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คาํชีแ้จง เก่ียวกับบทความเร่ือง But You Don't Like to Read. Why Do You Want to Go to Harvard? 

ทางนิตยสารฟอร์จูน ฉบับวันท่ี 24  กุมภาพันธ์2557  และเว็บไซต์ CNN Money 

 

 จากความสําเร็จของเหลา่นกัเรียนไทยท่ีสามารถเข้ามหาวิทยาลยัช่ือดงัระดบัโลกได้อยา่งตอ่เน่ืองเป็นจํานวนมาก

ในทกุปี ซึง่ได้รับคําแนะนําจาก Admissions-Office (AO) มากท่ีสดุเป็นเวลาเกือบ 20 ปี  ทําให้ในชว่ง หลายปีท่ีผา่นมามีคน

พยายามมุง่ทําร้ายนกัเรียน และ AO โดยการให้ข้อมลูเท็จผา่นหลายชอ่งทาง โดยลา่สดุ มีการร่วมมือข้ามชาตโิดยถึงขัน้ยืม

มือผู้ ต้องหาชาวตา่งชาตท่ีิหลบหนีคดีจากเมืองไทย เป็นเคร่ืองมือในการทําลายเดก็ไทยและ AO  ซึง่ก็คือ งานเขียนบทความ

เร่ือง ‘But You Don't Like to Read. Why Do You Want to Go to Harvard?’ ทางนิตยสารฟอร์จนู ฉบบัวนัท่ี 24 

กมุภาพนัธ์ 2557 และเว็บไซต์ CNN Money เพ่ือเป็นการเปิดเผยความจริง และปกป้องเกียรตแิละศกัดิศ์รีของเดก็ไทย และ

ประเทศไทย ทาง AO จงึขอแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบับทความดงัตอ่ไปนี  ้

 

  เราได้รับการตดิต่อจากผู้เขียนบทความ)นางสาวเอริก้า ฟราย ( และได้ให้สัมภาษณ์ถงึ 3 ครัง้ ใช้เวลา

ทัง้หมดกว่า 6 ช่ัวโมง โดยยนิยอมให้ผู้เขียนบันทกึเสียงไว้ด้วย เพราะเราม่ันใจว่าสิ่งท่ี AO ทาํมาตลอดเกือบ 20 

ปี แสดงถงึความตัง้ใจจริงท่ีจะช่วยแนะแนวให้เดก็ไทยนําความสามารถท่ีมี ไปต่อยอดพัฒนาตัวเองจาก

การศึกษาต่อในสถาบันชัน้นําระดับโลก และด้วยความจริงใจ ไม่มีอะไรต้องปิดบัง แต่ผลลัพธ์ท่ีออกมา กลับ

กลายเป็นการเผยแพร่บทความในด้านลบท่ีผู้เขียนตัง้ใจเจาะจงมุ่งทาํร้ายให้ส่งผลกระทบในวงกว้าง  

 

ตวับทความ 

 บทความของนางสาวเอริก้า ฟราย แสดงให้เห็นได้ชดัวา่ จงใจกลา่วหาในสิ่งท่ีไมเ่ป็นความจริง และสร้างความ

เข้าใจผิดให้กบัผู้อา่น  ทางด้าน AO เองจําเป็นท่ีจะต้องหยดุยัง้การเผยแพร่ความเข้าใจผิดนี ้)rumors) จงึขออนญุาตอธิบาย

ข้อเท็จจริงเป็นรายประเดน็ไป 

 

  ประเดน็แรกAdmissions-Office มีนโยบายไม่ทาํในสิ่งท่ีเรียกว่า “Ghost writing” หรือการเขียนแทน

นักเรียน  เราเช่ือวา่การเขียนแทน ไมไ่ด้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ในกระบวนการสมคัรคดัเลือก (admissions) ซึง่ไมใ่ชก่าร

ประกวดแขง่ขนัการเขียนเรียงความท่ีต้องการความเลิศหรูและสมบรูณ์แบบ และสําหรับการตรวจสอบของโรงเรียนเองก็มี

แหลง่ตา่งๆ ท่ีใช้เปรียบเทียบทกัษะการเขียนของผู้สมคัรวา่ใช้ Ghost writing หรือไมอ่ยูแ่ล้ว เชน่ เรียงความในข้อสอบ SAT 

