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อาจารย์ สงวน วงศ์ สุชาตจบการศึกษาระดับมัธยมต้ นที่ โรงเรียนวัดราชบพิธแล้ วไปต่ อระดับมัธยมปลายที่
โรงเรี ยนวัดบพิตรภิมุขแผนกภาษาต่ างประเทศท่ านสอบได้ ที่หนึ่ งมัธยมปลายแผนกทั่วไปของประเทศไทยจึงได้ รับ
พระราชทานรางวัลเรี ย นดีจากพระหั ตถ์ ของสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชิ นีนารถเมื่อปี พุทธศักราช 2508 จากนั้ น
ท่ านเข้ าศึกษาต่ อ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ แผนกการต่ างประเทศและการทูต รุ่นที่ 19 จนจบการศึกษา
ในสี่ ปีต่ อมา เนื่องจากมีใจรั กทางด้ านภาษาต่ างประเทศ ท่ านจึงเลือกเรี ยนทุกวิชาที่สอนเป็ นภาษาอังกฤษฝรั่ งเศสและ
ญี่ปุ่ น ในขณะที่ยัง เป็ นนิ สิต ปี หนึ่ งอยู่ น้ั น ท่ านได้ รับ เชิ ญ จาก โรงเรี ยนวั ด
บพิตรภิมุขให้ ไปช่ วยติวนักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรี ยนประมาณ 200
คนพร้ อมกันโดยสอนในหอประชุ มใหญ่ วันละ 10 ชั่ วโมง ตลอดช่ วงปิ ดเทอม
ของมหาวิทยาลัย และท่ านได้ ดาเนินการสอนเป็ นวิทยาทานติดต่ อกันถึงสามปี
โดยในช่ วงนั้น ท่ านสอนทั้งวิชาคณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทยและอังกฤษ ในปี
ที่สี่ท่านจึงเริ่มต้ นไปเปิ ดโรงเรียนของตนเองแต่ เน้ นการสอนภาษาอังกฤษเป็ น
หลัก ปัจจุบันท่ านสอนภาษาอังกฤษมาแล้ ว 50 ปี มีลูกศิษย์ เป็ นเรื อนแสนและ
ลูกศิษย์ ของท่ านส่ วนใหญ่ สมัครเรียนกับท่ านกันทั้งครอบครัว ท่ านเป็ นตานาน
ในวงการสอนภาษาอังกฤษที่ยังโลดแล่ นอยู่ในยุทธจักร ทุกวันนี้ท่านยังทาการ
สอนและวิจัยภาษาอังกฤษอยู่ทุกวัน อีกทั้งยังสามารถสอนภาษาอังกฤษแบบ
เข้ มข้ น และเต็มไปด้ วยเนื้อหาสาระ อย่ างต่ อเนื่องครั้ งละ 4-5 ชั่ วโมงได้ อย่ าง
สบายประสบการณ์ การสอน ENTRANCE, TOEIC, TOEFL, IELTS, SAT,
GMAT, GRE, และVOCAB ของท่ านได้ รับการบันทึกเป็ นดีวิดีเป็ นพันๆชั่วโมง ซึ่งเป็ นหลักฐานยืนยันการคร่าหวอดอยู่ใน
วงการสอนภาษาอังกฤษของท่ านได้ เป็ นอย่ างดี ลูกศิษย์ ของท่ านที่ประสบความสาเร็ จในชี วิตการงาน จึงมักกล่ าวว่ า “มี
วันนี้เพราะอาจารย์ สงวน” บางคนถึงขนาดพูดกับท่ านว่ า “You’re my number one.”

