัรรากบัร้ดไ นัขง่ขแบัรหำส วาด 3 งอปง
DEVORPPA FTTI ิตาชานานสินนทเลิบเทเ์ธนัพหสกาจ

HIGH QUALITY OFFICIAL BALL 
วาขีส .mm 04 ดานข กิตสาลพ

 กูล 3 ะลงอ่ลกุจรรบ

ปะลแ ง็ขแกิตสาลพกาจำท ้ ขลเวัตยา
 ง็ขแบอืลคเษาดะรกุดสัวกาจำท

แสดงคะแนนตั้ ะลแ 03-0 ขลเ่ตแง
 teS 7-0 ท็ซเขลเวัต

ยา้ปวัต .mc 12x5.3x83 : ดานข
นนแะคงดสแ้ชใ ้ดไบ็กเบัพถรามาส

ือาฬีก ่  ้ดไๆน

ปะ๊ตโ ิ RENNIW ์รอนเนิว งอปง

ปะ๊ตโ ิ ืลเอ้ลบบแ  นาฐรตามงอปง ่อน
 งูส .m 525.1 x .m 47.2 ดานข

)’5.2 งูส ’9 x 5(  .m 67.0
พื้ ืนเ บยีรเะ๊ตโา้นหน ้ ัทม็ตเ้มไอ ้ น่ผแง

ืนเอ่ตรากีม่มไ ้ นีส ้มไอ ้ งรคโ นิงเำ
ัทดึยก็ลหเ ้ ีม ้ดไบัดะรบัรปาข ดมหง

านหมาวคีม ้ดไบ็กเบัพะลแ น็ขเอ้ล
กอืลเ้หใ .mm 52 ะลแ 02 ,61 : ดานข 3 ต็นเะลแาสเมวร่มไาคาร

ปะ๊ตโ ิ ืลเอ้ลบบแ  นาฐรตามงอปง ่อน
 งูส .m 52.51 x .m 47.2 ดานข

)’5.2 งูส ’9 x 5(  .m 67.0
พื้ ืนเ บยีรเะ๊ตโา้นหน ้ ัทม็ตเ้มไอ ้ น่ผแง

ืนเอ่ตรากีม่มไ ้ นีส ้มไอ ้ งรคโ นิงเำ
ัทดึยก็ลหเ ้ ีม ้ดไบัดะรบัรปาข ดมหง

านหมาวคีม ้ดไบ็กเบัพะลแ น็ขเอ้ล
 กอืลเ้หใ .mm 52 ะลแ 02 : ดานข 2

ปะ๊ตโ ิงปอง DRAGONFLY

ต็นเะลแาสเมวร่มไาคาร

ปนนแะคบันยา้ป ิ ะ๊ตโงัต งอปง
GIANT DRAGON RE01 

เสาปิ L9189 NOGARD TNAIG ต็นเมอ้รพงอปง

เสาปิ G9189 NOGARD TNAIG ต็นเมอ้รพงอปง

เสาปิ วยีลกเนุมหบบแ 20FZ ต็นเมอ้รพงอปง

ปยา่ขาตะลแาสเดุช ิงปองมาตรฐาน 
 งรแง็ขแ ะ๊ตโบักบีนหบบแก็ลหเาสเ
ำดีส ีดงา่ยอนอ่ลนไยา่ขาตต็นเมอ้รพ
งึตมาวคบัรปกอืชเีม าสเบักมวสบบแ

และที่ ืพเ ต็นเงอขงูสมาวคดัว ่ บัรปอ
นาฐรตาม้ดไ้หใงูสมาวค

ีนดุช ้ ัตดิต ้ ปะ๊ตโบักง ิ ทภเะรปกุท้ดไงอปง

ปยา่ขาตะลแาสเดุช ิงปองมาตรฐาน 
 งรแง็ขแ ะ๊ตโบักบีนหบบแก็ลหเาสเ
บบแวยีขเีสนอ่ลนไยา่ขาตต็นเมอ้รพ

บัรปกอืชเมอ้รพ าสเบักมวส
ต็นเงอขงึตมาวค

ีนดุช ้ ัตดิต ้ ปะ๊ตโบักง ิ ทภเะรปกุท้ดไงอปง

ปยา่ขาตะลแาสเดุช ิงปอง
ีสบุชก็ลหเกาจำทวยีลกเนุมหบบแาสเ

 นอ่ลนไกาจามำท มวสบบแยา่ขาต
นทวยีนหเ า้ฟีสะลแ วยีขเีส : ีส 2 ีม

ีนดุช ยา่งดาข่มไ ้ ัตดิต ้ ปะ๊ตโบักง ิงปอง
ทภเะรปกุท้ดไ

เสาปิ วยีลกเนุมหบบแ 10FZ ต็นเมอ้รพงอปง

ปยา่ขาตะลแาสเดุช ิงปอง
ีสบุชก็ลหเกาจำทวยีลกเนุมหบบแาสเ
า้ฟีสนอ่ลนไกาจามำท มวสบบแยา่ขาต

ยา่งดาข่มไนทวยีนหเ
ีนดุช ้ ัตดิต ้ ปะ๊ตโบักง ิ ทภเะรปกุท้ดไงอปง

ปต็นเ/ยา่ขาต ิงปอง

นอ่ลนไกาจามำท กอืชเกูผบบแยา่ขาต
ยา่งดาข่มไนทวยีนหเ วยีขเีสะลแ า้ฟีส

ปาสเบัก้ชใบัรหำส ิงปองทั่วไป

ิบบิรมอ้รพกิตสานมิย้มไ ้น

 )ู่ค( ่ญหใดานข 442BA  กิตสานมิยาทค

่ญหใ / ก็ลเดานข กิตสานมิยลอบ

่ญหใ / ก็ลเดานข กิตสานมิยงว่ห

.mc 55 วายมาวค กิตสาลพกาจำท้มไวัต
ิบบิร ้  .m 6 วายมาวค ”2 งา้วกดานขน

 งุ้รีสะลแ นว้ลีสบบแ 2 ีม

ฝบัรหำส าลีลกิตสานมิยงว่ห ึ มอ้ซก
กิตสาลพ : ุดสัว

 .mc 09 ,.mc 08 : ดานขีม
ีลหเงว่หบบแะลแ มลกงว่หบบแ ่ยม

ิบบิรีสบอสจวรตดรปโ ้ ัสนอ่กน ่งซื้อ

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ ่งซื้อ

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ ่งซื้อ

ฝบัรหำส าลีลกิตสานมิยาทค ึ  มอ้ซก
 นัขง่ขแรากนาฐรตามดานข

กิตสาลพ : ุดสัว
ความยาว : 46 cm. 

น : ีส ้ งดแ ,งอืลหเ ,ม้ส ,วยีขเ ,นิงเำ ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ ่งซื้อ

citsanmyG / กิตสานมิย

ก็ลเ  ”2/1 6 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข : 
น .mc 25 งวบอรน้สเ ้ .g 023 กันหำ

ใหญ ”2/1 7 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข : ่
น .mc 85 งวบอรน้สเ ้ .g 024 กันหำ

ฝบัรหำส าลีลกิตสานมิยลอบ ึ มอ้ซก
งายกาจำท : ุดสัว

ดานข 2 ีม

กิตสานมิยกอืชเ

ฝบัรหำส าลีลกิตสานมิยกอืชเ ึ มอ้ซก
ปกอืชเ : ุดสัว ่าน

บบแ 2 ีมีส .m 3 : วายมาวค
นดานข นว้ลีส ้ ะลแ .g 001 กันหำ

นดานข งุ้รีส ้  .g 031 กันหำ

นงอฟ ์คงสะรปกนเอะาบเ/ กิตสานมิยะาบเ ้ ดัอำ

์คงสะรปกนเอะาบเ กิตสานมิยะาบเ
นงอฟมุ้หมยีทเงันหุดสัว ้ ดัอำ

กอืลเ้หใ ”4 ะลแ ”3 ,”2 านหมาวคีม



เครื่องทดสอบสมรรถภาพPhysical Fitness Tester Physical Fitness Tester / Athletics
เครื่องทดสอบสมรรถภาพ / กรีฑา

งายน่ผแ 1,800.-T1F00004 751001

งอ่ลกบบแ โปรดตรวจสอบราคา E6A50005 741064

ม็ขเบบแ โปรดตรวจสอบราคา E6A50002 741019

นาฐีมบบแ โปรดตรวจสอบราคา E6A30004 740067

บัพบบแ โปรดตรวจสอบราคา E6A30003 740074

3.00  kg. 385.-T1F10011 751018

กุลม้ลบบแ 1,700.-T1F00005 751407

มยีนเิมูลอ 600.- A3F60001 750110

1”/30 m. 3,000.-E3X1T108 720601
1”/40 m. 4,000.- E3X1T108A 720601

ู่ค/ 9-7 # ก็ดเ 30.-C1B10003 054232
ู่ค/ 21-01 # ก็ดเ

ุ
ุ่

30.-C1B10004 054249
/มุดะรกีมบบแ ู่ค 50.-C1B10002 054225

ืลนักอืมงุถ ่ ู่ค/น 65.-C1B10008 054300

งิลพเบคาทค 1,150.- A3F60003 750141

3.65  kg. 465.-T1F10012 750025
4.00  kg. 510.-T1F10013 750032
4.35  kg. 555.-T1F10014 750049

.gk  00.5 640.-T1F10023 751094

.gk  54.5 690.-T1F10015 750056

1.00  kg. 350.-T1F10008 751124
1.50  kg. 420.-T1F10019 751155

.gk  00.2 510.-T1F10009 751131

600  g. 3,275.-T1F10024 751391
.g  007 3,475.-T1F10020 751360

800  g. 3,675.-T1F10021 751377

2x2 m. หนา 50 cm. 35,500.-T1F30009A 768252
3x2 m. หนา 75 cm 65,000.-T1F30013 768290

ขลเวัตบบแ โปรดตรวจสอบราคา E6A50002B 741019

แบบพกพา โปรดตรวจสอบราคา E6A50006 741071

ขลเวัตบบแ โปรดตรวจสอบราคา E6A50006A 741071

ม็ขเบบแ โปรดตรวจสอบราคา E6A50007B 741088

มุ้ตกูลีมบบแ โปรดตรวจสอบราคา E6A50007 741088

ขลเวัตบบแ โปรดตรวจสอบราคา E6A50003 741040

ขลเวัตบบแ โปรดตรวจสอบราคา E6A50004 741057

ม็ขเบบแ โปรดตรวจสอบราคา E6A50001 741002

ขลเวัตบบแ โปรดตรวจสอบราคา E6A50001B 741002

ลกไดดโะรกงายน่ผแ

 .m 3 x 1 ดานข ำดีสงายน่ผแ
ลกไดดโะรกรากบอสดทบัรหำส้ชใ

เครื่ งอล่กบบแ า้นหนา้ดวัตนอ่อมาวคดัวงอ

งอขวัตนอ่อมาวคดัว้ชใบัรหำส
งา้รสงรคโ า้นหนา้ดงาท ยากงา่ร
ยดโลผงดสแ ้มไะลแก็ลหเกาจำท
มาวคะยะรดัวงว่ช ดัทรรบ้มไลกเส

ัต้ดไวัตนอ่อ ้  .mc 03+ งึถ 03- ่ตแง

เครื่ ขลเวัตบบแ KKT า้นหนา้ดวัตนอ่อมาวคดัวงอ

งอขวัตนอ่อมาวคดัว้ชใบัรหำส
ะยะรดัวงว่ช า้นหนา้ดงาท ยากงา่ร

ัต้ดไวัตนอ่อมาวค ้ .mc 53+ งึถ 02- ่ตแง
บบแลผงดสแ DCL อจา้นห

 กัลห 3 ขลเวัต
 .mc 5.06 งูส .mc 7.93 วาย .mc 2.92 งา้วกดานข

น้ .gk 3.1 กันหำ
ีญศทเะรปงอข์ฑณัภติลผ ่ปุ่น

เครื่ ขลเวัตบบแ KKT งัลหนา้ดวัตนอ่อมาวคดัวงอ

 ยากงา่รงอขวัตนอ่อมาวคดัว้ชใบัรหำส
วัตนอ่อมาวคะยะรดัวงว่ช งัลหนา้ดงาท

ัต้ดไ ้  อจา้นห .mc 08+ งึถ 01 ่ตแง
 กัลห 3 ขลเวัตบบแลผงดสแ DCL
.mc 2.71 วาย .mc 61 งา้วกดานข

น .mc 7.18 งูส ้ .gk 7.0 กันหำ
ีญศทเะรปงอข์ฑณัภติลผ ่ปุ่น

เครื่ ม็ขเบบแ KKT อืมบีบงรแดัวงอ

ืนเมา้ลกงอขงรแง็ขแมาวคดัว้ชใบัรหำส ้อ
งา่ลนอ่ทนขแะลแนขแยาลป

ัตดัวรากนใงว่ช ้ .gk 001 งึถ 0 ่ตแง
บัดะรบัรป ม็ขเบบแลผงดสแอจา้นห

 อืมดานขมาต้ดไงา้วกมาวค
.mc 5.32 วาย .mc 4.51 งา้วกดานข

น .mc 95 งูส ้ .gk 26.0 กันหำ
ีญศทเะรปงอข์ฑณัภติลผ ่ปุ่น

เครื่ ม็ขเบบแ KKT งัลหะลแาขงัลำกดัวงอ

เครื่ ขลเวัตบบแ KKT งัลหะลแาขงัลำกดัวงอ

เครื่ KKT าพกพบบแดอปุจมาวคดัวงอ

ีทศากาองอขรตามิรปดัวจวรตบัรหำส ่
ัตดัวรากนใงว่ช ดอปกาจกออ ้  ่ตแง

ดอปุจมาวคดัว .cc 006,6 งึถ 000,1
น้ชใงอ้ต่มไยดโ้ดไ ้ ดอลหน็ปเ์ณรกปุอ ำ

ปเบัรหำส ่า 50 ชิ้น
งูส .mc 6.6 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข
ีญศทเะรปงอข์ฑณัภติลผ .mc 5.8 ่ปุ่น

เครื่ ขลเวัตบบแ KKT อืมบีบงรแดัวงอ

ืนเมา้ลกงอขงรแง็ขแมาวคดัว้ชใบัรหำส ้อ
ดัวรากนใงว่ช งา่ลนอ่ทนขแะลแนขแยาลป

ตั้ DCL อจา้นห .gk 001 งึถ 5 ่ตแง
 กัลห 4 ขลเวัตบบแลผงดสแ

อืมดานขมาต้ดไงา้วกมาวคบัดะรบัรป
.mc 5.32 วาย .mc 4.51 งา้วกดานข

น .mc 26 งูส ้ .gk 86.0 กันหำ
ีญศทเะรปงอข์ฑณัภติลผ ่ปุ่น

เครื่ KKT ขลเวัตบบแ ดอปุจมาวคดัวงอ

ีทศากาองอขรตามิรปดัวจวรตบัรหำส ่ออก
ัตดัวรากนใงว่ช ดอปกาจ ้  งึถ 10.0 ่ตแง

รากลผงดสแ DCL อจา้นห รติล 00.8
กาจ้ดไดัวจวรตรากา่ค ขลเวัตบบแบอสดท
์ณรกปุอ )มลงอข( นยีวเลหไราก ์รอซเน็ซเ

ปเบัรหำส ่า 2 ชิ้น
 .mc 5.32 วาย .mc 5.81 งา้วกดานข

 .mc 5.6 งูส
ีญศทเะรปงอข์ฑณัภติลผ ่ปุ่น

เครื่ ม็ขเบบแ งันหวิผ้ตในัมขไดัวงอ

ีทนัมขไดัว้ชใ ่ บีนหรากีธิวยดโ งันหวิผ้ตใู่ยอ
ที่ บัรปนุมหยาลป มุ้หกิตสาลพีมบีนหยาลป

 ิตัมนโตัอยดโ้ดไงันหวิผบักนานข้หใ
ืรคเวัต ่ กอบม็ขเ บอืลคเก็ลหเกาจติลผงอ

ีทา่ค ่ ดัวรากงว่ชีม นจเดัชงา่ยอ้ดไดัว
นงอฟมอ้รพุจรรบงอ่ลก .mm 06-0 ้ำ

ืรคเวัตกทแะรกนัก ่อง
 .mc 5.32 วาย .mc 5.81 งา้วกดานข
ีญศทเะรปงอข์ฑณัภติลผ .mc 5.6 งูส ่ปุ่น

เครื่ มุ้ตกูลีม ม็ขเบบแ นัมขไงอขานหมาวคดัวงอ

นาฐีมบบแ งูสนว่สดัว้มไ

ีทนัมขไดัว้ชใ ่ บีนหรากีธิวยดโ งันหวิผ้ตใู่ยอ
ที่ งว่ถมุ้ตกูลีม มุ้หกิตสาลพีมบีนหยาลป

ืรคเวัต ่ กอบม็ขเ บอืลคเก็ลหเกาจติลผงอ
ีทา่ค ่ ดัวรากงว่ชีม นจเดัชงา่ยอ้ดไดัว

0-60 mm. 

นาฐีมะลแ ้มไยว้ดำทงูสนว่สดัว์ณรกปุอ
.mc น็ปเา่คกอบ งูสนว่สดัวนืยบัรหำส
 .mc 002 ดุสงูส้ดไงูสนว่สดัวถรามาส

.mc 1 ดัวรากนใ ดยีอเะลมาวคีม

บัพบบแ งูสนว่สดัว้มไ

บัพบบแ ้มไยว้ดำทงูสนว่สดัว์ณรกปุอ
้ดไงูสนว่สดัวถรามาส .mc น็ปเา่คกอบ
รากนใ ดยีอเะลมาวคีม .mc 002 ดุสงูส

.mc 1 ดัว

วัตำลงอขงรแง็ขแมาวคดัว้ชใบัรหำส
ัตดัวรากนใงว่ช าขะลแ ้ .gk 003 งึถ 0 ่ตแง

่ซโมอ้รพบัจมา้ดีม ม็ขเบบแลผงดสแอจา้นห
ืพเ ้ดไบัรปบบแ ่ ้ชใู้ผงอขงูสมาวค บัรงอรอ

 .mc 5.13 วาย .mc 5.13 งา้วกดานข
น .mc 8.23 งูส ้ .gk 7.3 กันหำ

ีญศทเะรปงอข์ฑณัภติลผ ่ปุ่น

วัตำลงอขงรแง็ขแมาวคดัว้ชใบัรหำส
ัตดัวรากนใงว่ช าขะลแ ้  งึถ 02 ่ตแง

บบแลผงดสแ DCL อจา้นห .gk 003
บบแ ่ซโมอ้รพบัจมา้ดีม กัลห 4 ขลเวัต

ืพเ ้ดไบัรป ่ ้ชใู้ผงอขงูสมาวค บัรงอรอ
.mc 5.13 วาย .mc 5.13 งา้วกดานข

น .mc 8.23 งูส ้ .gk 7.3 กันหำ
ีญศทเะรปงอข์ฑณัภติลผ ่ปุ่น นมุ่ทกูล ้ กันหำ

งา้วข งายรกัจ

คดดโะรก / งูสดดโะรกะาบเ ้ำ 
นงอฟุดสัว ้ กอืลเ้หใดานขีม า้ฟีสะลแ วยีขเีสีม บใา้ผยว้ดมุ้ห ดัอำ

สั่ ีทดานขมาตติลผง ่ ้ดไรากงอ้ต

คดดโะรกะาบเ / งูสดดโะรกะาบเ ้ำ

มยีนเิมูลอนลหแ

 ก็ลหเกาจำทุดสัว
ำดีสน่พ มลกงรทะณษกัล

นดานข 6 ีม ้ ,56.3 ,00.3 : กันหำ
4.00, 4.35, 5.00, และ 5.45 kg. 

วยีขเีสงายกาจำทุดสัว
 มลกงรทะณษกัล

นดานข 3 ีม ้ 05.1 ,00.1 : กันหำ
และ 2.00 Kg.  

 มยีนเิมูลอกาจำทุดสัว
 นาฐรตาม้ดไ มลหแก็ลหเยาลป

นดานข 3 ีม ้ 007 ,006 : กันหำ
และ 800 g.