เป็นต้น  จากผลงานท่ีผา่นมา AO แสดงให้เห็นถึงผลการตอบรับการสมคัรเข้าเรียนท่ีดีท่ีสดุในประเทศไทยเสมอมา จงึขอยํา้

วา่การแนะแนวของเราเน้นในสิ่งท่ีนกัเรียนทําและประสบความสําเร็จ ไมใ่ชท่ี่การเขียน  
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 ประเดน็ท่ีสอง เราไม่มีนโยบายสร้างเร่ืองกิจกรรมและความสาํเร็จของนักเรียนขึน้มาเอง  (Fabricate 

achievements)               

AO ดําเนินงานด้วยจรรยาบรรณท่ีดี และมีความตัง้ใจท่ีจะชว่ยเหลือนกัเรียนไทยให้พฒันาตนเองเป็นบคุลากรท่ีมีคณุภาพ

ของประเทศไทย เรามุง่เน้นการพฒันาตอ่ยอดนกัเรียนไทยท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือการเรียนตอ่ในมหาวิทยาลยัระดบัท็อป 10 

และท็อป 20 ของโลก ซึง่กลุม่คนไทยเหลา่นัน้ล้วนมีความสามารถ ศกัยภาพ และความสําเร็จในตวัเองอยูแ่ล้ว สิ่งท่ีได้รับการ

เสริมและสนบัสนนุจาก AO จงึเป็นการฉายสปอตไลท์ในสว่นท่ีเขาเปลง่ประกายอยูแ่ล้ว ในมมุท่ีดีท่ีสดุ หมายถึงความสําเร็จ

ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุ ทา่มกลางความสําเร็จหลากหลายท่ีเขาเหลา่นัน้เคยได้ทํามา นัน่จงึเป็นท่ีมาของการให้คําปรึกษาแนะแนว

การเรียนตอ่แบบ face-to-face ของ AO ซึง่ผา่นชัว่โมงแล้วชัว่โมงเลา่ เพ่ือพดูคยุและทําให้นกัเรียนมีความเข้าใจในตวัตน 

ให้เขาเข้าใจความสามารถของตนเอง ทัง้จาก inside-out และ outside-in ซึง่เป็นการแนะแนวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ AO 

เพียงรายเดียวในประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

  

 ประเดน็ท่ีสาม เราไม่เคยอ้างว่าเป็นผู้แทน หรือมีอาํนาจโน้มน้าวใดๆ กับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ใน

ความเป็นจริง เราได้ระบขุ้อความภาษาองักฤษอยา่งชดัเจนในหน้าแรกของเว็บไซต์ AO วา่ "AO is not affiliated with 

Stanford University or any educational institution." ซึง่แปลวา่ AO ไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด และ

สถาบนัการศกึษาอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม มีการพบวา่ คูแ่ขง่ท่ีเป็นบริษัทให้การแนะแนวรายอ่ืนได้ใช้กลวิธีท่ีฉ้อฉล โดยการสง่

อีเมลไมร่ะบช่ืุอไปยงัมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด และสถาบนัอ่ืนๆ แจ้งถึงการกลา่วอ้างใช้ช่ือสแตนฟอร์ด  และได้กระจายอีเมล

การโต้ตอบกบัมหาวิทยาลยัผา่นทางเอกสารการขาย (Marketing package) ซึง่เป็นการกระทําท่ีจงใจมุง่ร้าย ผิด

จรรยาบรรณ นา่ละอาย และเป็นการ hard-sell ท่ีบริษัทรายนีม้กัจะกระทํา แทนท่ีจะเน้นการนําเสนอคณุสมบตัแิละ

ความสามารถของตน 

 

  โดยสรุปแล้ว ทัง้เร่ืองGhost writing และการกล่าวเทจ็ นอกจะเป็นเร่ืองผิดจริยธรรม จรรยาบรรณแล้ว 

ยังเป็นการกระทาํท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (ineffective) และแสดงถงึความเกียจคร้านไม่ตัง้ใจจริง ตลอดเวลาท่ีผ่านมา 

AO มุ่งม่ันทุ่มเทเวลา แรงกายแรงใจ และความชาํนาญเพ่ือช่วยเสริมสร้าง แนะแนวให้นักเรียนไทยพัฒนาตนเอง

เพ่ือประสบความสาํเร็จในสิ่งท่ีตนมุ่งหมาย บนหลักแห่งความถูกต้อง มีแต่เพียงกลุ่มผู้ไม่หวังดีท่ีต้องการทาํลาย 

