
E-mail : hrdzenter@gmail.com 

Hotline : 089-773-7091, 089-606-0444    
  

 
 

“Knowledge is no limited edition” 
 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ  ากดั  เลขท่ี 12 ซ.ประดิพทัธ์ 13 ถ.ประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

โทร  089-773-7091, 089-606-0444 E-mail: hrzenter@gmail.com www.hrdzenter.com 

www.hrdzenter.com 

 
 
 
                        
 

- สถาบนั Covenant Global Incorporated USA.   
    ปริญญาเอก หลกัสูตร “การส่ือสารขา้มวฒันธรรม ”   
     Doctor of Missiology  
 

- สถาบนั Pentecostal Seminary  
      ปริญญาโท หลกัสูตร “การบริหารพนัธกิจ”  
      (Master of Ministry Administration)  
 

- มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช คณะศิลปศาสตร์ 
      ปริญญาตรี หลกัสูตร “ไทยคดีศึกษา”  
       (Bachelor of Thai Case Study) 
 

- มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์  
       โปรแกรมวชิา Business English 
    

- สถาบนั Haggai (Hawaii)  
      หลกัสูตร Effective Communication for Leader  
 
 
 
 
 
 

ดร.อสิรกลุ   ถมังรักษ์สัตว์  

ประวตักิารศึกษา  
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      ภูเกต็ 
                ผูส่ื้อข่าวภาษาองักฤษหนงัสือพิมพ ์           Voice of Phuket 
                นกัจดัรายการวทิยุภาคภาษาไทย                FM 88 MHz  Phuket 
                นกัจดัรายการวทิยุภาคภาษาองักฤษ           FM 95 MHz  Phuket  
                Producer และ Creative สถานีวทิยภุาคภาษาองักฤษ      FM 95 MHZ Phuket 

กรุงเทพฯ              
           ทีป่รึกษาและวทิยากร 
               สถาบนัสอนภาษาองักฤษธุรกิจ  Business English Quick and Easy 
           ทีป่รึกษาและวทิยากร  
            สถาบนัการศึกษาระหวา่งประเทศ  IEO Study Aboard 
            อาจารย์พเิศษภาควชิาภาษาต่างประเทศ  
             วทิยาลยั Assembly of God  
            Vendor ฝ่ายร่างเอกสารภาษาองักฤษ 
             บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
            วทิยากรด้านภาษาต่างประเทศ  
           ใหแ้ก่ภาครัฐ และภาคเอกชน 
            และเป็นผูคิ้ดคน้เทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษใหง่้าย และเขา้ถึง ดว้ย The Cross    
              Creative and Writer  
              ส านกัพิมพ ์MIS (มีผลงานวางจ าหน่ายตามร้านหนงัสือชั้นน าทัว่ประเทศ) 

     
 
 
 
 
 

ประวตักิารท างาน  
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ภาพของผลงานวทิยากร 
 

                      
 
  ตัวอย่างบริษัทและองค์กรที่เคยไปอบรมภาษาองักฤษ (ไม่รวม Public Course)  
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
บริษทั Summit Auto Seats Industry Co., Ltd 
บริษทั พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ฟอยลม์าสเตอร์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
บริษทั สยามฟูรูกาวา จ ากดั (ผูผ้ลิต FB แบตเตอร่ี) 
บริษทั ไทย นิปปอน เซอิกิ จ  ากดั 
บริษทั Bayer Thai Co Ltd   
สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 
Kohler Thailand Public Company Limited (Saraburi factory) 
บริษทั EPSON (Thailand) Co., Ltd.  ฯลฯ 
 
การยอมรับจากส่ือมวลชนส่วนกลางและต่างประเทศ 
 
 -ไดรั้บการสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษในฐานะผูส้อนภาษาองักฤษจากรายการโทรทศัน์ Biz Twist  
    เพื่อออกอากาศไปยงัผูช้มถึง  26 ประเทศ ร่วมกบัวทิยากรจากสถาบนั Wall Street 
-ไดรั้บการกล่าวถึงโดยส านกัข่าวต่างประเทศทั้ง เอพี และ รอยเตอร์ ฯลฯ (ในการสร้างสถิติโลก) 
- ไดรั้บการตีพิมพภ์าพข่าวจากหนงัสือพิมพ ์บางกอกโพสต ์ไทยรัฐ เดลินิวส์  และ ภาพข่าวรวมทั้ง 
     สกู๊ปจากหนงัสือพิมพ ์ข่าวสด และคมชดัลึก 
 -  ไดรั้บการสมัภาษณ์เป็นในฐานะผูป้ระพนัธ์บทเพลงภาษาองักฤษ  
      ในรายการข่าวภาคภาษาองักฤษ ช่อง 11 
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 - ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมรายการของช ายามเชา้  ITV 
-  ไดรั้บการถ่ายท าสกู๊ปเตม็รายการเพ่ือออกอากาศในรายการ Thailand Record ช่อง 9 
- ไดรั้บการออกอากาศทางรายการท่ีน่ีกรุงเทพ ช่อง 5 
-  ไดรั้บการสมัภาษณ์เพ่ือออกอากาศในรายการสีสนับนัเทิง ช่อง 3 
-  ไดรั้บการออกอากาศทางรายการข่าวภาคค ่า ช่อง 7  
-  ไดรั้บการออกอากาศในฐานะผูจ้ดัท าโครงการสอนภาษาองักฤษสญัจร สถานีโทรทศัน์ Thai PBS 
 -  ไดรั้บการสมัภาษณ์สดจากรายการ Nation news ทาง Nation Channel 
 -  ไดรั้บการสมัภาษณ์เพ่ือออกอากาศในรายการข่าวของ True Vision 
  - ไดรั้บการสมัภาษณ์เพ่ือออกอากาศทางช่อง ส ารวจโลก 
  - ไดรั้บเชิญเป็นเป็นวทิยากรเขา้ร่วมรายการของสถานีวทิยขุ่าว Trinity Radio 
   - ไดรั้บการสมัภาษณ์สดเพ่ือออกอากาศทางสถานีวทิยรุ่วมดว้ยช่วยกนั  
                -------------------------------------------------------------------------------------------        
 