าฑีรก์ณรกปุอ
อ่ยเกัชกอืชเ

าลินะมกอืชเกาจำทุดสัว
ปกอืชเอืรห ่ อืมบัชะรกบัจ นาทนท นา

ืล่มไ ่น
ขนาด : 1” และ 1 1/2”

 .m 05 ะลแ 04 ,03 ,02 ้ดไวายมาวคกอืลเ

มยีนเิมูลอกาจำทุดสัว
ีส 6 / นัอ 6 ีม ดุช 1

รั้ กุลม้ลบบแ ดดโะรกว

ิวาทค้มไ ่  ดัลผง

.mc 08 วายนาฐ .mm 2 านห  ”4/3 มลกก็ลหเยว้ดำทงรคโ
นงว่ถก็ลหเ่ีม ้ .mc 7 × 021 ดานข SBA ุดสัวนบนา้ด กันหำ

นักบัลสยาลน็ปเำด ะลแ วาขีส ยว้ดน่พ .mm 02 านห
.mc 001 ะลแ 09 ,38 ,57 บัดะร 4 ้ดไบัดะรบัรปถรามาส

ืชเ้สไกอืชเมอ้รพ สลเนตแสกาจำทุดสัว ้ งิลพเอ
น้ชใ ้ ืชเน็ปเบัรหำสนัมำ ้ ฟไดุจรากนใงิลพเอ

ัท-ลัวงารญยีรหเ ๆงา่ตดานข กิตสาลพ-ลัวงารยว้ถ ้  มยีนเิมูลอะลแ ะหลโง
ลัวงารบอม าฬีกนัขง่ขแรากบัรหำส บบแมาตติลผบัร คิลิรคะอ-ลัวงาร่ลโ  

คทาวิ่ งิลพเบคง

ลัวงารยว้ถ / ลัวงารญยีรหเ

โปรดตรวจสอบราคา 

บบแะลคอืมงุถ

ก็ดเบัรหำสวาขนอ่ลนไอทา้ผ
21-01 ะลแ 9-7 ดานข ีม

มุดะรกีมนอ่ลนไ
Free size

ืลนัก PP า้ผ ่นอเนกประสงค์
Free size,คละสี
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Scales Scales / Exercise

EF934 1,550.- E2AEF934 745338

EB4030H 1,250.- E2AEB4030H 745376

EB9377 950.- E2AEB9377 745208

EB7008 950.- E2AEB7008 745185

iF1941B 1,490.- E2AIF1941B 745437

EB9360F 650.-E2AEB9360F 745178

ู่ค/.gk  0.1 360.-E1X0AB3719A  720564

ู่ค/.gk  0.1 300.-E1X0N708A1  721288
ู่ค/.gk  0.2 375.- E1X0N708A2  721295
ู่ค/.gk  0.4 450.-E1X0N708A4 721301

ู่ค/.gk  0.1 400.-E2X0D780KA  720762
ู่ค/.gk  0.2 550.-E2X0D780KC  720786
ู่ค/.gk  0.3 700.-E2X0D780KE 720830

ู่ค/.gk  0.2 400.-E1X0AB3719B 720571
ู่ค/.gk  0.3 460.-E1X0AB3719C  720588

EB9373 750.-E2AEB9373 745383

EB9013 650.- E2AEB9013 745154

EB9015 650.- E2AEB9015  745147

EB9360 650.- E2AEB9360 745123

เครื่องชั่งน้  taF ydoB ลอทิจิด กันหำ
EXEO EF934 Wireless

เครื่องชั่งน้ taF ydoB ลอทิจิด กันหำ
EXEO iF1941B   

ขนาด 30.2 x 30.2 x 2.2 cm. พื้นกระจก Tempered หนา 6 mm.
นบัร ้ ืนเมา้ลก ,นัมขไา่คดัว .sbl 004/.gk 081 ดุสงูส้ดไกันหำ ้อ, มวล

นณามิรป ,กูดะรก ้ ยดโ seirolaC ณามิรปำนะนแ ะลแ,ยากงา่รนใำ
 ะลแ นัวอ่ตยากงา่รงอขญาลผาผเรากงอ้ตมาวคารตัอ RMB ณวนำค

ีทญาลผาผเราการตัอ RMA ่  นัวอ่ต้ชใ ”2/1 1 ดานข DCL อจา้นห
นา่ผลูมอ้ขอ่ตมอ่ืชเ htlaeHnussneS noitacilppA บักลูมอ้ข cnyS

Bluetooth เพื่ ้ดไ enohP tramS นใ ๆงา่ตลูมอ้ขบ็กเะลแลผงดสแรากอ
ระบบเปิด-ปิ  นอ้ก 2 AAA นา่ถ้ชใ ิิตัมนโตัอ ด
                                            

ำดีส 79S าทเีส 89S

ขนาด 39.2 x 36 x 5.3 cm. พื้นกระจก Tempered หนา 8 mm.
นบัร ้ ืนเมา้ลก ,นัมขไา่คดัว .sbl 044/.gk 002 ดุสงูส้ดไกันหำ ้อ, มวล

นณามิรป ,กูดะรก ้ ีท seirolaC ณามิรปำนะนแ ะลแ ยากงา่รนใำ ่เหมาะสม
ดานขขลเวัตลผงดสแ ”2.2 DCL อจา้นห นค 21 ้ดไำจมาวคกึทนับ

ัตดิตกออดอถถรามาสอจา้นห นจเดัชน็หเงอม ่ญหใ ้ ้วไงาวอืรห ง
ปเบบะร )รตมเ 2 นใยาภ( ้ดไาตยาสบัดะรนใ ิด-ปิด ิตัมนโตัอ ้ดไาลวเกอบ ิ

 นอ้ก 4 AAA นา่ถ้ชใ ืรคเนใมถแนา่ถีม่มไ( ่อง)

ืรคเนใมถแนา่ถีม่มไ( ่อง)

EF972 850.-E2AEF972 745345

เครื่องชั่งน้  ลอทิจิด กันหำ
Body Fat/Hydration EXEO EF972

ำดีส 93S าทเีส 04S

ขนาด 30.2 x 30.2 x 1.7 cm. พื้นกระจก Tempered หนา 6 mm.
นบัร ้ นณามิรป ,นัมขไา่คดัว .sbl 033/.gk 051 ดุสงูส้ดไกันหำ ้ำใน

ีท seirolaC ณามิรปำนะนแ ,ยากงา่ร ่ นค 21 ้ดไำจมาวคกึทนับ มสะามหเ
ปเบบะร ”2/1 1 DCL อจา้นห ิด-ปิ ิตัมนโตัอ ด

ืรคเนในอ้ก 1 .V3 2302-RC นา่ถมถแ ่อง

EF957 800.-E2AEF957 745352

เครื่องชั่งน้ ลอทิจิด กันหำ
Body Fat & BMI EXEO EF957 

ขนาด 30.2 x 30.2 x 2 cm. พื้นกระจก Tempered หนา 6 mm.
นบัร ้ นณามิรป ,นัมขไา่คดัว .sbl 033/.gk 051 ดุสงูส้ดไกันหำ ้ำใน

ีท seirolaC ณามิรปำนะนแ ,ยากงา่ร ่เหมาะสม  IMB า่คดัว !ษศเิพ
นาง้ชใู้ผำจดจบบะระลแ ลผปุรสมอ้รพยากลวมีนชัดาหณวนำค

ิตัมนโตัอ  ืนเมา้ลกณวนำคีม่มไ ้ กูดะรกลวมะลแอ  นค 21 ้ดไำจมาวคกึทนับ
ปเบบะร ”1 DCL อจา้นห ิด-ปิ ิตัมนโตัอ ด

ืรคเนใ นอ้ก 1 .V3 2302-RC นา่ถมถแ ่อง

ำดีส 01S าทเีส 31S

เครื่องชั่งน้ 8007BE OEXE ลอทิจิด กันหำ

งันหยาล CVP ุดสัวยว้ดมุ้ห  .mc 9.2 x 03 x 13 ดานข
นบัร ้ ”2/1 1 DCL อจา้นห .sbl 004/.gk 081 ดุสงูส้ดไกันหำ

ระบบเปิด-ปิ  นอ้ก 2 AAA นา่ถ้ชใ ิิตัมนโตัอ ด ืรคเนใมถแีม่มไ( ่อง)

เครื่องชั่งน้ ลอทิจิด กันหำ
BMI EXEO EB4030H 

ืพ ุดสัว .mc 2.2 x 23 x 43 ดานข ้ สลเนตแสงาลกงรตบบแกออ กิตสาลพนาฐะลแน
นบัร ้ .sbl 033/.gk 051 ดุสงูส้ดไกันหำ

 ลผปุรสมอ้รพ ยากลวมีนชัดาหณวนำค IMB า่คดัว
.มม 67 ดานข DCL มลกงวอจา้นห นค 8 ้ดไำจมาวคกึทนับ

 งสแพาภสกุทดัช thgil eulB ลผงดสแ ระบบเปิด-ปิ ิตัมนโตัอ ด
 นอ้ก 2 AAA นา่ถ้ชใ ืรคเนใมถแีม่มไ( ่อง)

 With BMI function
 Reverse LCD with white backlight

เครื่องชั่งน้ ืลนัก 7739BE OEXE ลอทิจิด กันหำ ่น

ขนาด 30.2 x 30.2 x 1.8 cm. พื้นกระจก Tempered หนา 6 mm.
ป ยาลนคโิลิซน่ผแยว้ดบัทูป ้ ืลนักงอ ่ นบัร น ้ .sbl 033/.gk 051 ดุสงูส้ดไกันหำ

ปเบบะร ”1 DCL อจา้นห ิด-ปิ ิตัมนโตัอ ด
ืรคเนในอ้ก 1 .V3 2302-RC นา่ถมถแ ่อง

CLEARANCE

เครื่องชั่งน้ 3739BE OEXE ลอทิจิด กันหำ

ขนาด 30.2 x 30.2 x 1.7 cm. พื้นกระจก Tempered หนา 6 mm.
ืรคเวัต ่ นบัร .mlfi roloc lluF บบแยาล์พมิพงอ ้ .sbl 033 / .gk 051 ดุสงูส้ดไกันหำ

ปเบบะร ”1 DCL อจา้นห ิด-ปิ ิติมนโตัอ ด
ืรคเนในอ้ก 1 .V3 2302-RC นา่ถมถแ ่อง

ำดีส 509S

น้สเยาลา้ฟีส 647S

า้ฟตอ๊กสยาล 738S

น้สเยาลาทเีส 547S

เครื่องชั่งน้ 0639BE OEXE ลอทิจิด กันหำ

ขนาด 30 x 26.5 x 1.7 cm. พื้นกระจก Tempered หนา 6 mm.
นบัร ้ ”1 DCL อจา้นห .sbl 003/.gk 051 ดุสงูส้ดไกันหำ

ระบบเปิด-ปิ ืรคเนในอ้ก 1 .V3 2302-RC นา่ถมถแ ิิติมนโตัอ ด ่ ืพีส งอ ้ นว้ลน

าทเีส 601Sูพมชีส 031Sำดีส P01 า้ฟีส 231S

เครื่องชั่งน้ 3109BE OEXE ลอทิจิด กันหำ

ขนาด 30.2 x 30.2 x 3.3 cm. พื้นกระจก Tempered หนา 6 mm.
นบัร ้  ”9.0 DCL อจา้นห .sbl 033/.gk 051 ดุสงูส้ดไกันหำ

ระบบเปิด-ปิ ืรคเนในอ้ก 1 .V3 2302-RC นา่ถมถแ ิิติมนโตัอ ด ่อง

เครื่องชั่งน้ 5109BE OEXE ลอทิจิด กันหำ

ขนาด 30.2 x 30.2 x 3.3 cm. พื้นกระจก Tempered หนา 6 mm.
นบัร ้  ”2.1 DCL อจา้นห .sbl 033/.gk 051 ดุสงูส้ดไกันหำ

ระบบเปิด-ปิ ืรคเนในอ้ก 1 .V3 2302-RC นา่ถมถแ ิิติมนโตัอ ด ่อง

เครื่องชั่งน้ F0639BE OEXE ลอทิจิด กันหำ

ขนาด 30 x 26.5 x 1.7 cm. พื้นกระจก Tempered หนา 6 mm.
นบัร ้ ”1  DCL อจา้นห .sbl 003/.gk 051 ดุสงูส้ดไกันหำ

ระบบเปิด-ปิ ืรคเนในอ้ก 1 .V3 2302-RC นา่ถมถแ ิิติมนโตัอ ด ่อง

S853 ลายใบไม้ม้สีส/วาขีสยาล 147Sม้สตอ็ลสยาล 869S

ปลอกน้  9173BA ESICREXE กันหำ
Ankle & Wrist Weight

ปลอกน้  A807TN ESICREXE กันหำ
Ankle & Wrist Weight

ปลอกน้  orclev บถแมอ้รพ ม่รา้ผุดสัวมุ้ห ยารทด็มเุจรรบนใยาภ กันหำ
ืพเ ดานขบัรปถรามาส ่ า้ทเอ้ขอืรห อืมอ้ขดัรมวสรากนใบัชะรกมาวคอ

ฝึ ืนเมา้ลกงอขงรแง็ขแมาวคก ้อ เพิ่ นใ้ชใอืรห ราหิรบรากนใงรแกออรากม
นดานขีม ดับำบพาภยากำทราก ้ ัตกอืลเ้หใกันหำ ้ าทเีส .gk 0.4 ะลแ 0.2 ,0.1 ่ตแง

ปลอกน้  K087-PD ESICREXE กันหำ
Ankle & Wrist Weight

ปลอกน้ มุ่นมาวคีม ารคลไา้ผุดสัว ก็ลหเด็มเุจรรบนใยาภ กันหำ
ัทวาย ่ญหใดานข orclev บถแมอ้รพ นุ่ยหดืยมาวคะลแ ้ ดานขบัรปถรามาส น้สเง

ฝ า้ทเอ้ขอืรห อืมอ้ขดัรมวสรากนใบัชะรก้หใ ึ ืนเมา้ลกงอขงรแง็ขแมาวคก ้อ 
เพิ่  ดับำบพาภยากำทรากนใ้ชใอืรห ราหิรบรากนใงรแกออรากม

นดานขีม ้ ัตกันหำ ้ นีส-.gk 0.2 ,ำดีส - .gk 0.1 ่ตแง ้ วยีขเีส-.gk 0.3 ะลแ นิงเำ

1 kg. 2 kg. 3 kg.

ปลอกน้  นีรพอโีนา้ผุดสัวมุ้หยารทด็มเุจรรบนใยาภ กันหำ
 orclev บถแมอ้รพ นุ่ยหดืยมาวค ะลแ มุ่นมาวคีม

า้ทเอ้ขอืรห อืมอ้ขดัรมวสรากนใบัชะรกมาวค้หใ ่ญหใดานข
เพื่อฝึ ืนเมา้ลกงอขงรแง็ขแมาวคก ้อ เพิ่มการออกแรง

ดานขีม ดับำบพาภยากำทรากนใ้ชใอืรห ราหิรบรากนใ
น้ ัต กอืลเ้หใกันหำ ้ นีส-.gk 0.2 ,ำดีส-.gk 0.1 ่ตแง ้ นิงเำ

วยีขเีส -.gk 0.3 ะลแ

1 kg. 2 kg. 4 kg.

1 kg. 2 kg. 3 kg.

ปลอกน้ thgieW tsirW & elknA / กันหำ

เครื่องชั่งน้ ยากราหิรบ์ณรกปุอ / กันหำเครื่องชั่งน้ำหนัก

ำดีส 01 าทเีส 16ำดีส 01 าทเีส 16



ดัมเบล / บาร์เบลExercise Dumbell

น่ผแ/.gk  5.0 90.- E1H3001230 702249
น่ผแ/.gk  0.1 150.- E1H3000130 702119
น่ผแ/.gk  5.1 190.- E1H3000230 702126
น่ผแ/.gk  0.2 250.-E1H3000330 702133
น่ผแ/.gk  5.2 290.-E1H3000430 702140
น่ผแ/.gk  0.3 350.- E1H3000530 702157
น่ผแ/.gk  0.4 470.- E1H3000630 702164
น่ผแ/.gk  0.5 590.- E1H3000730 702171
น่ผแ/.gk  0.6 710.-E1H3000830 702188
น่ผแ/.gk  0.8 950.-E1H3001330  702256
น่ผแ/.gk 0.01 1,190.- E1H3000930 702195
น่ผแ/.gk   0.51 1,790.- E1H3001030 702201
น่ผแ/.gk 0.02 2,390.- E1H3001130 702218

นัอ/T53 480.- E1H7000130  702317

นัอ/”74 กัยห 1,200.- E1H7510130  702331
นัอ/”74 งรต 1,250.-E1H7510230 702379

ตรง 66” นัอ/ 1,750.- E1H7500130 702324

นัอ/.gk  5.0 65.- E1HB6032A1 701570
นัอ/.gk  0.1 130.- E1HB6032B1  701587
นัอ/.gk  0.2 260.- E1HB6032C1 701594
นัอ/.gk  0.3 400.- E1HB6032D1 701624
นัอ/.gk  0.4 520.-E1HB6032E1 701631
นัอ/.gk  0.5 650.-E1HB6032F1 701648
นัอ/.gk  0.6 780.-E1HB6032G1 701655

นัอ/.gk 2 290.-E4H11001 702522
นัอ/.gk 3 350.-E4H11002 702539
นัอ/.gk 4 390.-E4H11003 702546

ดุช/.gk 51 2,350.-E1H04012 702393

นัอ/.gk  0.1 70.- E1H00001B 702058
นัอ/.gk  0.2 110.-E1H00002B  702065
นัอ/.gk  0.3 150.- E1H00003B 702072
นัอ/.gk  0.4 190.- E1H00004B  702089
นัอ/.gk  0.5 230.-E1H00005B 702096
นัอ/.gk  0.6 270.-E1H00006B  702102

ู่ค/.gk  0.1 350.- E2HDP823A 701525

นัอ/.gk  5.0 65.- E1HDB117A1 701426
นัอ/.gk  0.1 130.-E1HDB117B1 701433
นัอ/.gk  0.2 260.-E1HDB117C1 701464
นัอ/.gk  0.3 400.- E1HDB117D1 701471
นัอ/.gk  0.4 520.- E1HDB117E1  701488
นัอ/.gk  0.5 650.- E1HDB117F1 701495

ู่ค/.gk  0.2 450.- E2HDP823B 701532

ดัมเบล

 T53 GNIK มย่ีมเรคโกอ็ลวยีลกเลบเมัดนาค

ปมย่ีมเรคโบุช ก็ลหเกาจติลผ ้  มินสนักงอ
 ).mc 53( ”41 วาย .mm 03 งาลก์ยนูศา่ผน้สเนกแดานข มางางเ

นน่ผแบัก้ดไ้ชใ วัต 2 กอ็ลนวหแมอ้รพ ้ mm 03 ูรดานข กันหำ
น้ .gk 2 ณามะรปยดโกันหำ
 

นก็ลหเน่ผแ ้ ลบเ์ราบะลแลบเมัดบัรหำส GNIK กันหำ

นก็ลหเน่ผแ ้  ลบเ์ราบ ะลแ ลบเมัดบัรหำส กันหำ
บอกขนาดน้  ำดีสบอืลคเ ีดดินชก็ลหเุดสัว มัรกลโิก / .gK น็ปเกันหำ

ิพเบัรปถรามาส .mm 03 ดานขนกแบัก้ดไ้ชใ ่ม-ลด น้ รากงอ้ตมาต้ดไกันหำ
 

 llebraB GNIK มย่ีมเรคโกอ็ลวยีลกเลบเร์าบนาค

 OUD ีส .gK 01 GNIK กอ็ลวยีลกเดุชลบเมัด
King Dumbbell Set

ิพเบัรปถรามาส สใดสีส OUD ีส .gk 01 กิตสาลพลบเมัดดุช ่ม-ลดน้ กันหำ
นก็ลหเน่ผแ : ยว้ดบอกะรปดุชนใ รากงอ้ตมาต้ดไ ้ นวนำจ กิตสาลพมุ้หกันหำ

น่ผแ 2 นวนำจ .mc 5.22 งา้วกน่ผแ .gk 5.2 ดานข - ดานข 2 ีม น่ผแ 4
มย่ีมเรคโบุชลบเมัดนาค ,น่ผแ 2 นวนำจ .mc 91 งา้วกน่ผแ .gk 5.1 ดานขะลแ

นัอ 2 นวนำจ มย่ีมเรคโบุชกอ็ลนวหแมอ้รพ นัอ 1 นวนำจ

 teS llebbmuD GNIK กอ็ลวยีลกเลบเมัดดุช

ิพเ บัรปถรามาส กอ็ลวยีลกเลบเมัดดุช ่ม-ลด
น้ รากงอ้ตมาต้ดไกันหำ

มย่ีมเรคโบุชลบเมัดนาค ยว้ดบอกะรปดุชนใ
นก็ลหเน่ผแ .mm 03 ดานขนกแ ้ ฝีสน่พกันหำ ุ่น

 นัอ 2 นวนำจ มย่ีมเรคโบุชกอ็ลนวหแ ,ำดีส่ีซกอ็พีอ
นดานขีม ้ .gk 02 ะลแ ,61 ,41 ,21 ,01 ,8 ดุช : กอืลเ้หใกันหำ

ปมา้ลกนาค ี  GNIK มย่ีมเรคโกอ็ลวยีลกเก
Hammer Barbell

ปมย่ีมเรคโบุช ก็ลหเกาจติลผ ้ มางางเ มินสนักงอ
 .mm 03 งาลก์ยนูศา่ผน้สเนกแดานข

ความยาว 34” (86 cm.)
วัต 2 กอ็ลนวหแมอ้รพ

นน่ผแบัก้ดไ้ชใ ้ .mm 03 ูรดานข กันหำ

 งอ่ลกมอ้รพ .gK 01 GNIK กอ็ลวยีลกเดุชลบเมัด
King Dumbbell Set

ิพเบัรปถรามาส บ็กเดัจงอ่ลกมอ้รพ .gk 01 ก็ลหเลบเมัดดุช ่ม-ลดน้ กันหำ
นก็ลหเน่ผแ  :ยว้ดบอกะรปดุชนใ รากงอ้ตมาต้ดไ ้ ฝีสน่พกันหำ ุ่ ีซกอ็พีอ น ่ ำดีส

 .gk 5.1 ดานขะลแ น่ผแ 2 นวนำจ .gk 5.2 ดานข - ดานข 2 ีม น่ผแ 4 นวนำจ
นัอ 1 นวนำจ .mm 03 ดานข นกแ มย่ีมเรคโบุชลบเมัดนาค ,น่ผแ 2 นวนำจ , 

 นัอ 2 นวนำจ มย่ีมเรคโบุชคอ็ลนวหแ
ิหูหีม SBA กิตสาลพงอ่ลกมอ้รพ ้ บ็กเดัจบัรหำส ว

นัอ/กีปมา้ลก 1,750.- E1H7520130 702355

ดุช/.gk  8 1,150.-E1H0400130 702010
ดุช/.gk  01 1,350.-E1H0400230  702027
ดุช/.gk  21 1,550.- E1H0400330  702034
ดุช/.gk  41 1,750.-E1H0400430  702041
ดุช/.gk  61 2,050.- E1H0400530 702225
ดุช/.gk  02 2,450.- E1H0400630 702232

ดุช/.gk 01 900.- E1H01003 702416

ดุช/.gk 01 1,850.-E1H0401030 702287

ีลหเกิตสาลพลบเมัด ่ยม KING Plastic Dumbell

ีลหเบบแ กิตสาลพมุ้ห์ตนมเีซลบเมัด ่ ืมเ าทเีส มย ่ ืลเ่มไงาวอ ่อนไปมา
ฝึ ืนเมา้ลกงอขงรแง็ขแมาวคก ้ ป งัลหน่ผแ นขแอ ี งา้รสมิรสเยว่ช งา่ลก

ืนเมา้ลก ้ นดานขีม นว่สดัส้ดไ งรแง็ขแ้หใ อ ้ ัต กันหำ ้   .gk 0.6-.gk 0.1 ่ตแง

 งอ่ลกมอ้รพ .gK 51 GNIK กอ็ลวยีลกเดุชลบเมัด
King Dumbbell Set

llebbmuD tfoS 328-BD GNIK คิบรโอแลบเมัด

ิน อืมบัชะรกบัจ มฟโมุ้หก็ลหเคิบรโอแลบเมัด ่ ดัทะรก นาง้ชใรากอ่ตยาบสม
ืนเมา้ลกราหิรบ้ชใบัรหำส กวดะสาพกพ ดัร ้  อืมอ้ขะลแ อืม ่ลหไ นขแอ

ืนเมา้ลกงา้รสมิรสเยว่ช ้ นว่สดัส้ดไ งรแง็ขแ้หใ อ
นดานขีม ้ ัตกันหำ ้   .gk 0.2 ะลแ 0.1 ่ตแง

ัสนอ่กลบเมัดีสบอสจวรดรปโ ่งซื้อ

llebbmuD lyniV GNIK คิบรโอแลบเมัด

งรแอ่ตนท ลินวไมุ้หก็ลหเคิบรโอแลบเมัด
กระแทก เพื่  บัจรากนใบัชะรกมาวคม

ืมเ อืมบ็จเ้หใำท่มไ ่ ืลเ่มไงาวอ ่อนไปมา
ฝึ ืนเมา้ลกงอขงรแง็ขแมาวคก ้อแขน 

งา้รสมิรสเยว่ช งา่ลกีป งัลหน่ผแ
ืนเมา้ลก ้ ีม นว่สดัส้ดไ งรแง็ขแ้หใอ

ขนาดน้ ัตกันหำ ้   .gk 5-.gk 5.0 ่ตแง

 llebbmuD enerpoeN GNIK คิบรโอแลบเมัด

กบัจ บึนหมาวคีม นีรพอโีนงายยว้ดมุ้ห กูดะรกงรทก็ลหเคิบรโอแลบเมัด อืมบัชะร
นิ่ ืนเมา้ลกราหิรบ้ชใบัรหำส กวดะสาพกพ ดัรดัทะรก นาง้ชใรากอ่ตยาบสม ้อ

ืนเมา้ลกงา้รสมิรสเยว่ช อืมอ้ข ะลแ อืม ่ลหไ นขแ ้  นว่สดัส้ดไ งรแง็ขแ้หใอ
นดานขีม ้ ัตกันหำ ้   .gk 3-.gk 5.0 ่ตแง

1 kg.