ADMISSION
หลักสู ตร

เนื้อหา

ระยะเวลาเรียน

ค่าเรียน

Test of English for International Communication แต่ เดิมเป็ น

TOEIC

TOEFL/IELTS

ข้ อสอบที่บริษัทญี่ปุ่นใช้ วัดความรู้ภาษาอังกฤษของพนักงานว่า
เหมาะสมจะส่ งไปประจาในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ทว่ า
ปัจจุบัน TOEIC ยังถูกนามาใช้ พิจารณารับพนักงานสายการบิน
กสูตร 6 เดือน
และเลื่อนตาแหน่ งพนักงานบริษัทห้ างร้ านและข้ าราชการอีกด้ วย หลั160
ชัว่ โมง
หลักสู ตรนี้ ใช้ ข้อสอบแท้ กว่ า 10 ฉบับเป็ นหลักในการสอน
สามารถแยกเรียนเป็ นรายย่อยได้ แต่ จะแพงกว่ าเท่ าตัว สมัครเป็ น
สมัครเป็ น Package มีสิทธิเรียน Reading Aloud, Speaking และ
Writing และ รับแบบฝึ กหัดเสริ มของ ETS ไปฝี กฝนเพิม
่ อีกด้วย
Test of English as a Foreign Language และ International
English Language Testing System เป็ นข้ อสอบเข้ าศึกษาต่ อ
ปริญญาตรีที่นักศึกษาไทยนิยมทีสุด หลักสู ตรนี้ เน้ น TOEFL ทั้ง
แนวใหม่ และเก่ าเป็ นหลัก แต่ มีการสอน IELTS ประกอบให้ ด้วย
กสูตร 1 ปี
สมัครทั้ง Package 1 ปี จ่ ายเพียง 25,000 บาทเท่ านั้น ถ้ าแยกเรียน หลั
400 ชัว่ โมง
เป็ นรายวิชา ต้ องจ่ ายค่าเรียนเพิ่มเท่ าตัว จานวนถึง 50,000 บาท
ดังต่ อไปนี:้ 1.Listening (10,000) 2. Structure and Written

20,000

25,000
BEST
BUY!

Expression (10,000) 3. Vocabulary (10,000) 4. Reading PBT
(10,000) 5. 10Reading IBT (5,000) 6. TOEFL Level I (5,000)

SSAT

Secondary School Admission Test เป็ นข้ อสอบเข้ าศึกษาต่ อ
โรงเรียนเอกชนทั่วโลก โดยแบ่ งเป็ น 3 Levels : Elementary

หลักสูตร 6 เดือน
80 ชัว่ โมง

20,000

เป็ นข้ อสอบเข้ าศึกษาต่ อปริญญาตรีของนักศึกษาอเมริกัน
หลักสูตร 1 ปี
400 ชัว่ โมง
หลักสู ตรนี้เน้ น SAT ทั้งแนวใหม่ และเก่ าเป็ นหลัก และแนะนา
ACT ด้ วย ใช้ ข้อสอบแท้ (Released & Unreleased) มากที่สุด
Graduate Management Admission Test เป็ นข้ อสอบเข้ าศึกษา
หลักสูตร 1 ปี
ต่ อปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ สมัครทั้ง Package 1 ปี เพียง
400 ชัว่ โมง
50,000 บาท มีหลักสู ตรเสริมหลายอย่ างที่ช่วยทางด้ านศัพท์ ด้วย
Graduate Record Examination เป็ นข้ อสอบเข้ าศึกษาต่ อระดับ
ปริญญาเอก จึงเป็ นข้ อสอบภาษาอังกฤษที่ยากทีส่ ุ ด นักศึกษาไทย
หลักสูตร 1 ปี
400 ชัว่ โมง
มักเลี่ยงการสอบข้ อสอบฉบับนี้ เฉพาะหัวกระทิเท่ านั้นจึงกล้าชน
สมัครทั้ง Package 1 ปี เพียง 50,000 บาท จัดเวลาเรียนเองได้
เป็ นหลักสู ตรที่สอนแป็ นรายบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆ ที่ต้องการสอบ หลักสูตรต่อชัวโมง
่
การพูดและการเขียนสาหรับสอบ TOEFL IBT หรือ IELTS
1 .เรียนข้ อสอบ O-NET (2549-53) 3 เดือน 40 ชั่วโมง 5,000 บาท
2. ตะลุยโจทย์ O-NET (2541-48) 6 เดือน 80 ชั่วโมง 10,000 บาท
3. เรียนข้ อสอบ GAT แท้ ท้ังหมด 3 เดือน 40 ชั่วโมง 5,000 บาท
4. เรียนข้ อสอบเข้ าแพทย์ MSAT 3 เดือน 40 ชั่วโมง 5,000 บาท
หลักสูตร 1 ปี
300 ชัว่ โมง
5. ตะลุยโจทย์ เก่ า ENT (2505-40) 6 เดือน 80 ชั่วโมง 10,000 บาท
สมัครทั้ง Package 1 ปี เพียง 10,000 บาท ประหยัดเกือบเท่าตัว
หลักสู ตรนี้ยังเหมาะอย่ างยิ่งสาหรับนักเรียนที่จะสอบเข้ าสถาบัน
ชั้นนาอย่ างเช่ นโรงเรียนเตรียมอุดมหรือโรงเรียนเตรียมทหาร
ตะลุยโจทย์ ข้อสอบภาษาอังกฤษชิงทุนญี่ปุ่นที่เปิ ดเผยเป็ นทางการ หลักสูตร 3 เดือน
40 ชัว่ โมง
ครบหมดทั้ง 9 ฉบับ แถมพิเศษด้ วยข้ อสอบไม่ เปิ ดเผยอีกฉบับ

