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ทีมงานนกัสูด้อทคอม

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

NAME OF INTEGRATION :

ทีมงานนกัสูด้อทคอม (NZ THAILAND)

CATEGORY :

Security and Solution Management

DESCRIPTION : (รายละเอียด)

ทีมงานนกัสูด้อทคอม คือชื�อที�ใชเ้รียกกลุ่มบุคคลผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการป้องกนัตวั และการระวงัภยัทั�งระบบ

ซึ�งก่อตั�งโดย อ. อดุลยพ์ณจ ์หวงันุรักษ์ ผูมี้ประสบการณ์ดา้นศิลปะป้องกนัตวักวา่ �� ปี มีหลกัสูตรสาํคญักวา่ ��

หลกัสูตร จดัใหบ้ริการที�ครอบคลุมทั�งองคก์ร และบุคคล (SELF DEFENSE) , ดา้นยทุธวธีิการระวงัป้องกนั

(WEAPONS AND TACTICALS) และดา้นเทคโนโลยคีวามปลอดภยั (SECURITY SOLUTIONS) เรียกวา่ การ

ป้องกนัตวั และการระวงัภยัทั�งระบบ (SECURITY SYSTEM)

แต่เนื�องจากทกัษะ หรือมาตรฐานที�มีการเผยแพร่อยูท่ ั�วไปในขณะนี� มีขอ้บกพร่อง และ

ความเขา้ใจที�คลาดเคลื�อนอยูม่ากมายเกี�ยวกบัการป้องกนัตวั ดงันั�น เพื�อตอ้งการเผยแพร่

สิ�งที�ถกูตอ้งเหมาะสม อาจารย์ อดุลยพ์ณจ ์หวงันุรักษ์ จึงไดส้ร้างมาตรฐานใหม่

เพื�อความเหมาะสม รัดกมุ ปลอดภยัสาํหรับทุกกลุ่ม

SOLUTION  SERVICE : (ลกัษณะของบริการ)

▪ การจดัอบรมประจาํเดือน (Training)

เช่น อบรมการป้องกนัตวัมือเปล่า (Self  Defense) ,

การใชอ้าวธุ และปฏิบติังานระบบทีม (Weapons & Tactical)

▪ การจดักิจกรรม และงานแสดงสินคา้ (Event & Exhibition)

เช่น นาํเสนอ Solutions ต่างๆ ทั�งดา้นบุคคล และเทคโนโลยี

▪ การจดัอบรมเทคโนโลยดีา้นความปลอดภยั (Technology of Security Training)

เช่น Business to Customer (B2C) จดักิจกรรมใหค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยี
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▪ การออกแบบระบบทางดา้นความปลอดภยั (Security System design)

เช่น ออกแบบระบบที�ดี เหมาะสมเพื�อประโยชนสู์งสุด ขององคก์ร

▪ การประเมินคุณภาพและใหค้าํปรึกษา (Certification & Consulting)

เช่น วดัระดบัความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยทีี�เหมาะสม

กบัหนา้ที� เพื�อสร้างมาตรฐานขององคก์ร

▪ การอบรม สมันาดา้นความปลอดภยั ใหก้บัภาครัฐ และเอกชน

(Workshop and Seminar Self  defense & Security Training)

▪ จาํหน่ายและจดัหาอุปกรณ์ (Distribution and supply)

▪ งานดา้นอารักขาบุคคลสาํคญั (V.I.P Protection)

จากผูเ้ชี�ยวชาญ หรือ Specialist ระดบัประเทศ โดยทีมงานบอดี�การ์ดไทย

SOLUTION FOR : (เหมาะสาํหรับ)

● Corporate (บริษทั/หา้งร้าน/นิติบุคคล)

● Government Sector (หน่วยงานภาครัฐ)

● Individual (บุคคลทั�วไป)

PROFILE : (ประวติั) Mr.  ADULPON WANGNURAK

- เกิด พ.ศ. ���� (����)

- เป็นผูก่้อตั�งหน่วยงานชื�อ

ทีมงานนกัสูด้อทคอม(NZ THAILAND)

ใหบ้ริการอบรมทกัษะป้องกนัตวั และการระวงัภยัทั�งระบบ

(Self defense Training and Security System)

- เป็นผูก่้อตั�งหน่วยงานชื�อ "ทีมงานบอดี�การ์ดไทย"

ใหบ้ริการอารักขาบุคคลสาํคญัโดยทีมงานระดบัชาติ

(V.I.P. Protection & Business Service)
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- สอนป้องกนัตวั ป้องกนัภยัสงัคม (Self defense Training) ทั�งมือเปล่า และอาวธุมากกวา่ �� ปี

(ปัจจุบนัมีหลกัสูตรกวา่ �� หลกัสูตร)

- สาํหรับบุคคลทั�วไป (Private & Workshop Training)

- สาํหรับองคก์ร (Seminar & Workshop Training)

- วนัฮวาโด (WonHwaDo) เป็นผูฝึ้กสอนศิลปะป้องกนัตวัแบบผสมผสาน

ระดบั MASTER LEVEL จากประเทศเกาหลี

- เทควนัโด (TaeKwonDo) อดีตผูฝึ้กสอนศิลปะป้องกนัตวัเทควนัโด

ระดบั BLACK BELT  จากประเทศเกาหลี

- แชมป์วซููแห่งประเทศไทย (ประเภทต่อสู)้ ปี ���� รุ่นไม่เกิน �� กก.