2 kg.
3 kg.

ัสนอ่กลบเมัดีสบอสจวรดรปโ ่งซื้อ

0.5 kg.

นัอ/.gk  0.2 300.-E1HB6035A1 702423
นัอ/.gk  0.4 600.- E1HB6035B1 702430
นัอ/.gk  0.6 900.- E1HB6035C1 702447
นัอ/.gk  0.8 1,200.- E1HB6035D1 702454
นัอ/.gk  0.01 1,500.-E1HB6035E1 702461

เคทเทลเบล KING Kettlebell

ิหูห ีมบบแ ลินวไงายมุ้ห ก็ลหเลบเลทเทคเ ้ ึขนาน้ดไ ยา่งน่ลเ  ว ้น
ยากราหิรบรากบอกะรป้ชใะลแ ยัภดอลป กวดะส้ดไง่วกแบบแกยถรามาส

ืพเ egnuL ,tauqS า่ท ่อเพิ่ ืนเมา้ลกราหิรบ้ชใบัรหำส กันหมาวคม ้อ
 นว่สดัส้ดไ งัลห ่ลหไ นขแ

นดานขีม ้ ัตกันหำ ้ .gk 01 ะลแ 8 ,6 ,4 ,2 ่ตแง

2 kg. 4 kg. 6 kg.

8 kg. 10 kg.

นัอ / ยารทงุถลบเมัด

ปมย่ีมเรคโบุช ก็ลหเกาจติลผ ้ มางางเ มินสนักงอ
 วัต 2 กอ็ลนวหแมอ้รพ .mm 03 งาลกย์นูศา่ผน้สเนกแดานข

นน่ผแบัก้ดไ้ชใ ้  .mm 03 ูรดานข กันหำ
 : บบแ 2 ีมนกแ

).mc 021( ”74 วายมาวค ง้คโกัยหนกแ -
  น้ .gk 8.6 ณามะรปยดโกันหำ
- แกนตรง 2 ขนาด 
    47” (120 cm.) น้ .gk 8.6 ณามะรปยดโกันหำ
    66” (165 cm.) น้ .gk 9 ณามะรปยดโกันหำ

 บ็กเดัจงอ่ลกมอ้รพ .gk 51 ก็ลหเลบเมัดดุช
ิพเบัรป ่ม - ลดน้ รากงอ้ตมาต้ดไกันหำ

นก็ลหเน่ผแ : ยว้ดบอกะรปดุชนใ ้  ดานข 2 ีม น่ผแ 21 นวนำจ ำดีสน่พกันหำ
มย่ีมเรคโบุชลบเมดันาค ,น่ผแ 4 นวนำจ .gk 5.0 ะลแ น่ผแ 8 นวนำจ .gk 1 -

 ,นัอ 2 นวนำจ ”41 วาย .mm 03 ดานขนกแ  
นัอ 4 นวนำจมย่ีมเรคโบุชคอ็ลนวหแ  

ิหูหีม SBA งอ่ลกมอ้รพ ้ บ็กเดัจบัรหำสว

ก็ลหเงผุจรรบนใยาภ านหนีรพอโีนา้ผุดสัว
อืนเมา้ลก้หใงรแง็ขแมาวคงา้รสอืพเ ยากราหิรบบัรหำส

  .gk 4 ะลแ 3 ,2 กันหำน ดานข 3 ีม



ดัมเบล / เข็มขัดยกน้ำหนัก
Exercise Exercise

นัอ/.gk  5.1 200.- E4H00001  700016
นัอ/.gk  0.2 255.- E4H00002 700399
นัอ/.gk  5.2 295.- E4H00003 700023
นัอ/.gk  0.3 340.- E4H00004  700030
นัอ/.gk  0.4 450.- E4H00005  700047
นัอ/.gk  0.5 565.- E4H00006  700054
นัอ/.gk  0.6 680.- E4H00007 700061
นัอ/.gk  0.7 790.- E4H00008  700078
นัอ/.gk  0.8 900.- E4H00009  700085
นัอ/.gk  0.9 1,020.- E4H00010 700276

10.0 นัอ/.gk 1,120.- E4H00011 700092

).bl 57( ดุช/.gk  03 3,250.- E4H30001  700177
).bl 08( ดุช/.gk  23 3,500.- E4H30002  700184

40  .bl 001( ดุช/.gk 4,350.- E4H30003  700191
).bl 021( ดุช/.gk  84 5,200.- E4H30004  700207
).bl 051( ดุช/.gk  06 6,500.- E4H30005  700214
).bl 061( ดุช/.gk  46 6,950.- E4H30006  700221
).bl 081( ดุช/.gk  27 7,750.- E4H30007  700238
).bl 002( ดุช/.gk  08 8,660.- E4H30008 700245 เหลี่ นัอ/มย 90.-E2X3D733 721585

M 550.-E3XT1116M 709750

ู่ค/8041-GS 850.-E2X0S1408 722216

นัอ/112-GS 90.-E2X3S211 721332

L 550.-E3XT1116L 709767
XL 550.-E3XT1116XL 709774

L/43” 1,250.- E3XT1008  709514

M 590.- E3XT1101M  709262
L 590.- E3XT1101L  709279
XL 590.- E3XT1101XL  709286

M 550.- E3XT1102M  709293
L 550.- E3XT1102L  709309
XL 550.- E3XT1102XL  709316

XL/50” 1,250.- E3XT1009  709521

ชั้ นน่ผแ / นาคงาวน ้  ลบเมัด / กันหำ โปรดตรวจสอบราคา

อุปกรณ์บริหารกาย /ถุงมือยกน้ำหนัก

TR39 4,950.-E4G00002 710015

TR40 7,200.-E4G00003 710039

นัอ/.g 005 100.-E4H60001 700580
นัอ/.g 007 115.- E4H60002 700597

L/43” 1,250.-E3XT1004 709538
XL/50” 1,250.- E3XT1005 709507

llebbmuD tiF RT มุ้ตกูลลบเมัด

าทเีสน่พก็ลหเุดสัว ก็ลหเอ่ลหบบแ มุ้ตกูลลบเมัด
นดานขีม ้ ัต : กอืลเ้หใกันหำ ้ .gk 01-5.1 ่ตแง

)นัอ( RT มลกชก็ลหเ

นขแงัลำกกึฝ อืมนใ้วไำก าทเีสน่พก็ลหเุดสัว มลกชำกก็ลหเ
ัทยากงัลำกกออรากบักปไู่คบวค้ชใถรามาส กชรากงอขว็รเมาวค ่วไป 

เพิ่  นขแน้ต นขแณวเิรบนว่สดัส บัชะรกดลราก้หใพาภิธทิสะรปม
ดานข 2 ีม - ีด้ดไ่ลหไวัห ะลแ

llebbmuD RT ้ดไดอถบบแ ดุชลบเร์าบ

93RT มา้ลกน่ลเา้ม

04RT มา้ลกน่ลเา้ม

ิพเบัรปถรามาส ีสน่พ ้ดไดอถบบแลบเ์ราบดุช ม่-ลด น้ รากงอ้ตมาต้ดไกันหำ
 .mm 03 ดานขนกแ ลบเ์ราบนาค : ยว้ดบอกะรปดุชนใ

นก็ลหเน่ผแ ้  นัอ 2 นวนำจ งดแีสกอ็ลนวหแ ,าทเีสกันหำ
นดานขีม ้  : กอืลเ้หใกันหำ

ิรเู้ผบัรหำสะามหเ มา้ลกน่ลเา้ม ่ ินนรทเทวเน่ลเน้ตม ่ งัลหงิพกันพมุมบัรปถรามาส ง
ต-งูส ่ ึขงูสงยีอเ ้หใบัรปยดโ ้ดไำ ้ ต-งูส บัรปลบเ์ราบงาวาสเะลแ บาร้หใบัรปอืรห น ่ำ

ีลหเก็ลหเงา้รสงรคโ รากงอ้ตมาต้ดไ ่ ีอา้กเะาบเ ีสบอืลคเ”5.1x5.1 ดานขมย ้ ยว้ดุบ
ฟองน้ ืพดัยหะรป ้ดไบ็กเบัพ มยีทเงันหยว้ดมุ้ห ำ ้นที่

.mc 65 งูส .mc 67 x 311 ดานข

ืรคเนในว่สยาลห้ดไมา้ลกน่ลเา้ม ่ นขแา้นห กอมา้ลกราหิรบ ลบเ์ราบน่ลเ วยีดเงอ
ิรเู้ผบัรหำสะามหเ งอ้ทมา้ลก าขมา้ลก ่ ินนรทเทวเน่ลเน้ตม ่ กันพมุมบัรปถรามาส ง

ต-งูส งัลหงิพ ่ ึขงูสงยีอเ้หใบัรปยดโ ้ดไำ ้  ลบเ์ราบงาวาสเะลแบาร้หใบัรปอืรห น
ต-งูสบัรป ่ ีทีม รากงอ้ตมาต้ดไ ำ ่ ิพเ าขคอ็ล ่ ืนเมา้ลกราหิรบรากม ้อ 

ีลหเก็ลหเงา้รสงรคโ ่ ีอา้กเะาบเ ีสบอืลคเ ”5.1x5.1 ดานข มย ้ นงอฟยว้ดุบ ้ ยว้ดมุ้หำ
ืพดัยหะรป ้ดไบ็กเบัพ มยีทเงันห ้นที่ .mc 65 งูส .mc 67 x 041 ดานข

ชั้ นน่ผแะลแ นาคงาวน ้  ๆงา่ตบบแ kcaR กันหำ

ชั้ นน่ผแะลแนาคงาวน ้ บัรหำส้ชใ กันหำ
นน่ผแงาว ้ ก็ลหเนาค กันหำ

ลบเ์ราบะลแ ลบเมัด
ัสา้คนิส* ่ ติลผง

นกยดัขม็ขเ ้ ”6 tleB gnitfiL thgieW gniK กันหำ

ืพเ ่สใบัรหำสดัขม็ขเ ่อยกน้  กันหำ
ยว่ช ีดพาภณุค้ทแงันหกาจติลผ
ีทดกงรแดละลแ วัตงรทรากนใ ่จะ

 งา่ลนว่สะลแ งัลหอ่ตีม
  ”6 งา้วกมาวคดานข

 กอืลเ้หใดานข 2 ีม

นกยดัขม็ขเ ้ ”4 tleB gnitfiL thgieW GNIK กันหำ

ืพเ ่สใบัรหำสดัขม็ขเ ่อยกน้ ยว่ช ีดพาภณุค้ทแงันหกาจติลผ กันหำ
ีท ดกงรแดละลแ วัตงรทรากนใ ่  งา่ลนว่สะลแ งัลหอ่ตีมะจ

 กอืลเ้หใดานข 2 ีม ”4 งา้วกมาวคดานข

Size L   : ยาว 43” ขนาดรอบเอว 32-39”
Size XL : ยาว 50” ขนาดรอบเอว 38-45”

Size L   : ยาว 43” ขนาดรอบเอว 32-39”
Size XL : ยาว 50” ขนาดรอบเอว 38-45”

นกยอืมอ้ขดัรบถแ ้ 8041-GS อขีม-กันหำ
Weight Lifting Strap-Hooks

นกยอืมอ้ขดัรบถแ ้ ปยว่ช กันหำ ้ ิพเะลแ อืมอ้ข นักงอ ่ ดัรยาส ะากเดึยงรแม
ต รากงอ้ตมาต้้ดไอืมอ้ขดานข บัชะรกบัรป้หใำท รคโลวเบถแน็ปเอืมอ้ข ีกเวั ่ยว

นกยยว่ช ะหลโยว้ดบอืลคเ ้ ืมเมาวคดล กันหำ ่ บัจราก้หใยว่ชะลแ อืมา้ลยอ
ณรกปุอ ์ ึขีด ้ นกยกึฝรากงา่วหะรนใน ้ กันหำ

นกยอืมงุถ ้ 35071-GC OEXE กันหำ
Weight Training Gloves

ืนเ ้ทแงันหอืมงุถ ้ นกยรากบัรหำส นาทนท มุ่นอ ้ ะาพฉเยดโกันหำ
พาภิธทิสะรปีมงา่ยอ้ดไอืมอ้ขบัรงอร อืมอ้ข troppuS ดัรยาส

นงอฟุบะลแ ้ ฝณวเิรบำ ่ ืพเ อืมา ่ ฝนักงอ้ปยว่ชอ ่ รากกาจอืมา
น/ำดีส บัชะรก้ดไ์ณรกปุอบัจรากะลแ ีสดยีสเ ้ ดานข 3 ีม นิงเำ

นกยอืมงุถ ้ 65071-GC OEXE กันหำ
Weight Training Gloves

นกยรากบัรหำส xednapS ดืยา้ผะลแ ้ทแงันหอืมงุถ ้ กันหำ
ีมงา่ยอ้ดไอืมอ้ขบัรงอร อืมอ้ข troppuS ดัรยาส ะาพฉเยดโ

นงอฟุบะลแ พาภิธทิสะรป ้ ฝณวเิรบำ ่ ืพเ อืมา ่ ฝนักงอ้ปยว่ชอ ่ อืมา
ดานข 3 ีม ำดีส บัชะรก้ดไ์ณรกปุอบัจรากะลแ ีสดยีสเรากกาจ

ฝะยะรดัว :  M eziS ่ .mc 01 งา้วก *อืมา
ฝะยะรดัว :   L eziS ่ .mc 5.01 งา้วก  อืมา
ฝะยะรดัว : LX eziS ่ .mc 11 งา้วก  อืมา

นกยอืมงุถ ้ 3031-LW OEXE กันหำ
Weight Training Gloves

นกยรากบัรหำส xednapS ดืยา้ผะลแ ้ทแงันหอืมงุถ ้ กันหำ
อืมอ้ขบัรงอร อืมอ้ข troppuS ดัรยาส ะาพฉเยดโ

ิพเยว่ช ลจเน่ผแะลแ พาภิธทิสะรปีมงา่ยอ้ดไ ่ บัชะรกมาวคม
ดานข 3 ีม ำด/าทเีส กทแะรกงรแดลยว่ชะลแ์ณรกปุอบัจรากนใ

ฝะยะรดัว :  M eziS ่ .mc 01 งา้วก *อืมา
ฝะยะรดัว :   L eziS ่ .mc 5.01 งา้วก อืมา
ฝะยะรดัว : LX eziS ่ .mc 11 งา้วก อืมา

ินนคโกาจดัว* ้วชี้ไปทางโคนฝ่ ินนคโงึถอืมา ้ ยอ้กว

ินนคโกาจดัว* ้วชี้ไปทางโคนฝ่ ินนคโงึถอืมา ้ ยอ้กว

ฝะยะรดัว :  M eziS ่ .mc 01 งา้วก *อืมา
ฝะยะรดัว :   L eziS ่ .mc 5.01 งา้วก  อืมา
ฝะยะรดัว : LX eziS ่ .mc 11 งา้วก  อืมา

นินคโกาจดัว* ้วชี้ไปทางโคนฝ่ ินนคโงึถอืมา ้ ยอ้กว

นกยดัขม็ขเ ้ tleB  gnitfiL thgieW / กันหำ

นกยอืมงุถ ้ sevolG gniniarT thgieW / กันหำ

ิรก์ดนฮแ ๊ป / Hand Grip

 112-GS ESICREXE อืมงิรปส
Squeeze Massager 

บบแปูรยาลหกาลห้ดไราหิรบ ่ขไปูร ีรงวงรท งิรปสบบแ ะหลโดวลอืมงิรปส  

ิรก์ดนฮแ ๊ ีลหเงิรปสบบแ ESICREXE ป ่ยม

ีลหเ H วัตงรทปูร อืมราหิรบงิรปส ่ยม (H-Type) 
น งิรปสวัตะลแ กิตสาลพกาจำท ้ าบเกันหำ

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ ่งซื้อ

ิรก์ดนฮแ ๊ ินราหิรบถรามาส้หใยว่ช นุ่ยหดืยมาวคีม ESICREXE ป ้ ืนเมา้ลกราหิรบอืมว ้ อืมอ
และนิ้ ืพเ อืมว ่ ืมเมาวคยาลคนอ่ผยว่ชอ ่ ีทู้ผบัรหำสะลแ า้ลยอ ่  ดับำบพาภยากำท

 ้ชใกอืลเ้หใยาลหกาลหบบแปูรีม

ติลผงัสา้คนิส*

ติลผงัสา้คนิส*

ติลผงัสา้คนิส*



อุปกรณ์บริหารกาย
Exercise Exercise

นัอ 65.-E2X3H404A1 722063
นัอ 2/ู่ค 130.-E2X3H404A 722087

นัอ 100.-E1X3G112 721356
นัอ 2/ู่ค 200.-E1X3G1122 721363

นัอ/238-PD 100.-E2X3D8321 720809

นัอ/THGIL 335.-E2X3D1087B 722544
นัอ/YVAEH 350.-E2X3D1087A 722537

นัอ/2531-PD 420.-E2X2D1352 723091

กูล/งดแ .g002 225.-RA8801GS3X2E 723077
กูล/ำด .g004 275.- E2X3SG1088BBK 723084

นัอ/6390-PD 250.- E2X2D0936 721059

H-1404 300.-4041H3X3E  723640

นัอ/มลกงรท 200.-A568D3X2E  721431

นัอ/7090-PD 300.-E2X3D0907  722513

นัอ/7211-PD 300.-E2X3D1127  721523

นัอ/0531-PD 330.-E2X3D1350  723121

นัอ/่ขไปูร 200.-568D3X2E 722247

อุปกรณ์บริหารกาย

AB3418 250.-8143BAX1E 725491

A/20 lbs. 250.-A6413BAX1E 725477

นัอ 2/ก็ลเ 100.- E2X3MBC05TU 722001
นัอ 1/งาลก 90.-170CBM3X2E 722841

B/30 lbs. 250.-B6413BAX1E 725484

llaB egassaM / อืมราหิรบงายกูล

ิรก์ดนฮแ ๊ป EXERCISE H-404A

บัจมา้ด ีววัตงรทปูร อืมราหิรบงิรปส
 บีบถรามาส้หใยว่ช ยาบสมุ่นมฟโน็ปเ

ึขบัชะรกบัจะลแ ้น 

ริก์ดนฮแ ๊ป EXERCISE GR112

ิรก์ดนฮแ ๊ป EXERCISE DP-832

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

มุ้หบัจมา้ด ีววัตงรทปูร อืมราหิรบงิรปส
ป กยัหบบแมฟโ ้ ืลรากนักงอ ่  ยาบสมุ่น น

ึขบัชะรกบัจะลแ บีบถรามาส้หใยว่ช ้น 
ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

  สใดสนัสีสกิตสาลพมุ้หบัจมา้ด ีววัตงรทปูร อืมราหิรบงิรปส
อืมบัชะรกบัจะลแ บีบถรามาส้หใยว่ช

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

ิรก์ดนฮแ ๊ป EXERCISE DP-1087

A. HEAVY
10-40 kg.

B. LIGHT
5-20 kg.

เจลลี่ ิน-อืมราหิรบ ้ 4041-H วาดปูร ว

ิรก์ดนฮแ ๊ 6413BA ีรงว อืมราหิรบป

A B

llaB egassaM วัตดวน/อืมราหิรบงายกูล

ุปีม นุ่ยหดืยมาวคีม วัตะลแ อืมราหิรบงายกูล ่ ิลก้ชใอืรห ดุจดกดวน ม ้ง
เพื่ ืมเมาวคยาลคนอ่ผยว่ชอ ่ ืนเมา้ลกงอขา้ลยอ ้ ติหลโนยีวเลหไบบะรนุ้ตะรก อ

ัท ยากงา่รงอข ๆงา่ตนว่สบัก้ดไ้ชใถรามาส ้ บัรหำสะลแ า้ทเ อืม นขแ าข ง
ีทู้ผ ่ ดับำบพาภยากำท

 งอ่ลก/ นัอ 2 ุจรรบ .mc 5 ก็ลเดานข :ดานข 2 ีม
งอ่ลก /นัอ 1 ุจรรบ .mc 7 งาลกดานข ะลแ

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

V วัตงรท
นขแะลแอืมวินราหิรบน้นเ

H วัตงรท
อืมวิน อืมอ้ขราหิรบ

และแขน 

ิรก์ดนฮแ ๊  ะลแ V วัตงรทป
ิรก์ดนฮแ ๊  )มยีลหเ( H วัตงรทป

568-PD อืมราหิรบงายกูล
Soft Power Ball

งายกูล ืพเ นุ่ยหดืยมาวคีม OEXE วัตะลแอืมราหิรบ ่ ืมเมาวคยาลคนอ่ผยว่ชอ ่ า้ลยอ
ืนเมา้ลกงอข ้ ยากงา่รงอข ๆงา่ตนว่สบัก้ดไ้ชใถรามาส ติหลโนยีวเลหไบบะรนุ้ตะรก อ

ทั้ ีทู้ผบัรหำสะลแ า้ทเ อืม นขแ าขง ่ บบแะลแ สใดสนัสีสีม ดับำบพาภยากำท
 ้ชใกอืลเ้หใยาลหกาลห

Material: Flexible Silicone
่ขไปูรงรทบบแ ะลแ .mc 5 มลกงรทบบแ :บบแ 2 ีม

Material: Flexible Silicone ทรงกลม ขนาด 8 cm.
ีทบัดะรบีบงรแบัรหำส กอืลเ้หใีส 3 ีม ่ บัดะร 3 นักงา่ตกตแ

Material: Rubber, Silicone.
ทรงกลมขนาด 6.5 cm.

