Arm
ผมเคยเปนนักกีฬาและผมชอบการเคลื่อนไหว ไมชอบอยูนิ่ง ผมรูสึกวาการที่ทําใหตัวเองแข็งแรง
จะนําไปสูการดูแลหรือชวยเหลือผูอื่นได และผมสามารถใชความชํานาญแลประสบการณที่มี ชวย
เหลือคนรอบขางใหมีชีวิตทางกายภาพใหดีขึ้นไดดั่งคําที่กลาวไววา “สุขภาพที่ดี นํามาซึ่งชีวิตที่ดี” มา
เทรนกับผม...ผมรออยู
I was an athlete. I am really into body movement. It makes me feel
like I am stronger and leads me to be able to take care of other
people. Moreover, I can use my experiences and specialty to help
other people have better physical health. Good health makes good
life. See you guys!

Fiat
ผมเปนคนที่ชอบออกกําลังกาย และเปนนักกีฬาตั้งแตเด็ก จนโตขึ้นมาทางสายกีฬาไดประสบความ
สําเร็จในเสนทางนี้มาในชีวิต และเรียนรูวาการออกกําลังกายมีอุปสรรคอยางไร เปาหมายที่เราตั้งไว
จะไปถึงไดหรือไหม ตองแกปญหาและตองการตัวชวยอยางไรเพื่อใหเราประสบความสําเร็จ รวมถึง
ตอนนี้ที่ผมไดมาเปนเทรนเนอรดูแลทุกทานเพื่อใหไปถึงเปาหมาย ผมไดจบการเรียนรูเทรนเนอร
โดยตรงจากสถานบัน FIT THAILAND ศึกษามาอยางตอเนื่องและเรียนรูถึงโปรแกรม เปาหมาย
และการเซฟไมใหเกิดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ณ ตอนนี้ผมไมตองการอะไรนอกจากการไดทําให
ทุกทานมีสุขภาพและรูปรางที่ดีขึ้น แคนั้นผมก็ดีใจแลวครับ
I am a person who likes to exercise. and was an athlete since
childhood. Until growing up in sports, has been successful in this
path in life and learn about the obstacles of exercise will the goals
we set be reached? How to solve problems and need help for us to
succeed? Including now that I have become a trainer to take care of
everyone to reach the goal. I have completed my training as a
trainer directly from FIT THAILAND. I have continued to study and
learn the programs, goals, and safeguards to avoid the risk of injury.
At this point, I want nothing but to keep everyone healthy. and
better shape That is it, I am happy.

Jib
ผมมีแรงบรรดาลใจและหลงไหลในการออกกําลังกายมาตั้งแตเด็กจนถึงปจจุบัน นั่นจึงเปนสาเหตุ
ที่มาเปนเทรนเนอร และผมยังรูสึกวาผมชอบที่จะชวยเหลือใหคนมีรูปรางที่ตัวเองพอใจ เสริมสราง
บุคลิกภาพที่ดี และมีสุขภาพที่แข็งแรง ความถนัดของผมคือWeight training/ Recovery &
Stretch/ Pilates
I am aspired to become a physical trainer. Since I was a teenager, I
have always been enthusiastic about physical exercise. I am
passionate about helping people getting into shape, gaining their
goal figure, accomplish their ideal personality as well as staying
healthy and feeling content with themselves. My forte is Weight
training, Recovery and Stretching exercise and Pilates.

Mameaw
การลงทุนที่ไมขาดทุน คือ การลงทุนในสุขภาพตัวเอง เพราะเหมี่ยวเชื่อวา ในโลกนี้ไมมีอะไรที่เปนไป
ไมได การที่เรามีตนทุนสุขภาพที่แข็งแรง มันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนๆหนึ่งใหดีขึ้นอยางเห็นไดชัด
หากคุณอยากเปลี่ยนชีวิต คุณตองเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุดกอน นั่นคือ รางกายของคุณเอง ดวย
ความสามารถและความถนัดที่เหมี่ยวมี ไมวาจะเปนทางดานเวทและฟงกชั่นนอลเทรนนิ่ง พิลาทิสรี
ฟอรมเมอร และการเทรนเพื่อปองกันภาวะออฟฟศซินโดรมและอาการปวดหลัง จะชวยใหคุณมี
สุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอยางแนนอน เพราะฉะนั้นใหเหมี่ยวไดเปนผูชวยของคุณในทุกๆวันนะคะ แลว
เจอกัน
“If you invest in your health, you’ll never loss.” I believe that nothing
is impossible. Healthy body can obviously change your life. Starting
to achieve from small part – yourself. I am confident to present my
abilities and skills such as Weight and Functional training, Reformer
Pilates and Office syndrome and Lower back prevention help you
get stronger. Let me be your assistant to achieve your goal. Cannot
look forward to seeing you!

Nuch
"ความรูที่ถูกตอง เทคนิคและเบสิคติดตัว ฝกอยางเหมาะสม ผลลัพธที่ไดดังใจ สนุกกับการฝกทุก
ครั้ง ไปกับนุชคะ”
ฉันถูกฝกมาหลายปในฐานะนักกีฬายกนํ้าหนักทีมชาติไทยและสําเร็จการศึกษาในดานวิทยาศาสตรการ
กีฬา ฉันรูวามันยากขนาดไหนในการเริ่มออกกําลังกาย และพัฒนาตัวเองในการออกกําลังกาย ฉัน
ตองการที่จะเปนผูกระตุน หรือสรางแรงบันดาลใจ ฉันตองการที่จะแบงปนความรูที่ถูกตอง เทคนิค
ที่ดีและปลอดภัยใหกับลูกคาทุกทานและชวยใหลูกคาบรรลุเปาหมาย ฉันเชื่อวาถาลูกคาของฉันมีพื้น
ฐานและเทคนิคที่ดีจะชวยใหเขาประสบความสําเร็จงายขึ้นและไมบาดเจ็บฉันจะรูสึกภูมิใจและยิ้มไดทุก
ครั้งเมื่อมีคนอื่นๆชื่นชมลูกคาของฉัน ทาสวยเวลาที่ฝกหรือรวมเลนคลาสออกกําลังกาย
"Right knowledge, Good basic & technique, Training smart, Get the
result as you wish, enjoy & have fun every session with me!"
I was trained many years as a Thailand national weight-lifting athlete
and graduate in Sports science. I know how hard it was to start
exercise. I want to be an Inspiration list or a Motivator. I want to
share my good and safety technique from the beginning to advance,
a right knowledge to the others and help them to reach their goals. I
realize that if my clients have a good basic and techniques they will
not injured and easier to get achievement. I will be proud and smile
when the others see my clients do a right pose in training or join a
group exercise class.

Ka Ti
"สวัสดีคะ กะทิ เทรนเนอรสาขาเอมไพร ทาวนเวอร ไดมีแรงบันดาลใจชวยเหลือผูคนรักการออก
กําลังกายหรือมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพใหประสบความสําเร็จในสิ่งที่พวกเขาตองการ ถาไดเห็นสิ่งที่
พวกเขาประสบความสําเร็จแลวยิ่งทําใหเราดีใจไปพรอมๆกับพวกเขา สวนตัวกะทินั้นถนัดในเรื่อง
ของการ Rehab, Stretching, Women health Functional training, Fat loss,
weight training and Boxing "การออกกําลังกาย คือ เรื่องสนุก" มาสนุกพรอมกันนะคะ
"Hi, I am Kati - a Fitness professional from Virgin active Empire
Tower branch. I feel passionate when I could help people who
love- exercising or who has health concerns to achieve their
goals. This make me happier. I am good rehabilitation and
stretching as well as functional training, weight/fat loss, Exercise
is fun, so let’s get some fun!

Copter
สําหรับตัวผมเอง เปนคนที่เลนกีฬาเปนนักกีฬามาตั้งแตเด็ก จึงมีความชอบและรักในการออกกําลัง
กาย เพราะการที่เราไดเลนกีฬาและออกกําลังกายอยูเปนประจํา มันทําใหเรามีสุขภาพที่ดี และมี
บุคลิกภาพที่ดี ผมจึงสนใจอยากจะเรียนรูศึกษาเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ถูกตอง เพื่อที่จะนํามา
ปรับใชกับตัวเอง และสามารถสอนผูอื่นได เชน สอนใหเขารูวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตองและไม
บาดเจ็บ สามารถไปถึงเปาหมายไดอยากปลอดภัย อยากใหทุกคนหันมารักตัวเองรักสุขภาพตัวเอง
เพราะเราไมรักตัวเองแลวเราจะสามารถไปรักคนอื่นไดอยางไร " ถาเราหยุดที่จะสู เราแพโดยทันที
แตตราบใดที่เรายังสู วันหนึ่งเราจะชนะได " ก็เหมือนกับการออกกําลังกาย ถาเราไมยอมแพ เราก็จะ
ไปถึงเปาหมายได
As I was an athlete who has passion and love in sport, playing sport
and exercising everyday help improve physical conditions and body
postures. I chose studying in Sport Science to improve my
knowledge in all exercises, to help others reach their goals and for
others to exercise correctly without injuring themselves. I believe in
this motto “if you stop trying, you will lose immediately but if you
keep trying one day you will earn it.” Like exercise, if you keep
exercising one day you will be able to reach your goal. Never Give
Up!

