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ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์ สัตว์

ประวัตกิ ารศึกษา
- สถาบัน Covenant Global Incorporated USA.
ปริ ญญาเอก หลักสู ตร “การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม ”
Doctor of Missiology
- สถาบัน Pentecostal Seminary
ปริ ญญาโท หลักสู ตร “การบริ หารพันธกิจ”
(Master of Ministry Administration)
- มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมมาธิราช คณะศิลปศาสตร์
ปริ ญญาตรี หลักสู ตร “ไทยคดีศึกษา”
(Bachelor of Thai Case Study)
- มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์
โปรแกรมวิชา Business English
- สถาบัน Haggai (Hawaii)
หลักสู ตร Effective Communication for Leader
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ประวัตกิ ารทางาน
ภูเก็ต
ผูส้ ื่ อข่าวภาษาอังกฤษหนังสื อพิมพ์
Voice of Phuket
นักจัดรายการวิทยุภาคภาษาไทย
FM 88 MHz Phuket
นักจัดรายการวิทยุภาคภาษาอังกฤษ
FM 95 MHz Phuket
Producer และ Creative สถานีวทิ ยุภาคภาษาอังกฤษ FM 95 MHZ Phuket

กรุงเทพฯ
ทีป่ รึกษาและวิทยากร
สถาบันสอนภาษาอังกฤษธุ รกิจ Business English Quick and Easy
ทีป่ รึกษาและวิทยากร
สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ IEO Study Aboard
อาจารย์พเิ ศษภาควิชาภาษาต่ างประเทศ
วิทยาลัย Assembly of God
Vendor ฝ่ ายร่ างเอกสารภาษาอังกฤษ
บริ ษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จากัด
วิทยากรด้ านภาษาต่ างประเทศ
ให้แก่ภาครัฐ และภาคเอกชน
และเป็ นผูค้ ิดค้นเทคนิคการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษให้ง่าย และเข้าถึง ด้วย The Cross
Creative and Writer
สานักพิมพ์ MIS (มีผลงานวางจาหน่ายตามร้านหนังสื อชั้นนาทัว่ ประเทศ)
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ภาพของผลงานวิทยากร