- ฝึกมวยไทย ตั�งแต่วยัเดก็จนถึงระดบัมหาวทิยาลยั

- ทาํงานดา้นโปรแกรมเมอร์ และเวบ็มาสเตอร์ มากกวา่ �� ปี

(บ.เนชั�นมลัติมีเดี�ยกรุ๊ป จาํกดั มหาชน ระหวา่งปี ����-����/ '����-����)

- ประวติัการฝึกอบรมใหก้บัองคก์รต่างๆ

● ESSO (โรงกลั�นนํ�ามนัเอสโซ่ ศรีราชา จ.ชลบุรี

● PEPSI บริษทั เป๊ปซี�-โคล่า(ไทย) เทรดดิ�ง จาํกดั

● บริษทั บา้นปู จาํกดั มหาชน

● กรมทรัพยากรนํ�าบาดาล Department of Groundwater Resources

● Tilleke & Gibbins International Ltd.(Bangkok Thailand)

● มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์(ม.อ.หาดใหญ่)

● บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จาํกดั(มหาชน)

● Bangkok Safety Services Co., Ltd. (ในเครือสายการบิน Bangkok Airways)

● บริษทั นวนคร จาํกดัมหาชน

● ชมผลงาน ณ ปัจจุบนัไดที้�เวบไซตน์กัสูด้อทคอม กรุณากดที�นี�

- ผลงานทางสื�อต่างๆ

● เป็นแขกรับเชิญให้ "รายการระวงัภยั" ช่วงภยัผูห้ญิง ทาง Nation Channel

(ปี ���� /'����)

(ใหค้าํแนะนาํ และสาธิตการป้องกนัตวัในชีวติประจาํวนัสาํหรับผูห้ญิง เกี�ยวกบักรณีต่างๆ)

● เป็นวทิยากรรับเชิญรายการ"ฟิตร่างกายสไตลต์าํรวจ" โดยทีมงาน Police TV

จาก สนง.ตาํรวจแห่งชาติ เพื�อใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการป้องกนัตวัสาํหรับขา้ราชการตาํรวจ และ

ประชาชนทั�วไป (ปี ���� /'����)

http://www.nakzooh.com/forum/viewforum.php?f=15
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● เป็นแขกรับเชิญใหร้ายการทีวขีอง คุณภราดร ศรีชาพนัธ์ุ

(อดีตนกัเทนนิสระดบัโลก) (ปี ���� /'����)

(ใหค้าํแนะนาํ และสาธิตการป้องกนัตวัมือเปล่า เกี�ยวกบักรณีต่างๆ)

● ใหส้มัภาษณ์กบัหนงัสือพิมพ์ Bangkok Post "Section: Business News"

ฉบบัวนัที� �/��/���� (ปี ���� /'����)

(ประเดน็ : ผูป้ระกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการป้องกนัตวัที�มีวสิยัทศัน์

และมุมมองที�น่าสนใจ)

● ใหส้มัภาษณ์รายการสงัเวยีนนกัสู ้(Fight Club) ทางทรูวชิั�น (Truevision) ช่อง ��� (ปี ���� /'����)

(ใหค้าํแนะนาํ และสาธิตการป้องกนัตวัมือเปล่าสาํหรับผูห้ญิง หรือคนตวัเลก็ เกี�ยวกบักรณีต่างๆ)

● ใหส้มัภาษณ์นิตยสารเนชั�นสุดสปัดาห์ ฉบบัที� ���, ��� (ปี ���� /'����)

● ใหส้มัภาษณ์รายการ "Sport Excite  กีฬาทา้ใจ"

ดาํเนินรายการโดย คุณพฒันเดช อาสาสรรพกิจ

MORE INFORMATION : (ติดต่อไดที้�)

ทีมงานนกัสูด้อทคอม (NZ THAILAND)

E-Mail: nrt@nakzooh.com

Telephone: 094-7979-154 (Mobile)

Line id: nakzooh

Website:

WWW.NAKZOOH.COM

WWW.BODYGUARDTHAI.COM

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

ทีมงาน NZ THAILND หวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่จะไดมี้ส่วนร่วมในการขบัเคลื�อนธุรกิจของท่าน สู่เป้าหมาย

“คิดถึงป้องกนัตวั คิดถึงป้องกนัภยั คิดถึง NZ THAILAND”

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