Momentum
" ผมเปนคนที่ชื่นชอบการออกกําลังกาย เพื่อความสนุก ผอนคลาย และเพื่อพัฒนารูปรางของตัว
เองใหดูดี ในปจจุบันก็ไดทําในสวนของการเปนผูฝกสอนใหผูอื่นออกกําลังกาย ผมรักที่จะสอน ชอบ
ที่จะเห็นผูอื่นไดออกกําลังกายไดอยางถูกตอง สนุกสนาน และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือไดเห็นผลลัพธ ผม
จึงอยากจะแบงปนความรูและประสบการณที่ผมมีใหกับสมาชิกทุกทานครับ “อยาหยุด จนกวาคุณ
จะสําเร็จ”
I am a person who likes to exercise. For fun, relaxation and to
develop your own body to look good. Now, I'm doing the part of
being a trainer for others to exercise. I love to teach and love to
see others doing the right exercises, having fun, and most
importantly seeing results. So I want to share my knowledge and
experience with all members.
“Don't stop until you succeed.”

Ton
สวัสดีครับ ผมเปนเทรนเนอร ผมเคยเปนนักกีฬาระดับชาติ และจบวิทยาศาสตรการกีฬาโดยตรง
ผมรู ผมเขาใจ ผมพรอมที่จะถายทอดวิธีการออกกําลังกาย และแชรประสบการณที่มีทั้งผมใหกับ
คุณ ขอแคคุณ เชื่อมั่น และตั้งใจ แลวผมจะพาคุณไปถึงเปาหมายอยางแนนอนแลวพบกันนะครับ
Hello, I'm a trainer. I used to be a national athlete. And I graduated
directly from sports science. I know, I understand. I'm ready to
convey how to exercise. And share my experiences with you. As
long as you have faith and determination, I will definitely lead you to
your goal. See you later.

Kaiser
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนสิ่งที่ผมชื่นชอบตั้งแตเด็กๆ ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจที่จะเรียนรู
มันอยางเต็มที่ ผมรูวาทุกๆ คนตองการมีสุขภาพที่ดีแตจะออกกําลังกายยังไง ไมใหไดรับบาดเจ็บใน
ขณะที่มีความสุขแลวมีประโยชนในการออกกําลังกายแตละครั้ง จะเห็นไดวาการเลือกการเลนกีฬา
หรือการออกกําลังกายเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะรางกายของแตละคนไมเหมือนกัน ดังนั้น ผมจึงอยาก
เห็นผูคนไดมาออกกําลังกายกันอยางปลอดภัยและมีความสุข ผมแนะนําวา กอนที่จะออกกําลังกาย
คุณควรที่จะไดมีการพูดคุยกับเทรนเนอรหรือนักกายภาพบําบัด เพื่อดูแลความเหมาะสมในการออก
กําลังกาย ผมรูวา ผูที่มาออกกําลังกายตองการที่จะมีรางกายที่สวยงาม มันจะเกิดขึ้นได ถาคุณมี
การวางแผนการออกกําลังกายในแตละวันอยางชัดเจน
ความฝนของคุณที่จะมีรูปรางที่ดีจะเปนจริงแนนอน ถาอยูภายใตการดูแลของผม
Playing sports and exercise have been my passion since I was
young. So I decide to concentrate on this way. Everyone wants to
be healthy. But how to exercise without injury and how to
exercise with fun and have benefits. Apparently, when choosing a
sport or exercise routine, it’s important to consider your body
type, no one-size-fits-all answer. So, I love to see people working
out safely and having fun. Before you begin an activity, talk with
your trainer or physical therapist. They’ll go over all of this with
you.
I understand the intentions of people to have a perfect figure.
Your body challenge gives you step-by-step instructions for one
simple exercise a day to help you build your own personal
movement routine. Your dream will come true with me.

Fon
สวัสดีคะ เทรนเนอร นํ้าฝน นะคะ ฝนเองเลนกีฬามาตั้งแตอายุ 12 รักและหลงไหลในการออกกําลัง
กายมาตั้งแตเด็กจึงเลือกที่จะศึกษาตอทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา โดยจบจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ฝน เคยมีประสบการณกับตัวเองหลายเรื่อง เชน การลดนํ้าหนัก ลดไขมัน เพิ่มกลามเนื้อ และการ
ออกกําลังกายในขณะตั้งครรภ ยิ่งทําใหรูวาการออกกําลังกายเปนสิ่งสําคัญมาก ทํากับตัวเองแลว
เห็นผล 100 %
ฝนจึงอยากมาสงตอความสําเร็จในดานการออกกําลังกายและนําพาคนที่มีเปาหมายเดียวกันไปสู
ความสําเร็จดวยกันคะ
Hi, I’m Fitpro Namfon. I play sports since I was 12 years old and I
always have passion with exercising that’s why I decided to continue
my study in Sport science, Chulalongkorn University. I experienced
many stories myself such as weight loss, fat loss, muscle gain
including maternity exercising which make me realize how
important of exercise is. So, I’d like to share my experience and be a
part of your successful in exercising.

BenZ
สวัสดีครับ ผม ฟตโปร เบ็นซ ครับ หากคุณกําลังมองหาผูฝกสอนทางดานการออกกําลังกายอยู
ผมคือคนคนนั้น ผมจะเปนผูดูแล และเปนที่ปรึกษาทางดานการออกกําลังกายใหกับคุณอยางมือ
อาชีพ เพื่อใหคุณประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมืออาชีพ
“เราจะฝกไปดวยกันอยางมืออาชีพ”
ผมเปนเด็กอวนที่ชอบเลนกีฬาและออกกําลังกายมีการพัฒนาตัวเองมาถึงทุกวันนี้ ตอยอดมาเปน
อาชีพที่ผมรัก ผมดีใจและมีความสุขที่ไดชวยเหลือแนะนําทุกๆคนในเรื่องการออกกําลังกาย เพื่อให
ไดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัยในการออกกําลังกาย แลวเจอกันครับ.
Hello, I’ m Benz if you are looking for the best fitness trainer
“This is me”. I will help planning your exercise as a consultant to
you so that you can achieve the goals set as professionally.
“Well, will be train like a professional”
I’m a fat boy who likes to play sports and exercise and had
developed myself to this day grow into a career I'm glad to help
guide everyone in their exercise for maximum efficiency and
safety in exercise. See you soon.

F
ผมชอบและหลงไหลในการศึกษาพัฒนาการทางรางกายของตัวเองดวยรูปแบบการออกกําลังกาย
รูปแบบตางๆตามเปาหมายที่ผมตั้งไวจนสําเร็จ ผมจึงอยากเชิญชวนคนที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงตัว
เองแลวกาวไปขางหนาดวยกัน ชวยกันใหไปถึงเปาหมายในการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกาย จิตใจ ให
สําเร็จไปดวยกัน ผมเชื่อ ผมทําได ทุกคนก็ทําได
I love and passionate about studying my physical development with
the different exercises to achieve my goals.
So, I would like to invite everyone who are ready to change
themselves and move forward together. Let’s help each other to
reach the goal for transforming the body and mind to be successful
together.
I believe I can do, everyone also can do it!!!

Gun
การมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยูกับหลายๆปจจัย ไมวาจะเปน การรับประทานอาหารที่ดี การพักผอนที่เพียง
พอ การออกกําลังกายที่เหมาะสม และในปจจุบันนี้มีการออกกําลังกายที่หลากหลาย ซึ่งผมเองถนัด
ในสวนของ Weight training , Functional training และ Circuit training ดวย
ประสบการณการเปนเทรนเนอรมา 6 ป ผมเขาใจถึงความตั้งใจของคนที่มีเปาหมาย หากคุณมี
แผนการที่ชัดเจน และทําอยางมีวินัย มีความตอเนื่อง คุณสามารถไปถึงเปาหมายของคุณแนนอน
Being in good health depends on many factors such as eating well,
getting enough rest, proper exercise. Today there are a variety of
exercises, which I am good at is Weight training, functional training,
and Circuit training. With 6 years of experience as a trainer, i
understand the intentions of people with goals. If you have a clear
plan and do with discipline, consistency. You can definitely reach
your goal. Let us do it!!

Peun
สมัยเด็กๆผมเชื่อวาทุกคนตองเคยรูสึกวาเราเกิดมาเพื่อทําอะไรบางสิ่ง ผมโชคดีที่ผมพบเจอสิ่งนั้น
ผมอยูกับการออกกําลังกายมาตั้งแตอายุ 7 ขวบ จนตอนนี้ผมพัฒนาตัวเองมาเปนผูฝกสอนสวน
บุคคล ดวยประสบการณที่สะสมมา ทําใหผมมีความชํานาญในการออกแบบโปรแกรมใหเหมาะสมกับ
แตละบุคคล ไมวาจะเปนการสรางกลามเนื้อ ลดไขมัน พัฒนาทักษะการดานกีฬา หรือการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ผมไมเคยหยุดที่จะเรียนรู พัฒนาและรับฟงสิ่งใหมๆอยูเสมอ ผมหวังวาผมจะมีโอกาสได
ถายทอดความรู และประสบการณตางๆที่ผมมี มาจุดประกายใหคุณ!!!
As a kid, I believed everyone had to feel like they were born to do
certain things. I was fortunate enough to have found it. I have been
exercising since I was seven years old and today, I can proudly call
myself a personal trainer who is gained lots of experience, making
me an expert in tailoring program design for everyone, whether it be
to build muscle, reduce fat, develop athletic skills, and improve
quality of life. I have always been thriving to develop and better
myself through more education and be up to date with new
information. I hope to have the opportunity to share my knowledge
and experience that could light a spark in you!!!

BB
ผมเปนนักกีฬาตั่งแตเด็ก ผมชอบเลนกีฬา ชอบมีกิจกรรม ตาง ๆ ผมเลยเลือกมาเปนเทรนเนอร
เพื่อที่จะไดแนะนําวิธีการออกกําลังกายใหกับผูที่สนใจจะออกกําลังกายแตไมคอยมีประสปการณใน
การออกกําลังกายใหเคาไดออกกําลังกายไดถูกตองและถูกวิธี
I am athlete since childhood. I like to play sports and activities so
much, so I choose to be a Fitness trainer. To help and recommend
for those who are interested in exercising but have little experience
and correctly exercise with well result.

