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ทีมงานนักสูด้ อทคอม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAME OF INTEGRATION :
ทีมงานนักสูด้ อทคอม (NZ THAILAND)

CATEGORY :
Security and Solution Management

DESCRIPTION : (รายละเอียด)
ทีมงานนักสูด้ อทคอม คือชื่อที่ใช้เรี ยกกลุ่มบุคคลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการป้ องกันตัว และการระวังภัยทั้งระบบ
ซึ่งก่อตั้งโดย อ. อดุลย์พณจ์ หวังนุรักษ์ ผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นศิลปะป้ องกันตัวกว่า 30 ปี มีหลักสูตรสำคัญกว่า 16
หลักสูตร จัดให้บริ การที่ครอบคลุมทั้งองค์กร และบุคคล (SELF DEFENSE) , ด้านยุทธวิธีการระวังป้ องกัน
(WEAPONS AND TACTICALS) และด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย (SECURITY SOLUTIONS) เรี ยกว่า การ
ป้ องกันตัว และการระวังภัยทั้งระบบ (SECURITY SYSTEM)
แต่เนื่องจากทักษะ หรื อมาตรฐานที่มีการเผยแพร่ อยูท่ วั่ ไปในขณะนี้มีขอ้ บกพร่ อง และ
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยูม่ ากมายเกี่ยวกับการป้ องกันตัว ดังนั้น เพือ่ ต้องการเผยแพร่
สิ่ งที่ถกู ต้องเหมาะสม อาจารย์ อดุลย์พณจ์ หวังนุรักษ์ จึงได้สร้างมาตรฐานใหม่
เพือ่ ความเหมาะสม รัดกุม ปลอดภัยสำหรับทุกกลุ่ม

SOLUTION SERVICE : (ลักษณะของบริ การ)
▪ การจัดอบรมประจำเดือน (Training)
เช่น อบรมการป้ องกันตัวมือเปล่า (Self Defense) ,
การใช้อาวุธ และปฏิบตั ิงานระบบทีม (Weapons & Tactical)
▪ การจัดกิจกรรม และงานแสดงสิ นค้า (Event & Exhibition)
เช่น นำเสนอ Solutions ต่างๆ ทั้งด้านบุคคล และเทคโนโลยี
▪ การจัดอบรมเทคโนโลยีดา้ นความปลอดภัย (Technology of Security Training)
เช่น Business to Customer (B2C) จัดกิจกรรมให้ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
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▪ การออกแบบระบบทางด้านความปลอดภัย (Security System design)
เช่น ออกแบบระบบที่ดี เหมาะสมเพือ่ ประโยชน์สูงสุ ด ขององค์กร
▪ การประเมินคุณภาพและให้ค ำปรึ กษา (Certification & Consulting)
เช่น วัดระดับความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับหน้าที่ เพือ่ สร้างมาตรฐานขององค์กร
▪ การอบรม สัมนาด้านความปลอดภัย ให้กบั ภาครัฐ และเอกชน
(Workshop and Seminar Self defense & Security Training)
▪ จำหน่ายและจัดหาอุปกรณ์ (Distribution and supply)
▪ งานด้านอารักขาบุคคลสำคัญ (V.I.P Protection)
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อ Specialist ระดับประเทศ โดยทีมงานบอดี้การ์ดไทย

SOLUTION FOR : (เหมาะสำหรับ)
● Corporate (บริ ษทั /ห้างร้าน/นิติบุคคล)
● Government Sector (หน่วยงานภาครัฐ)
● Individual (บุคคลทัว่ ไป)