AO และนักเรียนท่ีประสบความสาํเร็จมากกว่าเท่านัน้ ท่ีพยายามกล่าวเทจ็สร้างความเข้าใจผิด ซึ่งนอกจากจะ

ส่งผลกระทบต่อ AO แล้ว ยิ่งไปกว่านัน้ ยังเป็นการลิดรอนสิทธ์ิทางด้านการศึกษาท่ีเยาวชนเหล่านัน้สมควรได้รับ 

จากการฟันฝ่า อุตสาหะ และทุ่มเทอย่างหนักเป็นปีๆ นับเป็นการทาํร้ายเยาวชนไทยท่ีมีศักยภาพในการ

ขับเคล่ือนประเทศไทย สังคมไทย และเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคตด้วย  
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 เราจึงขอความกรุณาท่านในการช่วยเหลือแจ้งความจริงในคาํชีแ้จงฉบับนีใ้ห้แก่บุคคลอ่ืนๆ ท่ีได้รับสาร

บทความต้นฉบับจากนิตยสารฟอร์จูน และเว็บไซต์ CNN Money เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับนักเรียน

ไทย และประเทศไทย  

 

ท่ีมาของผู้ เขียน 

 นางสาวเอริก้า ฟราย เป็นผู้ เขียนบทความท่ีกลา่วหาผู้สมคัรเรียนจากประเทศไทยโดยไมมี่มลูความจริง รวมถึง

กลา่วหา AO โดยระบช่ืุอเพ่ือให้ได้รับความเสียหาย เอริก้าเป็นผู้ ต้องหาคดีหมิ่นประมาทคดีอาญาและได้หลบหนีจาก

ประเทศไทยอยา่งผิดกฎหมายในปี 2010  ซึง่ข้อมลูนีท้างบรรณาธิการนิตยสารฟอร์จนูได้ระบไุว้ในตอนท้ายของบทความ

ดงักลา่วด้วย จากประสบการณ์ท่ีเลวร้ายเก่ียวกบัประเทศไทยซึง่เป็นตวัสร้างบาดแผลและความบาดหมางของเธอท่ีมีตอ่

ประเทศไทยและคนไทย ทําให้เธอตัง้เป็นเป้าหมายโจมตีในการเขียนบทความนี ้รวมถึงการเจาะจงกลา่วทําลายช่ือเสียง 

เกียรตยิศของประเทศไทย องค์กรไทย และนกัเรียนไทย  

 

  การพดูกลา่วหาAO โดยตรง เอริก้าไมไ่ด้ระบหุลกัฐานและท่ีมาของข้อมลูท่ีเธอกลา่วอ้างถึง เพียงแตใ่ช้คําวา่ 

พนกังานท่ีเคยทํางาน )Former staff) อีกทัง้เธอไมไ่ด้ยืนยนัข้อมลูวา่บคุคลท่ีเธอกลา่วอ้างนัน้มีอยูจ่ริง หรือเคยเป็นพนกังาน

ของ AO จริงหรือไม ่และจากบทความสว่นหนึง่ ได้ระบวุา่ AO ได้ไลพ่นกังานบางคนออกเน่ืองจากไมป่ฏิบตัติามกฎเกณฑ์

นโยบายของบริษัท ซึง่ชดัเจนวา่หากแม้เป็นข้อมลูจากพนกังานท่ีได้ถกูไลอ่อกจริง  ความไมพ่อใจของพวกเขาก็อาจนําไปสู่

ข้อมลูท่ีบดิเบือน ซึง่ตรงกบัความตัง้ใจของเอริก้าอยูแ่ล้ว  

 

 ในสว่นท่ีผู้ เขียนกลา่วพาดพิงถึงประเทศไทย ได้มีการระบถึุงท่ีมาของข้อมลู อยา่งนายดาเนียล เกรย์สนั แหง่

 มหาวิทยาลยัTufts ประเทศสหรัฐอเมริกา นายดาเนียลจบการศกึษาจาก Tufts ในปี 2006 และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีอยา่ง

แนน่แฟ้นทัง้โดยสว่นตวั และเป็นทางการกบับริษัทแนะแนวการศกึษาอีกแหง่หนึง่ท่ีบริหารโดยชาวอเมริกนั ซึง่เป็นคูแ่ขง่ของ 