นดานข 2 ีม ้ )sbl 0.1( g004 ะลแ )sbl 5.0( .g002 :กันหำ

เจลลี่ ิน-อืมราหิรบ ้ว DP-1350 Round Grip

llaB thgieW 8801-GS อืมราหิรบลอบกูล

Material: Flexible Silicone
ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดน้  .g 531 กันหำ

ีทบัดะรบีบงรแบัรหำส กอืลเ้หใีส 3 ีม ่ บัดะร 3 นักงา่ตกตแ

pirG dnaH ylleJ 7211-PD อืมราหิรบงายกูล

ัสนอ่ก ีสบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

ัสนอ่ก ีสบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

HEAVY

HEAVY

MEDIUM

MEDIUM
LIGHT

LIGHT

400g. (1.0 LBS.)200g. (0.5 LBS.)

Material: Lycra+TPU+Gel
 .mc 5.5  ดานข ารคลไยว้ดมุ้ห

 llaB rewoP tfoS 7090-PD อืมราหิรบงายกูล
with Fabric Cover

ebuT ylleJ 6390-PD ์นชยโะรปดัพราสดืยงาย

HEAVY
MEDIUM

LIGHT

MEDIUM

LIGHT

เจลลี่  2531-PD บัดะร 3 ดืยงึด
Jelly Expander

Material: Flexible Silicone ขนาดน้ .g 002 กันหำ
ีนนุ่ร ้ ษศเิพมาวคีม  ีทูรบัดะรีมงัยีสะล่ตแนใ ่ ิพเนา้ตงรแ้หใ ่ บัดะร 3 กีอม

นนาทนา้ตงรแีมกอนนา้ดูระลแ งูสนาทนา้ตงรแีม กอองึดยายขนในา้ดูรยดโ  ดุสยอ้
ีทวัตงึตรากกาจนา้ตงรแมาต กอืลเ้หใ ีส 3 ีม ่ บัดะร 3 นักงา่ตกตแ

HEAVY

MEDIUM

LIGHT

เจลล่ี  ีด้ดไนุ่ยหดืย enociliS กาจติลผ OEXE ยากงัลำกกออราหิรบดืยงึด ดัรดัทะกดานข
ืนเมา้ลกราหิรบ้ชใ กวดะสาพกพ ้ นว่สยาลห้ดไยากงา่รบัก้ชใถรามาส นว่สดัสบัชะรก อ

ทั้ ลคคุบบักะามหเ งาทา่ทยาลหกาลหบัก้ดไ้ชใบัรป าข วัตำล นขแ กอ ่ลหไง ยัวกุทศพเกุท
ีทู้ผบัรหำสอืรห ่  ้ชใกอืลเ้หใยาลหกาลหบบแปูระลแ สใดสนัสีสีม ดับำบพาภยากำท

Material : Flexible Silicone ขนาดน้ .g 58 กันหำ
อืมราหิรบงายกูลน็ปเ้ชใ ยาลปนว่สงรตงายกูลีม .mc 53 วายดานข

ีทวัตงึตรากกาจนา้ตงรแมาต กอืลเ้หใ ีส 3 ีม ่ บัดะร 3 นักงา่ตกตแ

เจลลี่  ebuT ylleJ / ราหิรบดืยงึด

ิรก์ดนฮแ ๊ ์ดนอป 5 8143BA อืมวินราหิรบป

อืนเมา้ลกงรแง็ขแมาวคมิพเอืพเ วินะล่ตแอืมวินราหิรบ้ชใ
คอ็ลวินรากาอาษกัระลแนักงอ้ปยว่ช อืมวิน

วินะล่ตแอืมวินมุคบวครากนใทาสะรปบบะรกึฝ
ขนาดน้ ์ดนอป 5 กันหำ

อืมวิน อืมอ้ข อืมงุ้องัท้ดไราหิรบ
emordnyS ecfifO กาจอืมอ้ขดวปรากาอดละลแยาลคนอ่ผยว่ช

นดานข 2 ีม ้ กันหำ
์ดนอป 02 งอืลหเีส  

 ์ดนอป 03 า้ฟีส  

Material: Flexible Silicone ขนาดน้  .g 061 กันหำ
ีทวัตงึตรากกาจนา้ตงรแมาตกอืลเ้หใ ีส 3 ีม ่ บัดะร 3 นักงา่ตกตแ

เจลลี่  ebuT hctertS ylleJ 2521-PD ดืยงึด

HEAVYMEDIUM

LIGHT

นัอ/2521-PD 360.-2521D2X2E  722797

ิพเ-ดล บัรป งิรปสีม V วัตงรท อืมราหิรบงิรปส ่มน้  ้ดไกันหำ
 :นุ่ร 2 ีม

  A. HEAVY น้  .gk 04-01 กันหำ
  B. LIGHT น้ .gk 02-5 กันหำ

Material: Flexible Silicone
บัดะร 2 นักงา่ตกตแีทบัดะรบีบงรแบัรหำส กอืลเ้หใีส 2 ีม





อุปกรณ์บริหารกาย
Exercise Exercise

ดุช/9321-GS 800.-E2X6S1239 722780

ดุช/7531-GS 1,450.-E2X6S1357 723350

นัอ/9390-GS 485.-E2X6D0939 722759

ดุช/6311-GS 600.-E2X6S1136 722575

อุปกรณ์บริหารกาย

ู่ค/5341-GS 550.-E2X2S1435  723510

ู่ค/6031-GS 1,150.-E2X2S1306 723534

นัอ/9843BA 385.-E1X6AB3489 723558

นัอ/4643BA 500.-E1X6AB3464 723541

ู่ค/777-GS 490.-E2X2S777 722995

ู่ค/9590-GS 500.-E2X2S0959 722629

ที่ ู่ค/งายบัจ 550.-E2X2S1157 723008
ที่ ูู่่ค/มฟโบัจ 550.-E2X2S1158 723015

นัอ/5242-PD 425.- E2X2D2425 721042
นัอ/8023BA 425.-E0X2AB3208 723312

นัอ/7321-PD 650.-E2X2D1237B 722711

นัอ/.mc 56 500.-E2X2D283T 721141

นัอ/4021-GS 950.-E2X3S1204 722650

 5242-PD น้สเ 5 ESICREXE วาดนัซ
5 Spring Chest Expander

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

: งิรปสงอขนา้ตมาวค อขะตะลแก็ลหเงิรปสุดสัว น้สเ 5 งิรปสบบแวาดนัซ  30 kg. 
งรแง็ขแกิตสาลพบัจมา้ด .mc 72 งิรปสวายมาวค

่ืพเ้ชใ .mc 5.2 x 11 ดานข ่ ืนเมา้ลกดืยอ ้  ยากงา่รงอขนบนว่สอ

ืพดิว์ณรกปุอ ้ ืพดิวยว่ช์ณรกปุอน็ปเ raB pu hsuP น ้ ยาลหกาลหมาวคีม้หใน
ึขกาม้ดไ ้ ัทกีอะลแ น ้ ีทุตหเิตับุอดลถรามาสงัยง ่ ืพดิวรากกาจบ็จเดาบอืมอ้ข้หใำท ้น

ืนเมา้ลกงา้รสยว่ช ้ดไาดมรรธบบแ ้ ืนเมา้ลกงา้รสมิรสเ บัดะรกีอ้ดไอ ้อ แขน 
ฝถรามาสะลแ งัลหะลแ กอา้นห นขแงัลห ึ ีทา่ทน่ลเ้หใำทก ่ งา่ยองึดงรแ้ชใงอ้ต

ึขกาม้ดไ sgurhS ,swoR ,stfildaeD น้ ซึ่ ีทู้ผบัรหำสะามหเง ่ ยากงัลำกกออรากกัร  
้ชใกอืลเ้หใุดสัวะลแ บบแยาลหกาลหีม

 resicrexE rewoP B7321-PD ESICREXE กัหงิรปส

.mm 5.3 งิรปสดานข งูสพาภณุคงิรปส กัหงิรปส
ยาว 35.5 cm.  ที่ มา้ด ัทบัจ ้ ืลนักงายุดสัว งา้ข 2 ง ่น 

ิรเู้ผบัรหำสะามหเ ่ น้ตม

 .mc 56 382-PD ESICREXE กัหงิรปส
Power Twister 

ืนเมา้ลกดืย์ณรกปุอ ้ 4021-GS นขแ-อืมอ้ขอ
Power Wrist 

ีท งูสพาภณุคงิรปส กัหงิรปส ่ มา้ด ัทบัจ ้  งา้ข 2 ง
.mm 5.3 งิรปสดานข งรแง็ขแกิตสาลพุดสัว

ความยาว 65 cm.

ืพดิวดุช ้น EXERCISE  SG-777 

ืพดิวดุช ้ น งรแง็ขแกิตสาลพนกแ น ้  าบเกันหำ
ที่ บัจาลวเอืมมุ่นมฟโยว้ดมุ้หบัจ

ืนเมา้ลกดืยบัรหำส์ณรกปุอ ้  .มม 0.2 ดานขงิรปสยว้ด นขแ อืมอ้ข อ
นบัรปถรามาส ้ ืพเ ้ดไงิรปสกันหำ ่อ เพิ่ มาวคมิรสเ าบเ-กันหมาวค ดล-ม

อืมอ้ขะลแนขแบัก้หใง่รกแง็ขแ

ืพดิว์ณรกปุอ ้น / Push up Bar

SG-1305 500.-E2X2S1305 723022

ืพดิวดุช ้  5031-GS ้ดไบ็กเบัพ น

ืพดิวดุช ้ น งรแง็ขแกิตสาลพ น ้ ้ดไบ็กเบัพ าบเกันหำ

ืพดิวดุช ้น EXERCISE SG-0959

ืพดิวดุช ้ นกิตสาลพน ้ ัมงอรนาฐ กิตสาลพบัจอืม าบเกันหำ ่น ืล่มไ งรแง็ขแงค ่น 

ืพดิวดุช ้น EXERCISE SG-1157 & SG-1158

SG-1157

SG-1158

ืพดิวดุช ้ งยีอเบบแ 5341-GS ESICREXE น

ืพดิวดุช ้ บัดะร 3 บัรปบบแ 6031-GS ESICREXE น

ืพดิวดุช ้ ีท งรแง็ขแก็ลหเนกแ น ่ งูสมาวคบัรป บัจาลวเอืมมุ่น มฟโยว้ดมุ้หบัจ
ึขนกแนัดยดโ บัดะร 3 ้ดไ ้ ืนเมา้ลกน้นเยว่ช น ้ ีทนว่สอ ่ ึขกาม้ดไรากงอ้ต ้น

ืพดิวดุช ้ น มลกนาฐ กิตสาลพน ้  .mc 02 : eziS าบเกันหำ
ีทีม ่ ีทบบแ ้ชใกอืลเ้หใ บบแ 2 บัจ ่ ีทบบแะลแ งายน็ปเบัจ ่ มฟโน็ปเบัจ

ืพดิวดุช ้ น งรแง็ขแกิตสาลพนกแ น ้  งยีอเบบแบัจมา้ด าบเกันหำ
ีทง่นหแำตนใู่ยออืมอ้ข้หใยว่ช ่ อืมมุ่นมฟโมุ้หะลแ มสะามหเ

ีท์ณรกปุอน็ปเ leehW esicrexE ราหิรบอ้ล ่ ืนเมา้ลกงา้รสมิรสเยว่ช ้ งอ้ทา้นหอ
กมาวคีม้หใ กอ ่ลหไ นขแงัลำกมิรสเ นว่สดัสีม นัมขไดล งรแง็ขแูด้หใ บัชะร

ืนเมา้ลกงอขงรแง็ขแมาวคงา้รสมิรสเงัย ะลแ ้ elcsuM eroC วัตำลงาลกนกแอ  
ืนเมา้ลกดุชน็ปเ ้ ัทวัตำลงาลกงว่ชอ ้งหมด ซึ่ ืนเมา้ลกีมง ้  งาลกนว่สงอ้ทา้นหอ

ืนเมา้ลก kcaP xiS ้ ัชงอ้ทา้นหอ ้ ืนเมา้ลก นใน ้ ืนเมา้ลกะลแ งา้ขนา้ดงอ้ทอ ้ นว่สอ
ที่ ืมเ งัลหนัสกูดะรกดึย ่ ืนเมา้ลกอ ้ ึขงรแง็ขแวัตำลงาลกนกแงอ้ทา้นหอ ้น จะทำ

ัท้ดไ้ชใถรามาส งัลหดวปะลแ มอ่คงัลหรากาอดล ีดกิลคุบ้หใ ้ ีทู้ผ งิญหะลแยาชง ่ กัร
ัท บบแยาลหกาลหีม ยากงัลำกกออราก ้ ีดเอ้ลบบแง ่ มาวคมาต ู่คอ้ละลแ วย

้ชใรากงอ้ต

leehW esicrexE / ราหิรบอ้ล

ีดเราหิรบอ้ล ย่ว AB3489

ีดเราหิรบอ้ล ่  .mc 5 งา้วกอ้ลา้นห .mc 5.81 ดานขอ้ล ีดงา่ยอกิตสาลพอ้ล วย
งบอกะรป มุ่นมฟโยว้ดมุ้หบัจมา้ด มยีนเิมูลอนกแ .mc 53 มวรวายมาวค น ยา่ ้ าบเกันหำ

ีดเราหิรบอ้ล ่ มฟโมา้ด 4643BA วย

ีดเราหิรบอ้ล ่  า่ขเงอรน่ผแมอ้รพ 7531-GS วย
Power Wheel

7543BA/9390-GS ู่คราหิรบอ้ล
Double Wheel Exerciser

ีดเราหิรบอ้ล ่  ่ญหใดานขีม .mc 5.13 งา้วกอ้ลวัต ีดงา่ยอ CVP กิตสาลพอ้ล วย
ิรเู้ผบัรหำสะามหเ ่ ฝน้ตม ึ อืมคอ็ลดัรยาส ะลแน่ทแีม มุ่นมฟโยว้ดมุ้หบัจมา้ด ก็ลหเนกแ้ชใ ก

ีทณวเิรบา้ทเ/ ่ ีลปเถรามาส้หใำทบัจ ่ ีทา่ทอืรห นอนา่ทบบแน่ลเราก งาทา่ทนย ่ ้ดไา้ทเ้ชใ่ี
เพื่อเพิ่มความมั่ ป า่ขเงอรน่ผแมอ้รพ งคน ้ ืลรากนักงอ ่น

ิพเยว่ช ู่คอ้ล งายบัจมา้ด ก็ลหเนกแ ีดงา่ยอ CVP อ้ล ู่คราหิรบอ้ล ่ นางำทรากลุดมสม
นบัร ยากงัลำกกออรากงอข ้ .gk 003 งึถ้ดไ้ชใู้ผกันหำ

.mc 03 มวรวายมาวค .mc 5.41 ดานขอ้ล

ีดเราหิรบอ้ล ่ .mc 4.3 งา้วกอ้ลา้นห .mc 5.71 ดานขอ้ล ีดงา่ยอกิตสาลพอ้ล วย
ิพเยาลีมกิตสาลพบัจมา้ด มยีนเิมูลอนกแ .mc 23 มวรวายมาวค ่  บัชะรกมาวคม

น ยา่งบอกะรป ้ าบเกันหำ

สลเนตแสกาจติลผบัจนกแ CVP กาจามำทอ้ลวัต ู่คราหิรบอ้ล
ัทมฟโมุ้หบัจมา้ด ้  งา้ข 2 ง

า่ขเงอรน่ผแมอ้รพ .mc 33 มวรวายมาวค .mc 71 ดานขอ้ล

า่ขเงอรน่ผแมอ้รพ 6311-GS ู่คราหิรบอ้ล
Double Wheel Exerciser

า่ขเงอรน่ผแมอ้รพ ครบเีม 9321-GS ู่คราหิรบอ้ล
Brake Exerciser Wheel

มุ้หบัจมา้ด สลเนตแสกาจติลผบัจนกแ CVP กาจามำทอ้ลวัต ู่คราหิรบอ้ล
ยางทั้ ืลลถไรากดลถรามาส วัตนใครบเีม งา้ข 2 ง ่  ้ดไน่ลเะณขดุยหอืรห น

า่ขเงอรน่ผแมอ้รพ .mc 5.43 มวรวายมาวค .mc 71 ดานขอ้ล



อุปกรณ์บริหารกายExercise Exercise

AB-5046 3,900.-E1X9AB5046 710596

นัอ/128-GS 1,450.-E2X9S821 710343

ดุช/9501-GS 1,750.-E2X9S1059 709972

อุปกรณ์บริหารกาย

นัอ/0131-GS 1,300.-E2X4S1310 723046

นัอ/7-1211-PD 150.-E2X3D11217 722582

ดุช/7811-GS 800.-E2X2S1187 725637

นัอ/ลทเสาพ”01 175.-E3X4T004 723220

12” ปุ่ นัอ/มฟโม 350.-E3X4T104 722674

นัอ/า้ทเปูร 800.-E2X4S13081 722957

นัอ/0611-GS 850.-E2X4S1160 721110

ดุช/6531-GS 700.-E2X6S1356 723343

ดุช/0631-GS 750.-E2X6S1360 723336

นัอ/”01 175.-E3X4T005 723381
นัอ/”21 275.-E3X4T105 722698

 CVP กาจามำทอ้ลวัต ษศเิพงา้วกดานขนุมหอ้ล ู่คราหิรบอ้ล
ัท RPT มุ้หบัจมา้ด สลเนตแสกาจติลผบัจนกแ ้  งา้ข2 ง

ษศเิพน็ปเงา้วกมาวค .mc 5.23 มวรวายมาวค .mc 5.11 ดานขอ้ล
ัมงา่ยอ้ดไน่ลเ้หใยว่ช อ้ลงอข ่ า่ขเงอรน่ผแมอ้รพ พาภิธทิสะรปีมะลแ งคน

า่ขเงอรน่ผแมอ้รพงา้วกบบแ 6531-GS ู่คราหิรบอ้ล
Wide Wheel of AB roller

ราหิรบะลแ ดวน/ 0631-GS ราหิรบอ้ล
2 in 1 Massage & Exerciser Wheel 

ีทราหิรบอ้ล ่ออกแบบให้ ้ดไราหิรบะลแ ดวน้ชใ  แบบ 2 in 1 ัท RPT มุ้หบัจมา้ด ้ งา้ข 2 ง
 .mc 24 มวรวายมาวค .mc 11 ดานขอ้ล

์ตสิวทนาจ ้ืนเมา้ลก ะลแ งัลห งอ้ท กอ วอเราหิรบ์ณรกปุอ OEXE อ้สะโพก 
งา่ร้หใยว่ช ยา่งน่ลเ าม-ปไวัตดิบ วัตนุมห นุมหนาจนบนืย ยดโนาง้ชใ นว่สดัสีมยาก

ิยกามบัชะรก ่งขึ้น และฝึ ะลแ นิดเรากงาทา่ท วัตงรทราก น่ชเ ยากงา่รงอขลุดมสมาวคก
ัท้ดไ้ชใถรามาส ยว้ดงัลหนัสกูดะรกวนแดัจราก ้ ีทู้ผ งิญหะลแ ยาชง ่ ยากงัลำกกออรากกัร  

กอืลเ้หใดานขยาลหะลแ บบแยาลหีม

ุป OEXE ์ตสิวทนาจ ่  ”21 ะลแ "01 ้มไกอดม

ืพงา้รสงรคโ ีดพาภณุคกิตสาลพกาจติลผ ์ตสิวทนาจ ้น
ืพะากเ้หใบบแกออ ้ ืลคเ่มไ ีด้ดไบยีรเน ่ ืมเ วัตนอ ่ นาง้ชใอ

พื้ ุปีมน ่ นบัรงอร า้ทเดวน้มไกอดยาลม ้  .gk 06 ดุสงูสกันหำ
).mc 03( ”21 ะลแ ).mc 52( ”01 งาลกย์นูศา่ผน้สเดานข 2 ีม

นีส : ีส 4 ีม สใดสนัสีส ้ ูพมชีสะลแ ม้ส วยีขเ นิงเำ

ุป "01 OEXE ์ตสิวทนาจ ม่ดอกไม้

ุป "21 STROPS IAHT ์ตสิวทนาจ ่มโฟม

ีดพาภณุคกิตสาลพกาจติลผ ์ตสิวทนาจ
).mc 52( ”01 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข

ืพงา้รสงรคโ ้ ืพะากเ้หใบบแกออน ้ บยีรเน
ืลคเ่มไ ีด้ดไ ่ ืมเวัตนอ ่ ืพ นาง้ชใอ ้ ุปีมน ่ม

นบัรงอร า้ทเดวน้มไกอดยาล ้ ดุสงูสกันหำ
 ม้ส วยีขเีส : ีส 3 ลทเสาพีส .gk 06

งว่มีสะลแ

remmirT tsiaW /  ์ตสิวทนาจ

กิตสาลพกาจติลผ ์ตสิวทนาจ
 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข ีดพาภณุค

ืพงา้รสงรคโ ).mc 03( ”21 ้นออกแบบ
ืพะากเ้หใ ้ ืลคเ่มไ ีด้ดไบยีรเน ่ วัตนอ

เมื่ ืพ นาง้ชใอ ้ ุปีมน ่ า้ทเดวนมฟโม
นบัรงอร ้  .gk 08 ดุสงูสกันหำ

 สใดสนัสีส
นีส : ีส 5 ีม ้ น/ม้ส ,งว่ม/วยีขเ ,ูพมช/วยีขเ ,งอืลหเ/ลาตำ ้ นิงเำ
งว่ม/ม้สะลแ อืซงัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ*