Ton
การออกกําลังกายสําหรับผม มีความสําคัญอยางมากตอการใชชีวิต เพราะผมเชื่อเสมอวาการมี
สุขภาพที่ดี นํามาซึ่งชีวิตที่ดี และผมยินดีที่จะชวยเหลือในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆของคุณ ทุกๆคน ผม
รูวาการเริ่มมันยาก แตผมเขาใจและพรอมที่จะชวยเหลือใหการเริ่มตนนั้นมันงายขึ้น เพื่อใหทุกคนมี
คุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น มาเริ่มการเปลี่ยนแปลงนั้น ไปดวยกันนะครับ
Exercise affects directly with human’s body and soul. I believe that
good health justifies good life. That’s why I am happy to help
making your way of living better through the physical training. I
understand that it is really hard to start working out routinely. But I
will make it fun and easy for you. Let’s start and see a better you
together, right here, right now.

Snooker
คุณพรอมเรียนรูสิ่งใหมและพรอมที่จะมีสุขภาพดี รูปรางที่ดีจากการออกกําลังกายหรือยัง? ผมมี
ความยินดีที่จะชวยสรางประสบการณการออกกําลังกายที่ดีของคุณใหไปสูเปาหมายดวย เทคนิคที่
ใหมๆ การฝกที่ปลอดภัย การกินอยางถูกหลักโภชนาการ การวางแผนการฝกที่มีประสิทธิภาพ รวม
ถึงเสริมสรางแรงจูงใจใหกับคุณ ผมขอแคใหคุณมีวินัยมีความตั้งใจ และเชื่อมั่นในคําแนะนําของผม
ผมมั่นใจที่จะทําใหคุณไดรับผลลัพธที่ดีที่สุดอยางแนนอน!
Are you ready to learn something new and ready to have a healthyhot body from the workouts? I am glad to support you through the
exercise experience and reach your goal with up-to-date techniques,
safe workout programs, nourishing meals, efficient training plans,
including increasing motivation. You just need to stay disciplined
and focused with my guidance, I am sure you will achieve the best
results!

Happy
สวัสดีครับผมแฮปปเปนคนมีวินัยในการออกกําลังกาย เพื่อสงตอสิ่งดีๆใหกับสมาชิกและเปนแบบ
อยางที่ดีทําใหมีแรงจูงใจในการออกกําลังกายซึ่งกันและกัน แฮปปเปนคนสนุกสนานไมตองกลัววา
จะเบื่อการดูแลสมาชิกในมุมมองแฮปป คือ การดูแลคนในครอบครัวที่ตองใสใจเปนพิเศษ เชน ความ
ปลอดภัย ทําการบานกอนเทรนนิ่ง ซึ่งสมาชิกทุกทานสามารถเขามาเปนครอบครัวในการออกกําลัง
กายกับแฮปปได. แฮปปพรอมทําใหโปรแกรมการออกกําลังกายของคุณออกมาดีที่สุด สนุกที่สุด
#ยิ้มแบบแฮปป
Hello, I'm Happy. I am a disciplined person in exercising. To pass on
good things to members and be a good role model to motivate each
other to exercise. Happy is a fun person, not afraid to be bored.
Taking care of members in a happy perspective is taking care of
family members that require special attention, such as safety, doing
homework before training. All members can join as a family to
exercise with Happy. Happy is ready to make the exercise program
in the best training, the most fun. #happy smile.

Fah
ฟาเปนเทรนเนอรจบจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเปนครูสอนพิลาทิสรีฟอรมเมอรจบมาจาก
สถาบัน Body Tree Academy ชวงเวลาวางหลังเทรนฟาชอบเลนโยคะ พิลาทิสสําหรับกลุม
ออฟฟศซินโดรม ปนผาจําลอง ออกกําลังกายปนกน การออกกําลังกายดวยการเคลื่อนไหวแบบใช
นํ้าหนักตัว และอาหารอรอยๆคะ เชื่อเถอะฟาเปนคนที่รักการกินคนหนึ่งเลยคะ คนสวนใหญจะโฟกัส
ที่การนับแคลลอรี่มากเกินไป เพื่อที่จะสําเร็จเปาหมายดานสุขภาพรางกาย ทวาการที่จะไปถึงจุดที่ดี
ที่สุดของตัวเราเองนั้น ไมเพียงแคคุณจะรูสึกมีพลังมากขึ้นในแตละวัน ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น รางกาย
ที่แข็งแรงกวาเดิม การเคลื่อนไหวรางกายที่ดีขึ้น แตยังรวมถึงการมีความสุขกับอาหารที่คุณเลือก
และไลฟสไตลที่ดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้คือผลของการทาทายการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอของคุณคะ
ฟามั่นใจนะคะวาพวกเราจะกาวผานมันและมีความสุขกับผลลัพธไปดวยกันนะคะ “คุณทําได แคเชื่อ
ในตัวคุณเองคะ”
Hi, my name is Fah. I qualified as a Fitness Professional from
Chulalongkorn University and a Pilates Reformer instructor from
Body Tree Academy. When not training I enjoys Yoga, Pilates for
office syndrome, rock climbing, booty workouts, body weight
movement training and yummy food. Trust me I am a food lover.
Often, people are too focused on intake calories to reach their
fitness goals. However, to be the best version of yourself. Not only
have you more energy throughout your day, more self-confidence,
stronger body, better mobility but also your happiness with food
choice and healthy lifestyle. All of them are overlooked ways of
making progress with your training routine. I am sure we will get
through this and enjoy the results together. “You can do it believe in
yourself.”

Jeff
สวัสดีครับผมเทรนเนอรเจฟจากสาขาสยาม ผมมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนารางกาย ไมวาจะเปน
นักกีฬา เพิ่มกลามเนื้อ เปลี่ยนแปลงรูปราง ลดนํ้าหนัก ผมชอบที่จะเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดี ไมวาคุณ
จะมีเปาหมายในการออกกําลังกายแบบไหน ผมพรอมพาไปสูจุดหมายนั้น แลวเรามาสนุกไปดวยกัน
นะครับ
Hello, I am Trainer Jeff from Siam branch. I specialize in body
development. whether an athlete increase muscle change in shape,
lose weight, I love to see everyone in good health. No matter what
kind of fitness goals you have. I am ready to take you to that
destination. Then let us have fun together.

Q
"จุดเริ่มตนของการเปนเทรนเนอรมาจากที่ผมอยากนําความรูในสายอาชีพนี้ไปดูแลคนในครอบครัว
และอยากสงตอสุขภาพที่ดี ผมมีความสุขกับการสอน และใหกําลังใจคนรอบขางใหพวกเขามีสุขภาพ
ที่ดีขึ้นอยางถูกวิธี ประสบความสําเร็จในเปาหมายที่ตั้งใจไว เพราะผมเชื่อวาการสงตอพลังบวกเหลา
นี้ จะเปนแรงผลักดันจากใจสูกายใหเราไดพัฒนาไปรวมกัน ผมถนัดในเรื่องของWeight
training, Functional training, Fat Loss and Nutrition ดังนั้นอยารอชา การออกกําลัง
กายไมใช เรื่องยาก เพียงแคเราเริ่มตน! ผมพรอมจะผลักดันคุณไปดวยกัน!"
Being in good health depends on many factors such as eating well,
getting enough rest, proper exercise. Today there are a variety of
exercises, which I am good at is Weight training, functional training,
and Circuit training. With 6 years of experience as a trainer, i
understand the intentions of people with goals. If you have a clear
plan and do with discipline, consistency. You can definitely reach
your goal. Let us do it!!

Non
ดวยประสบการณกวา 5,000 เซสชันในฐานะผูฝกสอนสวนบุคคลโดยเริ่มตั้งแตป 2015 ถึง
ปจจุบัน ผมไดแนะนําลูกคาของผมผานเปาหมายตางๆ ตั้งแตการลดไขมัน การเพิ่มกลามเนื้อ ไป
จนถึงการสรางความแข็งแรง ผมมั่นใจวาการออกกําลังกายเปนเรื่องงายสําหรับทุกคน และผมเชื่อ
วาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวยการออกกําลังกาย
With the experience of over 5,000 sessions as a personal trainer
starting back in 2015 to present, I have guided my client through
many different goals ranging from fat loss, muscle gain, to strength
building. I’m confident in demonstrating that exercise is easy for
everyone, and I believe that everyone has the right to better quality
of life through exercise.

Game
"สวัสดีครับผมชื่อเกม ผมชอบเห็นผูคนมีความสุขในการออกกําลังกาย ไมวาเปาหมายของคุณจะ
เปนอยางไร ทั้งการลดนํ้าหนัก เพิ่มมวลกลามเนื้อ พัฒนาความแข็งแรง ฟนฟูอาการออฟฟศซินโด
รม ตลอดจนพัฒนาความสามารถทางดานกีฬา ดวยประสบการณจากการเรียนวิทยาศาตรการกีฬา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งยังไดรับ Certificate Personal Trainer จาก
American Council on Exercise รวมถึงประสบการณการสอนที่มากกวา 5 ป ทําใหผม
มั่นใจวาจะทําใหคุณสนุกกับการออกกําลังกายและสําเร็จกับทุกเปาหมายที่คุณตั้งใจไวไดอยาง
แนนอนครับ “ทําในสิ่งถูกตอง ไมใชเพียงเพราะมันดูงาย”
Hello my name is Game, I love to see everyone happy with workout.
No matter what your goals are lose fat, increase muscle mass,
improve strength, rehabilitation from Office syndrome and improve
sport performance.
With experience of learning sport sciences from Srinakharinwirot
university and Certificate Personal Trainer from American Council on
Exercise (ACE®)
I’m confident that you will enjoy your workout and achieve all your
goals.
“Do what's RIGHT, not what's EASY.”