ตัวอย่างบริษัทและองค์ กรที่เคยไปอบรมภาษาอังกฤษ (ไม่รวม Public Course)
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริ ษทั Summit Auto Seats Industry Co., Ltd
บริ ษทั พีเออี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั สยามฟูรูกาวา จากัด (ผูผ้ ลิต FB แบตเตอรี่ )
บริ ษทั ไทย นิปปอน เซอิกิ จากัด
บริ ษทั Bayer Thai Co Ltd
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
Kohler Thailand Public Company Limited (Saraburi factory)
บริ ษทั EPSON (Thailand) Co., Ltd. ฯลฯ
การยอมรับจากสื่อมวลชนส่ วนกลางและต่ างประเทศ
-ได้รับการสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษในฐานะผูส้ อนภาษาอังกฤษจากรายการโทรทัศน์ Biz Twist
เพื่อออกอากาศไปยังผูช้ มถึง 26 ประเทศ ร่ วมกับวิทยากรจากสถาบัน Wall Street
-ได้รับการกล่าวถึงโดยสานักข่าวต่างประเทศทั้ง เอพี และ รอยเตอร์ ฯลฯ (ในการสร้างสถิติโลก)
- ได้รับการตีพิมพ์ภาพข่าวจากหนังสื อพิมพ์ บางกอกโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ และ ภาพข่าวรวมทั้ง
สกู๊ปจากหนังสื อพิมพ์ ข่าวสด และคมชัดลึก
- ได้รับการสัมภาษณ์เป็ นในฐานะผูป้ ระพันธ์บทเพลงภาษาอังกฤษ
ในรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ช่อง 11
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- ได้รับเชิญให้เข้าร่ วมรายการของชายามเช้า ITV
- ได้รับการถ่ายทาสกู๊ปเต็มรายการเพื่อออกอากาศในรายการ Thailand Record ช่อง 9
- ได้รับการออกอากาศทางรายการที่นี่กรุ งเทพ ช่อง 5
- ได้รับการสัมภาษณ์เพื่อออกอากาศในรายการสี สนั บันเทิง ช่อง 3
- ได้รับการออกอากาศทางรายการข่าวภาคค่า ช่อง 7
- ได้รับการออกอากาศในฐานะผูจ้ ดั ทาโครงการสอนภาษาอังกฤษสัญจร สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
- ได้รับการสัมภาษณ์สดจากรายการ Nation news ทาง Nation Channel
- ได้รับการสัมภาษณ์เพื่อออกอากาศในรายการข่าวของ True Vision
- ได้รับการสัมภาษณ์เพื่อออกอากาศทางช่อง สารวจโลก
- ได้รับเชิญเป็ นเป็ นวิทยากรเข้าร่ วมรายการของสถานีวทิ ยุข่าว Trinity Radio
- ได้รับการสัมภาษณ์สดเพื่อออกอากาศทางสถานีวทิ ยุร่วมด้วยช่วยกัน
------------------------------------------------------------------------------------------เกียรติประวัติ
- เป็ นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษบุคลากรประจาการ “การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย”
- เป็ นวิทยากรรับเชิญให้กบั สานักงานกองทุนส่งเสริ มสุขภาพแห่งชาติ (สสส.)
- เป็ นวิทยากรรับเชิญและผูป้ ระสานให้กบั มหกรรมพืชสวนโลก (ราชพฤกษ์ 2006 เชียงใหม่)
- เป็ นวิทยากรรับเชิญให้กบั องค์กร World Vision (มูลนิธิศุภนิมิต)
- เป็ นวิทยากรรับเชิญให้กบั วิทยาลัยการโรงแรมดุสิตธานี ในด้านการเตรี ยมความพร้อมรวมทั้งการ
ปรับแนวคิดและทัศนคติเมื่อต้องทางานร่ วมกับชาวต่างชาติ
- เป็ นวิทยากรรับเชิญในด้านเทคนิคการจัดรายการวิทยุให้ได้รับความนิยม ในการอบรมนักจัด
รายการวิทยุหน้าใหม่ร่วมกับสถานีวทิ ยุสงั กัดองค์การสื่ อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
- เป็ นวิทยากรรับเชิญให้กบั การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในงานด้านการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
- เป็ นวิทยากรรับเชิญให้กบั กรมราชทัณฑ์ ในการอบรมเพื่อปรับทัศนคติและมุมมองชีวติ เพื่อแก้ไข
พฤติกรรมที่บกพร่ อง ทั้งในส่วนของทัณฑสถานสาหรับผูใ้ หญ่และสถานพินิจสาหรับเยาวชน
- เป็ นวิทยากรรับเชิญให้กบั กองเรื อภาคที่ 3 กองเรื อยุทธการ
- เป็ นวิทยากรรับเชิญให้กบั โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ฯ ในการฝึ กอบรมในการปรับแนวคิดและทัศนคติ
เพื่อการดาเนินชีวติ ที่มีคุณภาพให้กบั เยาวชน รวมทั้งเกล็ดความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ
- เป็ นวิทยากรและผูป้ ระสานงานขององค์กร Vision Full Gospel Organization (Scandinavia)
- เป็ นวิทยากรประจาให้กบั องค์กร Assembly of God (United State of America)
- เป็ นวิทยากรและผูป้ ระสานงานให้กบั องค์กร Yewon Mission (South Korea)
- เป็ นวิทยากรสอนภาษาไทยและการปรับทัศนคติให้กบั เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศที่มาทางานด้าน
สังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยผ่านทางองค์กรพัฒนาเอกชน
- เป็ นผูส้ ร้างสถิติโลกร้องเพลงเดี่ยวมาราธอน 24 ชัว่ โมง
ในนามสมาคมดนตรี แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
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- เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและผูจ้ ดั งานร้องเพลงพ่อของแผ่นดินบันทึกสถิติโลก 80 ชัว่ โมง
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในนามสานักนายกรัฐมนตรี
- ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณในงานฉลองรางวัลพระราชทานจากสมาคมดนตรี แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมป์ ในฐานะผูส้ ร้างชื่อเสี ยงให้สมาคมฯและประเทศชาติ
- เป็ นผูป้ ระพันธ์บทเพลงภาษาอังกฤษและทั้ง7 เพลง ในอัลบั้ม “Phuket to the world”
- ได้รับเชิญจากรัฐบาลประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียให้เป็ นหนึ่งในผูส้ ื่ อข่าวจากทัว่ โลกให้เข้าร่ วม
ในงานเฉลิมฉลองระดับประเทศ
-------------------------------------------------------------------------------------------
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