 .mc 84 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข ีดพาภณุคกิตสาลพกาจติลผ ์ตสิวทนาจ
้หใำทะลแ ยา่งน่ลเ าม-ปไวัตดิบ วัตนุมหราก้หใถรามาส ษศเิพ่ญหใดานข

ืพงา้รสงรคโ ยาบสกวดะสยากงัลำกกออราก ้ ืพะากเ้หใบบแกออน ้  ีด้ดไบยีรเน
ืลคเ่มไ ่ ืมเวัตนอ ่ ืพ นาง้ชใอ ้ ุปีมน ่ นบัรงอร า้ทเดวนยาลม ้ .gk 051 ดุสงูสกันหำ

นีส : ีส 2 ีสีม ้ งดแีสะลแ นิงเำ

retsiwT egassaM .mc 53 1-8031-GS ์ตสิวทนาจ

retsiwT rewoP .mc 04 0611-GS ์ตสิวทนาจ

ุปีมบบแ ์ตสิวทนาจ ่  ”41 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข พาภณุคกิตสาลพกาจติลผ ดวนม
ืพงา้รสงรคโ ).mc 53( ้ ืพะากเ้หใบบแกออน ้ ืลคเ่มไ ีด้ดไบยีรเน ่ ืมเวัตนอ ่ นาง้ชใอ

พื้ ุปีมน ่ นบัรงอร นีจงอขนอ้ทะสดุจดกดวนรากพาภนผแีม า้ทเปูรบบแา้ทเดวนม ้ กันหำ
 .gk 051 ดุสงูส

 rewoP ediW artxE .mc 84 0131-GS ์ตสิวทนาจ
Twister

6405-BA ลอบูซบโดุช

c 04( ”61 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข ีดพาภณุคกิตสาลพกาจติลผ ์ตสิวทนาจ m.)
ืพงา้รสงรคโ ้ ืพะากเ้หใบบแกออน ้ ืลคเ่มไ ีด้ดไบยีรเน ่ ืมเวัตนอ ่ ืพ นาง้ชใอ ้ ุปีมน ่ม

นบัรงอร า้ทเดวน้มไกอดยาล ้  .gk 051 ดุสงูสกันหำ
า้ฟีสะลแ ูพมชีส : ีส 2 ีีม

ยาบสนุมหนืยษศเิพ่ญหใอโิซก็อเนาจ
้หใบบแกอองัลหนา้ดงา้รสงรคโ

นึขีดนืพะากเดึย

llaB tcaeR 7-1211-PD ลอบคอแีร

myG rooD .jdA 7811-GS บัดะรบัรปมิย์รอดดุช

วไงอ่ว ว่ลคแงอ่ลคมาวคะลแ ว็รเมาวคกึฝบัรหำส .mc 7 ดานข งายมฟโลอบ  
ืลคเ ะษกัทานฒัพราก ่ ยากงา่ระลแ าตยาส อืมบัก้หใงอนสบอตรากนุ้ตะรก วหไนอ

 ์รอตเสอเีลพโนบแกัถกอืชเุดสัว ยากงัลำกกออกอืชเบถแดุช
ัสบัดะรบัรปยาสบถแ ้น ีทีม ้ดไวาย- ่ ีท า้ทเ่สใะลแกิตสาลพบัจ ่ ูตะรปบักดึย

กออถรามาส ยากงา่รงอขนา้ตงรแยว้ดยากงัลำกกออรากน็ปเ
ัตดิตะลแ้ชใ นว่สกุทะลแ า่ทยาลห้ดไยากงัลำก ้ ๆงา่ตา่ทำนะนแอืมู่คีม ยา่งง

ือยากราหิรบ์ณรกปุอ ่นๆ / Other Exercise Equipment 
petS ciboreA 128-GS ป็ตเสคิบรโอแดุช

 น้ตเรากบัก้ชใ งรแง็ขแ ีดพาภณุคกิตสาลพกาจติลผ petS ciboreA
ืพเ petS ydoB ssalC นใราหิรบ ciboreA petS ydoB ่ บบแยากงัลำกกอออ

ีทู้ผบัรหำสะามหเ คิบรโอแ ่ ีรอลคแน์ริบเยว่ช คิบรโอแน้ตเงัลำกกออรากงอ้ต ่
ติหลโงอขนยีวเนุมหรากนุ้ตะรก

ดโ้ดไบัรป .mc 51 ะลแ 01 งูสมาวคบัดะร 2 ้ดไบัรป .mc 82 x 86 ดานข ย
ิช ่สใ/ดอถราก ้ ีทาขนว่สน ่ ัท มิตเอ่ต ้ บัร กวดะสาษกัรบ็กเ ยา่งนาง้ชใ งา้ข 2 ง

น้ .gK 002 ดุสงูส้ดไกันหำ

ีดงา่ยอ SBA+CVP กาจติลผ llaB usoB อืรห ป๊ตเส์ซนาลาบดุช
 dnaB ecnatsiseR งึดยาสีม .mc 12 งูส .mc 06 งา้วก ดานข บยียหเบบแมลบูส ะลแ ู่ค 1

ฝ์ณรกปุอน็ปเ ึ ืนเมา้ลก้หใงรแง็ขแมาวคงา้รสมิรสเก ้ ยากงา่รงอข ๆงา่ตนว่สอ
ฝยว่ช ึ ืพเะลแ วัตงรทรากก ่  ยากงา่รงอขลุดมสมาวคอ น้ำ .gk 6 กันห

teS seentiF 1 ni 4 9501-GS งา่ยอ 4 สนเติฟดุช

ยว้ดบอกะรป ดุชนใ ดินช 4 สนเติฟ์ณรกปุอดุช
นัอ 1 ).mm 3.5( กัหงิรปส .1

ิรก์ดนฮแ .2 ๊ ู่ค 1 ป
 น้สเ 1 ดดโะรกกอืชเ .3

ืนเมา้ลกดืยงึด์ณรกปุอ .4 ้  นัอ 1 อ
ปเะรกนใุจรรบ ๋ ีทกุท้ดไน่ลเ กวดะสาพกพ า ่
ีน์ณรกปุอดุช ้ ืนเมา้ลกงา้รสมิรสเถรามาส ้ ีท์ณรกปุอดินช่ตแมาต ้ดไงรแง็ขแ้หใอ ่  น่ลเ



อุปกรณ์บริหารกาย
Exercise Exercise / Massage

H-1329 280.-E2X7H1329 723268

H-1331 280.-E2X7H1331 723275

H-1424 280.-E2X7H1424 725408

H-1328 280.-E2X7H1328 723282

บูส+.mc 56 620.-E2X5G65A 722322
75 cm. 780.-E2X5G75AV 722230

SG-1224 850.-E2X5S1224 722742

SG-1219 690.-E2X3S1219 722728

นืผ/ ำดีส 3,000.-E3X7T102 725460

แบบบาง 180.-E3X7T009
แบบหนา 280.-E3X7T010 723589

38 cm. 900.-E3X7T014 723718
90 cm. 1,200.-E3X7T015 723725

น้สเ/.mc 081 280.-E3X7T011 723596
น้สเ/.mc 042 350.-E3X7T012 723602

ดุช/A4190-GS 1,850.-E2X9SG0914A 725323

SP-091W 770.-E2X7S091W 725064

TPE 2 Tone 1,150.-E3X7T003 725156
DR Lite 859.-E3X7T008 723251

teS ssentiF  A4190-GS 1 NI 4 ์ณรกปุอดุช

ดุชนใ ดินช 4 สนเติฟ์ณรกปุอดุช
ยว้ดบอกะรป

).gk1 ะลงา้ข( ู่ค 1 ลบเมัด .1
ิรก์ดนฮแ .2 ๊ ู่ค 1 ป

 น้สเ 1 ดดโะรกกอืชเ .3
ืนเมา้ลกดืยงึด์ณรกปุอ .4 ้ นัอ 1 อ

กวดะสาพกพ า้ผงอ่ลกนใุจรรบ
ีทกุท้ดไน่ลเ ่ ีน์ณรกปุอดุช ้

ืนเมา้ลกงา้รสมิรสเถรามาส ้ งรแง็ขแ้หใอ
ีท์ณรกปุอดินช่ตแมาต้ดไ ่  น่ลเ

การฝึกโยคะ ิพเ ีดพาภขุส้หใำท )agoY( ่ ้หใลุดมสบัรป ยากงา่รงอขนุ่ยหดืยมาวคม
ธามสีม บงส จใติจมุคบวค้หใยว่ช ีด้ดไนางำทนใยาภะวยัวอ ทาสะรปบบะร ยาลคนอ่ผ ิ

ึขีดงา่รปูร้หใำทะลแ ดยีรคเงึตมาวค ้ ืนเมา้ลก น ้ ฝราก์ณรกปุอ นว่สดัส้ดไบัชะรกอ ึกโยคะ 
ึนหรากีธิวน็ปเ ่งซึ่ ึขยา่ง้หใ ะคยโา่ทกึฝรากยว่ชะจง ้ ฝู้ผ้หใำทยว่ช น ึกที่ ยากงาทดักำจอ้ขีม  

ฝรากนใจ็รเำสมาวคบสะรปสากอโีม้ดไยอ้นนุ่ยหดืยมาวคีมอืรห ึ ีท์ณรกปุอ ก ่ ฝรากนใยว่ช้ชใ ึก
ฝู้ผงอขถรามาสมาวคบัดะรบักมสะามหเมาวคาณราจิพ ะคยโ ึ นคะล่ตแก  

เสื่อโยคะ SP-091W Yoga Mat

68”
24”

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

เสื่ นุ่ยหดืยมาวคีม CVP กาจติลผ ”86 x ”42 ดานข .mm 6 านหะคยโอ
ืลนัก กทแะรกงรแบัรงอร ่ ืพะากเดึย น ้ ืลเ่มไ น ่ ยา่งดาอะสมาวคำทด็ชเ นอ

 ยาพะสยาสมอ้รพ

ฝรากบัรหำส์ณรกปุอ ึกโยคะ /Yoga Props

เสื่อโยคะ EXEO 2 Tone Yoga Mat

เสื่อโยคะ EXEO Yoga Mat PU Rubber

เสื่ .mc 66 x 081 ดานข .mm 5 านห ำดีส  rebbuR UP กาจติลผะคยโอ
ืล่มไบยีรเวิผ ่น เมื่ ืงหเกยีปเอ ่ กทแะรกงรแบัรงอร นุ่ยหดืยมาวคีม น่ลเะณขอ

ืพะากเดึย ีดงา่ยอ้ดไ ้ ืลเ่มไ น ่  บักมอ้รพาม ยา่งดาอะสมาวคำทด็ชเ นอ
งาทา่ทบัรปรากนใยว่ชงาลกงรตน้สเะลแ ้กโลโงอขยาลดวล ngiseD

เสื่  นุ่ยหดืยมาวคีม EPT กาจติลผ ”86 x 42 ดานข .mm 6 านหะคยโอ
ืลนัก กทแะรกงรแบัรงอร ่ ืพะากเดึย น ้ ืลเ่มไ น ่ ยา่งดาอะสมาวคำทด็ชเ นอ
ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

24”

68”

ะคยโคอ็ลบ

โฟมโรลเลอร์

tleB agoY OEXE ะคยโดัขม็ขเ

14
0 

m
m

.

220 mm.
100 mm.

180 cm.

66 cm.

ืนเมา้ลกดืย วัตดืย้ชใ มุ่นานหยใน้สเ nottoC กาจติลผ ะคยโดัขม็ขเ ้อ
ีทา่ทนใู่ยอ้หใ ยากงา่รบยีบเะรดัจ ่ งอ้ตกูถ

 042 ะลแ .mc 081 ดานข 2 วายมาวคีม .mm 2.0 านห .mc 8.3 งา้วกดานข cm.

llaB myG ลอบมิย

relloR agoY 4221-GS ์รอลเลรโะคยโ

โรลลิ่ gniR gnilloR 9121-GS นขแราหิรบ งิรง

งูสนุ่ยหดืย ีดงา่ยอ CVP กิตสาลพกาจติลผ ์รอลเลรโลอบะคยโ
นบัร ้  ะคยโน่ลเงัลำกะณขนใ วัตงรทรากนใยว่ช ีด้ดไกันหำ

ลุดมสมาวคานฒัพะลแ ราหิรบา่ทมาตยากงา่รงอขนว่สกุท้ดไราหิรบ
ขนาด : 48 cm. น้ .g 000,1 กันหำ

งูสนุ่ยหดืย ีดงา่ยอ CVP กิตสาลพกาจติลผ ลอบมิย
นบัร ้ ืพ งูส้ดไบัทดกงรแอ่ตนท กาม้ดไกันหำ ้น ดืนหมาวคีม วิผ
ืล่มไ ่  ะคยโน่ลเงัลำกะณขนใ วัตงรทรากนใยว่ช นาง้ชใะณขลหไน

ลุดมสมาวคานฒัพะลแ ราหิรบา่ทมาต ยากงา่รงอขนว่สกุท้ดไราหิรบ
 วัตงรทรากกึฝ

.mc 57 ะลแ .mc 56 : ดานข 2 ีม ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

48 cm.

โรลลิ่ llaB norI ะลแ SBA กิตสาลพกาจติลผ .mc 4 x .mc 42 ดานข งิรง
ืนเมา้ลก้หใำท นขแนอ่ทนว่สราหิรบ ๆาบเบบแยากงา่รราหิรบบัรหำส้ชใ ้ นขแงอ้ท้ตใอ

 ยอ้ลคนอ่ยห่มไ บัชะรก

ิลกกูล์ณรกปุอ ้งนวด ืนเมา้ลกงอขดยีรคเงึตมาวคาทเรรบยว่ช ้ พิเยว่ชะลแ อ ่มการ
 ติหลโนยีวเลหไ  งัลห ่ลหไ อืม าข นขแ น่ชเ ยากงา่รมาต ๆงา่ตดุจมาตปไดวนบัรหำส้ชใ

 ยากงัลำกกอองัลห ดวน้ชใ ืมเมาวคยาลคอืรห ่ ันรากกาจา้ลยอ ่ กวดะส้ดไ้ชใ นางำทง
ทั้งที่ ีท นา้บ ่ทำงานและในรถยนต์

ิลกกูล์ณรกปุอ ้งนวด /Massage Roller

ิลกกูล ้ 9231-H วัตดวนง

ิลกกูล ้ นาทนท ีดงา่ยอกิตสาลพกาจติลผ วัตดวนง
ิลกกูลีม อืมดันถบัจ ดัรดัทะรกดานข ้ บัรหำส้ชใ กูล 2 ง

ยากงา่รงอข ๆงา่ตดุจมาตดวน
ขนาด 7 x 26 x 7 cm. น้ .g 051 กันหำ

 llaB egassaM 1331-H วัตดวนลอบ

ิลกกูล ้  ้ดไาศงอบัรป 4241-H ดวนง
Angle Adjustable Massage Roller

ัถงรทปูร วัตดวนลอบ ่ ืพเ ดกดวน งายกาจติลผ ว ่ ยาลคนอ่ผรากนใยว่ชอ
ืนเมา้ลกบ็จเรากาอาทเรรบะลแ ้อ

ขนาด  13 x 6.5 cm น้              .g 032 กันหำ

ิลกกูล ้ กิตสาลพกาจติลผ วัตดวนง
 ดัรดัทะรกดานข นาทนท ีดงา่ยอ

ิลกกูลีม อืมดันถบัจ ้ มุมบัดะรบัรปง
ุปนัดยดโ้ดไ ่ม มุม 3 ้ดไบัรปถรามาส

ที่ ีทง่นหแำตบักีดอพ้หใ นักงา่ตกตแ ่ ้ชใรากงอ้ต
ขนาด 23 x 5 x 7 cm. น้ .g 531 กันหำ

ิลกกูล ้  relloR egassaM S 8231-H วัตดวนง

ิลกกูล ้ ีดงา่ยอกิตสาลพกาจติลผ วัตดวนง
ิลกกูลีม กวดะสงัลหดวน้ชใวายมา้ด ้ กูล 2 ง

ิลกกูลน็ปเมา้ดยาลป ้ ดุจะาพฉเดวน้ชใ ก็ลเดานขง
ขนาด 8 x 35 x 8 cm. น้ .g 051 กันหำ

40
 m

m
. 220 mm. 140 mm.

TPE 2 TONE

DR LITE

อุปกรณ์บริหารกาย / 
อุปกรณ์นวดคลายกล้ามเนือ 

แบบบาง

แบบหนา

น วัตบุย่มไ น่นแอืนเมฟโ AVE กาจติลผ ยากงัลำกกออะคยโคอ็ลบ ้  าบเกันหำ
บบแ 2 ีม

 แบบบาง ขนาด 220 x 140 mm. หนา 40 mm. น้  .g 561 กันหำ
 แบบหนา ขนาด 220 x 140 mm. หนา 100 mm. น้  .g 044 กันหำ

ยากงัลำกกอออืรหะคยโกึฝรากมิรสเยว่ชบัรหำส์รอลเลรโมฟโ
กิตสาลพนกแีมนในา้ด .mc 83 ดานขนุ่ร มฟโ AVE กาจติลผ

บบแ 2 ีม
 38 cm. ขนาด 14 x 38 cm. น้ นีส .g 008 กันหำ ้  ำด ,ูพมช ,ม้ส ,นิงเำ
 90 cm. ขนาด 15 x 90 cm. น้ า้ฟีส .g 057 กันหำ

15 cm
.

90 cm
.

.
mc 83

14 cm.



Exercise / Massage Exercise

ยาลกัถกอืชเ 100.-E3X1T101 720137

309 ดำ 120.-E3X1T309S 720199

400 ขาว 120.-E3X1T400S 720069

น,งดแีส ้ นิงเำ 170.-E3X1T106BLR 720281
สใีส 150.-E3X1T106 720281

อุปกรณ์บริหารกาย

SG-1210-1 890.-E2X4S12101 760010

SG-899 990.-E2X4S899A 759960

W316 งิรปสีม่มไ 65.-E3X1T103 720045

งิรปสีม 525W 70.-E3X1T104 720052

งสแนอ้ทะสกอืชเ 100.-E3X1T107 720298

H-1419 380.-E2X7H1419 725392

)ู่ค(6451-GS 380.-E2X7S1546 725682

ฝดวนน่ผแ ่ า้ทเา 200.-E3X7T301 725019

SG-1182 650.-E2X4S1182 760256

SG-1170 850.-E2X4S1170 760027

H-1485 380.-E2X7H1485 725415

H-1423 480.-E2X7H1423 725439

H-1484 480.-E2X7H1484 725422

H-1430 580.-E2X7H1430 725446

ิลกกูล ้  กล็เอ้ล 5841-H ง่ทแบบแวัตดวนง
Muscle Roller Stick

ิลกกูล ้  ีดงา่ยอกิตสาลพกาจติลผ ง่ทแบบแวัตดวนง
ัท RPT มุ้หบัจมา้ด ้ ิลกกูละลแ บัชะรกบัจ งา้ข 2 ง ้ ถรามาส้หใยว่ชง
ีทง่นหแำตดกงรแ้ชใ ่ ืมเดวปรากาอดล รากงอ้ต ่ ืนเมา้ลกยอ ้อได้

ขนาด 46 x 5 x 5 cm. น้ .g 082 กันหำ

ิลกกูล ้ ก็ลเ+งาลกอล้ 3241-H ง่ทแบบแวัตดวนง
Massage Stick

ิลกกูล ้  ีดงา่ยอกิตสาลพกาจติลผ ง่ทแบบแวัตดวนง
ัท RPT มุ้หบัจมา้ด ้ ิลกกูละลแ บัชะรกบัจ งา้ข 2 ง ้ ถรามาส้หใยว่ชง
ีทง่นหแำตดกงรแ้ชใ ่ ืมเดวปรากาอดล รากงอ้ต ่ ืนเมา้ลกยอ ้อได้

ขนาด 47 x 6 x 6 cm. น้  .g 033 กันหำ

ิลกกูล ้ ่ญหใอล้ 4841-H ง่ทแบบแวัตดวนง
Muscle Roller Stick

ิลกกูล ้ มานหอ้ล 0341-H ง่ทแบบแวัตดวนง
Massage Stick

ิลกกูล ้ บบแกออดวนง่ทแ ีดงา่ยอกิตสาลพกาจติลผ ง่ทแบบแวัตดวนง
ิลกกูละลแ ษศเิพน็ปเงา่รปูร ้ ืพเ มานหีมง ่ อคดวปรากาอาทเรรบยว่ชอ

ัท RPT มุ้หบัจมา้ด พาภิธทิสะรปีมงาย่อ้ดไ่ลหไะลแ ้  อืมดันถ บัชะรกบัจ งา้ข 2 ง
ีทง่นหแำตดกงรแ้ชใถรามาส้หใยว่ช ่ ืมเดวปรากาอดล รากงอ้ต ่ ืนเมา้ลกยอ ้อได้

ขนาด 43 x 6 x 6 cm. น้ .g 003 กันหำ

ิลกกูล ้ ีดงา่ยอกิตสาลพกาจติลผ ง่ทแบบแวัตดวนง
ัท RPT มุ้หบัจมา้ด ้ ิลกกูละลแ บัชะรกบัจ งา้ข 2 ง ้ ้หใยว่ชง

ีทง่นหแำตดกงรแ้ชใถรามาส ่ ืมเดวปรากาอดล รากงอ้ต ่ ืนเมา้ลกยอ ้อได้
ขนาด 40 x 7 x 7 cm. น้ .g 054 กันหำ

ิลกกูล ้งนวดขา/ฝ่ 9141-H า้ทเา
Trigger Point Roller

ิลกกูล ้ ิลกกูลงาว ดกดวนบัรหำส้ชใมานหีม า้ทเดวนง ้งลงบนพื้น
ิลกามำนอืรห ามปไถไูถบยียหเา้ทเ้ชใ ้งบนขา เพื่ ืนเมา้ลกยาลคนอ่ผอ ้อขา 

ฝราหิรบ ่ ึซ  า้ทเา ่ ัท ๆงา่ตทาสะรปน้สเงอขมวร์ยนูศดุจน็ปเง ้  ยากงา่รง
ึขีดนยีวเลหไมลดอืลเ ้น

