
โปรดทราบ: ถา้คณุจะสอบ TOEFL หรอืมแีผนจะเรยีนตอ่ นีอ่าจจะเป็นจดหมายทีม่คีา่ทีส่ดุทีค่ณุจะไดอ้า่น… 

“ใครอกีอยากไดค้ะแนน TOEFL สงู

แมก้ระทั่งในการสอบครัง้แรกและ

เกง่องักฤษแบบไมเ่ชือ่สายตาตัวเอง

ในชัว่ขา้มคนื!” 

 

“อา่นเรือ่งจรงิเกีย่วกบัการคน้พบโดย
บงัเอญิ เทคนคิทีช่ว่ยใหส้อบ TOEFL 
ไดค้ะแนนเต็มรวมทัง้ “ผา่น” เขา้เรยีน 
Harvard –มหาวทิยาลยัชัน้น าของ

โลก” 

“และคน้พบสดุยอดเทคนคิ*วเิคราะหผ์ูอ้อก
ขอ้สอบ*ทีจ่ะชว่ยใหค้ณุเพิม่คะแนน TOEFL ได ้

อยา่งง่ายๆ โดยไมต่อ้งสญูเสยีเวลาอันมคีา่กับการ
ทอ่งจ าทีซ่ ้าซากและน่าเบือ่ – รับประกนั” 

 

                                    ดร.สริะ สทุธคิ า     

                            ผูอ้ านวยการสถาบัน Kendall 

 

เรยีนผูท้ีจ่ะสอบ TOEFL, 

คณุเคยมคีวามกังวลในเรือ่งตอ่ไปนี้หรอืไม?่ 

 ตอ้งสอบ TOEFL แตก่ลวัสอบไมไ่ด ้

 อยากไดค้ะแนน TOEFL ด ีๆ  แตไ่มค่อ่ยมเีวลา 
 เคยสอบ TOEFL หลายครัง้แลว้แตไ่มพ่อใจกบั

คะแนน 
 อยากเขา้ U ดงัๆ เพือ่อนาคตทีด่แีตต่ดิที่
คะแนน TOEFL 

 รูส้กึวา่เรยีนดแีตไ่ดค้ะแนนนอ้ยกวา่คนอืน่ :-( 
 เคยเรยีนหลายทีแ่ลว้แตไ่มไ่ดผ้ล อยากไดท้ีม่นั 

“ชวัร์ๆ ” 

หากคณุตอบวา่ “ใช”่ แมเ้พยีงหนึง่ขอ้ ผมชว่ยคณุ

ได…้ 

 

ความผดิของใครเมือ่สอบ TOEFL แลว้ได ้
คะแนนนอ้ย? 

อมื… ผมขอตอบเลยนะวา่ไมใ่ชค่วามผดิของผูส้อบ

ทัง้หมด  

ใชค่รับ – IQ หรอืความขีเ้กยีจอาจท าใหไ้ดค้ะแนน
นอ้ยแตไ่มใ่ชเ่หตผุลทัง้หมด… 

 การเปลีย่นระบบขอ้สอบ TOEFL ทีส่บัสน 
 ETS (ผูอ้อกขอ้สอบ)จงใจใชต้วัหลอกเพือ่ให ้

คณุหลงทาง 
 ความเครยีด 
 และโรงเรยีนสอนภาษาสว่นใหญท่ีไ่มส่ามารถ

ชว่ยผูส้อบได ้

 

… แลว้ทางออกคอือะไร? 

สอบ TOEFL คร ัง้แรกผา่นและไดเ้ขา้เรยีน Harvard 

 
“ประทับใจการสอนของทีน่ี ้อธบิายเขา้ใจง่ายและชดัเจน ให ้

เทคนคิทีจ่ าเป็นในการท าขอ้สอบ มขีอ้สอบใหฝึ้กท าเยอะ
มากๆ ท าใหส้อบ TOEFL ครัง้เดยีวผ่าน ไดค้ะแนนตามทีห่วัง

ไว ้620″ 

– คณุคณติา ทรพัยไ์พศาล ขา้ราชการกระทรวงการ
ตา่งประเทศ, นกัเรยีนทนุ ก.พ. Harvard University 

Law School 

 
น าทกัษะทีเ่รยีนไปใชก้บังานได ้

“พีช่อบบรรยากาศการเรยีนทีท่กุคนตัง้ใจเรยีนมาก หลักสตูร
ทีน่ี่ไมไ่ดเ้จาะจงเฉพาะนักเรยีน แตเ่ป็นการพัฒนาทกัษะ

ภาษาอังกฤษโดยเริม่จากปทูักษะจนถงึขัน้สงู บรูณาการและ

เชือ่มโยงวชิาตา่งๆ ใหเ้ราเอาไปใชใ้นชวีติจรงิส าหรับวัย
ผูใ้หญไ่ดเ้ลยคะ อาจารยส์อนเป็นกันเอง ประสบการณ์เยอะ

และเอามาถา่ยทอดใหเ้ราเขา้ใจมากขึน้” 

- คณุจ านรรจา บ าเหน็จพนัธุ ์ขา้ราชการบ านาญ
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อาจารย ์ดร.สริะ คอืใคร? ท าไมควรเชือ่
ค าแนะน า? 