PROFILE : (ประวัติ) Mr. ADULPON WANGNURAK
- เกิด พ.ศ. 2517 (1974)
- เป็ นผูก้ ่อตั้งหน่วยงานชื่อ
ทีมงานนักสูด้ อทคอม(NZ THAILAND)
ให้บริ การอบรมทักษะป้ องกันตัว และการระวังภัยทั้งระบบ
(Self defense Training and Security System)
- เป็ นผูก้ ่อตั้งหน่วยงานชื่อ "ทีมงานบอดี้การ์ดไทย"
ให้บริ การอารักขาบุคคลสำคัญโดยทีมงานระดับชาติ
(V.I.P. Protection & Business Service)
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- สอนป้ องกันตัว ป้ องกันภัยสังคม (Self defense Training) ทั้งมือเปล่า และอาวุธมากกว่า 30 ปี
(ปัจจุบนั มีหลักสูตรกว่า 16 หลักสูตร)
- สำหรับบุคคลทัว่ ไป (Private & Workshop Training)
- สำหรับองค์กร (Seminar & Workshop Training)
- วันฮวาโด (WonHwaDo) เป็ นผูฝ้ ึ กสอนศิลปะป้ องกันตัวแบบผสมผสาน
ระดับ MASTER LEVEL จากประเทศเกาหลี
- เทควันโด (TaeKwonDo) อดีตผูฝ้ ึ กสอนศิลปะป้ องกันตัวเทควันโด
ระดับ BLACK BELT จากประเทศเกาหลี
- แชมป์ วูซูแห่งประเทศไทย (ประเภทต่อสู)้ ปี 2546 รุ่ นไม่เกิน 64 กก.
- ฝึ กมวยไทย ตั้งแต่วยั เด็กจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
- ทำงานด้านโปรแกรมเมอร์ และเว็บมาสเตอร์ มากกว่า 12 ปี
(บ.เนชัน่ มัลติมีเดี่ยกรุ๊ ป จำกัด มหาชน ระหว่างปี 2551-2553/ '2007-2009)

- ประวัติการฝึ กอบรมให้กบั องค์กรต่างๆ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ESSO (โรงกลัน่ น้ำมันเอสโซ่ ศรี ราชา จ.ชลบุรี
PEPSI บริ ษทั เป๊ ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั บ้านปู จำกัด มหาชน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล Department of Groundwater Resources
Tilleke & Gibbins International Ltd.(Bangkok Thailand)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์(ม.อ.หาดใหญ่)
บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน)
Bangkok Safety Services Co., Ltd. (ในเครื อสายการบิน Bangkok Airways)
บริ ษทั นวนคร จำกัดมหาชน
ชมผลงาน ณ ปัจจุบนั ได้ที่เวบไซต์นกั สูด้ อทคอม กรุ ณากดที่นี่

- ผลงานทางสื่ อต่างๆ
● เป็ นแขกรับเชิญให้ "รายการระวังภัย" ช่วงภัยผูห้ ญิง ทาง Nation Channel
(ปี 2555 /'2012)
(ให้ค ำแนะนำ และสาธิตการป้ องกันตัวในชีวติ ประจำวันสำหรับผูห้ ญิง เกี่ยวกับกรณี ต่างๆ)
● เป็ นวิทยากรรับเชิญรายการ"ฟิ ตร่ างกายสไตล์ต ำรวจ" โดยทีมงาน Police TV
จาก สนง.ตำรวจแห่งชาติ เพือ่ ให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันตัวสำหรับข้าราชการตำรวจ และ
ประชาชนทัว่ ไป (ปี 2555 /'2012)

4 | Page

● เป็ นแขกรับเชิญให้รายการทีวขี อง คุณภราดร ศรี ชาพันธุ์
(อดีตนักเทนนิสระดับโลก) (ปี 2554 /'2011)
(ให้ค ำแนะนำ และสาธิตการป้ องกันตัวมือเปล่า เกี่ยวกับกรณี ต่างๆ)
● ให้สมั ภาษณ์กบั หนังสื อพิมพ์ Bangkok Post "Section: Business News"
ฉบับวันที่ 7/06/2010 (ปี 2553 /'2010)
(ประเด็น : ผูป้ ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับการป้ องกันตัวที่มีวสิ ยั ทัศน์
และมุมมองที่น่าสนใจ)
● ให้สมั ภาษณ์รายการสังเวียนนักสู ้ (Fight Club) ทางทรู วชิ นั่ (Truevision) ช่อง 102 (ปี 2553 /'2010)
(ให้ค ำแนะนำ และสาธิตการป้ องกันตัวมือเปล่าสำหรับผูห้ ญิง หรื อคนตัวเล็ก เกี่ยวกับกรณี ต่างๆ)
● ให้สมั ภาษณ์นิตยสารเนชัน่ สุ ดสัปดาห์ ฉบับที่ 826, 827 (ปี 2551 /'2008)
● ให้สมั ภาษณ์รายการ "Sport Excite กีฬาท้าใจ"
ดำเนินรายการโดย คุณพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

MORE INFORMATION : (ติดต่อได้ที่)
ทีมงานนักสูด้ อทคอม (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 หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้มีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน สู่เป้ าหมาย
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