ขนาด 20 x 9 x 9 cm. น้  .g 002 กันหำ

ฝดวนน่ผแ ่ daP egassaM tooF XALER า้ทเา

ฝดวนน่ผแ ่ )ู่ค( 6451-GS า้ทเา

ฝดวนน้ปแ ่ บยียหเ้ชใบัรหำสกิตสาลพกาจติลผ า้ทเา
เพื่ ืนเมา้ลกยาลคนอ่ผอ ้อขา และฝ่  า้ทเา

 บยียหเ้ชใบัรหำส กิตสาลพกาจติลผ า้ทเา่ฝดวนน่ผแ
เพื่ ืนเมา้ลกยาลคนอ่ผอ ้อขา และฝ่ า้ทเา

ปูฮาลูฮ ึนหกีอ ่ ีทยากงัลำกกออ์ณรกปุอง ่  วอเงว่ชะาพฉเยดโยากงา่ร้หใยว่ช
ีทม็ตเงา่ยอนาง้ชใ้ดไ งอ้ทา้นห ่ ถรามาส กอืลเ้ดไ้หในัสีสยาลห ดานขยาลหีม 

งิรจ้ดไงอ้ทา้นหดล

pooH aluH / ปุูฮาลูฮ

บอกะรปดอถ กิตสาลพกาจติลผ ปูฮาลูฮ
แยกชิ้ ัทีม ้ดไนว่สน ้ นอ่ท 6 ดมหง

0711-GS ปูฮาลูฮ

 ลวนมุ่น สัผมัส มฟโมุ้ห มลกก็ลหเกาจติลผ ปูฮาลูฮ
ุปีม ่ บ็จเ่มไว้ลแน่ลเ ดวนยว่ช ก็ลเวยีลกเม

น )”33( .mc 68 -/+ งาลก์ยนูศา่ผน้สเ ้ .g 000,1 กันหำ

ดดโะรกกอืชเ ีทยากงัลำกกออ์ณรกปุอ ่ กวดะสบ็กเ กูถาคาร ยา่ง้ดไาห  
 ยากงา่รงอขนว่สกุทพาภขุส้ดไะลแยาบสนาง้ชใ งรแง็ขแมาวคงา้รสมิรสเยว่ช

ืนเมา้ลก่กแ้หใ ้อและ บบแยาลหีม ้ดไกออยากงา่รนในัมขไน์ริบเถรามาส
 กอืลเ้ดไ้หในัสีสยาลห ดานขยาลห

epoR pmuJ / ดดโะรกกอืชเ

613W STROPS IAHT ดดโะรกกอืชเ

CVP กิตสาลพกาจำทกอืชเยาส ้มไบัจมา้ดบบแ ดดโะรกกอืชเ
ีทะาพฉเงริปสีม .m 04.2 วาย .mm 5 ่ ัทกอืชเยาลป ้  นา้ด 2 ง

เพื่ กอืชเนักงอ้ปงว่ถงิรปสีม่มไ กอืชเงอขนุมหรากอ

1-0121-GS ปูฮาลูฮ

มฟโมุ้ห มลกก็ลหเ กาจติลผ ปูฮาลูฮ
ุปีม ลวนมุ่น สัผมัส ่  ่ญหใวยีลกเม

 บ็จเ่มไว้ลแน่ลเ ดวนยว่ช
 )”93( .mc 001 -/+ งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข

น้ .g 051,1 กันหำ

988/998-GS ECNAVDA ปูฮาลูฮ

มฟโมุ้ห มลกก็ลหเ กาจติลผ ปูฮาลูฮ
ุปีม ลวนมุ่น สัผมัส ่  บ็จเ่มไว้ลแน่ลเ ดวนยว่ช ่ญหใม

)”93( .mc 001 -/+ งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข
น้ .g 052,1 กันหำ

525W STROPS IAHT ดดโะรกกอืชเ

ีทงิรปสะลแ กอืชเนักงอ้ปงว่ถงิรปสีม ดดโะรกกอืชเ ่ ัทกอืชเยาลป ้ นา้ด 2 ง
เพื่ .m 04.2 วาย .mm 5 CVP กิตสาลพกาจำทกอืชเยาส กอืชเงอขนุมหรากอ

้มไบัจมา้ดบบแ

น้   .g 08 กอืชเกันหำ

น้   .g 58 กอืชเกันหำ

นอ้ทะสีส STROPS IAHT ดดโะรกกอืชเ

 กิตสาลพกาจำทกอืชเยาส ดดโะรกกอืชเ
.m 05.2 วาย .mm 5 งสแนอ้ทะส CVP

ีทงิรปสีม ่ญหใ้มไบัจมา้ดบบแ ่ปลาย
ัทกอืชเ ้ ืพเ นา้ด 2 ง ่ กอืชเงอขนุมหรากอ

กอืชเนักงอ้ปงว่ถงิรปสะลแ

กัถกอืชเ STROPS IAHT ดดโะรกกอืชเ

ำด S903 STROPS IAHT ดดโะรกกอืชเ

 .mm 9 ำดีสกัถยา้ดกาจำท กอืชเยาส ดดโะรกกอืชเ
ีทงิรปสีม ่ญหใ้มไบัจมา้ดบบแ .m 07.2 วาย ่ กอืชเยาลป

ทั้ ืพเ นา้ด 2 ง ่ กอืชเนักงอ้ปงว่ถงิรปสะลแ กอืชเงอขนุมหรากอ

วาข S004 STROPS IAHT ดดโะรกกอืชเ

ยวมกัน STROPS IAHT ดดโะรกกอืชเ

สใ CVP กาจำทกอืชเยาส ดดโะรกกอืชเ
 ่ญหใ้มไบัจมา้ดบบแ .m 07.2 วาย .mm 21 ่ญหใน้สเ

น สใีส :ีส 3 ีม ้ กอืลเ้หใ งดแะลแ นิงเำ

น้   .g09 กอืชเกันหำ

น้   .g 06 กอืชเกันหำ

น้ .g 08 กอืชเกันหำ

น้   .g 501 กอืชเกันหำ

น้   .g 002 กอืชเกันหำ

 .m 05.2 วาย .mm 7 ยาลกัถยา้ดกาจำท กอืชเยาส ดดโะรกกอืชเ
ีทงิรปสีม ่ญหใ้มไบัจมา้ดบบแ ่ ัทกอืชเยาลป ้ ืพเ นา้ด 2 ง ่ กอืชเงอขนุมหรากอ

กอืชเนักงอ้ปงว่ถงิรปสะลแ

 วาขีสกัถยา้ดกาจำท กอืชเยาส ดดโะรกกอืชเ
งิรปสีม ่ญหใ้มไบัจมา้ดบบแ .m 07.2 วาย .mm 7

ที่ ัทกอืชเยาลป ้ ืพเ นา้ด 2 ง ่  กอืชเงอขนุมหรากอ
กอืชเนักงอ้ปงว่ถงิรปสะลแ

อุปกรณ์นวดคลายกล้ามเนือ 

2811-GS นิชอ่ตบบแปูฮาลูฮ



อุปกรณ์บริหารกายExercise Exercise / Game 

ดุช / ”51 280.-G1ACN15 400374

ดุช/NUT81-SC 1,200.-G1BCS18TU 403511

ดุช/T81-SC 350.-G1BCS18T 403498

อุปกรณ์บริหารกาย / เกม

40”/100 cm. 3,900.-E1B35012 710398
48”/120 cm. 4,900.-E1B35013 710411

B18S 1,950.-G1AB18S 400039

ดุช / eltsirB 1,250.-G1AB1 400015

ดุช / ”71 330.-G1ACN17 400305

40”/100 cm. 2,500.-E1B35001 710091
48”/120 cm. 3,000.-E1B35005 710336
54”/140 cm. 3,500.-E1B35011 710374

40”/100 cm. 2,500.-E1B35014 710442

48”/120 cm. 4,900.-E1B35015 710459

DP-828 230.-E2X1D828 720250

SG-1228 350.-E2X1S1228 720113

AB-5012 350.-E1X1AB5012 720038

.m 01 / สใีส 450.-E3X1T102A 720007

.m 6 / ม้สีส 295.-E3X1T102 720007
.m2.6 / สใีส 350.-E3X1T102 720007

 ยาสบัรป 024-LC/828-PD ESICREXE ดดโะรกกอืชเ

้ัสยาสบัรป ดดโะรกกอืชเ ้ ีท รากงอ้ตมาต ้ดไวาย/น ่ กอืชเยาส บัจมา้ด
 สใกิตสาลพบัจมา้ดบบแ .m 06.2 วาย .mm 5 CVP กิตสาลพกาจำท

า้ฟะลแ ูพมช งอืลหเีส : กอืลเ้หใีส 3 ีม

 ยาสบัรป 8221-GS ESICREXE ดดโะรกกอืชเ

 EPOR DEEPS OEXE ดดโะรกกอืชเ
2105-BA งิลสยาส

สใีส ะลแ ม้สีส ู่มห STROPS IAHT ดดโะรกกอืชเ

น้   .g531 กอืชเกันหำ

น้   .g56 กอืชเกันหำ

น้   .g54 กอืชเกันหำ

้ัสยาสบัรป ดดโะรกกอืชเ ้ ืลเรากยดโ รากงอ้ตมาต ้ดไวาย/น ่อนปุ่ ีทงดแีสม ่  บัจอืม
กิตสาลพบัจมา้ดบบแ .m 07.2 วาย .mm 5 ำดีส CVP กิตสาลพกาจำทกอืชเยาส

นีลพโมรทแ

นีลพโมรทแ  ีทยากงัลำกกออรากน็ปเ ดดโะรกงยีตเอืรห ่ ดุสงูสพาภิธทิสะรปีม  
ฝรากน็ปเ นีลพโมรทแดดโะรกราก ึ งรแีม ามบัลกนอ้ทะสรากีมยากงา่ร้หใวัตดีดก

กระแทก ืนเมา้ลกะลแกูดะรก้หในุ้ตะรกยว่ช ้ ิพเ ีดงา่ยอน็ปเ้ดไนักมว่รนางำทอ ่ม
มุคบวครากนใะษกัท ืนเมา้ลกบัชะรก วัตงรท ยากงา่ร ้ นางำทรากนุ้ตะรก อ ของ

นชยโะรปยว้ดปไม็ตเนีลพโมรทแดดโะรกราก ดอืลเนยีวเลหไบบะระลแ จใวัห ์
ัท้ดไน่ลเ พาภขุสอ่ต ้ ก็ดเ งิญหู้ผ ยาชู้ผง     ยัวกุทศพเกุท ่ญหใู้ผะลแ 

enilopmarT / นีลพโมรทแ

ป วิผบอืลคเะหลโน็ปเาขะลแงรคโวัต นีลพโมรทแ ้ มินสน็ปเะลแนอ่รกกึสรากนักงอ
 ยัภดอลปนุ่ยหดืยะลแ วยีนหเุดสัวกาจติลผ ดดโะรกบใา้ผน่ผแ

ืชเ้ชใ ezinlavaG ีสะกงัสปุชก็ลหเงิรปสยว้ด บใา้ผะากเดึย ่ นบัร้หใำท อ่ตมอ ้ งูส้ดไกันหำ
สามารถเคลื่ ิชดอถงอ้ตน็ปเำจ่มไ กวดะสงา่ยอ้ดไยา้ยนอ ้ นว่สน

mc 041( "45 ะลแ ).mc 021( "84 ).mc 001( "04 : ดานข 3 กอืลเ้หใีม .)
บัร น้ำ .g 001 ดุสงูส้ดไกันห

  ้ดไบัพบบแ .mc001/”04 นีลพโมรทแ

 4/1 อืลหเ ้ดไบัพบบแ ).mc 001( "04 : ดานข นีลพโมรทแ
ป วิผบอืลคเะหลโน็ปเาขะลแงรคโวัต ้ มินสน็ปเะลแนอ่รกกึสรากนักงอ

ยัภดอลป นุ่ยหดืยะลแ วยีนหเุดสัวกาจติลผ ดดโะรกบใา้ผน่ผแ
ืชเ้ชใ ezinlavaG ีสะกงัสปุชก็ลหเงิรปสยว้ด บใา้ผะากเดึย ่ อ่ตมอ

นบัร้หใำท ้ ัตดิต-ดอถ ้ดไดดโะรกรากกาจ.gk 001 ดุสงูส้ดไกันหำ ้ง 
เคลื่ กวดะส้ดไบ็กเบัพ ยา้ยนอ

บัจวารีมะลแ ้ดไบัพบบแ .mc 021/"84 นีลพโมรทแ

).mc 021( "84 : ดานข นีลพโมรทแ
กาจงูสบัจวาร บัจวารีม ้ดไบัพบบแ

พื้ ีท .mc 001 นีลพโมรทแน ่ ก็ลหเบัจ
ขนาด 35 cm.  มฟโมุ้ห ะลแงรคโวัต

ป วิผบอืลคเะหลโน็ปเาข ้ กึสรากนักงอ
 ดดโะรกบใา้ผน่ผแ มินสน็ปเะลแนอ่รก

นุ่ยหดืยะลแ วยีนหเุดสัวกาจติลผ
งิรปสยว้ดบใา้ผะากเดึย ยัภดอลป
ืชเ้ชใ ezinlavaG ีสะกงัสปุชก็ลหเ ่อม

นบัร้หใำท อ่ต ้ .gk 051 ดุสงูส้ดไกันหำ
ัตดิต-ดอถ ้ดไดดโะรกรากกาจ ้ง 

เคลื่ กวดะส้ดไบ็กเบัพ ยา้ยนอ

  บัจวารีมบบแนีลพโมรทแ

กระดานปาเป้ ดีมบใบบแ S81B "81 า
Sisal Bristle Dartboard  

ป วิผบอืลคเะหลโน็ปเาขะลแงรคโวัต บัจวารีมบบแนีลพโมรทแ ้ นอ่รกกึสรากนักงอ
ภดอลปนุ่ยหดืยะลแ วยีนหเุดสัวกาจติลผ ดดโะรกบใา้ผน่ผแ มินสน็ปเะลแ  ยั

ืชเ้ชใ ezinlavaG ีสะกงัสปุชก็ลหเงิรปสยว้ดบใา้ผะากเดึย ่ นบัร้หใำทอ่ตมอ ้ กันหำ
ัตดิต-ดอถ ้ดไดดโะรกรากกาจ .gk 051 ดุสงูส้ดไ ้ง เคลื่ กวดะส้ดไยา้ยนอ
).mc 021( "84 ะลแ ).mc 001( "04 : ดานข 2 ีม

เกมปาเป้ กอดกูลาปมกเ อืรห า ปเา้ขเ้หใกอดกูลาปมกเน็ปเ ้า ที่ วไดึยนวขแ ้
วัตนใปไำยน่มแมาวคะลแิธามสกึฝ้ดไรากน็ปเ งันผบัก

เกมปาเป้า / Dart Game

กระดานปาเป้า 18" B-1 Bristle Dartboard

กระดานปาเป้า 17" CN-17

กระดานปาเป้า 15" CN-15

กระดานปาเป้  ”2/1 1 านห ”71 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข า
 ีส 3 ีม กูล 6 กอดกูลมอ้รพ ยา่ง้ดไน็หเงอม่ญหใดานขีมขลเวัต

ัสนอ่กีสะลแยาลบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

กระดานปาเป้  ”2/1 1 านห ” 51 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข า
 ีส 3 ีม กูล 6 กอดกูลมอ้รพ ยา่ง้ดไน็หเงอม่ญหใดานขีมขลเวัต

ัสนอ่กีสะลแยาลบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

 ”2/1 1 านห ”81 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข
นัขง่ขแรากนใ้ชใบัรหำส

นาดะรกนใงลงัฝดีมบใงรคโบบแา้ปเาปนาดะรก

มลกดวลงรคโบบแา้ปเาปนาดะรก
 ”81 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข

 นัขง่ขแรากนใ้ชใบัรหำส ”2/1 1 านห
 กูล 6 งอืลหเงอทกอดกูลมอ้รพ

น้ .g 02 ะลกูล กันหำ

ปเาปกอดกูล ้า DELUXE TUNGSTEN CS-18TUN

ปเาปกอดกูล ้า DELUXE NICKEL CS-18T

ปเาปกอดกูลวัต ้ ลิกเกินบอืลคเ งอืลหเงอทกาจติลผ า
น นทงคมาวคีม มยีนเิมูลอุดสัวนา้ก ้  กอดกูลกันหำ

ป่ลหไะอมอ้รพ งอ่ลก/กอด 3 ุจรรบ .g 81 ะลกอด ี กอดกูลก
าพกพบัรหำสงอ่ลกะลแ นา้ก ัสนอ่กีสะลแยาลบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

ัสนอ่กีสะลแยาลบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

ปเาปกอดกูลวัต ้  %08 )netsgnuT( นตเสงัท่รแกาจติลผ า
น กามงรแง็ขแนทงคมาวคีม ้ .g 42 ะลกอด กอดกูลกันหำ

ป่ลหไะอมอ้รพ งอ่ลก /กอด 3 ุจรรบ ี าพกพบัรหำสงอ่ลกะลแ กอดกูลก

ดุช/TS81-SC 280.-G1BCS18ST 403504

ปเาปกอดกูล ้า DELUXE BRASS CS-18ST

ปเาปกอดกูลวัต ้ งอืลหเงอทกาจติลผ า
 นทงคมาวคีมมยีนเิมูลอุดสัวนา้ก

น้  งอ่ลก / กูล 3 ุจรรบ .g 81 ะลกอด กอดกูลกันหำ
่ลหไะอมอ้รพ งอ่ลก/กอด 3 ุจรรบ

ปี าพกพบัรหำสงอ่ลกะลแ วายบบแนา้กกอดกูลก
ัสนอ่กีสะลแยาลบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

.m 3 วาย .mm 4 ดานข .CVP มุ้หลิบเคเยาส
องดิบ่มไ นาทนท

กอืชเ้หใำท นุมหนกแมอ้รพนืปกูลบบะร
ว็รเ้ดไนุมห

งอ่รีมะลแ์หะารคเงัสงันหนัพบัจมา้ด
นืล่มไอืมดันถบัจ วินงาวบัรหำส

ยาสคอ็ล่ีทูรกสนัขรากยดโ ้ดไกอืชเวายมาวคบัรปถรามาส
น ,ำด : ีส 3 ีม ้ งดแ ,นิงเำ

มีทน็ปเู่มหกอืชเดดโะรกบัรหำส .CVP ยาสู่มหดดโะรกกอืชเ
กิตสาลพบัจมา้ด

ดานขะลแีส
นค 4 - 3 ดดโะรกบัรหำส .mm 7 านห .m 6 วาย ม้สีส  

นค 5 - 3 ดดโะรกบัรหำส .mm 21 านห .m 2.6 วาย สใีส  
นค 8 - 3 ดดโะรกบัรหำส .mm 21 านห .m 01 วาย สใีส  



เกมปาเป้าGame Game / Active Playจานร่อน

นัอ/20-SF 150.-G1D10002 420037

นัอ/นูต์รากยาล 50.-G1D10008 420471

PU /แผง 40.-G1B30001 404013

0.3 mm./แผง 70.-G1B30004 404242
0.5 mm./แผง 70.-G1B30004 404242

ดุช/นโิมดโ 90.-G3D10001 420198

งุถ/กามหวัต 50.-G3D00006 420143
งอ่ลก/นุ่ขกามหวัต 80.-G3D00007 420150
งอ่ลก/นัมกามหวัต 100.-G3D00008 420167

นัอ/P10-SF 200.-G1D10003 420877กระดาน 300.-G3D00003A 420105

ัรฝกุรกามหวัต ่ง 160.-G3D00024 420730

กระดาน 300.-G3D00023A 420723

สอฮกามหดุช 100.-G3D00013 420242

นัอ/40-SF 180.-G1D10012 421553

PL-18P/แผง 150.-G1BPL18P 403207

R-20/แผง 130.-G1BR20 403382

R-15/แผง 100.-G1BR15 403344

R-10/แผง 80.-G1BR10 403306

ปเาปกอดกูล ้า PL-18P

ปเาปกอดกูล ้  งอืลหเงอทก็ลหเ า
ขนาดน้  งผแ / กูล 3 ุจรรบ .g 81 ะลกอด กันหำ
คละลาย ัสนอ่กีสะลแยาลบอสจวรตดรปโ* ง่ซื้อ

ปเาปกอดกูล ้ กิตสาลพุดสัวบใะลแนา้ก งอืลหเงอทา
ชิ้ วยีดเน
ขนาดน้ งผแ / กูล 3 ุจรรบ .g 01 ะลกอดกันหำ

UP กิตสาลพกอดกูลนา้ก่ลหไะอ

 มยีนเิมูลอกอดกูลนา้ก่ลหไะอ
 .mm 5.0 ะลแ .mm 3.0 : ดานข 2 ีม

ิช 3 ุจรรบ ้น / แผง 

ปเาปกอดกูล ้า R-20

ปเาปกอดกูล ้า R-15

ปเาปกอดกูล ้า R-10

มยีนเิมูลอกอดกูลนา้ก่ลหไะอ

ปเาปกอดกูล ้ กิตสาลพุดสัวบใะลแนา้ก งอืลหเงอทา
ชิ้  วยีดเน
ขนาดน้ งผแ / กูล 3 ุจรรบ .g 81 ะลกอดกันหำ

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

 UP กิตสาลพกาจติลผ กอดกูลนา้ก่ลหไะอ
ิช 3 ุจรรบ .mm 5.0 ดานข ้น / แผง คละสี

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

ปเาปกอดกูล ้ กิตสาลพุดสัวบใะลแนา้ก งอืลหเงอทา
ชิ้ วยีดเน
ขนาดน้ งผแ / กูล 3 ุจรรบ .g 51 ะลกอดกันหำ

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

ัสนอ่กีสบอสจวรตดรปโ* ่งซื้อ

นอ่รนาจ  ืลคเรากรากะษกัทงา้รสมิรสเถรามาส eebsirF ่ ืนเมา้ลกวหไนอ ้อแขน
 ะลแ อืม ืพเู่มหบักาฬีกน็ปเน่ลเ ่ ืพเอืรห นอ ่ ก็ดเบัรหำสะามหเ รากานทนัสรากอ
ป 3 ุยาอ ีขึ้ ยดโน่ลเ ปไน ืพบักนานข้หในอ่รนาจอืถ ้ ยว่ชนขแ้ชใ อืรหอืมอ้ขดิบ น

เหวี่  อืมยอ่ลปมอ้รพา้นหงา้ขปไงย

 ”11 ่ญหใดานข บึทบบแ กิตสาลพนอ่รนาจ
กอืลเ้หใ วยีขเ ะลแ งอืลหเ ม้ส ูพมชีส : ีส 4 ีม