เพราะมนัไดผ้ล! เมือ่ 12 ปีกอ่น, ผมมโีอกาสสอน
นักเรยีนทีม่คีวามสามารถหากแตท่ าขอ้สอบ TOEFL 

หรอื GMAT ไมไ่ด ้ในระหวา่งชว่ยนักเรยีนเหลา่นัน้
ผมพบเทคนคิหลายอยา่งโดยบงัเอญิและไดส้อน 

วธิ*ีวเิคราะหค์นออกขอ้สอบ* ผลลัพธท์ีไ่ดค้อื 

 มนัีกเรยีนหลายคนสอบ TOEFL ไดเ้ต็มซึง่เป็น

เรือ่งทีไ่มเ่คยมมีากอ่นในเมอืงไทยตลอด 40 ปี 
 มผีูเ้รยีนสอบ GMAT ได ้>700 และเขา้เรยีนใน

มหาวทิยาลัยชัน้น าของโลกทัง้ Harvard, 

Cambridge, Cornell, Columbia และอืน่ๆ 

สุโกย้ยย! สิง่ทีผ่มคน้พบนัน้ *ใชไ้ดก้ับทกุขอ้สอบ 

*ใชไ้ดก้ับทกุเพศทกุวัย *ใชไ้ดท้ัง้กับผูท้ีเ่กง่และ
ออ่นภาษาองักฤษ ผมจงึอยาก “share” สิง่ทีผ่ม
คน้พบกับคณุอยา่งหมดเปลอืก… 

สอบ TOEFL ได ้109 (หรอื 633) 

 
“ประทับใจพี่ๆ ของสถาบันที ่take care ตลอดเวลา ชอบที่

อาจารยส์อนใหค้วามรูร้อบตัวเยอะมากและยังชอบ textbooks 

ของทีน่ี่นะละเอยีดด ีแกว้เลอืกทีน่ี่เพราะใหเ้วลาเรยีนเยอะ ม ี
facility มากมายกวา่ทีอ่ ืน่ๆ คุม้คา่เงนิคะ ” 

  

- คณุมนทกานติ ์สุวรรณทรรภ นสิติจุฬา 

 

วเิคราะหค์นออกขอ้สอบไดจ้งึตโีจทยแ์ตก 

“กอ่นมาเรยีนทีน่ี่ Grammar ก็รู ้ศัพทก์็รู ้แตท่ าโจทยไ์มไ่ด ้
พอมาเรยีน อ.สริะสอนวธิวีเิคราะหค์นออกขอ้สอบและโจทย์
ท าใหรู้ว้า่ตอ้งท ายังไง ผมเลยตโีจทยแ์ตก ผมชอบการสอน

ศัพทท์ีใ่ชร้ปูภาพมาชว่ยจ า ผมชอบอาจารยเ์กง่” 

- คณุอนุภาพ ชยัยทุโธ นกัเรยีน รร.เตรยีมอุดม 

 

หลกัสตูร TOEFL เป็นอยา่งไร?  
คณุจะไดอ้ะไรบา้ง? 

 

 

TOEFL iBT เป็นหลักสตูรทีส่มบรูณ์ทีส่ดุดว้ย

จ านวนช ัว่โมงเรยีนกวา่ 250 ช ั่ว่โมงดังนัน้
หลักสตูรนี้จะชว่ยใหค้ณุสามารถท าคะแนนไดส้งูใน

เวลาอันรวดเร็วโดยเกอืบไมต่อ้งออกแรง (เพราะผม
ไดท้ าใหแ้ลว้ 80-90%) นี่คอืสิง่ทีค่ณุจะไดร้ับ… 

Lecture 96 ชม (สอนโดย ดร.สริะ) 
เพือ่ทีจ่ะชว่ยใหค้ณุสามารถคดิไดเ้หมอืน
คนออกขอ้สอบและพัฒนาทักษะ ศัพท-์

ไวยกรณ์-ฟัง-พดู-อา่น-เขยีน-เทคนคิท าขอ้สอบ 

Writing Workshop 55 ชม เรยีน

ทักษะการเขยีนแบบ *ตัวตอ่ตัว* กับผม
ผา่นเน็ท คณุจะไดร้ับ feedback แบบ

สปัดาหต์อ่สปัดาห ์– เทา่ทีผ่มทราบการสอน 

TOEFL ในลักษณะนี้หายากมาก ผูเ้รยีนหลายคนจงึ
บอกวา่ “แคเ่รยีน Writing Workshop กับ ดร.สริะก็