เกยีรตปิระวตั ิ
-  เป็นวทิยากรสอนภาษาองักฤษบุคลากรประจ าการ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” 
-  เป็นวทิยากรรับเชิญใหก้บัส านกังานกองทุนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) 
-  เป็นวทิยากรรับเชิญและผูป้ระสานใหก้บัมหกรรมพืชสวนโลก (ราชพฤกษ ์2006 เชียงใหม่) 
-  เป็นวทิยากรรับเชิญใหก้บัองคก์ร World Vision (มูลนิธิศุภนิมิต)    
- เป็นวทิยากรรับเชิญใหก้บัวทิยาลยัการโรงแรมดุสิตธานี ในดา้นการเตรียมความพร้อมรวมทั้งการ 
  ปรับแนวคิดและทศันคติเม่ือตอ้งท างานร่วมกบัชาวต่างชาติ 
- เป็นวทิยากรรับเชิญในดา้นเทคนิคการจดัรายการวทิยใุหไ้ดรั้บความนิยม ในการอบรมนกัจดั                 
   รายการวทิยหุนา้ใหม่ร่วมกบัสถานีวทิยสุงักดัองคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย 
- เป็นวทิยากรรับเชิญใหก้บัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ในงานดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- เป็นวทิยากรรับเชิญใหก้บักรมราชทณัฑ ์ในการอบรมเพ่ือปรับทศันคติและมุมมองชีวติเพ่ือแกไ้ข 
   พฤติกรรมท่ีบกพร่อง ทั้งในส่วนของทณัฑสถานส าหรับผูใ้หญ่และสถานพินิจส าหรับเยาวชน 
- เป็นวทิยากรรับเชิญใหก้บักองเรือภาคท่ี 3 กองเรือยทุธการ 
- เป็นวทิยากรรับเชิญใหก้บัโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ในการฝึกอบรมในการปรับแนวคิดและทศันคติ 
   เพ่ือการด าเนินชีวติท่ีมีคุณภาพใหก้บัเยาวชน รวมทั้งเกลด็ความรู้ดา้นภาษาองักฤษ 
-  เป็นวทิยากรและผูป้ระสานงานขององคก์ร Vision Full Gospel Organization (Scandinavia)  
- เป็นวทิยากรประจ าใหก้บัองคก์ร Assembly of God (United State of America) 
- เป็นวทิยากรและผูป้ระสานงานใหก้บัองคก์ร Yewon Mission (South Korea) 
- เป็นวทิยากรสอนภาษาไทยและการปรับทศันคติใหก้บัเจา้หนา้ท่ีจากต่างประเทศท่ีมาท างานดา้น 
   สงัคมสงเคราะห์ในประเทศไทยผา่นทางองคก์รพฒันาเอกชน 
- เป็นผูส้ร้างสถิติโลกร้องเพลงเด่ียวมาราธอน 24 ชัว่โมง  
   ในนามสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัป์ 
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- เป็นผูริ้เร่ิมและผูจ้ดังานร้องเพลงพอ่ของแผน่ดินบนัทึกสถิติโลก 80 ชัว่โมง  
   เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในนามส านกันายกรัฐมนตรี 
 - ไดรั้บโล่ห์ประกาศเกียรติคุณในงานฉลองรางวลัพระราชทานจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย 
   ในพระบรมราชูปถมัป์ ในฐานะผูส้ร้างช่ือเสียงใหส้มาคมฯและประเทศชาติ  
- เป็นผูป้ระพนัธ์บทเพลงภาษาองักฤษและทั้ง7 เพลง ในอลับั้ม   “Phuket to the world”  
- ไดรั้บเชิญจากรัฐบาลประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซียใหเ้ป็นหน่ึงในผูส่ื้อข่าวจากทัว่โลกใหเ้ขา้ร่วม    
   ในงานเฉลิมฉลองระดบัประเทศ 
 
               ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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