AO (สําหรับข้อมลูเพิ่มเตมิ คณุสามารถ Google: Daniel Grayson Bangkok) และเป็นท่ีทราบกนัวา่คูแ่ขง่รายนีไ้ด้กลา่วหา 

AO ในทางท่ีเสียหายมาตลอดหลายปี ซึง่ถือวา่เป็นกลยทุธ์ในการทําลายคูแ่ขง่และเพิ่มลกูค้าให้กับตนเองอยา่งนา่ละอาย   

 

  สําหรับนายดาเนียลเอง ได้ใช้อํานาจหน้าท่ีและบทบาทของทัง้การเป็นadmissions staff ของ Tufts และ

ผู้สนบัสนนุ )associate) ของบริษัทคูแ่ขง่รายนีไ้ปพร้อมกนัอยา่งนา่กงัขา โดยมีการตอบรับผู้สมคัรเรียนท่ีเป็นลกูค้าของ

บริษัทคูแ่ขง่รายนัน้ ในขณะท่ีเพง่เล็งจบัผิดผู้สมคัรคนอ่ืนจากประเทศไทยท่ีไมไ่ด้มาจากพาร์ทเนอร์ของเขา นายดาเนียล 

เกรย์สนัยงัใช้ตําแหนง่ท่ี Tufts อยา่งไมเ่หมาะสม ทัง้เพ่ือจดุประสงค์สว่นตวัและหน้าท่ีการงาน โดยเขาได้ตดิตอ่ไปยงั

โรงเรียนนานาชาตหิลายแหง่ในกรุงเทพฯ และได้ปลกุระดมความคดิให้โรงเรียนเหลา่นัน้ตอ่ต้านท่ีปรึกษาจากภายนอก 
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แนน่อนวา่ภายใต้เง่ือนไขท่ียกเว้นบริษัทพาร์ทเนอร์ของเขา และบอ่ยครัง้ท่ีจะเห็นเขาร่วมจดัสมัมนาและนําเสนองานร่วมกบั

พาร์ทเนอร์ 

 

 ในส่วนของเอริก้า การท่ีเธอไม่หยบิยกช่ือของบริษัทคู่แข่งรายนีห้รือรายใดๆ และไม่พูดถงึความสัมพันธ์

อันแน่นแฟ้นระหว่างบริษัทรายดังกล่าวกับนายดาเนียล สร้างข้อกังขาถงึวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของประเดน็

บทความของเธอ ว่ามีเบือ้งหน้าเบือ้งหลังท่ีไม่ชอบมาพากล และตัง้ใจปกปิดบิดเบือนความจริงเพ่ือผลประโยชน์

ของคนใกล้ชิด 

 

บทวิเคราะห์ 

 บทความในนิตยสารฟอร์จนูของเอริก้า ฟราย มีแรงจงูใจมาจากความไมพ่อใจสว่นตวัตอ่ประเทศไทย และ

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเธอกบับริษัทคูแ่ขง่ของAO ซึง่เป็นท่ีนา่สงสยั นําไปสูก่ารเขียนกลา่วหาท่ีอ้างวา่มาจากบคุคลท่ีไมเ่อย่

นาม ในทางกลบักนั เอริก้ากลบักลา่วถึงแหลง่ท่ีมาแบบระบช่ืุอ คือ ข้อมลูสถิตขิอง Zinch China (บริษัทให้คําแนะแนว

การศกึษาตอ่ของอเมริกนั ในประเทศจีน  (และยอมรับวา่ในประเทศจีน ยงัมีปัญหาท่ีเลวร้ายย่ิงกวา่ในประเทศไ ทย ) ทัง้ 50% 

ของ transcripts จากโรงเรียน 70% ของเรียงความ และ 90% ของจดหมายแนะนําจากครูอาจารย์ถกูปลอมแปลงไมใ่ชข่อง

จริง  ( รวมถึงปัญหาเร่ืองข้อสอบ SAT ร่ัวไหลในเกาหลีใต้ แตท่ัง้นีเ้อริก้าก็ยงัเจาะจงมุง่ประเดน็โจมตีมายงัประเทศไทย และ

เขียนข้อความท่ีสร้างความสบัสนให้ผู้อา่นเข้าใจผิด โดยไมมี่สถิตหิรือหลกัฐานอ้างอิงใดๆ นอกจากแหลง่ท่ีมา      นิรนาม 

รวมถึงเร่ืองเก่ียวกบั AO ซึง่ไมป่รากฎข้อมลูหลกัฐานใดๆ ท่ีนา่เช่ือถือ  

 