40-SF STROPS IAHT นอ่รนาจ

P20-SF STROPS IAHT นอ่รนาจ

นูต์รากยาล STROPS IAHT นอ่รนาจ

นูต์รากยาล ”2/1 9 ดานข บึทบบแ กิตสาลพนอ่รนาจ
น วยีขเ ม้สีส : ีส 4 ีม ้ กอืลเ้หใ งว่ม ะลแ นิงเำ

 ”11 ดานข ง่รปโบบแ กิตสาลพนอ่รนาจ
า้ฟะลแ วยีขเ งอืลหเ ม้สีสกอืลเ้หใีส 4 ีม

 ”5.9 ่ญหใดานข บึทบบแ กิตสาลพนอ่รนาจ
กอืลเ้หใ วยีขเ ะลแ งอืลหเ ม้ส ูพมชีส : ีส 4 ีม

eebsirF / นอ่รนาจ

P10-SF STROPS IAHT นอ่รนาจ

ัรฝกุรกามหนาดะรก ่ง/สากล หมากฮอส
Chess / Checker Board

างเบอืลคเ านหดัอ้มไกาจำทนาดะรก
 น่ลเรากบัรหำสะามหเ มางยวสนัสีส

: )วาย x งา้วก( ดานข มอ้ซอืรหนัขง่ขแ
งา่ยอ 2 ้ดไน่ลเถรามาส .mc 93 × 92

ัรฝ/ลกาสกุรกามห ่ง และหมากฮอส 

 draoB ssehC iahT ยทไกุรกามหนาดะรก

างเบอืลคเ านหดัอ้มไกาจำทนาดะรก
มอ้ซอืรหนัขง่ขแน่ลเรากบัรหำสะามหเ มางยวสนัสีส

.mc 65 × 5.93 : )วาย x งา้วก( ดานข

ม้ตแ 9 นโิมดโ์สมกเ

่ญหใงอ่ลก กิตสาลพ่นโิมดโ์สมกเ
ีม )enin-elbuoD( ม้ตแ 9 บบแ
นค 6-4 ้ดไน่ลเ วัต 55 กามหวัต

ssehC iahT ยทไกุรกามหวัต

เกมที่ นาดะรกนบน่ลเ ยทไกุรกามห น่ชเ นาดะรกะลแกามหวัต้ชใงอ้ตะจ  
ฝรากน็ปเ มอ้ลกามห ลกาสกุรกามห สอฮกามห ึกสมอง ฝึ น่ลเรากนใ บิรพวหไก

เพื่อที่ ัฝติชิพะจ ่ นาดะรกกามหมกเบักงอมสนัมงอละรปกุนสาม...้ดไ้หใมา้ขงรตง   

เกมหมากกระดาน / Board Game 

ัรฝกุรกามหวัต ่ง / สากล Chess

ัรฝกุรกามห ่ ีดงา่ยอกิตสาลพ ลกาส/ง
ฝะล่ตแวัต 23 มวร ำดะลแวาขีส ่าย

neeuQ 1 ,gniK 1 : ยว้ดบอกะรป วัต 61 ีม
2 Knights, 2 Rooks, 2 Bishop และ 

งอ่ลกมอ้รพ snwaP 8

teS srekcehC สอฮกามหดุช

ง็ขแษาดะรกสอฮกามหดุช
ขนาด 35.5 x 36.5 cm. 

ีบเวัตมอ้รพ ้  กิตสาลพมลกย
ขนาด 3.2 cm. หนา 6.5 mm. 

วัต 42 มวร วัต 21 ะลงา้ข

 นุ่ขวัตะลแ นัมวัตบบแ ุดสัว 2 ีม ีดงา่ยอกิตสาลพ ยทไกุรกามห
ฝะล่ตแ วัต 23 มวร ่  ,1 ด็มเ,1 นุข : ยว้ดบอกะรป วัต 61 ีมยา

ีบเะลแ ,2 อืรเ ,2 า้ม ,2 นคโ ้ย 8
ำด/ วาข ะลแ งดแ/วาข ีส 2 ีม



Active Play Active Play

ST-O3 450.-G2D00096
งยีสเีม/W3O-TS 550.-G2D00080

180g. 350.-G2D00025 422017

BB24F 650.-G2D00098 420853

HK7001 800.-G2D00090

นัอ/งายงว่ห 50.-G1D00001 420013

นัอ/คบแนีบ 95.-G1D00003 420402

ดุช/10-TNB 300.-G2D00024 421003

ดุช/CBA มฟโ 300.-G2D30009 422130

งยีสเีม/W20-TS 450.-G2D00095
ST-02 350.-G2D00031

AG01 1,550.-G2D00099

AT01N 1,400.-G2D00101 409698

MR01B 850.-G2D00032 409704

BBB01 1,050.-G2D00102 409711

CUG01 950.-G2D00104 409735

HJ02 1,650.-G2D00100

 WAP02 1,100.-G2D00094 409681

DSL02 250.-G2D00010A 420464

BO01 850.-G2D00093 409674

DVS01 250.-G2D00092

0.60 mm.

ssoT gniR  ่ญหใดานข นยโงายงว่ห

ีสะลค นยโบัรหำส งายงว่ห
 งดแีส :ีส 4 ีม .mc 61 ดานข

น ะลแ วยีขเ งอืลหเ ้  กอืลเ้หใ นิงเำ

ปเาปลอบกูลดุช ้า BNT-01

ปเาปลอบกูลดุช ้ ืนเมฟโุดสัว า ้อนิ่ สใดสนัสีส ม
ปเน่ผแ ยว้ดบอกะรป ้  า้ฟบอข วยีขเีสมลกา

 รคโลวเบถแีม ลอบกูละลแ .mc 61 ดานข
ปเาปบัรหำส ้ ฝยว่ช กูล 4 นวนำจ า ึ  ำยน่มแมาวคก

ฝึ  ดิคมาวคนา้ดะษกัทมิรสเะลแ ิธามสก
ัท้ดไน่ลเถรามาส นิลพเดิลพเ นานสกุนสมาวค้หใ ้ง

ัท วัรคบอรค ้ ง้จแงาลกะลแม่รนใง

โฟมจิ๊กซอ เพื่ gnitaolF CBA าษกึศรากอ

Super Torpedo ST-02 และ ST-02W

Super Torpedo ST-03 และ ST-03W

แหลนโฟม SJ-01

 .mc 5.0 านห มฟโน่ผแ
นยอล Z-A ยาลีม ้ ิช 82 นวนำจ ้ดไำ ้น 

 )5-/+( .mm 062 วาย )2-/+( .mm 08 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข

)5-/+( .mm 013 วาย )2-/+( .mm 39 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข

 

 ) )2-/+( .mc 19 วาย )2-/+( .mm 56 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข
.g 005 ะลแ .g 081 :ดานข 2 ีม

gabnaeB คบแนีบ

 ีสะลค นยโบัรหำส คบแนีบ
ุจรรบ ”4 ดานข า้ผงุถกาจติลผ

ัถนทแกิตสาลพด็มเ ่  ีส 6 ีม งิรจว
น งดแีส กอืลเ้หใ ้  งว่ม นิงเำ

ม้สะลแ วยีขเ งอืลหเ Y

BLR

PPO

G

สือการเรียนการสอนสือการเรียนการสอน

ST-02

ST-02W

ST-03

ST-03W

81-SU-PS มฟโีบกัรกูล

F42-BB มฟโลอบสบเดุช

)5-/+( .mm 552 วาย )5-/+( .mm 051 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข
 

นัอ 1 กูล ,นัอ 1 มฟโลอบสบเ้มไ :ยว้ดบอกะรป
)5-/+( .mm 506 วาย )2-/+( .mm 07 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ ้มไดานข

)2-/+( .mm 88 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ ลอบดานข

นัอ 8 าสเนาฐ ,นัอ 4 ง้คโาสเ :ยว้ดบอกะรป
)5.0-/+(.mc 041 ะลแ ,021 ,011 วาย )2-/+( .mm 61 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ าสเดานข

 )2-/+( .mm 46 งูส )2-/+( .mm 201 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ นาฐดานข

SPUS18 1,050.-G2D00097

10-07KH มฟโีกกอ็ฮดุช

กูล 1 ลอบ ,กูล 2 ลอบคัพ ,นัอ 1 ีกกอ็ฮ้มไ :ยว้ดบอกะรป
 .mc 07 ้มไดานข

)3-/+( .mm 87 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ ลอบคัพดานข
   )2-/+( .mm 86 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ ลอบดานข

ยอลลอบงว่ห น้ำ WAP-02

ำดกึฝง่ทแ น้ำ DVS-01

ำดงว่ห น้ำ DSL-02

ยอลกึมหาลปกตมกเ น้ำ BO-01

10-GA ่ีทนอืลคเรากกึฝง้คโาสเ

N10-TA นัอ 01 มฟโงอ๋ปะรกาปดุช

้ดไนักงูสมาวคอ่ต นอนวนแ อืรห งัตวนแน็ปเาสเบัรปถรามาส
นัอ 6 าสเนาฐ ,นัอ 6 าสเ :ยว้ดบอกะรป

)5-/+( .mm 016 วาย )2-/+( .mm 61 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ าสเดานข
  )2-/+( .mm 051 วาย )2-/+( .mm 09 งา้วก นาฐดานข

  

นยอลถรามาสงว่ห ้ ้ดไนืพงัต อืรห ำ
.mc 13 งูส .mc 34 งา้วก งว่หดานข

 )3-/+( .mm 001 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ ลอบดานข
  

นำดง่ทแ :ยว้ดบอกะรป ้ นัอ 2 ำ
 )2-/+( .mm 502 งูส )2-/+( .mm 24 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข

 
  

กูล 6 ลอบกูล นัอ 01 มฟโงอ๋ปะรก :ยว้ดบอกะรป
)3-/+( .mm 001 งูส )3-/+( .mm 08 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ งอ๋ปะรกดานข

  )2-/+( .mm 06 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ ลอบดานข
 
  

นำดงว่ห :ยว้ดบอกะรป ้ นัอ 2 ำ
)3-/+( .mm 221 ดานข )2-/+( .mm 541 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข

20-JH ีทนอืลคเรากกึฝาสเ

นยอลกึมหาลป ,นัอ 1 กึมหกตีท :ยว้ดบอกะรป ้ นัอ 3 ำ
)3-/+( .mm 083 วาย )2-/+( .mm 53 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ กึมหกตีทดานข

)5-/+( .mm 024 วายวยีกเอข + กอืชเ
นยอลกึมหาลปดานข ้ )2-/+( .mm 54 งูส )2-/+( .mm 501 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ ำ

B10-RM )วายงัตาข( าสเ 5 งว่หนยโดุช

10-BBB วัตงรทรากกึฝมฟโ

นัอ 6 นยโงว่ห ,นัอ 5 าสเ ,นัอ 2 งัตาข :ยว้ดบอกะรป
)5-/+( .mm 034 วาย )3-/+( .mm 13 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ งัตาขดานข

)5-/+( .mm 021 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ นยโงว่หดานข

้ดไกอืชเวายมาวคยาสบัรปถรามาส วัตงรทรากกึฝมฟโ
ขนาด 15 x 16 x 17 cm.

10-CS ยา่ขาต้ชใบบแ งอขยา้ย์สมกเ

ีทยา้ยว้ลแ นิวกนพเกนบัจนักยว่ช มุ่ลก์สมกเ
วัต 1 นิวกนพเ ,งว 1 นิวกนพเอคงอ้ลคดืยงาย :ยว้ดบอกะรป

).mm 5-/+( ..mc 71 งูส ).mm 2-/+( .mm 08 ตโ วัต 1 นิวกนพเ
  ).mc 3-/+( .mc 001 วาย วยีกเอขะต + กอืชเ

ลอบกูลยา้ยนขนักยว่ช มุ่ลก์สมกเ
มุม 4 ะลลปเ  ลปเบัจ่ีทีม ลปเ 2 ลอบ ง่ส - บัร นยโลปเ :ยว้ดบอกะรป

 กูล 1 ).mm 2-/+( mm 06 ลอบ

SC01 850.-G2D00103 409728
10-GUC นิวกนพแบัจ์สมกเ

500g. 550.-G2D00026 422024



Fighting Sport Fighting Sport

ู่ค/กอศ้มไ 2,800.-W1E80005 280051

นัอ/นขเ 4,600.-W1E80009 280105

ดั้ นัอ/ง 4,600.-W1E80007 280082

นัอ/่ลโ 6,000.-W1E80008 280099

มยีทเงันหา้ปเ 835.-J1T30001 253314
้ทแงันหา้ปเ 1,250.-J1T30002 253321

นัอ/ยาวหบาด 230.-W1E80002 280020

กระบี่ นัอ/ยาวห 320.-W1E80003 280037

ู่ค/ก็ลหเบาด 3,100.-W1E80006 280075

นัอ/งอลพ 450.-W1E80001 280013

นัอ/วา้ง 450.-W1E80004 280044

 6 oz. 2,600.-O1BA0306 240772
 8 oz. 2,750.-O1BA0308 240789
10 oz. 2,900.-O1BA0310 240796
12 oz. 3,050.-O1BA0312 240802
14 oz. 3,200.-O1BA0314 240819
16 oz. 3,350.-O1BA0316 240826
18 oz. 3,500.-O1BA0318 240833

6 oz. 1,040.-O2BC0106 240550
8 oz. 1,100.-O2BC0108 240567
10 oz. 1,170.-O2BC0110 240574
12 oz. 1,230.-O2BC0112 240581
14 oz. 1,300.-O2BC0114 240598
16 oz. 1,380.-O2BC0116 240604

Size : S, M, L 1,800.-J1T30003 253369
Size : XL 1,800.-J1T30003XL 253369

.mc 001 งูส 0 # 500.-J1T00015 253208
# 1  .mc 011 งูส 500.-J1T00005 253215

.mc 021 งูส 2 # 540.-J1T00006 253222

.mc 031 งูส 3 # 580.-J1T00007 253239
.mc 041 งูส 4 # 580.-J1T00008 253246
.mc 051 งูส 5 # 580.-J1T00009 253253

.mc 061 งูส 6 # 640.-J1T00010 253260
.mc 071 งูส 7 # 640.-J1T00011 253277
.mc 081 งูส 8 # 680.-J1T00012 253284
.mc 091 งูส 9 # 680.-J1T00013 253291

น่ผแ/.mm 01 600.-A2H50003 005074 
น่ผแ/.mm 52 1,250.-A2H50005 005098

เทควนโด้

กระบี่กระบอง ปู้สอ่ตรากะลแ ติธาสงดสแรากาฬีก ้ ณารบโ ธุวาอยว้ด วัตนักงอ
ึซ ์วตัสงันห ะหลโ ้มไน็ปเ งิรจธุวาอบบแนยีลเำทยดโ ยทไงอข ่ ธุวาอยว้ดบอกะรปง

ทั้งแบบสั้ ีบะรก วา้ง กอห บาด น่ชเิทาอ วายบบแะลแ น ่ ณรกปุอีมงัยะลแ งอลพ ์
ปบัรหำส ้ ัด ่กแ้ดไนัอ วัตนักงอ ้ ัสกอศ้มไ ่ลโ นขเ ง ้น

 .mc 09 วาย .mm 03 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ ยาวหุดสัว ยาวหบาด
ีสเดัข ้ ก็ลชเเงล ะลแ ีสงล นองดัด ยาลปงว่ช งรตดัดาลหเบัจอืม นย

กระบี่หวาย )นัอ(

)ู่ค( อืมงอสก็ลหเบาด

)นัอ( ยาวหวา้ง

ัส้มไ / กอศ้มไ ้น )ู่ค( ยาลนยีขเ่มไ 

ัส้มไอืรหกอศ้มไ ้ ้มไนอ่ทน็ปเ นขแนอ่ทกูดะรกยา้ลคะณษกัลงา่รปูรีม น
ีสปูร ่เหลี่ บัรหำสกอืชเงว่หีม .mc 7 งูส ะลแ งา้วก .mc 54 วายมย

ีท้มไีมะลแ นขแนอ่ทบักงอ้ลคกูผ ่ ปบัรหำส้วไบัจ ้ อืมนักงอ

 ”31 วายบัจมา้ด ”02 วายก็ลหเบใุดสัว อืมงอสก็ลหเบาด ัสา้คนิส* ่ ติลผง

)นัอ( ยาวหบาด

กระบี่ .mc 09 วาย .mm 81 งาลก์ยนูศา่ผน้สเ ยาวหุดสัว ยาวห
ีสเดัข ้ อืมนักีดงา่ยองันหง่รกโีมมา้ดบัจอืม ก็ลชเเงละลแ ีสงล งรตดัด นย

พลองหวาย )นัอ(

 .mc 081 วาย .mm 83 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข ยาวหุดสัว ยาวหวา้ง
ีสเดัข งรตดัด อ้ขาลหเ .mc 03 วายวา้งบใ ้  ก็ลชเเงล ะลแ ีสงล นย

ัทลคคุบ ะลเเ มยธัมก็ดเบัรหำสดานข ่วไป

าลหเ .mc 081 วาย .mm 83 งาลก์ยนูศา่ผน้สเดานข ยาวหุดสัว ยาวหงอลพ  อ้ข
ีสเดัข งรตดัด ้ ัทลคคุบะลเเ มยธัมก็ดเบัรหำสดานข ก็ลชเเงละลแ ีสงล นย ่วไป

กระบี่กระบอง / Sword and Pole Fighting มวย / Boxing

ดโนัวคทเ ีทู้สอ่ตรากทภเะรปาฬีกน็ปเดัจ้ ่ ะลแ า่ลปเอืมยว้ดู้สอ่ตน้นเ ธุวาอ้ชใ่มไ
ีท า่ลปเา้ทเ ่ ัตนักน่ลเจในส ้ ิรเก็ดเบัรหำส ่ญหใู้ผงึถนจก็ลเก็ดเ่ตแง ่ นยีรเน้ตม

ัต้ดไ ้ ึขบวข 4-3 ่ตแง ้ ีทพาภกิลคุบ วัตงรทรากนา้ดานฒัพงา้รสมิรสเยว่ช ปไน ่ดี 
ืชเมาวคดิกเ ่อมั่ าหญัปขไ้กแกัจู้รถรามาสก็ดเ้หใยว่ช บิรพวหไ้ชใกึฝ งอเวัตนใน

ืนเมา้ลกานฒัพรากยว่ช ้ดไา้นหะาพฉเ ้ มาวคีม้หใ ๆงา่ตนว่สอ่ตอ้ข ่ญหใดัมอ
 นุ่ยหดืยมาวคีม งรแง็ขแ

odnowkeaT / ้ดโนวคทเ

ปบัรหำส์ณรกปุอ .mm 3 านห ำดีส บิดงันหนขเ ้ วัตนักงอ  

ดั้ )นัอ( ยาลนยีขเ่มไ ง

เป้ ีดเ ้ดโนวคทเอ่ลา ่ยว

เป้ ีดเบบแ ้ดโนวคทเะตเมอ้ซบัรหำสา ่ยว
ืพเ นขแบักงอ้ลคยาสีม อืถบัจบบแ ่อป้ นักงอ
นงอฟุจรรบนใยาภ อืมกาจดุลหราก ้  ีดงา่ยอำ

ที่ บบแ 2 มุ้หุดสัวีม งูสนุ่ยหดืยมาวคีม
้ทแงันหะลแ UP/มยีทเงันห : กอืลเ้หใ

้ดโนวคทเวัตำลนักงอ้ปะารกเ

เกราะป้  ้ดโนวคทเวัตำลนักงอ
นงอฟมุ้ห UP มยีทเงันหุดสัว ้ำ 

ปบัรหำส ้ ะลแ วัตำลณวเิรบนักงอ
 า้ทเ ดัมห นดโรากกาจงอ้ทา้นห

นีส : กอืลเ้หใีส 2 ีม ้  งดแะลแ นิงเำ
4 ขนาด Size : S, M, L และ XL

)นัอ( ยาลนยีขเ่มไ ่ลโ

)นัอ( ยาลนยีขเ่มไ นขเ

ดั้ ีสะณษกัล .mm 3 านห ำดีสบิดงันหง ่เหลี่  ยว้ลกบากยา้ลค ง้คโวายมย
ีทีม .mc 06 วาย ่ ปบัรหำส์ณรกปุอ งัลหนา้ด้มไ บัจ ้ วัตนักงอ

 .mc 05 ดานข มลกะณษกัล .mm 3 านห ำดีสบิดงันห่ลโ
ีทีม ่ ปบัรหำส์ณรกปุอ งัลหนา้ด้มไบัจ ้ วัตนักงอ

งดแำดอค้ดโนวคทเดุช

วาขีสดัขม็ขเมอ้รพ งดแำดอค้ดโนวคทเดุช
ป 51 นิกเ่มไุยาอ ้ดโนัวคทเาฬีกกันบัรหำส ี 

ัต ดานข 6 ีม ้ 5 # ์รอบเ - 0 # ์รอบเ ดานข่ตแง

IAMS IAHT ยัมสยทไ ยวมมวน

ำดอค้ดโนวคทเดุช

ตุยาอ ้ดโนัวคทเาฬีกกันบัรหำส ำดอค้ดโนวคทเดุช ั้ง ึขีป 51 ่ตแ ้นไป 
ัต ดานข 4 ีม ้ 9 # ์รอบเ - 6 # ์รอบเดานข่ตแง

ิจมฟโน่ผแ ๊ ้ืพูปบัรหำส .m 1x1 ดานข ์วอซก ้  ้ดโนัวคทเมานส น
์คงสะรปกนเองอ้หะลแ สนเติฟงอ้ห มิยงรโ น่ลเก็ดเมานส ยวมีทวเ

 : ดานข 2 านหมาวคีม กอืลเ้หใีสีม .mm 52 ะลแ .mm 01

ิจมฟโน่ผแ ก๊ซอว์

มวย ัท้ดไน็ปเ ้  า้ทเ ะลแ า่ขเ ,กอศ ,ดัมหยว้ด ู้สอ่ตรากะปลิศะลแ นัขง่ขแรากาฬีกง
ฝรากงา่ยอู้สอ่ตรากะปลิศ้ชใยดโยากงัลำกกออรากนับุจจัป ึ มยินมาวคบัร้ดไ ยวมก