Tangmo
ยินดีตอนรับสู การเปลี่ยนแปลงครั้งใหมนะคะ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่เล็กนอย หรือ จะกาว
ขามขีดจํากัดใหญๆ นั้นก็มักจะตองมีจุดเริ่มตนเสมอ พวกคุณพรอมจะใหเราชวยเริ่มตน การออก
กําลังกาย ที่บางครั้งมันอาจจะยาก,มันไมสนุก เราจะมาเปลี่ยนเปนความสุขและสนุกไปกับการออก
กําลังกาย เพื่อควบคูไปกับการใชชีวิตแบบ New normal
ไมวาจะลดนํ้าหนัก เพิ่มกลามเนื้อ กระชับสัดสวน ยืดเหยียด โยคะ ไปกับโปรแกรมการออกกําลังกาย
สนุกๆไปกับ แตงโมนะคะ
Are you ready for the transformation you’ve been looking for? I’m a
qualified fitness personal trainer that can help you get fit, gain
confidence, and smash your goals. I can personalize the workout
plans that tailor to your need and start working towards your goals.
I understand that exercise can be daunting at the beginning. But
with my help, we can make it fun and integrate it with your daily
routine.I look forward to working out with you!'

Oat
"สวัสดีครับ ผมโอด เปนเทรนเนอรประจําอยูสาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ ไมวาจะเปนลดนํ้าหนัก เพิ่ม
ความแข็งแรง เพิ่มกลามเนื้อ หรือแมกระทั่งเปาหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง แลวยังไมรูจะทํายังไง
หรือยังขาดความเขาใจ ในเสนทางสูเปาหมายผมคือ คําตอบ ครับ
Hello. I’m oat is fitness professional at Siam discovery. if you are
interested in improving your heal and fitness whether to lose weight,
gain strength, build muscle, or even to achieve your specific goals,
when you feel getting struck or need to better understand what
you’re doing, I’m the answer.

P
ผมเปนหนึ่งคนที่ตอนเด็กๆสุขภาพไมดี เปนภูมิแพระดับรุนแรงมาก จนมีโอกาสไดออกกําลังกาย
และเลนกีฬาหลากหลายชนิด สงผลใหผมกลายเปนคนที่สุขภาพดี แข็งแรง และมีความสุขกับการ
ออกกําลังกาย ผมเลือกเปนเทรนเนอรสอนออกกําลังกาย เพื่อที่จะสงตอคุณคา และนําความรูมา
ดูแลคนรอบขางใหสุขภาพดีเชนเดียวกับผม โดยทุกครั้งที่ไดสงตอ ผมรูสึกมีความสุข และไมเคยคิด
วากําลังทํางานอยูเลย ผมหมั่นพัฒนาตัวเองตลอดระยะเวลากวา 6 ป เพื่อที่จะแกไขปญหา และสง
เสริมสมาชิกใหถึงเปาหมายไดอยางปลอดภัย หากคุณกําลังมีเปาหมายอยากที่จะสุขภาพดี มีรูปรางที่
ดี หรือมีปญหา Office syndrome การออกกําลังกายกับผมจะชวยใหคุณประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแนนอนครับ
I’m one person who as a kid wasn’t a very healthy person and having
severe allergies, until I got the opportunity to start exercising and
playing a variety of sports. The effects were extremely positive, it
made me healthier, stronger as well as made me enjoying exercising.
I choose to be a personal fitness trainer because I want to spread
the knowledge that I know to other people to have a happy and
healthy life like me. Every time I get to do so, I feel very
overwhelmed and happy and never once think that what I’m doing is
called working. I’ve always been trying improve myself since 6 years
ago until now to try to solve the problems and help my members to
reach their goals with the safest possible way. If you have a goal
that you want to change yourself, to be healthier, to be more in
shape or if you are diagnosed with office syndrome right now,
exercising with me will help you to reach your goals and will
definitely make your life to be a lot better.

Nanan
"สวัสดีคะ โคชนะแนนจาก virgin active Siam discovery นะแนนเชื่อวาหลายคนหวังจะมี
สุขภาพที่ดี มีปจจัยหลายอยางที่เปนอุปสรรคในการออกกําลังกาย ไมวาจะเปนเวลา การเดินทาง
การทานอาหาร สถานที่ออกกําลังกาย โปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ ฯลฯ
แตทวาตอนนี้เราสามารถเลือกไลฟสไตลการเทรนออนไลนที่เหมาะกับตัวเองไดแลว จาก
ประสบการณที่นะแนนเลนกีฬามาตั้งแตเด็ก และจบการศึกษาดานวิทยาศาสตรการกีฬา ไมวาเปา
หมายขอบคุณจะเปนการลดนํ้าหนัก ลดไขมัน เพิ่มมวลกลามเนื้อ และพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ดานตางๆ ใหนะแนนไดชวยใหคุณประสบความสําเร็จตามเปาหมายของคุณ แลวมาเจอกันนะคะ
Hello Coach Nanan from Virgin Active Siam Discovery. I believe that
healthy life is important for everyone. The factors that obstruct
exercise achievement are time, traveling, diets, exercise place,
suitable work out program. With current situation, there’s a way to
succeed your goal much easier and eliminate all the mentioned
issues which is online training.
From my experience since childhood, I had been playing sports and
graduated in Sports Science.
Whether your goal is to lose weight, lose fat, gain muscle mass, or
develop physical fitness in various fields, I can help you achieve your
goals. I hope to see you in class and enjoy work out together!

Joy
รางกายของเราก็เหมือนยานพาหนะของชีวิต เราตองใชมันทุกวันเพื่อพาเราไปถึงเปาหมายตางๆใน
ชีวิต เราจึงตองมีการดูเเลเปนอยางดี การออกกําลังกายที่เหมาะสม รับประทานอาหารที่ดี พักผอน
ใหเพียงพอ การดูเเลที่ดีเเละมีวินัยตอเนื่องจะทําใหเกิดผลลัพธที่ดีอยางนาประหลาดใจเลยคะ
จอยนะคะ จอยเปนโคชที่จะพาทุกคนไปสูเปาหมาย จอยมีความสุขทุกครั้งที่ไดเห็นเมมเบอรที่เรา
เทรนมีความสุขกับการเทรนเเละผลลัพธของมัน เหมือนที่จอยไดรับจากการออกกําลังกาย สําหรับ
ความถนัดของจอย จะเปนการเทรนรูปแบบ Core training, Functional training, HIIT
การเทรนจะเปนไปในรูปแบบการโฟกัสในรายละเอียดของทา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเเตละ
เซสชันการเทรนคะ ถาพรอมออกกําลังกายเเลว เเลวพบกันนะคะ
Our bodies are like the vehicles of life. We have to use it every day
to help us reach our goals in life. Therefore, we must take good care
of it. Whether proper exercise, good food, optimal resting time, the
consistency of taking good care and discipline will surprisingly
create good results.
I’m Joy, the coach to lead everyone to the goal. I’m always pleased
to see my members happy with their training and their results, just
like I get from exercise. For my aptitude, it will be Core training,
Functional training, and HIIT. Training will be in the form of focusing
on the details of movement in order to achieve maximum efficiency
in each training session. If you are ready to get what you want, let’s
be part of my super fun yet powerful training session. Hope to see
you soon!

Jang
แจงนะคะเทรนเนอรที่จะมาดูแลสุขภาพกับรูปรางของคุณใหไปในทางที่ถูกตองและเปนตัวของคุณ
เอง แจงพาคุณไปใหถึงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ จะไมทําใหเกิดอาการบาดเจ็บระหวางทาง
สรางผลลัพธตามที่คุณตองการดวยตัวเอง ทุกครั้งที่ออกกําลังกาย แจงการันตี “ ความสนุกสนาน
และรอยยิ้มที่มาพรอมกับความเหนื่อยในsession นั้นของเราคะ”
Hi everyone, my name is Jang. I am a fitness professional trainer
who will taking care of your workout process and program. You and
I will design the best program that suits you the most together, and
it will lead you to reach your goals effectively.
“I guarantee that every time you have a session with me, you will
enjoy and happy with it”

Eastville

Bomb
ผมมีประสบการณในการเปนครูฝกสอนสวนบุคคลที่ Virgin Active มา 2 ป ผมสามารถที่จะ
ชวยใหคนธรรมดาบรรลุเปาหมาย ดานสุขภาพและการออกกําลังกาย ดวยการผสมผสานเทคนิค
การฝกออกกําลังกาย และเทคนิคทางความคิด เขาดวยกัน
ไมวาคุณจะฝกฝนเพื่อเปาหมายเฉพาะ หรือฝกฝนเพื่อรักการออกกําลังกาย ผมหวังวาผมจะ
สามารถสรางแรงบันดาลใจใหคุณดวยประสบการณและความรูที่จะชวยใหคุณพัฒนาตัวเองไดดีขึ้น
I have been a PT for two years at Virgin Active and help the ordinary
person achieve their health and fitness goals with mindset training
with a unique blend of exercise training techniques.
Whether you train for a specific goal, or train for the love of fitness, I
hope that I can inspire you with my experience and knowledge to
become a better you.

Bas
"ไมมีอะไรที่เปนไปไมได" สวัสดีครับผม บาส ครับ เปนผูฝกสอนการออกกําลังกายสวนบุคคล การ
จบวิทยาศาสตรการกีฬาคูกับความชอบออกกําลังกาย ทําใหผมพัฒนาตัวเองและหาความรูในทุกๆ
ดาน เชน ลดนํ้าหนัก เพิ่มนํ้าหนัก มวยไทย เพิ่มสมรรถภาพดานกีฬา และอื่นๆ ดวยประสบการณ
มากกวา 5 ปของผม ผมมีความสุขทุกครั้งที่เห็นทุกคนกาวไปขางหนา ใหผมเปนสวนหนึ่งในกาว
ของคุณนะครับ
"Nothing is impossible" Hi, I am Bas. I am a personal trainer, I
graduated from the Faculty of Sports Science, and I enjoy working
out and stay healthy. That made me want to improve myself and
learn more about health and fitness such as weight loss, weight gain,
Muay Thai and Sport performance. I have more 5 years of
experience in fitness I have always enjoyed doing it and seeing
everyone is healthy. Did you work out today? Let me be your
inspiration. Let us get started!

