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ทมีงานนักสู้ดอทคอม 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NAME OF INTEGRATION : 

นกัสูด้อทคอม (NZ)  

CATEGORY : 

Security and Solution Management 

DESCRIPTION : (รายละเอียด) 

ทมีงานนักสู้ดอทคอม คือช่ือท่ีใชเ้รียกกลุ่มบุคคลผูเ้ช่ียวชาญดา้นการป้องกนัตวั และการระวงัภยัทั้งระบบ  

ซ่ึงก่อตั้งโดย อาจารย์ อบัดุลย์ หวงันุรักษ์ ผูมี้ประสบการณ์ดา้นศิลปะป้องกนัตวักวา่ 30 ปี ใหบ้ริการลกัษณะต่างๆ ท่ี

ครอบคลุมทั้งดา้นบุคคล (SELF DEFENSE) , ดา้นยทุธวธีิการระวงัป้องกนั (WEAPONS AND TACTICALS)  และ

ดา้นเทคโนโลยคีวามปลอดภยั (SECURITY SOLUTIONS) เรียกวา่ การป้องกนัตวั และการระวงัภยัทั้งระบบ 

(SECURITY SYSTEM)  

แต่เน่ืองจากทกัษะ หรือมาตรฐานการสอนป้องกนัตวัท่ีมีเผยแพร่อยูท่ัว่ไปในขณะน้ียงัมีขอ้บกพร่อง และ 

การเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนอยูม่ากมายไม่ครอบคลุมถึงสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติ 

และภยัสงัคมในปัจจุบนั ดงันั้นเพ่ือตอ้งการเผยแพร่ 

ส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสม อาจารย ์อบัดุลย ์หวงันุรักษ ์จงึได้สร้างมาตรฐานใหม่ และ 

คดิค้นหลกัสูตรป้องกนัตัวเพิม่อกีกว่า 16 หลกัสูตร รวมทัง้บริการทีเ่หมาะสม 

ส าหรับแต่ละกลุ่ม (โดยมีหลกัการพิจารณาดงัน้ี การป้องกนัตวั ป้องกนัภยัคืออะไร,  

เหยือ่ตวัจริงคือใคร, ความเหมาะสม และมาตรฐานท่ีดีควรเป็นอยา่งไร)  

SERVICE SOLUTIONS : (ลกัษณะของบริการ) 

 การจดัอบรมประจ าเดือน (Training) 

เช่น อบรมการป้องกนัตวัมือเปล่า (Self  Defense) , 

 การใชอ้าวธุ และปฏิบติังานระบบทีม (Weapons & Tacticals)  

 การจดักิจกรรม และงานแสดงสินคา้ (Event & Exhibition) 

เช่น น าเสนอ Solutions ต่างๆ ทั้งดา้นบุคคล และเทคโนโลย ี 
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อ.อบัดุลย์  หวงันุรักษ์  

Master Abdul Wangnurak 

ผู้ก่อตัง้ ทีมงานนกัสู้ดอทคอม | ทีมงานบอดีก้าร์ดไทย 

(Founder & Self-Defense Experts) 

 การจดัอบรมเทคโนโลยดีา้นความปลอดภยั (Technology of Security Training) 

เช่น Bussiness to Customer (B2C) จดักิจกรรมใหค้วามรู้ดา้นเทคโนโลย ี

 การออกแบบระบบทางดา้นความปลอดภยั (Security System Design)  

เช่น ออกแบบระบบท่ีดี เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดขององคก์ร 

 การประเมินคุณภาพและใหค้ าปรึกษา (Certification & Consulting) 

เช่น วดัระดบัความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

กบัหนา้ท่ี เพื่อสร้างมาตรฐานท่ีดีขององคก์ร 

 การอบรม สมันาดา้นความปลอดภยัใหก้บัภาครัฐ และเอกชน  

(Workshop and Seminar Self  defense & Security Training) 

 จ าหน่ายและจดัหาอุปกรณ์ (Distribution and Supply) 

 งานดา้นอารักขาบุคคลส าคญั (V.I.P Protection)  

จากผูเ้ช่ียวชาญ หรือ Specialist ระดบัประเทศโดยทีมงานบอด้ีการ์ดไทย 

        SOLUTIONS FOR : (เหมาะส าหรับ) 

 Corporate (บริษทั/หา้งร้าน/นิติบุคคล) 
 Government Sector (หน่วยงานภาครัฐ) 
 Individual (บุคคลทัว่ไป) 

 

         PROFILE : (ประวติั) MASTER  ABDUL WANGNURAK  

   - เกิด 25 มิถุนายน 2517 (1974)  

   - เป็นผูก่้อตั้งหน่วยงานช่ือ "ทมีงานนักสู้ดอทคอม"   

      ใหบ้ริการอบรมทกัษะป้องกนัตวั และการระวงัภยัทั้งระบบ  

                  (Self defense Training and Security System) 

                 WWW.NAKZOOH.COM 

                - เป็นผูก่้อตั้งหน่วยงานช่ือ "ทมีงานบอดีก้าร์ดไทย"   

        ใหบ้ริการอารักขาบุคคลส าคญัโดยทีมงานระดบัชาติ  

                   (V.I.P. Protection & Business Service) 

                  WWW.BODYGUARDTHAI.COM 

 

http://www.nakzooh.com/
http://www.bodyguardthai.com/
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        - สอนป้องกนัตวัส าหรับชีวติประจ าวนั (Self defense Training) ทั้งมอืเปล่า และอาวุธมากกว่า 20 ปี  