50,000

(Grades 3-4), Middle (Grades 5-7) และ Upper (Grades 8-12).
Scholastic Aptitude Test และ American College Testing

SAT/ACT
GMAT
GRE
Speaking/Writing

O-NET/GAT

Japanese
Scholarship

50,000
50,000
1,500

20,000

5,000

CAMBRIDGE : USE OF ENGLISH
จากข้ อสอบเคมบริดจ์ KEY (ประถมปลาย), PET (มัธยมต้ น), FCE (มัธยมปลาย), CAE/CPE (ปริญญาตรี)

Multiple-Choice Cloze
Open Cloze
Word Formation
Key-Word Sentence
Transformation
Gapped Sentences

บทความขนาดสั้นที่มีการตัดข้อความออกเป็ นช่องว่างประมาณ
10 จุด ให้เลือกเติมจากหนึ่งในสี่ทางเลือกที่ขอ้ สอบกาหนดมาให้
เหมือน Multiple-Choice Cloze แต่ไม่มีขอ้ ให้เลือก ต้อง
คิดคาเติมเอง เรี ยกชื่ออีกอย่างว่า One-Word Completion
ความรู ้เรื่ องคาเติมหน้าหรื ออุปสรรค (Prefix) และคาเติมท้ายหรื อ
ปั จจัย (Suffix) ที่แสดงหน้าที่ของคาและความหมายตรงกันข้าม
เป็ นสิ่งจาเป็ นพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรี ยนรู ้ก่อนรากศัพท์ (Root)
เป็ นการเขียนประโยคใหม่ ด้วยการใช้คาที่ขอ้ สอบกาหนดมาให้
ใหม่ โดยต้องคงความหมายของประโยคดั้งเดิมไว้ทุกประการ
คิดหาคา 1 คา ที่มีความหมายต่างกัน เมื่อไปใช้เติมใน 3 ประโยค
เฉพาะหลักสูตรนี้ มีเพียงระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท เท่านั้น

หลักสูตร 3 เดือน
40 ชัว่ โมง
หลักสูตร 3 เดือน
40 ชัว่ โมง

5,000

หลักสูตร 3 เดือน
40 ชัว่ โมง

5,000

หลักสูตร 3 เดือน
40 ชัว่ โมง
หลักสูตร 3 เดือน
40 ชัว่ โมง

5,000

เรี ยบเรี ยงจากข้อสอบระดับมัธยมปลายของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร 3 เดือน
ทุกฉบับ เหมาะสาหรับผูต้ อ้ งการเรี ยนไวยากรณ์องั กฤษอย่างเดียว
40 ชัว่ โมง
วิเคราะห์ไวยากรณ์องั กฤษเป็ นหมวดหมู่ เริ่ มด้วยสรุ ปหลักเกณฑ์ หลักสูตร 3 เดือน
ตามด้วยโจทย์ประเภทเดียวกัน เข้าใจง่าย และได้ผลรวดเร็ ว จึงช่วย
40 ชัว่ โมง
ส่งเสริ ม Writing เรี ยนได้ต้งั แต่ มัธยม 3 ขึ้นไป จนถึงมหาวิทยาลัย
เป็ นบทเรี ยนหาข้อผิดไวยากรณ์ (Error Recognition) ที่แต่งขึ้นตาม
40 ชัว่ โมง
มาตรฐาน TOEFL 1,000 ข้อ แถมด้วย 1,000 Often-Tested Words
นาน 3 เดือน
ข้อสอบ TOEFL English Structure ทั้งที่ได้รับการเปิ ดเผยเป็ นทาง
40 ชัว่ โมง
การ (Disclosed) และที่รั่วไหลออกมา (Unreleased) แล้วมาจัดเป็ น
นาน 3 เดือน
หมวดหมู่ เรี ยนเป็ นหัวข้อเดียวกัน จาง่าย ประหยัดเวลาเตรี ยมตัว
ข้อสอบ TOEFL Written Expression ทั้งที่มีการเปิ ดเผยเป็ นทาง
40 ชัว่ โมง
การ (Disclosed) และที่รั่วไหลออกมา (Unreleased) แล้วมาจัดเป็ น
นาน 3 เดือน
หมวดหมู่ เรี ยนเป็ นหัวข้อเดียวกัน จาง่าย ประหยัดเวลาเตรี ยมตัว
เป็ นบทเรี ยนหาข้อผิดไวยากรณ์เหมือน Written Expression ของ
40 ชัว่ โมง
TOEFL แต่เพิม่ No Error อีกข้อ โจทย์มาจาก PSAT ช่วง 2005-15
นาน 3 เดือน