Eye
ฉันมีความชื่นชอบในการออกกําลังกาย และดูแลรูปรางของตนเองใหดูดีอยูเสมอ นั่นจึงเปนเหตุผล
ใหฉันศึกษาหาความรูเฉพาะทางเกี่ยวกับการออกกําลังกาย และการรับประทานอาหารจนเชี่ยวชาญ
และสามารถถายทอดเทคนิคนั้นใหผูอื่นไดอยางงายดาย เชน การฝกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลา
เนื้อ ,การฝกความอดทนของระบบทางเดินหายใจใหรางกายมีความฟต, การฝกดวยนํ้าหนักและแรง
ตานเพื่อเพิ่มกลามเนื้อ, การฝกความยืดหุนของรางกาย, การฝกเพื่อลดนํ้าหนักและลดไขมันอยาง
ยั่งยืน เปนตน
Exercise is my passion, and it is my daily basis to hit the gym
regularly, plus, I always keep my body shape looks fit and firm. That
is the reason why I always educated my-self searching for new ideas
of exercise training until I am proficient in both training and nutrition
so that I can be able to express these techniques to others easily.
For example, training to increase muscle strength and endurance,
training for respiratory endurance to keep the body fit, weight, and
resistance training for gaining muscle, body stretch training, or
sustainable training to losing weight and fat.

Gun-Dum
“ไมมีสิ่งใด ที่ทําไมสําเร็จ” สวัสดีครับผม กันดั้ม เปนผูฝกสอนการออกกําลังกายสวนบุคคลและ
คลาสออกกําลังกาย ดวยความชอบในการออกกําลังกายและเปนนักกีฬา ทําใหผมมีประสบการณ
มากวา 7 ปในการสอนออกกําลังกายและพัฒนาตนเองหาความรูใหมๆเสมอ ผมอยากเปนสวนหนึ่ง
ที่ทําใหหลายๆคนมีแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายและมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง “มาครับ มากาว
ไปดวยกันสูความสําเร็จ”
“There’s nothing we can’t do” Hello I am GUN-DUM. I am personal
fitness instructor and fitness class. With a passion for exercise and
being an Athlete, it has given me more than 7 years of experience in
teaching exercise and developing myself and always Seeking new
knowledge. I want to be a part of many People are motivated to
exercise and stay healthy and Strong. “Come on let’s go together for
success.”

Pexky
“รูสึกมีพลัง ฉันเปนผูฝกสอนสวนบุคคลและคลาสฟตเนส โดยเฉพาะในพิลาทิส สมรรถภาพทางกีฬา
และนํ้าหนัก จากการเปนนักกีฬาเทควันโด เรียนรูคาราเตและซอฟตบอลตั้งแตมัธยม ฉันมี
ประสบการณมากกวา 6 ปในการสอนออกกําลังกาย กาวไปขางหนาอยางรวดเร็วฟตเนสกลายเปน
สวนหนึ่งในชีวิตและอาชีพของฉัน ทําใหการออกกําลังกายเปนวิถีชีวิตที่สนุกสนานและยั่งยืนที่สุด มี
แรงจูงใจสูงที่จะชวยใหผูอื่นบรรลุเปาหมายดานสุขภาพและการออกกําลังกาย มาฉลองทุกความ
สําเร็จกับเสนทางการออกกําลังกายของคุณ มาเริ่มกันเลย!”
“Energetic. I am a personal trainer and group fitness strong
background in Pilates, sport performance and weight, from being in
a taekwondo athlete learning karate and softball since high school. I
have more 6 years of experience in fitness. Fast forward, fitness has
become part of my life and career. Make fitness a way of life in the
most enjoyable and sustainable manner. Highly motivated to help
other reach their health and fitness goals. Celebrating every
achievement with your fitness journey. Let us get started!

Seagame
รูสึกถึงความมุงมั่น ฉันเปนผูฝกสอนสวนบุคคลและคลาสฟตเนส โดยเฉพาะกริด เทรนนิ่ง
สมรรถภาพทางการออกกําลังกายดวยนํ้าหนัก ฉันมีประสบการณในการสอนออกกําลังกายมากกวา
5 ป ฟตเนสเปนสวนหนึ่งในชีวิตและอาชีพของฉัน ทําใหการออกกําลังกายเปนสิ่งที่สนุกสนาน และ
นาคนหา ฉันมีแรงจูงใจที่จะชวยใหผูอื่นมีสุขภาพที่ดี สําเร็จเปาหมายในการออกกําลังกาย มาสราง
ความสําเร็จกับเสนทางการออกกําลังกายของคุณ มาสรางไปดวยกันนะครับ
Feel the determination I am a personal trainer and fitness class,
especially grid training, weight training. I have over 5 years of
experience teaching fitness. Fitness is a part of my life and career.
Making exercise fun and discovering I am motivated to help others
stay healthy. Achieving exercise goals Let us build success with your
fitness journey. Let us build together.

Thomas
อยางที่ทราบผูฝกสอนสวนบุคคล คือผูที่มีความเชี่ยวชาญดานการออกกําลังกาย ซึ่งโดยสวนใหญ
จะจบวิทยาศาสตรการกีฬา ที่เกี่ยวกับกลามเนื้อ การออกกําลังกายและโภชนาการโดยเฉพาะ “ผม
คือ ผูฝกสอนออกกําลังกายสวนบุคคลและคลาส ฟตเนส”
มีประสบการณมาแลวกวา 10 ป ในการสอนออกกําลังกายแบบสวนบุคคล ชอบที่จะเห็นความ
สําเร็จและความสนุกของการออกกําลังกาย การปรับเปลี่ยนหรือแกไข รางกายเปนเรื่องที่สนุกและ
ทาทาย ในการบรรลุเปาหมาย คุณพรอมจะวางแผนและเปลี่ยนแปลง รางกายไดกับผมหรือยัง
As you know, personal trainer Is someone who has expertise in
exercise Most of which Will graduate sports science Muscular
Dedicated exercise and nutrition "I'm a personal fitness instructor
and fitness class." Has more than 10 years of experience in teaching
personal fitness. Love to see the success and fun of exercising
Modification or correction the body is fun and challenging. In
achieving the goal You're ready to plan and make changes. Body
with me or not?

Chiang Mai

Aomsin
ผมมีประสบการณมากกวา 7 ป ในฐานะเทรนเนอรสวนตัว ไมวาเปาหมายของคุณคือการลดนํ้า
หนัก, เพิ่มมวลกลามเนื้อ หรือตองการใหรูปรางดีขึ้น ผมจะชวยคุณสรางความเขาใจในสิ่งที่จะบรรลุ
เปาหมายของคุณในแบบที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของคุณมากที่สุด ผมจะใหเครื่อง
มือที่คุณตองการเพื่อความสนุกสนานและมีแรงจูงใจมากขึ้นกวาเดิมเพื่อใหไดผลลัพธของคุณ คุณ
พรอมที่จะเริ่มตนการเดินทางสูการเปนคุณคนใหม แลวหรือยัง?
I have over 7 years of experience as a Personal Trainer. Whether
your goal is fat loss, muscle mass or to generally feel and look
better, I will help you build an understanding of what it takes to
reach your goals in a way which best suits your lifestyle habits. I will
give you the tools you need to have a great deal of fun and be more
motivated than ever to achieve your results. Are you ready to start
your journey to a NEW YOU?

Maxnum
ผมเริ่มตนจากการออกกําลังกายทุกวันและเริ่มชอบการออกกําลังกายมากขึ้น หลังจากนั้นทําใหผม
ไดตัดสิ้นใจ เลือกที่จะเรียนทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาครับพอผมเรียนจบ ผมก็เริ่มเขาสูวงการ
ฟตเน็ต โดยการเปนเทรนเนอรในฐานะงานประจําครับ ผมรูสึกตื่นเตนและดีใจมากๆ ที่ไดชวยใหคน
ประสบความสําเร็จ ทําเปาหมายที่เคาตั้งไวในการออกกําลังกายสําเร็จ โดยการออกแบบโปรแกรม
การออกกําลังกายของผม ทําใหผมตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู เพื่อที่จะไดวางแผนโปรแกรมการออก
กําลังกายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผมเองยังมีความเชี่ยวชาญในการเทรนนิ่ง สําหรับการเพิ่ม
กลามเนื้อหลังการผาตัดดวยนะครับ เพราะผมมีประสบการณจากการฝกงานของผม ที่คลินิก
เวชศาสตรการกีฬาครับหากคุณกําลังมองหาคนที่จะชวยคุณ ในการเปลี่ยนแปลงการออกกําลังกาย
ในครั้งนี้ ผมสามารถชวยและแนะนําไดนะครับ เพราะผม เปนคนสนุกสนาน ขี้เลน เขากับคนงาย
แถมยังใหกําลังใจเกงดวยนะครับ ถาคุณพรอมไปเริ่มกันเลย เย !!!!
I started from doing daily workout and became passionate after
that. Studying Sports and Science was interested, and I got a degree
from university. First step of mine is being a trainer and entering
fitness industry as a full-time work. I am glad to help people reach
their goals with my workout plans, this has motivated me so much
to make an effective plans and smart programs. With the right
workout, I also specialize in setting program for recuperating muscle
after surgery. If you are somebody that wants to change, and want
to be told what exactly to do, please hit me up. I am outgoing
person, playful, friendly, and being a good encouraging one for
failure. If you ready, Let’s start together!!!!

