สถาบันการยิงปื นพกและการป้องกันตัว
เปิ ดอบรมหลักสู ตรการยิงปื นพกและการป้องกันตัว (PSDC) รุ่นที 102
ณ สนามยิงปื น โรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

วันอาทิตย์ที 23 ธันวาคม 2561
วัน เดือน ปี

เวลา

กิจกรรม

เวลา 06.00 - 07.00 น. 07.00 น.
สมาชิ กทุกคนพร้ อมกัน 08.00 น.
ณ บริเวณลานจอดรถ 08.30 – 10.30 น.
หน้ าห้ างโลตัส คลอง 7
ถนนรังสิ ต - นครนายก
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

- ออกเดินทางโดย รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้ าสู่ จ. นครนายก
- ถึงสนามยิงปื นโรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า(เขาชะโงก) อ. เมืองนครนายก
- แนะนําคณะวิทยากร สถานที และความเป็ นมาของหลักสู ตร
- การใช้ อาวุธปื นพก
- หลักการและปรัชญาของการใช้ อาวุธปื น
- ส่ วนประกอบของอาวุธปื นพกกึงอัตโนมัติ (แม็กกาซีน)และปื นรีวอลเวอร์ (ลูกโม่ )
- เทคนิคและวิธีการใช้ อาวุธปื น
- พักรั บประทานอาหารว่ าง
- บรรยายวิชาการ “กฎหมายอาวุธปื น”

12.00 – 13.00 น.

- พักรั บประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

- ฝึ กการใช้ อาวุธปื นพกแม็กกาซีน และ รีวอลเวอร์

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 17.00 น.

- พักรั บประทานอาหารว่ าง
- ฝึ กการใช้ อาวุธปื นพกแม็กกาซีน และ รีวอลเวอร์

17.30 น.

- พิธีมอบวุฒิบัตร และเข็มเครื องหมายแม่ นปื นและรางวัลแก่ ผู้ผ่านการอบรม

18.00 น.

- ออกเดินทางกลับจาก ร.ร.จปร.

19.00 น.

- ถึงห้ างโลตัส คลอง 7 โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ผู้เข้ ารับการอบรมไม่ ต้องนําอาวุธปื นไป ทาง
สนามได้ จัดเตรียมไว้ ให้ แล้ ว

ID. Line: PSDC

 สถานทีฝึ กอบรม
ห้องบรรยายสนามยิงปื น รร. จปร. สนามยิงปื น รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
 การแต่ งกาย
เสื อโปโล และ หมวกทีจัดให้ / กางเกง ชุดฝึ ก รองเท้าผ้าใบ
 สิ งทีได้ รับจากการฝึ กอบรม
1. ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับอาวุธปื น กฎหมายอาวุธปื น และวิธีการใช้อาวุธปื นพกระบบกึงอัตโนมัติ
(แม็กกาซี น) และระบบรี วอลเวอร์ (ลูกโม่) อย่างถูกต้องปลอดภัย
2. หลักการยิง การเล็ง การลันไก
3. เรี ยนรู ้ขนาดอาวุธปื นพกและกระสุ นทีนิยมใช้ในปั จจุบนั
4. นําวิธีการใช้อาวุธปื นไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันและพัฒนาการยิงปื นไปสู่ ขนสู
ั งได้
5. ความรู ้ความเข้าใจในหลักการปรัชญา และศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัว
6. วุฒิบตั รและเข็มเครื องหมายแม่นปื นจาก รร.จปร.
7. บัตรสมาชิกสนามยิงปื น รร.จปร. ฟรี 1 ปี มีสิทธิใช้อาวุธปื น ซื อกระสุ นปื นและใช้สนามยิงปื น
ได้ในราคาสมาชิก

 วิทยากร / ควบคุมการยิงปื นและสอนโดยคณะครู ฝึกจากสนามยิงปื นโรงเรียนนายร้ อย จปร.
เป็ นหลักสู ตรคุณภาพ สร้ างความมันใจในการใช้ อาวุธปื นอย่ างถูกต้ องปลอดภัย
 หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประชาชน
1
ฉบับ
2. รู ปถ่ายขนาด 1 นิว
2
ใบ
3. ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท (สี พันบาทถ้วน) ประกอบด้วย
- วิทยากร
- เข็มแม่นปื น/วุฒิบตั ร

- อาวุธปื น/สนาม
- เสื อโปโล 1 ตัว / หมวกแก๊ป 1 ใบ
- อาหารกลางวัน /อาหารว่าง/ เครื องดืม

- กระสุ น 50 นัด พร้อมเป้า
- บัตรสมาชิก สนามยิงปื น จปร.
- รถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ

3.1 โอนเงินเข้าบัญชีสถาบันการยิงปื นพกและการป้ องกันตัว บัญชีออมทรัพย์เลขที 4531088088
ธนาคารกรุ งศรี สาขามหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี
 ติดต่ อสอบถาม สถาบันการยิงปื นพกและการป้ องกันตัว
โทร. 081-801-5151, 081-446-7999, 02-581-7639
หรื อดูรายละเอียด และสมัครทาง

www.psdcpistols.com และทาง LINE ID : PSDC หรื อ
https://www. Facebook.com/psdcpistol