คุม้แลว้” 

Lab ภาษา >100 ชม ผูเ้รยีนจะไดฝึ้ก 

Listening เพือ่พชิติขอ้สอบการฟังทีค่น
สว่นใหญก่ลัว, ฝึก Grammar เพือ่พัฒนา

ทักษะไวยากรณ์ใหส้ามารถเขยีน essay ไดอ้ยา่ง

มอืโปร และ ฝึก Speaking ทีจ่ะชว่ยใหค้ณุพดูดว้ย
ส าเนียง*เหมอืน*เจา้ของภาษา 

หนงัสอืเรยีน 5 เลม่ กวา่ 1,196 หนา้ 
ทีจ่ะชว่ยใหค้ณุสามารถคดิไดเ้หมอืนคน
ออกขอ้สอบ ผูเ้รยีนจ านวนมากพบวา่

หนังสอืดังกลา่วมคีา่มากและไดน้ าตดิตัวไป
ตา่งประเทศเพือ่ใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ 

CD 2 แผน่ ทีร่วบรวมตัวอยา่งขอ้สอบ
และแบบฝึกหัดใหค้ณุสามารถฝึกฝนที่

บา้นหรอืทีท่ างานได ้

ประทบัใจต ัง้แตว่นัแรก ตรงจุด เขา้ใจงา่ย สนุก 

“ประทับใจ Kendall ตัง้แตวั่นแรกทีเ่ดนิเขา้มาตดิตอ่ อาจารย์
และพี่ๆ  อธบิายทกุอยา่งกระจ่างมาก อ.สริะสอนตรงจุด เขา้ใจ

ง่าย สอนสนุกไมน่่าเบือ่ม ีLab ใหฝึ้กฝนไดท้กุวัน” 
  

- คณุนนทติา วงศปั์ญญาภรณ ์นกัศกึษาธรรมศาสตร ์

ชว่ยใหเ้ร ิม่เตรยีมสอบ TOEFL ไดอ้ยา่งถูกวธิ ี– 

ประหยดัเวลาไดม้า๊กมากคะ 

“ชอบทีอ่าจารยส์อนหลักวธิคีดิวเิคราะห ์ท าใหส้ามารถจับ

หลักการเรยีนภาษาอังกฤษได ้จากทีไ่มรู่ว้า่จะเริม่ตรงไหน 
พัฒนาจนรูส้กึวา่ท าขอ้สอบได”้ 

- คณุสมหญงิ องิสกุลธนบูรณ์ พนกังานบรษิทัเอกชน 
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ใชส้อบชงิทนุได!้ 

 
“ชอบรปูแบบการสอนทีเ่ขา้ใจง่าย เนื้อหาด ีมคี าศัพทเ์นน้ๆ  

ใชส้อบชงิทนุได”้ 
  

– คณุกษรนิ สทิธนิาโถ นกัเรยีน รร. อสัสมัชญั
คอนแวนต ์

เรยีนวันไหน? จัดเวลาอยา่งไร? 

ดว้ยระบบการเรยีนที ่“ยดืหยุน่” และไดผ้ล, คณุจงึ
สามารถเลอืกรอบเรยีนไดต้ามความสะดวกของคณุ

(ระยะเวลาเรยีน 12 สปัดาห)์  

Lecture: เลอืกจากรอบเรยีน 1 รอบตามทีค่ณุ

ตอ้งการ  

เสาร-์อาทติย ์

 รอบที ่1: ส+อา 10-14 น. 

 รอบที ่2: ส+อา 13-17 น. 
 รอบที ่3: ส 10-18 น. 

 รอบที ่4: อา 10-18 น. 

วันธรรมดา 

 รอบที ่5: อ+พฤ 13-17 น. 
 รอบที ่6: พ+ศ 13-17 น. 
 รอบที ่7: อ+พ+พฤ+ศ 13-15 น. 

 รอบที ่8: อ+พ+พฤ+ศ 18-20 น.           