Chiang Mai

Phume
ผมชอบเลนกีฬามาตั้งแตเด็ก ชอบฟุตบอล ชอบวิ่ง ผมเริ่มฝกฝนตัวเองมาตลอด เวลาที่ผมไดทํา
ผมรูสึกเปนตัวเอง ไดปลดปลอย รูสึกอิสระมากขึ้น และอีกอยางผมชอบการตอสูศิลปะตางๆไมวา
จะเปนมวยไทย เทควันโด คาราเต และอีกมากมาย ทุกอยางนี้มันทําใหผมแข็งแรงขึ้น สุขภาพดีขึ้น
ผมรักในสิ่งที่ทําอยูตอนนี้มาก ถือวาตอนนี้มีประสบการณอยางมากเลยในดานนี้ ไมวาคุณอยากรู
เกี่ยวกับกีฬา ไมวาคุณอยากรูเกี่ยวกับการตอสู หรือแมกระทั่งเรื่องของสุขภาพการออกกําลังกาย
ทุกอยางนี้ ผมชวยคุณได ถาคุณเปนคนหนึ่งที่รักการออกกําลังกาย รักสุขภาพ รักการที่ไดทําเพื่อ
ตัวเองใหดูดีขึ้น เชื่อผมเหอะคุณทําไดและจะทําไดดีกวาถาคุณมีผมคอยชวย เราจะลุยไปพรอมกัน
สูๆ
I love to play sports. I like football. I love to run. I have always
started to train myself since I was a child. When I do it, I feel more
liberated and freer. And I like fighting arts like Muay Thai,
Taekwondo, Karate and many more. All of this makes me stronger,
healthier, and I love what I do now. Considered now I have a lot of
experience in this field. Whether you want to know about sports,
whether you want to know about exercise, fight, or even health. All
of this, I can help you if you are one who loves to exercise, to be
healthy, and to make yourself look better. Trust me, you can do it
and able to do better if you have my program to support. We will go
through together. Keep fighting! You can do it!

Ik Q
ผมมีความเชี่ยวชาญดานการสอนสวนบุคคลตั้งแตขั้นเบสิคไปจนถึงแอดวานซดวยการฝกรูปแบบ
ตางๆ ไมวาจะเปนเวทเทรนนิ่ง เซอรกิตเทรนนิ่ง บอดี้เวท หรือการฝกสอนผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว
จะตองระมัดระวังเปนพิเศษ รวมไปถึงการยืดเยียดเพื่อแกปญหากลามเนื้อตึงตัวของออฟฟศซินโด
รม โดยใชอุปกรณที่ทานมีอยูอยางจํากัดไดอยางเต็มประสิทธิภาพและดวยโปรแกรมการฝกที่สนุก
และหลากหลายของผม ไมวาเปาหมายของคุณคือการลดนํ้าหนักหรือสรางกลามเนื้อ ฉันจะจัด
โปรแกรมที่เหมาะสมและทําใหคุณมีความสุขที่ไดเห็นความเปลี่ยนแปรงในรูปรางของตัวเอง
I specialize in personal coaching exercises from basic to advance
training program whether weight training, Circuit training,
bodyweight, training for the elderly with congenital diseases and
stretching to solve the problem of tight muscles from office
syndrome.
You’ll satisfy with my variety of training program whether your goal
is control weight or build muscle. I will arrange specifically proper
program and make you feel excited to meet a new better you.
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Ong
ผมเปนคนหนึ่งที่หลงไหลและชื่นชอบการออกกําลังกายจนเปนสวนหนึ่งของชีวิตไปแลว
จากประสบการณกับความรูที่ผมมี ผมเชื่อวาผมสามารถชวยสรางแรงบันดาลใจและชวยทําใหคุณ
ประสบความสําเร็จในเปาหมายการออกกําลังกายของคุณได เพียงแคคุณพรอมเริ่มไปกับผม
I am obsessed with exercising and now it has become my lifestyle.
From my experience and knowledge, I believe that I can inspire and
help you to reach your desired goals. Just be ready and start your
goals together with me.

CD
จากประสบการณของผมในสายอาชีพกีฬาและการออกกําลังกาย ไมวาจะเปนการรับหนาที่เปน
นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย หรือตําแหนงเทรนเนอรสวนตัว ทําใหผมมีความถนัดพิเศษในการ
ออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับความตองการแตละบุคคล เชน การ
เทรนสําหรับคนที่ตองการเปลี่ยนแปลงรูปรางของตนเองรวมไปถึงการใหคําปรึกษาดานโภชนาการ
เบื้องตน ซึ้งจะทําใหลูกคาบรรลุถึงเปาหมายของตนเองไดสําเร็จ พรอมมาสรางสุขภาพที่ดีไปดวยกัน
รึยังครับ ?
From my experience in the sports and fitness business. I used to be a
Thai national hockey player and become to be fulltime personal trainer.
I have special skill to design exercise programs that are specific for
individual needs. I have technical skill for control body shape, provide
you for basic nutrition counseling as well as support you to achieve
your goals successfully. Are you ready to create good health together?
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Pim
ดวยความที่เปนคนชอบความทาทาย ชอบเลนกีฬา และชอบออกกําลังกาย มาตั้งแตเด็กๆ จึงเลือก
เรียนวิทยาศาสตรการกีฬา และยิ่งเรียนรู ยิ่งไดรูจักเทคนิคตางๆ ของการออกกําลังกาย มันเจง
และทาทายมากๆ ก็ยิ่งทําใหชอบในสายงานดานนี้มากขึ้น จึงตั้งใจวาถาเรียนจบ จะเปนเทรนเนอร
เทานั้น ! เพราะรูสึกรักในสายงานนี้ เวลาเกือบ 4 ปที่ผานมา อยูในสายงานนี้มาตลอด ก็ตั้งใจ และ
ทุมเท กับการเทรนมาเสมอ พาไปถึงเปาหมายไดอยางปลอดภัยและมีความสุข เพราะนอกจากการ
เทรนใหสุขภาพดีแลว พิมพชอบทําใหคนรอบขางมีรอยยิ้ม
My history of being a physical trainer came from my childhood’s
passion. I love sports and enjoy working out since I was young. That
was the reason why I chose to study in Sports Science Major in the
university. It was kind of awesome and challenging me a lot when I
entered the field. I had learned a lot about health, nutrition and
exercise techniques. After graduating from the university, I thought
about the job I want to be which exactly the physical trainer is.
I have been working as the physical trainer for almost 4 years. Now I
still love it. I have been helping clients with their workouts, keeping
up to date with the latest personal training techniques and best
practice. I am sure that I can help my clients achieve their fitness
goals safely and make them happy and healthy. Anyway making
people around smile is also what I am good at.

Min
"สุขภาพที่ดีไมมีขาย ถาอยากไดตองลงมือทํา" มินเปนคนชอบเลนกีฬามาตั้งแตเด็ก และเปนนักกีฬา
มาโดยตลอด มินมีความสนใจเกี่ยวกับการออกกําลังกาย จนทําใหมินไดเขาเรียนทางดาน
วิทยาศาสตรการกีฬา ยิ่งไดมีโอกาสเรียนรูมากขึ้น มินยิ่งชื่นชอบการออกกําลังกายมาก ไดนํามาใช
จริง จนกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน และเปนจุดเริ่มตนของการเปนเทรนเนอรของมิน และ
จากประสบการณการเปนเทรนเนอรมานานกวา4ป มินไดนํามาพัฒนาการสอน เทคนิคการออก
กําลังกายที่ถูกตอง ปลอดภัย และสามารถลดอาการบาดเจ็บของเมมเบอรได อยางตรงจุด เปา
หมายของมิน คือการชวยทําใหเมมเบอรมีสุขภาพที่ดี มีความสุขกับการออกกําลังกาย และการพา
เมมเบอรไปถึงเปาหมายที่ตั้งไวได ถือเปนความสําเร็จในการเทรนของมินคะ
"Good health is not for sale. If you want it, you have to do it.”
I’ve been a sports enthusiast since I was a child. I have always been an
athlete. I have an interest in exercise. Until I was enrolled in sports
science. The more opportunities to learn. I am very fond of exercising.
Has actually been used until becoming part of my everyday life.Then it
was the beginning to be the trainer. And from the experience of being
a trainer for more than 4 years I have brought to develop teaching.
Exercise techniques that are correct, safe, and able to reduce the
members' injuries on the spot, my goal is, help the members to have
good health, happy to exercise and lead the members to reach the
goals that they have set. It is considered a success of my training.
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Mike
สิ่งที่ผมทําในทุกวันนี้ เกิดจากสิ่งที่ผมรักและถนัด และทํามันอยูอยางสมํ่าเสมอ นั่นคือการออกกําลัง
กาย และอยากสงตอสิ่งดีๆ ใหกับเพื่อนรวมโลก ซึ่งเปนแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญที่ทําใหผมตัดสินใจที่
จะเรียนรูและหาประสบการณ จนจบการศึกษาดานนี้โดยตรง จากสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขต
ลําปาง จากนั้นผมก็เดินทางเขาสูวงการเทรนเนอรอยางเต็มตัว และมีความเชี่ยวชาญมากกวา 3 ป
ในดานการลดนํ้าหนัก เพิ่มกลามเนื้อ และยังสามารถสอนศิลปะมวยไทยดวยครับ ผมคิดวาการรัก
ตัวเองมันมาคูกับการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และผมสามารถเปนผูชวยที่ดีของคุณไดครับ’‘จง
ตกหลุมรักการฝกฝน แลวผลที่ดีจะตามมาเองครับ”
What I do every day it become from what I love. What I do regularly
is exercise and I want to pass on good things to everyone in the
world. It was a great inspiration that made me decide to learn and
experience. Until directly graduating in sport field from the Institute
of Physical Education, Lampang Campus. Then I try to become a
full-time trainer. I have more than 3 years of expertise in the field of
weight loss, increase muscle and training skill for the art of Muay
Thai. How to love yourself comes from taking good care of your
health. I can be your good helper. ''Fall in love with training. And get
good results for your health.”