                  (ปัจจุบันมหีลกัสูตรกว่า 16 หลกัสูตร)  

     - ส าหรับบุคคลทัว่ไป (Private & Workshop Training)   

     - ส าหรับองคก์ร (Seminar & Workshop Training) 
  - วนัฮวาโด (WonHwaDo) เป็นอดีตผูฝึ้กสอนศิลปะป้องกนัตวัแบบผสมผสาน  

                   จากประเทศเกาหลี  

  - เทควนัโด (TaeKwonDo) อดีตผูฝึ้กสอนศิลปะป้องกนัตวัเทควนัโด  

                   จากประเทศเกาหลี  

               - แชมป์วูซูแห่งประเทศไทย (ประเภทต่อสู)้ ปี 2546 รุ่นไม่เกิน 64 กก.  

  - ฝึกมวยไทยตั้งแต่วยัเด็กจนถึงระดบัมหาวทิยาลยั 

  - ท างานด้านโปรแกรมเมอร์ และเวบ็มาสเตอร์ มากกวา่ 12 ปี 

       (บ.เนชัน่มลัติมีเด่ียกรุ๊ป จ ากดั มหาชน ระหวา่งปี 2551-2553/ 2007-2009) 

                - ผลงานทางส่ือต่างๆ 

 เป็นแขกรับเชิญรายการมาโชว์คลปิ “MaShowClip” ทางช่อง 7สี  
เน่ืองจากมีผลงานท่ีโดดเด่นผา่นส่ือออนไลน์(ปี 2557/2014) 

 เป็นแขกรับเชิญสถานีวทิย ุรายการ Good Night ทางคลืน่ความคดิ FM 96.5 อ.ส.ม.ท.  
กรณี (คดีฆาตรกรรมนอ้งยิม้ โออิชิ) ในลานจอดรถของหา้งสรรพสินคา้(ปี 2556 /2013) 

 เป็นแขกรับเชิญให ้"รายการระวงัภัย" ช่วงภยัผูห้ญิง ทาง Nation Channel  
(ปี 2555 /2012) 
 (ใหค้  าแนะน า และสาธิตการป้องกนัตวัในชีวติประจ าวนัส าหรับผูห้ญิง เก่ียวกบักรณีต่างๆ) 

 เป็นวทิยากรรับเชิญรายการ"ฟิตร่างกายสไตล์ต ารวจ" โดยทีมงาน Police TV  
จาก สนง.ต ารวจแห่งชาต ิเพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัตวัส าหรับขา้ราชการต ารวจ และ
ประชาชนทัว่ไป (ปี 2555 /2012) 

 เป็นแขกรับเชิญใหร้ายการทีวขีอง คุณภราดร ศรีชาพนัธ์ุ  
(อดีตนกัเทนนิสระดบัโลก) (ปี 2554 /2011) 
(ใหค้  าแนะน า และสาธิตการป้องกนัตวัมือเปล่า) 

 ใหส้มัภาษณ์กบัหนงัสือพิมพ ์Bangkok Post  
"Section: Business News"  ฉบบัวนัท่ี 7/06/2010 (ปี 2553 /2010)  
(ประเด็น : ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการป้องกนัตวัท่ีมีวสิยัทศัน์  
และมุมมองท่ีน่าสนใจ) 

 ใหส้มัภาษณ์รายการสงัเวยีนนกัสู้ (Fight Club) ทางทรูวชิัน่ (Truevision) ช่อง 102 (ปี 2553 /2010) 
(ใหค้  าแนะน า และสาธิตการป้องกนัตวัมือเปล่าส าหรับผูห้ญิง หรือคนตวัเลก็ เก่ียวกบักรณีต่างๆ) 
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 ใหส้มัภาษณ์นิตยสารเนช่ันสุดสัปดาห์ ฉบบัท่ี 826, 827 (ปี 2551 /2008) 
(ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการฝึกศิลปะป้องกนัตวัเพ่ือสุขภาพ หรือ Yoga for Martial Arts) 

 ใหส้มัภาษณ์รายการ "Sport Excite  กฬีาท้าใจ"  
ด าเนินรายการโดย คุณพฒันเดช อาสาสรรพกิจ 
(ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัศิลปะป้องกนัตวัชนิดใหม่  
และสาธิตการป้องกนัตวั)  

FOR MORE INFORMATION : (ติดต่อไดท่ี้) 
ทมีงานนักสู้ดอทคอม (NZ) 
E-Mail :  nrt@nakzooh.com 
Telephone : 02-733-0832 , 086-573-0044 (Mobile) 
Line Id : nakzooh 
Skype : wonhwa-th 
Website : 
WWW.NAKZOOH.COM     
WWW.BODYGUARDTHAI.COM  
 

 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ทีมงานนกัสูด้อทคอม หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดมี้ส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนธุรกิจของท่าน สู่เป้าหมาย 

 “คดิถึงป้องกนัตวั คดิถึงป้องกนัภัย คดิถึงทมีงานนักสู้ดอทคอม” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copyright 2556 © ทีมงานนกัสูด้อทคอม (NZ)  
ขอสงวนสทิธ์ิตามกฏหมาย และห้ามคดัลอก หรือน าไปใช้ก่อนได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว เทา่นัน้ 

http://www.facebook.com/nakzoohteam
http://www.twitter.com/nakzoohteam
http://www.youtube.com/user/nakzoohteam
http://www.nakzooh.com/tv/