Writing Workshop: เป็นการเรยีน*ตัวตอ่ตัว*

กับผม โดยบทเรยีนจะจัดสง่ผา่น e-mail ถงึคณุไม่
เกนิวันพธุ คณุใชเ้วลาฝึกเขยีนแลว้สง่กลับใหผ้ม

ภายในวันเสาร ์ผมจะตรวจและสง่ชดุใหมใ่หใ้นวัน
พธุถัดไป  

Grammar Lab/ Listening Lab/ Speaking 

Lab: เปิดบรกิาร องัคาร-ศกุร ์12-20 น. และ  

เสาร-์อาทติย ์10-18 น. คณุสามารถก าหนดเวลาใช ้

Lab ตามสะดวก ไมจ่ ากัดชัว่โมง ไมจ่ ากัดครัง้ มา
ไดบ้อ่ยเทา่ทีต่อ้งการ 

ส าหรับ ผูเ้รยีนที ่“ไมค่อ่ยมเีวลา” เชน่ แพทย,์ พยาบาล, 

อาจารย,์ แอรโ์ฮสเตท, พนักงานบรษัิท, ผูต้รวจสอบบัญช,ี 

นักกฎหมาย หรอื นักศกึษา หากมปัีญหาเรือ่งการจัดเวลา
เรยีนปรกึษาผมไดท้ี ่02-245-6355 

โอพ้ระเจา้ช่วยกลว้ยทอด ไมล่องไมไ่ดแ้ลว้  

ชอบวธิสีอนของอาจารย ์สริะ แนะน าเพือ่นใหม้าเรยีนทีน่ ี่
หลายคนแลว้ :-) 

 
“วธิกีารสอนของอาจารยเ์ขา้ใจง่ายม ีLab และ Writing 
Workshop ใหล้องท า เหมอืนได ้test ตัวเอง เหรยีญได ้

แนะน าเพือ่นๆใหม้าเรยีนทีน่ีห่ลายคนแลว้คะ”  
 

– คณุเจนจริา บุญย ิง่ยงสถติย ์นสิติจุฬา 

อาจารย ์ดร.สริะ ชว่ยท าใหผ้มได ้TOEFL เต็ม 

 
“ประทับใจบรรยากาศทีอ่บอุน่ เป็นกันเอง ทัง้กบัอาจารยแ์ละ

พี่ๆ  ชอบวธิกีารสอนแบบตรงไปตรงมาของอาจารย ์ไดเ้คล็ด
ลับอะไรใหม่ๆ ทีไ่มเ่คยรูจั้กมากอ่น ขอพดูเลยวา่ มาเรยีนทีน่ี่

แลว้คุม้คา่กับทีล่งทนุไป” 

 
– คณุภณพนิติ อุปถมัภ ์พนกังานบรษิทัเอสโซ่ 

 

 
 

ใช ่– ผม/ดฉัินอยากเรยีน 
TOEFL กบัอาจารยส์ริะเพือ่
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง-
พดู-อา่น-เขยีน และเพิม่คะแนน
สอบ TOEFL ภายใน 12 สปัดาห์

คา่ลงทะเบยีน 28,000 บาท และผม/ดฉัินเขา้ใจวา่
จะไดส้ทิธเิรยีน Writing Workshop ตัวตอ่ตัวกับ 

ดร.สริะ ดว้ย 

สิง่ทีค่ณุตอ้งท าคอื… 

1. โทร 02-245-6355 เพือ่จองทีน่ั่ง 

2. โอนเงนิ 28,000.- เขา้บัญช ี“ดร.สริะ สทุธิ
ค า” ธ.กรงุเทพ 101-887892-4 

3. เขา้มาที ่Kendall, เซ็นจรูี ่อนุสาวรยีช์ยั เพือ่
รับหนังสอื 

โทรวันนี้เพือ่จองสทิธ ิ02-245-6355 

หากผมไมส่ามารถรับโทรศัพทไ์ด(้เนื่องจากสถาบัน 

Kendall มักจะมผีูส้นใจเรยีนตดิตอ่มาจ านวนมาก) 
คณุจะไดย้นิขอ้ความสัน้ๆ เป็นเสยีงของผมจาก 
voicemail โปรดฝากชือ่และเบอรม์อืถอือยา่ง

ชดัเจนแลว้ผมจะตดิตอ่กลับ 

ป.ล. หลักสตูร TOEFL ที ่Kendall เป็นหลักสตูรที่

สมบรณ์ูทีส่ดุเนื่องจากมกีารเรยีนทัง้ในหอ้งเรยีน
(Lecture), เรยีนเชงิปฏบิัต(ิWriting Workshop), 

และฝึกหัดในหอ้งปฏบิัตกิาร(Lab) ดว้ยการเรยีนที่
เขม้ขน้นี้จงึท าใหผู้เ้รยีนทกุคนสามารถพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษอยา่งรวดเร็วและท าคะแนน TOEFL 

ไดส้งู 

ป.ป.ล. หากคณุตอ้งการเรยีนกับผม โปรดจองที่

น ัง่ลว่งหนา้เพือ่ประกันวา่คณุจะมทีีน่ั่งในวนัเปิด
เรยีน – ชา้อด 
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