Alice
“ถาคุณมีเปาหมายการออกกําลังกายก็ไมใชเรื่องยาก ถาคุณรักในการออกกําลังกาย มาออกกําลัง
กายขางๆเราสิ อลิสพรอมสนับสนุนความสําเร็จครั้งนี้ของคุณเอง”
อลิสเชื่อวาการทําสิ่งตางๆที่รักอยางมีเปาหมายมักจะทําใหเราประสบความสําเร็จอยางงายดาย เพ
ราะอลิสเองก็เริ่มตนอาชีพเทรนเนอรจากการรักตัวเองอยากมีสุขภาพที่แข็งแรง จึงเลือกใหการ
ออกกําลังกายเปนเกราะปองกัน โรคภัยตางๆ ในทุกครั้งที่ออกกําลังกายฉันจะเพิ่มเติมสีสรรความ
สนุกสนาน ทําใหรูปแบบการออกกําลังกายไมนาเบื่อและมีความสุขทุกครั้ง
“If you have fitness goals, it's not difficult. If you love to exercise come
exercise with me. Alice is here to support your success.”
I believe that doing the things you love with passion makes it easier to
succeed. Because I started to be Personal trainer from loving myself
and want to be healthy women. Therefore I chosen exercise as a shield
to prevent various diseases, I designed the program depend on your
lifestyles more fun, happiness, Work out with me, you won't be bored
anymore.
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Nut
แรงบันดาลใจ กําลังใจ และ คําแนะนําที่ดี เปนสิ่งสําคัญที่ผมเชื่อวาจะทําใหการออกกําลังกายประสบ
ผลสําเร็จตรงตามเปาหมายที่ตองการ ไมนอยไปกวา เทคนิค และ การโฟกัสกลามเนื้อที่ถูกตอง
ผม เทรนเนอร “นัท” มีประสบการณ ดานการเทรนนิ่ง มา 6 ป
ทั้ง Weight Training เพิ่มกลามเนื้อ หรือ Functional Training , Circuit Training ลด
นํ้าหนัก เปนสิ่งที่ผมถนัด โดยผมจะออกแบบโปรแกรมใหตรงกับเปาหมายของแตละบุคคล
การออกกําลังกายตองมีความสุข เพื่อสุขภาพที่ดี เรามาพยายามไปดวยกันครับ
Inspiration, encouragement and brilliant guidance are those I believe
the main support for a successful exercise experience together with
Skills and Techniques.
I, fit pro “NUT”, am experienced in this personal training field for 6
years.
I do knowledge in planning a private personal program to reach
your own fitness goal.
Be the best version of you.
Either weight training for increasing muscle or functional, circuit
training for losing weight, just come and enjoy the best results
together.

New
ผมรูสึกมีความสุขเมื่อเห็นการประสบความสําเร็จของคนที่ตั้งใจจะออกกําลังกายเพื่อเปลี่ยนแปลง
รูปรางหรือการใชชีวิตประจําวันใหดีขึ้นสามารถออกแบบโปรแกรมการเทรนใหสนุกและไดผลลัพธที่
ดีที่สุดมีประสบการณการสอนทางดานฟสเนสมากกวา 3 ปแลวพบกันใน PT on line virgin
active.
I’m feel happy for the success of people who intend to exercise,
changing their shape or become better life. Training programs can be
designed to be fun and get the best results. More than 3 years of
coaching experience in fitness, see you in PT on line at virgin active.
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Edward
จุดเริ่มตนของการมีสุขภาพที่ดี คือการลงมือทําอยางสมํ่าเสมอและถูกตอง ผมผูคลั่งไคลในการ
ออกกีฬาตั้งแตเด็กจนถึงปจจุบัน ไดฝกทัษณะการออกกําลังมากมาย เริ่มจากนักกีฬาวายนํ้า นัก
กีฬาบาสเก็ตบอล สเก็ตบอรด เซิรฟสเก็ต กอลฟ และประสบความสําเร็จสูงสุดในกีฬาเทควันโด ได
รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในกีฬาเยาวชนแหงชาติ และ เหรียญรางวัลอื่นอีกมากมายในการ
แขงขันระดับประเทศ เปนนักกีฬาเทควันโดของภาค 5 อยู 3ป ประสบการณในอาชีพเทรนเนอร
มากกวา 10 ป มีแรงจูงใจที่อยากชวยผูอื่นใหมีสุขภาพที่ดี เปลี่ยนแปลงรูปราง ไมวาจะเปนการเพิ่ม
กลามเนื้อ / ลดไขมัน / เพิ่มทักษะดานกีฬาและพัฒนารางกาย ผมพรอมที่จะสนับสนุนและจับมือ
คุณเพื่อใหถึงเปาหมายที่คุณตองการ มารวมสรางสุขภาพที่ดีดวยกันครับ
Your good health starts with you by consistently and properly. I am
a sports fanatic since childhood. I practiced many exercises starting
with swimmer, athletes of basketball, skateboarding, surfing, golf
and the most successful athletes in taekwondo. I won the gold
medal in national youth sports and many other medals in national
competitions. I was a taekwondo regional 5 athlete for 3 years in
Thailand.
I have more than 10 years of experience as a trainer, motivated to
help others stay healthy, and shape controlling. Whether to build
muscle / lose fat / increase athletic ability and develop your body. I
am ready to support you and reach out to you to achieve your
desired goals. Let's build good health together.

Chun
ประสบการณทํางานเกี่ยวดานฟตเนส 4 ป มีประสบการณดานเกี่ยวกับทักษะบาสเก็ตบอลและทําให
ลูกคาผูหญิง ลดนํ้าหนัก ได16กิโลกรัมภายใน 6 เดือนและสําหรับลูกคาผูชายผมสามารถเพิ่มกลาม
เนื้อและผูที่มีปญหาเพิ่มนํ้าหนักยาก อยากเพิ่มกลามเนื้อเปลี่ยนแปลงหุน ผมสามารถทําใหลูกคา
สรางกลามเนื้อเพิ่มขึ้นได
คติประจําใจ: เทรนนิ่งใหสนุก ยกใหสุดแรง เปาหมายสามารถทําได เพียงคุณเชื่อในตัวเอง และผม
จะอยูขางๆคุณ
4 years of working experience in fitness, experience in basketball
skills and make female clients lose 16 kg in 6 months and for male
clients I can gain muscle and those who have difficulty gaining
weight. Want to add muscle, change body shape I can make my
clients build more muscle.
Motto: Train to have fun, lift it to the max, goals can be achieved.
Only you believe in yourself and I will be by your side.
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Latte
ชื่นชอบการออกกําลังกายและเลนกีฬา เพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหสุขภาพรางกายของเราแข็งแรงและมี
รูปรางที่ดี ไมวาจะเปนการเลนเวทเทรนนิ่ง หรือเลนกีฬา วายนํ้า กอลฟ ลีลาศ วิ่ง สามารถทําใหคุณ
ลดนํ้าหนัก 3-6 กิโลกรัมในระยะเวลา 1-3 เดือน สรางกลามเนื้อใหแข็งแรงและมีขนาดที่ใหญขึ้น
และเพิ่มทักษะทางดานกีฬา เชน วายนํ้า กอลฟ ลีลาศ มวยไทย หรือการลดอาการตึงตัวของกลาม
เนื้อสวนตางๆของรางกายสามารถทําใหเมมเบอรลดนํ้าหนักตามเปาหมายที่ตั้งไวและเสริมสราง
กลามเนื้อใหดูดีมีขนาดที่ใหญขึ้น หรือประสบความสําเร็จในการสอนทักษะการวายนํ้าอีกดวย
I likes to exercise and play sports. Because these things will make
our body healthy and in good shape. Whether it's weight training or
playing sports, swimming, golf, dancing, snooker, running I can make
you lose 3-6 kg in 1-3 months, build stronger muscles and bigger
size. And increase sports skills such as swimming, golf, dance, Thai
boxing or reducing the tightness of the muscles in different parts of
the body. I can make the members lose weight to meet their goals
and build muscles to look good and have a bigger size. Or succeed
in teaching swimming skills as well.

Guide
การออกกําลังกายถือเปนเรื่องที่สําคัญหลักๆของการใชชีวิตประจําวัน ถาคุณอยากมีสุขภาพที่ดี
คุณตองเริ่มสรางจากภายในกอน แตคนสวนใหญมักมองหาทางลัของสุขภาพที่ดี เพื่อความรวดเร็ว
ในระยะเวลาสั้นๆ จากปจจัยภายนอกเชน เทคโนโลยีลดสลายไขมัน เปนตน
สําหรับผมการมีสุขภาพที่ดีตองออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอและถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว
และผมเองก็มีความเชี่ยวชาญในดานสุขภาพและการออกกําลังกายที่จะสามารถชวยคุณใหบรรลุเปา
หมายไดอยางถูกวิธีและปลอดภัย ไวใจใหผมดูแลสิครับ..
Exercise is one of the most important aspects of everyday life. If you
want to be healthy. You must have to start building from the inside
first. But most people are always looking for a shortcut to good
health. For speed in a short period of time from external factors
such as fat reduction technology, etc.
For me, good health requires regular and correct exercise, for longterm good health And I also specialize in health and fitness that can
help you achieve your goals safely and accurately. Trust me to take
care of you.