ัทบบแงัลำกกออรากน็ปเ ้ ืนเมา้ลกราหิรบ้ดไะลแ วัตง ้  นว่สกุทบบแอ ดไรากงึถปไมวร ้
ัท ยวม์ณรกปุอีม วัตนักงอ้ปีธิวู้รนยีรเ ้    ยากงัลำกกออะลแ มอ้ซกึฝ นัขง่ขแง

SNIWT ์สนิวท ยวมมวน

ืพเบบแกออ ้ทแงันหมวน ่ วัหณวเิรบ ่สใมวสู้ผงอขยัภดอลปมาวคงึถงึนำคอ
ือนว่สบักนักดิต้หใำทกูถะจมวนงอขอืม่มแ ่นๆ เพื่  ้ชใอืมอ้ขณวเิรบ บ็จเดาบรากนักงอ้ปอ

 ยา่งบัชะรก้หใบัรป ยา่งดอถะลแ ่สใมวส )orcleV( รคโลวเบบแอืมอ้ขดัรบถแ
นดานขีม ้ ัต ดานข 7 กันหำ ้งแต่ขนาดน้ กันหำ  6, 8, 10, 12, 14, 16 และ 18 oz. 
น : ีส 4 ีม ้ ำดะลแ งอืลหเ งดแ นิงเำ

 ่สใมวส )orcleV( รคโลวเบบแอืมอ้ขดัรบถแ UP มยีทเงันหมวน
 ยา่งบัชะรก้หใบัรป ยา่งดอถะลแ

นดานขีม ้ ัต ดานข 6 กันหำ ้งแต่ขนาด 6, 8, 10, 12, 14, และ 16 oz. 
น : ีส 3 ีม ้ ำดะลแ งดแ นิงเำ

บบแอืมอ้ขดัรบถแ
เวลโคร (Velcro)

ดาลหกัส



Fighting Sport Fighting Sport

ู่ค / S  1,800.-O1CA010S 243995

า่ลปเบอสะรก 1,950.-O2DB0001 242165
จ็รเำสดัอบบแ 2,300.-O2DB0003 242394

งา้ข/2-LMP 2,250.-O1EA0002 243322

งา้ข/01-LMP 2,650.-O1EA0010 244404

ูู่่ค / M  1,800.-O1CA010M 244176
ูู่่ค / L  1,950.-O1CA010L 244305

้ทแงันห 1,400.-O2CA0001 244145
มยีทเงันห 700.-O2CC0001 244138

้้ทแงันห 1,400.- O2CA0002 244152

งา้ข/้ทแงันห 1,700.-O2EA0004 243216

นัอ / M 2,800.-O1GA002M 243360
นัอ / L 3,050.-O1GA002L 243476
นัอ / LX 3,300.-O1GA002X 243537

นัอ / L,M,S 2,450.-O2ED0002 243230
นัอ / LX 2,750.-O2ED0002X 243582

นัอ/้ทแงันห 1,850.-O2EA0001 243186
นัอ/มยีทเงันห 1,150.-O2EB1001 243162

งา้ข / S 2,650.-O1EA101S 243254
งา้ข / M 2,800.-O1EA101M 243346
งา้ข /  L 2,950.-O1EA101L 243339
งา้ข / LX 3,100.-O1EA101X 243506

มยีทเงันห 850.-O2EC0001 243179

มวย มวย

ินบบแ F1-LGBT SNIWT ์สนิวท กชค็บแ ้ ม็ตเว

ินบบแ กชค็บแ ้ ป อืมอ้ขดัร citsalE งายบถแ ม็ตเว ้ ินนักงอ ้  ีด้ดไอืมว
น งดแ : ีส 3 ีม ้  กอืลเ้หใ ้ทแงันหะลแ มยีทเงันหุดสัว ำดะลแ นิงเำ

ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ

ินบบแ IAMS IAHT ยัมสยทไ กชค็บแ ้ ม็ตเว

ินบบแ กชค็บแ ้  อืมอ้ขดัร citsalE งายบถแ ้ทแงันหุดสัว ดัตว
น งดแ : ีส 3 ีม ้  กอืลเ้หใ ำดะลแ นิงเำ

ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ

ินบบแ IAMS IAHT ยัมสยทไ กชค็บแ ้ ดัตว

 .mc 58 x 53 วายดานข UP มยีทเงันหบบแ ยารทบอสะรก
น งดแ : ีส 3 ีม ้ ำดะลแ นิงเำ

ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้ ้สไดัอา่คมวร่มไงัยาคาร อ     

 .mc 58 x 53 วายดานข นอ่ลนไบบแ ยารทบอสะรก
น งดแ : ีส 3 ีม ้ ำดะลแ นิงเำ

ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้ ้สไดัอา่คมวร่มไงัยาคาร อ   
  

 นอ่ลนไ IAMS IAHT ยัมสยทไ ยารทบอสะรก

เป้ ัสอืมอ่ลา ้ งรตบบแ 2-LMP SNIWT ์สนิวท ลกาสน

เป้ ัสอืมอ่ลา ้  ้ทแงันห งรตบบแ ลกาสน
แบบสวมนิ้ บบแอืมอ้ขดัรบถแ ม็ตเว

 ่สใมวส )orcleV( รคโลวเ/ดาลหกัส
 ยา่งบัชะรก้หใบัรป ยา่งดอถะลแ

น งดแ : ีส 3 ีม ้   กอืลเ้หใ ำดะลแ นิงเำ
ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ

เป้ ัสอืมอ่ลา ้ ง้คโบบแ 01-LMP SNIWT ์สนิวท ลกาสน

เป้ ัสอืมอ่ลา ้ ินดิปเมวสบบแ ้ทแงันห ง้คโบบแ ลกาสน ้ว เพื่อระบายอากาศ
ยา่งดอถะลแ ่สใมวส )orcleV( รคโลวเ/ดาลหกัสบบแอืมอ้ขดัรบถแ

 ยา่งบัชะรก้หใบัรป
น งดแ : ีส 3 ีม ้   กอืลเ้หใ ำดะลแ นิงเำ

ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ

า่ลปเบอสะรก 1,800.-O2DD0001 242172
จ็รเำสดัอบบแ 2,150.-O2DD0002 242400

เป้ ัสอืมอ่ลา ้  ้ทแงันห ง้คโบบแ ลกาสน
ินดิปเมวสบบแ ้ว เพื่อระบายอากาศ

 รคโลวเ/ดาลหกัสบบแอืมอ้ขดัรบถแ
บัรป ยา่งดอถะลแ ่สใมวส )orcleV(

 ยา่งบัชะรก้หใ
ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ  

เป้ ัสอืมอ่ลา ้ ง้คโบบแ IAMS IAHT ยัมสยทไ ลกาสน

เป้ ัสอืมอ่ลา ้นสากล แบบตรง
แบบสวมนิ้ บบแอืมอ้ขดัรบถแ ม็ตเว

 ่สใมวส )orcleV( รคโลวเ/ดาลหกัส
ยา่งบัชะรก้หใบัรป ยา่งดอถะลแ

มยีทเงันหดสัว
น งดแ : ีส 3 ีม ้ ำดะลแ นิงเำ

ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ  

เป้ IAMS IAHT ยัมสยทไ วายยทไยวมะตเอ่ลา

เป้ ดาลหกัสบถแ งา่ลนา้ดนขแดัรยาสะลแ นบนา้ดบัจอืมีม ยทไยวมะตเอ่ลา
เวลโคร (Velcro) เพื่ บัชะรก้หใบัรป ยา่งดอถะลแ ่สใรากนใว็รเดวรมาวคอ

 ้ทแงันหะลแ มยีทเงันห : บบแ 2 ุดสัว .mc 6 x 14 x 02 ดานข
น งดแ : ีส 3 ีม ้ กอืลเ้หใ ำดะลแ นิงเำ

ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ

เป้  งา่ลนา้ดนขแดัรยาสะลแ นบนา้ด บัจอืมีม ้ทแงันห ยทไยวมะตเอ่ลา
ืพเ )orcleV( รคโลวเ/ดาลหกัสบถแ ่ ยา่งดอถะลแ ่สใรากนใว็รเดวรมาวคอ

LX ะลแ L ,M ,S : ดานข 4 ีม ยา่งบัชะรก้หใบัรป
น งดแ : ีส 4 ีม ้  ำด ะลแ งอืลหเ นิงเำ  

ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ

เป้ 2-LPK SNIWT ์สนิวท วายยทไยวมะตเอ่ลา

เป้าป้ 2-LPEB SNIWT ์สนิวท งอ้ทา้นหนักงอ

เป้าป้ IAMS IAHT ยัมสยทไ งอ้ทา้นหนักงอ

เป้าป้  )orcleV( รคโลวเ/ดาลหกัสบถแดัรยาส ้ทแงันห งอ้ทา้นหนักงอ
เพื่   ยา่งบัชะรก้หใบัรป ยา่งดอถะลแ ่สใรากนใว็รเดวรมาวคอ

LX ะลแ L ,M : ดานข 3 ีม
น งดแ : ีส 3 ีม ้ ำด ะลแ นิงเำ  

ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ

เป้าป้  )orcleV( รคโลวเ/ดาลหกัสบถแดัรยาส ้ทแงันห งอ้ทา้นหนักงอ
เพื่  ยา่งบัชะรก้หใบัรป ยา่งดอถะลแ ่สใรากนใว็รเดวรมาวคอ

LX ะลแ L ,M ,S : ดานข 4 ีม
น งดแ : ีส 3 ีม ้ ำด ะลแ นิงเำ  

ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ

XL        L         M      S
 านห x วาย x งา้วก  : eziS

S  ขนาด 16 x 33 x 5 cm.
M ขนาด 18 x 38 x 5 cm.
L  ขนาด 20 x 41 x 6 cm.
XL ขนาด 23 x 44 x 8 cm.

ินบบแ กชค็บแ ้ งายบถแ ้ทแงันห ม็ตเว
ป อืมอ้ขดัร citsalE ้ ินนักงอ ้  ีด้ดไอืมว

Size : S, M และ L 
น : ีส 4 ีม ้ ๆนือ ะลแ ำด งอืลหเ งดแ นิงเำ

ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ

นัอ / L,M,S 1,750.-O1GB0003 241816
นัอ / LX 1,950.- O1GB0003X 241816

 ยัมสยทไ ดโนวคทเ / ยทไยวมวัตำลนักะารกเ
THAI SMAI

ป์ณรกปุอ UP มยีทเงันห ุดสัว ดโนวคทเ / ยทไยวมบัรหำสวัตำลนักะารกเ ้  วัตำลบอร้ดไนักงอ
นงอฟุบนในา้ด งอ้ทา้นหณวเิรบะลแ ้ำ เพื่ ดัรยาสงัลหนา้ด กทแะรกงรแบัรงอรยว่ชอ
ืพเ )orcleV( รคโลวเ/ดาลหกัสบถแ ่  ยา่งบัรป ดอถะลแ ่สใรากนใว็รเดวรมาวคอ

LX ะลแ L ,M ,S : ดานข 4  วัตำลบักบัชะรกมาวค้หใ ะลแ
น : ีส 2 ีม ้    งดแ นิงเำ  

 มยีทเงันห IAMS IAHT ยัมสยทไ ยารทบอสะรก เป้ ัสอืมอ่ลา ้ งรตบบแ IAMS IAHT ยัมสยทไ ลกาสน



นัอ/2-GM 250.-O1K00001 241519

”31 งูส/ S 2,650.-O1JA002S 247016
”41 งูส/ M 2,800.-O1JA002M 247023
”51 งูส/ L 2,950.-O1JA002L 247030

M / ใบ 3,000.-O1HA003M 241144
L  / ใบ 3,150.-O1HA003L 241151
XL / ใบ 3,300.-O1HA003X 241182

บใ / ่ญหใู้ผ 1,250.-O2HB0001 241328
บใ / ก็ดเ 1,250.- O2HB0001B 241328

วัต / S 700.-O2L10004 245029
วัต / M 700.-O2L10005 245104
วัต /  L 700.-O2L10006 245203
วัต / LX 720.-O2L10007 245302
วัต / L3 720.-O2L10008 245401

”31 งูส/ S 2,950.-O1JA001S 244466
”41 งูส/ M 3,150.-O1JA001M 244473
”51 งูส/ L 3,350.-O1JA001L 244350
”61 งูส/LX 3,550.-O1JA001X 244558

ู่ค / L,M,S 2,700.-O4JA0001 244893
ู่ค / LX 2,900.-O4JA0001X 244909

วัต /  L 450.-O3L10006 256506
วัต / LX 500.-O3L10007 256513

มวย มวย / Boxing

ปเบบแ นอืทเะสนักกวมห ิดคางเปิด
ุดสัว น่ลเรคัมสลกาสยวมบัรหำส ม้กแ
งัลหนา้ดนบนา้ดดัรบอรคกอืชเ ้ทแงันห

ยว้ด น่นแดึย นอืทเะรกนักงอรน่ผแีม
 )orcleV( รคโลวเ/ดาลหกัสดัรบถแ

เพื่  ดอถ่สใรากนใว็รเดวรมาวคอ
ะษรีศบักบัชะรกมาวค้หใะลแยา่งบัรป

3 ขนาด : M, L และ XL 
น : ีส 3 ีม ้  ำดะลแ งดแ นิงเำ

ม้กแดิปเ 8-LGH SNIWT ์สนิวท นอืทเะสนักกวมห

ปบบแ นอืทเะสนักกวมห ิดคางปิ ฝบัรหำส นักงอ้ป์ณรกปุอ ม้กแด ึก
น่ผแีมงัลหนา้ด นบนา้ดดัรบอรคกอืชเ UP มยีทเงันหุดสัว ยวมมอ้ซ

 )orcleV( รคโลวเ/ดาลหกัสดัรบถแยว้ดน่นแดึย นอืทเะรกนักงอร
เพื่   ะษรีศบักบัชะรกมาวค้หใะลแ ยา่งบัรป ดอถ ่สใรากนใว็รเดวรมาวคอ

น : ีส 3 ีม ้ ก็ดเะลแ ่ญหใู้ผ : ดานข 2 ำดะลแ งดแ นิงเำ

ม้กแดิป IAMS IAHT ยัมสยทไ นอืทเะสนักกวมห

2-GM SNIWT ์สนิวท นัฟนักงาย

ป์ณรกปุอ ีดงา่ยอนัฟนักงาย ้ ฝบัรหำสนักงอ ึ  นัขง่ขแะลแ มอ้ซก
ปะปลิศะลแ ยทไยวมาฬีกน่ลเู้ผบัรหำส ้ ีทวัตนักงอ ่  กทแะรก อืรห ะตเรากีม

 าทเีสงายกาจำทุดสัว

 มฟโุบนในา้ด ้ทแงันหุดสัว าขยาลปีม่มไบบแ ง้ขแบันส
 งา่ลนา้ดาขดัรยาสะลแ กทแะรกงรแดลยว่ช

 า่ขเ้ตใ น้สเ 2 )orcleV( รคโลวเ/ดาลหกัสบถแ
ืพเ า้ทเอ้ขะลแ ่อป้ ืลรากนักงอ ่นไถลเลื่อน สะดวกในการ

L ะลแ M ,S : ดานข 3 ยา่งบัชะรก้หใบัรปะลแ ่สใ
น : ีส 3 ีม ้ ำดะลแ  งดแ นิงเำ  

ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ  

าขยาลปีมบบแ 2-LGS SNIWT ์สนิวท ง้ขแบันส

าขยาลปีมบบแ IAMS IAHT ยัมสยทไ ง้ขแบันส

งรแดลยว่ช มฟโุบนในา้ด ้ทแงันหุดสัว าขยาลปีมบบแ ง้ขแบันส
 )orcleV( รคโลวเดาลหกัสบถแ งา่ลนา้ดาขดัรยาสะลแกทแะรก

ิพเ า้ทเอ้ขะลแ า่ขเ้ตใ น้สเ 2 ่ ฝ้ตใดัรยาสม ่ ืพเ บัชะรก้หใา้ทเา ่อความ
ป ยัภดอลป ้ ืลรากนักงอ ่นไถลเลื่  ยา่ง้ดไ่สใรากนใกวดะสะลแนอ

 LX ะลแ L ,M ,S : ดานข 4 ีม
น : ีส 3 ีม ้ ำดะลแ  งดแ นิงเำ  

ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ

 กทแะรกงรแดลยว่ช มฟโุบนในา้ด ้ทแงันหุดสัว าขยาลปีมบบแง้ขแบันส
 า่ขเ้ตใ น้สเ 2 )orcleV( รคโลวเ/ดาลหกัสบถแ งา่ลนา้ดาขดัรยาสะลแ

ิพเ า้ทเอ้ขอืนหเะลแ ่ ีท น้สเ 2 ำดีสดืยงายม ่ ฝ้ตใะลแ า้ทเอ้ข ่ บัชะรก้หใา้ทเา
ป้ ืลรากนักงอ ่นไถลเลื่อน เพื่  ยา่ง้ดไ่สใรากนใกวดะสะลแ ยัภดอลปมาวคอ

 LX ะลแ L ,M ,S : ดานข 4 ีม
น : ีส 3 ีม ้  ำด ะลแ งดแ นิงเำ

* ัสนอ่กีสบอสจวรต ่งซื้อ

กางเกงมวยไทย

กางเกงมวยไทย ปั ัทยากงัลำกกออะลแยวมกชบัรหำส ยทไยวมก ่วไป
ืพเ งา้วกาข ่อการเคลื่อนไหวที่  ม่รา้ผกาจติลผ ยาบส่สใ วัตงอ่ลค

 LX ะลแ L : ดานข 2 กอืลเ้หใีสยาลหีม
ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ

กางเกงมวยไทย THAISMAI ปั  ยวมกชบัรหำส ยทไยวมก
ัทยากงัลำกกออะลแ ่ ืพเ งา้วกาขบบแ ปไว ่อการเคลื่อนไหวที่ วัตงอ่ลค

 L3 ะลแ LX ,L ,M ,S : ดานข 5 ีม นาทนท ม่รา้ผกาจติลผ ยาบส่สใ
น : ีสบัลสนทโ 4 ีสีม ้  ำด ะลแ วาข งดแ นิงเำ
ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ

Fighting SportFighting Sport

นัอ / M 950.-O1GB501M 241281

นัอ/บึทบัจะรก 250.-O1G50002 240079

นัอ/1-GM 320.-O1K00002 241502

1-SPG SNIWT ์สนิวท ยทไยวมบัจะรก

 ยทไยวมบัจะรก

ป์ณรกปุอ ยทไยวมบัจะรก ้ ฝบัรหำสนักงอ ึ ีทนัขง่ขแะลแ มอ้ซก ่  ญัคำส
ปะปลิศะลแ ยทไยวมาฬีกน่ลเู้ผบัรหำส ้ ีทวัตนักงอ ่ มยีนเิมูลอกาจำทุดสัว ะตเรากีม

นงอฟมุ้หบอข ้ทแงันหมุ้ห ้  L ะลแ M : ดานข 2 ีม ำ
น : ีส 3 ีม ้  ำดะลแ งดแ นิงเำ

ป์ณรกปุอ ยทไยวมบัจะรก ้ ฝบัรหำสนักงอ ึ มอ้ซก
ีทนัขง่ขแะลแ ่ ยทไยวมาฬีกน่ลเู้ผบัรหำส ญัคำส

ปะปลิศะลแ ้ ีทวัตนักงอ ่ ะตเรากีม
งันหมุ้หมยีนเิมูลอกาจำทุดสัว

1-GM SNIWT ์สนิวท นัฟนักงาย

ป์ณรกปุอ ีดงา่ยอนัฟนักงาย ้ ฝบัรหำสนักงอ ึ นัขง่ขแะลแมอ้ซก
ปะปลิศะลแ ยทไยวมาฬีกน่ลเู้ผบัรหำส ้ ีทวัตนักงอ ่  กทแะรกอืรห ะตเรากีม

 งายกาจำทุดสัว

นัอ /  L 1,100.-O1GB501L 241298

นัอ/ยวมลคงม 440.-O2K15001 240093

นัอ/ ีส 1-KM 540.-O1K15001 241236
นัอ/ยาล 2-KM 640.-O1K15002 241229

ู่ค/ 1-JP 580.-O1K10001 241366

ืพเ ะษรีศมวส้้ชใ ยทไยวมกันลคงม ่ มอ้ซกึฝ้ชใบัรหำส ูรค้วหไีธิพอ
ึข นัขง่ขแะลแ ้ ้ดไดานขบัรปงว่ห ีดพาภณุคนอ่ลนไกาจำทุดสัว ยวมกชน

ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ

มงคลมวยไทย THAISPORTS

KM SNIWT ์สนิวท ยทไยวมลคงม

ะษรีศมวส้้ชใ ยทไยวมกันลคงม
เพื่  มอ้ซกึฝ้ชใบัรหำส ูรค้วหไีธิพอ

ึข นัขง่ขแะลแ ้นชกมวย 
 ีดพาภณุคนอ่ลนไกาจำทุดสัว

้ดไดานขบัรปงว่ห
ัสนอ่กีสบอสจวรต ่งซื้อ

1-JP SNIWT ์สนิวท ดยีจเะรป

นบนา้ดนขแงวบอร่สใมวส้ชใ ยทไยวมดยีจเะรป
ิรเรากนอ่กยวมำร ูรค้วหไีธิพนใ ่มชกมวยไทย

้ดไดานขบัรปงว่ห
ัสนอ่กีสบอสจวรต* ่งซื้อ

M / ใบ 3,000.-O1HA001M 241113
L  / ใบ 3,150.-O1HA001L 241137
XL / ใบ 3,300.-O1HA001X 241175

ม้กแดิป 3-LGH SNIWT ์สนิวท นอืทเะสนักกวมห

ปบบแ นอืทเะสนักกวมห ิดคางปิ น่ผแีมงัลหนา้ด นบนา้ดดัรบอรคกอืชเ ้ทแงันหุดสัว ม้กแด
ืพเ )orcleV( รคโลวเ/ดาลหกัสดัรบถแยว้ดน่นแดึย นอืทเะรกนักงอร ่ ว็รเดวรมาวคอ
 ,M : ดานข 3 ีม ะษรีศบักบัชะรกมาวค้หใ ะลแ ยา่งบัรป ดอถ ่สใรากนใ L และ XL

น : ีส 3 ีม ้   ำดะลแ งดแ นิงเำ  

มวย
าขยาลปีม่มไบบแ 4-LGS SNIWT ์สนิวท ง้ขแบันส บถแบบแ IAMS IAHT ยัมสยทไ ยวมงกเงาก
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