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ศึกษาศิลปะการต่อสู้ , กระบีกระบอง , ดาบสายต่างๆ จากชมรมต่อสู้ป้องกันตัวแผนก อาวุธไทย มหาวิทยาลัย
รามคําแหงใน ปี พ.ศ.2539 เป็ นต้ นมา
ศึกษาวิชามวยโบราณสาย มวยไชยา-สายท่านครูทองที ชมรมต่อสู้ป้องกันตัว แผนก อาวุธไทย ปี 2539 – 2546
เป็ นผู้ฝึกสอน ให้ กบั นักนักศึกษาและบุคคลทัวไปผู้ทีมีใจรักสนใจในชมรมอาวุธไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตังแต่
ปี พ.ศ. 2542 – 2546
เข้ าร่วมเป็ นทีมฝึ กสอนวิชาดาบอัทมาฏ ทีสํานักอัฒมาทนเรศวร ปี พ.ศ. 2547
ร่วมงานกับ มูลนิธิมวยไทยไชยา ศูนย์ศกึ ษาสยามยุทธ์ “บ้ านครู แปรง” ในปี 2547 ทํางานสอนและเผยแพร่ ศิลปะ
การต่อสู้ดาบไทย มวยไชยา และร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของทางรัฐ และเอกชน ทังเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์
มากมายมาตังแต่ ปี 2547 – 2553
ก่อตังกลุม่ ไทอชิร เพือเผยแพร่ศิลปการต่อสู้ไทย กระบีกระบอง มวยโบราณ ในปี 2554 ภายใต้ การนําของครู
แหลม

ผลงานทีผ่ านมาโดยย่ อของ นายทศพล สุระวาศรี
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- ร่วมงานกับ มูลนิธิมวยไทยไชยา ศูนย์ศกึ ษาสยามยุทธ์ “บ้ านครู แปรง” ในตําแหน่งผู้ฝึกสอน
- สอนมวยไชยาและศิลปะป้องกันตัว แก่นกั ศึกษาที โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี กรุงเทพฯ
- เผยแพร่ศิลปะป้องกันตัวใน โครงการโรงเรียนสีขาว ครังที ๔๕ จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลือนไหว ส.พ.ค.
- แสดงฉากรบในประวัติศาตร์ งานแสดงช้ าง จ.สุรินทร์
- รวมรวมข้ อมูลและจัดทํา เว็บ www.muaychiya.com ให้ กบั ชมรมมวยไทยไชยาฯ
- ฝึ กสอนมวยไชยาให้ กบั หน่ วยอริทราช 26 ในนาม มูลนิธิมวยไทยไชยา
- ร่วมฝึ กสอนทีมงานภาพยนต์ “คู่แรด”, “ซามูไรอโยธยา”
- วิทยากร โครงการสัมนา วิถีมวยไชยา ศาสตราวุธสยาม ให้ กบั คณาจารย์ปริญญาโท
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ มหาวิทยาลัยศรี ยคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ร่วมสาธิต, แสดงในสารคดี “ไม้ มวยไชยา” ทางทีวีสีช่อง 3
- สอนมวยไชยาที ราชกรีฑาสโมสร (RBSC) กรุงเทพ
- ร่วมถ่ายทําสารคดี History Channel ตอน มวยไชยา
- ครูฝึกประจํา ศูนศึกษา สยามยุทธ์ “บ้ านครู แปรง”
- เผยแพร่มวยไชยา รายการ ทีนีหมอชิต ทางช่อง 7
- เผยแพร่ มวยไชยา อาวุธไทย ทีศูนย์การค้ าพารากอน และอืนๆ อีกมาหมาย
- เป็ นกรรมการการแข่งขัน MMA (ต่อสู้ในกรง) คนแรกของสนามมวยบางพูน
- สาธิตการต่อสู้ด้วยอาวุธไทย ในงานคาราวานสินค้ าไทยทีปั กกิง
- ร่วมก่อตัง กลุ่ม ไทอชิร เพือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กระบีกระบอง
มวยโบราณ และเปิ ดอบรมทักษะด้ านการป้องกันตัวแก่ผ้ ทู ีสนใจทัวไป ภายใต้ การนําของครูแหลม
- เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัว ประมาณ 10 แห่งทัวประเทศเยอรมัน ในระยะเวลา 1 เดือน
- รับเชิญเข้ าสูส่ มาคมครูมวยไทย ในตําแหน่ง “ครูใหญ่ มวยไชยา”
- เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัว ทีประเทศออสเตรี ย และเยอรมัน ในระยะเวลา 45 เดือน
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