WestGate

Earth
สูไปดวยกัน สนุกไปดวยกัน และเรียนรูไปดวยกัน คือ ปรัชญาในการออกกําลังกายของผมและ
ความปลอดภัยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการออกกําลังกาย. ผม เอิรท จบปริญญาตรีวิทยาศาสตรการ
กีฬาและสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, ผานการอบรมดานวิทยาศาสตรการกีฬาสําหรับผู
ฝกสอนกีฬา จากการกีฬาแหงประเทศไทย, ประกาศนียบัตรผูฝกสอน Power Plate,
ประกาศนียบัตร Movement Preparation จาก EXOS. และวิทยาศาสตรสําหรับการออก
กําลังกาย จาก มหาวิทยาลัยโคโลราโด ในหลักสูตรออนไลน. ประสบการณจากวงการกีฬาและ
สโมสรกีฬาอาชีพ พรอมที่จะชวยผูที่รักการออกกําลังกายใหสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย, พัฒนา
จากจุดเริ่มตนใหที่มากกกวาเดิม, เปลี่ยนทัศนคติในการออกกําลังกาย และรูทักษะในการออกกําลัง
กาย. วางแผน ลงมือทํา และไปใหถึงเปาหมาย.
“Let’s fight, let’s fun and learning together” is my exercise
philosophy and the most important thing for exercise is “Safety
First”. Hi I’m Earth. I graduated Bachelor of Science: Sport and
Health Science from Mae Fah Luang University, Instructing sports
science for coaching from SAT, Certificate Power Plate Trainer, and
Certificate EXOS: Movement Preparation, and Science Exercise
online course from University of Colorado. Experiences from the
sports industry and professional sports club, Ready to help people
who love exercise to stay healthy and safe. Improving and
developing better, Change in exercise attitudes and learn skill about
exercise. “Plan, Act, Reach the Goal”

Aon
การออกกําลังกายเปนสิ่งที่สําคัญอยางนึงในชีวิตของเราการที่เราจะดูแลคนที่เรารักและทํางานที่เรา
รักไดดีก็ตองเริ่มจากการที่เรามีสุขภาพดี. เริ่มอาชีพเทรนเนอรป 2019เริ่มจากตัวเองเปนนักกีฬา
และเรียนจบทางวิทยาศาสตรการกีฬาโดยตรง สิ่งที่ถนัด ลดนํ้าหนักกระชับสัดสวน เพิ่มกลามเนื้อ.
ไมมีคําวาสายเกินไปสําหรับการออกกําลังกาย.
The exercise is one of the most important things in your life. Taking
care of beloved person and good working should start from your
good health. The starting point to be the trainer in 2019 was when I
was an athlete and graduated in Sport Sciences. The things that I do
my best is losing weight, slimming, and building up a body. It is
never too late to do an exercise.

Baitong
เราเผยแพรใหทุกคนมองเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายใหเปนสิ่งที่จําเปนตอชีวิตประจํา
วัน การเปนเทรนเนอรเปนอาชีพตองมีการหาความรูเรียนรูอยูตลอดเวลา การเริ่มตนออกกําลังกาย
มีความแตกตางทั้ง เปาหมาย รางกาย ขอจํากัด และอื่นๆอีกมากมาย นั่นเปนสิ่งที่เราตองพัฒนาตัว
เองเสมอเพื่อเปนทุกๆเบื้องหลังความสําเร็จของพวกคุณ เรายินดีทุกครั้งที่เห็นพวกคุณเริ่มตนออก
กําลังกาย ไมวาเปาหมายของคุณจะไกลแคไหน เราพรอมใหคําแนะนํา สนับสนุนและเปนกําลังใจให
คุณจนกวาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เพื่อใหพวกเขาไดออกกําลังกายตามหลักอยางถูกตอง
และปลอดภัยที่สุด
We want to spread to the word that exercise is very essential to
everyone life. Being a professional trainer requires knowledge and
learning all the time. Getting started with exercise is different such
as goals, body type, limitations, and more. That is why we must keep
improving ourselves, and ready to be behind your success. I
appreciate every time I see you start exercise. No matter how far
your goals are. I am ready to advise, support and encourage you
until your goal is achieved including, they can exercise correctly and
safely.

Big
สวัสดีผมบิ๊ก เปนเทรนอเนอรอยูสาขา 101 ความถนัดในการเทรน Body Transformation ,
Functional Training , Rehab , Body Builder ผมสามารถที่จะเทรนไดทุกเพศทุกวัย ผมได
ผานการเทรนนิ่ง Personal Trainer with FIT THAI, Physical Transformation with
ASP, Power Plate, PTA Global ณ ปจจุบัน ผมไดกําลังเรียน FTI หรือ Functional
training master ถาคุณไมรูวาจะออกกําลังกายไดไหม แนะนําลองเปดใจและ ลงมือทําครับการ
ออกกําลังกายไมไดยากอยางที่คุณคิดและการออกกําลังกายนั้นจะทําใหบุคลิกภาพของคุณนั้นดีขึ้น
และรวมถึงสุขภาพที่ดี
Hi I am Big. I am a Personal Trainer at Virgin active 101. My specialist
is Body Transformation, Functional Training, Rehab, Body Builder. I
can Training all ages. I through training Personal Trainer with
FITTHAI, Physical Transformation with ASP, Power Plate, PTA
GLOBAL, and now I am training Functional training master. If you do
not know how to exercise, I recommend tried to open your heart
and Do it. Exercise is now difficult let try to do and exercise is
getting you have a good personality and have a good healthy.

Dew
เหตุผลในการเปนเทรนเนอร - ในตอนเปนนิสิตพลศึกษา ไดมีโอกาสในการ สอนวายนํ้าเด็กทั่วไป
และ ถึงระดับนักกีฬา และทุกครั้งที่ลูกศิษย แข็งแรงขึ้น ทําเวลาดีขึ้น อาการบาดเจ็บนอยลง เปน
เหมือนแรงผลักดันใหอยากพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เมื่อจบการเรียนมหาลัย งานเทรนเนอร เปน
อาชีพที่ตอบโจทยที่สุด ที่จะใชความสามารถตน เปนประโยชนกับคนอื่น และ สรางความสําเร็จใหตัว
เอง
When I was student in university, I use to training swimming normal
kid and training weight training for athlete. every time when my
student achieves their goal stronger, no injury, faster make me
motivate and always improve myself. After graduate I start first job
is personal trainer because this my goal and my passion

Mayya
เพียงแคคุณสามารถหาพื้นที่เล็กๆ และอุปกรณที่มีอยูใกลตัว โดยเฉพาะการฝก เวทเทรนนิ่ง โยคะ
การฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย กลามเนื้อ การฝกการเคลื่อนไหวใหถูกตองเพื่อใหใชชีวิตประจํา
วันไดอยางคลองตัว โดยเทรนเนอรจะจัดโปรแกรมใหตรงกับเปาหมาย รวมถึงประเมิน ความหนัก
เบาของการออกกําลังที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของลูกคา ซึ่งเราจะดูแลและแนะนําตลอดทุก
การเคลื่อนไหว และสื่อสารไปดวยกันบนหนาจอออนไลน
Only finding a small area and the available equipment nearby, you
can start online training; especially weight training, yoga,
rehabilitation of the body including body movement practice
training to improve the ability of daily life movement. The trainer will
organize the program to meet the goals. Moreover, trainer will help
to analyst client performance to arrange the intensity of the exercise
that suits the skill level of the client. We will take care and guide
throughout every movement and providing the two ways
communication guidance on screen.

Mona
โมเปนผูหญิงคนหนึ่งที่ชอบทํากิจกรรมตางๆมาก ไมวาจะเปนเดินปา ดํานํ้า กางเตนท วิ่งเทรล และ
อื่นๆ การออกกําลังกายทําใหโมแข็งแรงขึ้น ทํากิจกรรมตางๆไดมากขึ้นสนุกขึ้น สําหรับโมการออก
กําลังกายไมใชงานอดิเรก แตการออกกําลังการคือหนาที่หนึ่งของมนุษยทุกคน! ถาคุณอานมาถึง
ตรงนี้แสดงวาคุณพรอมที่จะเริ่มออกกําลังกายแลว โมพรอมที่จะอยูขางๆ และเดินไปสูเปาหมายคุณ
ดวยกันคะ :)
I am a girl who loves to do activities a lot. Exercise makes me
stronger and can do more activities such as camping, hiking, free
diving, trail running etc. For me, exercise is not just a hobby. But
exercise is the duty of every human being! If you are here, it is
means you are ready to start exercising already. And I am ready to
be by your side and walk with you! :)

Newton
ในชวงเวลา 9 ปที่ผานมาสําหรับผม การเปนเทรนเนอรคือการไดสอนและไดลงมือทําใหสมาชิกที่
ตองการไดความรู ความชวยเหลือ และการเพิ่มประการณในการออกกําลังกายไดมีประสบการณที่ดี
สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันและสงตอสิ่งที่ดีในชีวิต ทั้งในดานสุขภาพ อารมณ และสังคม
ที่ดีกับคนรอบขางในชีวิตได
In the 9 years for me. Personal trainer is about teaching and
practicing members and knowledge help and make more experience
in exercise has a good experience. They can be used for practical
purposes in daily life and forward the good things in life. Both in
health, emotional and social good with those around you in life.

Champ
ใหากคุณกําลังมองหาคนที่มีประสบการณ ความรู หรือคนที่จะพาคุณไปสูเปาหมาย ใหผมชวยนะ
ครับ ผมมีประสบการณการสอนกวา6ป สอนลูกคามาหลากหลายรูปแบบ ผมพรอมที่จะเขาใจและ
กาวไปพรอมกับคุณครับ.
If you’re looking for someone who has the experience knowledge or
someone who can get you to your goals let me help I have more
than 6 years of experience I teach customers in a variety of ways I
am ready to understand and walk with you.