5,000

5,000

5,000

GRAMMAR

English
Structure
Analytical
English Structure
Written
Expression
Anatomy of
TOEFL
English Structure
Anatomy of
TOEFL
Written Expression
Error
Identification

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

READING & WRITING

Paragraph
Reading
For & Against
Writing Skills

จากตาราเรียนนักศึกษาปี หนึ่งของ University of New York ที่ช่วยการ หลักสูตร 3 เดือน 5,000
อ่ านและการเขียน เหมาะสาหรับผู้เรียนระดับมัธยมปลายขึน้ ไป
40 ชัว่ โมง
หัวข้อโต้วาที 30 ญัตติเด็ด สาหรับเป็ นแนวทางสนับสนุนและโต้แย้ง เวลา
40 ชัว่ โมง
5,000
สอบ Speaking และ Writing ของ TOEFL และข้อสอบระดับสูงกว่าอื่นๆ
นาน 3 เดือน
จาก Error Identification, Sentence Improvement และ Paragraph
TOEFL
หลั
ก
สู
ต
รนี
ยั
ง
้
Improvement ของข้ อสอบ SAT ปี 2005-2015 ค่าเรียนหลักสู ตรละ
GMAT
เหมาะส
าหรั
บ
5,000 บาท สมัครทั้ง Package เพียง 10,000 บาท เรียนได้ 6 เดือน
GRE
INTEGRATED COURSES

Pre-Intermediate
Intermediate

รวม Grammar Vocab Idiom และ Reading เหมาะสาหรับนักเรี ยน หลักสูตร 3 เดือน
ระดับมัธยมต้นหรื อผูใ้ หญ่ทตี่ อ้ งการฟื้ นฟูภาษาอังกฤษใหม่อีกครั้ง
40 ชัว่ โมง
เก็บตกจากหลักสูตรพิเศษของอาจารย์สงวน วงศ์สุชาต บรรยายให้ หลักสูตร 3 เดือน
นักเรี ยนมัธยมปลาย ที่หอ้ งประชุมโรงเรี ยนเซนต์ดอมินิค 125 คน
40 ชัว่ โมง

5,000
5,000

VOCABULARY

Word Formation
Junior High School
Synonym Test
Senior High School
Synonym Test
TOEFL PBT
Synonym Test
TOEFL IBT
Synonym Test
Scholarship
Vocabulary
Words Come
in Families
Etymology
Sentence
Completion
Vocabulary through
Central Ideas for
High-School Students
Vocabulary through
Central Ideas for
College Students
Analogy Test
Antonym Test
Idioms for Fun
More Idioms for Fun
Vocabulary through
French, German,
Italian & Spanish

เป็ นการเรี ยนรู ้ศพั ท์ที่พ้นื ฐานที่สุดที่ทุกคนต้องเริ่ มต้นจากจุดนี้ก่อน
เน้น Prefix & Suffix ที่แสดงหน้าที่และความหมายตรงข้ามของคา
นิยมนาไปออกข้อสอบ TOEIC ของ US และ Cambridge ของ UK
เลือกคาตอบที่มีความหมายเหมือนคาศัพท์ในประโยค จากข้อสอบ
ระดับ Junior High School ของ USA เหมาะกับเด็กมัธยม 3 ขึ้นไป
เลือกคาตอบที่มีความหมายเหมือนคาศัพท์ท้งั ที่อยูใ่ นรู ปประโยค
และไม่อยูใ่ นรู ปประโยค จาก Regent Tests ช้อสอบบังคับระดับ
High School ประจารัฐNew York ที่ TOEFL แยกตัวออกมาอีกต่อ
จาก TOEFL PBT ที่เปิ ดเผย และไม่เปิ ดเผยซึ่งนักศึกษาช่วยกันจา
จากห้องสอบ จนทาให้หลักสูตรนี้ มีขอ้ สอบแท้แนวนี้มากที่สุด
จาก TOEFL IBT ที่ผเู ้ ข้าสอบทางคอมพิวเตอร์ช่วยกันจากันออกมา
แต่ละสัปดาห์ต้งั แต่สปั ดาห์ล่าสุดย้อนหลังไปถีงปี ต้นๆของข้อสอบ
เก็บตกจากการบรรยายศัพท์ชิงทุนของอาจารย์สงวน วงศ์สุชาต ที่
โรงเรี ยนพระตระบอง ให้นกั เรี ยนเตรี ยมอุดมหัวกระทิกว่า 100 คน
ตารา Vocab คลาสสิค ที่ประมวลรากศัพท์จากกรี กและโรมันที่ยนื
หยัดผ่านการพิสูจน์ของกาลเวลา ยังคงตราตรึ งอยูใ่ นความทรงจา
ของนักศึกษาเป็ นเรื อนหมื่นผูโ้ ชคดีที่มีโอกาสได้เรี ยนหลักสูตรนี้
ภาพวาดประกอบน่ารักมาก เหมาะสาหรับระดับมัธยมต้นขึ้นไป
Vocab แต่ละเล่มมีจุดเด่นแตกต่างกัน การศึกษาศัพท์ยงิ่ มากมิติ ก็ยงิ่
เข้าถึงลึกซึ้งมากขึ้น หลักสูตรนี้เน้นที่มาของคาจากกรี กและละติน
เหมือน Words Come in Families แต่รูปแบบการนาเสนอสูงส่งกว่า
สอน Vocab เชิงปฏิบตั ิผา่ นข้อสอบ PSAT, SAT, GMAT & GRE
สร้างพื้นฐาน Reading รับรองเรี ยนจบเก่งศัพท์กว่าเจ้าของภาษาแน่
จาก Vocabulary through Central Ideas for High-School Students
ที่แยกศัพท์เป็ นหมวดหมู่ ซึ่ งใช้สอนกันทัว่ USA แต่คนไทยจะได้
เรี ยนละเอียดกว่าคนอเมริ กนั หลายเท่าตัว เหมาะสาหรับนักศึกษา
ระดับมัธยมปลายขึ้นไป จนถึงผูจ้ บปริ ญญาเอกจากต่างประเทศ
จาก Vocabulary through Central Ideas for College Students จากผู ้
ออกข้อสอบ SAT ที่หลังเกษียณออกมาแต่งตาราชุดนี้ ซึ่งแยกเป็ น
Freshman, Sophomore, Junior & Senior สมศักดิ์ศรี บณั ฑิตแท้จริ ง
เป็ นการศึกษาศัพท์อีกมิติหนึ่ง โดยการเลือกศัพท์สองคู่ที่มีความ
สัมพันธ์กนั เชิงเปรี ยบเทียบแง่ใดแง่หนึ่ง เช่น MILKSOP: VIRILITY
:: SLUGGARD: VITALITY วิธีน้ ี ทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจศัพท์ทลุปรุ โปร่ ง
จากข้อสอบ SAT, GMAT และ GRE ในอดีตทั้งหมด ที่เหมาะ
สาหรับผูช้ ิงทุน KING ขึ้นไป เพราะเป็ นการทดสอบศัพท์ข้นั เทพ
สัปดนวันละนิดจิตแจ่มใส ช่วยให้การเรี ยนสานวนสนุกและจาง่าย
หลักสูตรนี้จะทาให้ผเู ้ รี ยนอ่านหนังสือและฟังภาพยนตร์เข้าใจดีข้ นึ
เป็ นภาคต่อของหลักสูตร Idioms for Fun มีเนื้อหาทะลึ่งถึงหยาบ
โลน จึงไม่เหมาะสาหรับเด็กนักเรี ยนที่ได้รับการเลี้ยงดูอบรมมาดี
รวมรวมคาศัพท์ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน และ สเปน ที่มา
ใช้ในภาษาอังกฤษในแวดวงของผูม้ ีการศึกษาระดับสูง จัดเป็ น
การศึกษาศัพท์ข้นั สูงสุด เพราะเป็ น Highly Educated Vocabulary
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