  เน่ืองจากบทความนี ้มีกลุม่เป้าหมายคนอา่นเป็นคนอเมริกนั การท่ีเธอเขียนโจมตีประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆใน

เอเชีย ก็เพ่ือตอบสนองความรู้สกึรักชาตแิละหวาดระแวงคนตา่งชาตขิองชาวอเมริกนั )Xenophobia) ทัง้ท่ีจริงแล้วการ

ให้บริการแนะแนวการศกึษาจากสถาบนันอกโรงเรียนมีจดุกําเนิดท่ีสหรัฐอเมริกา และเดก็อเมริกนัเองก็ใช้ท่ีปรึกษาเหลา่นัน้

กนัอยา่งแพร่หลาย  

  

 นอกจากนี ้สิ่งที◌่เป็นความจริงอยา่งเร่ืองท่ีเดก็ไทยหลายๆ เร่ิมต้นคดิถึงอนาคต และตัง้ใจเรียนเพ่ือรักษาเกรดหรือ

คะแนนให้ดีตัง้แตอ่ายยุงัน้อย )เชน่ 10 ปี  (และใช้เวลาจํานวนมากในการศกึษาทบทวนบทเรียนอยา่งสม่ําเสมอ ทําให้พวก

 เขาได้รับรางวลัตอบแทน คือ คะแนนSAT ท่ีสงูกวา่เดก็คนอ่ืนๆ นัน่เป็นเพราะพวกเขามีการเตรียมพร้อมมาตัง้แตอ่าย ุ12 ปี 

เร่ืองจริงเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองดีของเดก็ไทยท่ีนา่ช่ืนชม  แตผู่้ เขียนเลือกท่ีจะเพิกเฉย ไมนํ่ามาเป็นสว่นหนึง่ของการเผยแพร่ข้อมลู 

กลบัไปเน้นยํา้ในเร่ืองท่ีเธอจงใจชีนํ้าผู้อา่น และความจริงท่ีเราทราบคือ เอริก้าได้พดูคยุกบันกัเรียนเก่งๆ หลายคน แตน่า่

เสียดายท่ีคําพดูของพวกเขาเหลา่นัน้ซึง่เป็นความจริง กลบัไมไ่ด้ถกูเขียนในบทความของเธอเลย  
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 และการกลา่วอ้างของผู้ เขียนท่ีวา่ นกัเรียนไทยเข้าโรงเรียนระดบัท็อปได้เพราะการหลอกลวงและกลา่วเท็จ นอกจาก

จะเป็นการทําร้ายนกัเรียนผู้ซึง่ต◌อ้งใช้ความพยายาม ความตัง้ใจอยา่งมากในการทําเป้าหมายของพวกเขาให้สําเร็จ ซึง่เป็น

สิ่งท่ีพวกเขาสมควรได้รับแล้ว ยงัเป็นการดถูกูเจ้าหน้าท่ีคดัเลือก (Admissions officers) ของมหาวิทยาลยั ซึง่ทําหน้าท่ีได้ดี

อยูแ่ล้วในเร่ืองของการตรวจสอบข้อมลูความถกูต้องของผู้สมคัรจากทัว่โลก และยงัมีวิธีการมากมายในการตรวจสอบความ

ถกูต้อง เชน่ การตรวจสอบระดบัความสามารถในการเขียนจากเรียงความในใบสมคัร เปรียบเทียบกบัการเขียนเรียงความใน

ข้อสอบ SAT ซึง่ถกูสง่ไปพร้อมกบัคะแนนสว่นอ่ืนๆ รวมไปถึงการตรวจสอบเนือ้หาเก่ียวกบัตวัผู้สมคัรจากจดหมายแนะนํา

ของครูอาจารย์ และยงัสามารถใช้การสอบสมัภาษณ์เป็นการตรวจสอบทกัษะและความรู้ของนกัเรียนได้โดยตรงอีกด้วย  

 

 เพ่ือให้ทา่นได้เข้าใจเก่ียวกบักระบวนการคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยัมากขึน้ ขอเรียนให้ทราบวา่ เกณฑ์ในการ

คดัเลือกผู้สมคัร ประกอบด้วยปัจจยัหลายอยา่ง ผู้สมคัรต้องเก่งรอบด้าน (Holistic) ทัง้วิชาการ จากเกรดหรือคะแนนท่ี

สะสมมา (Grades and transcripts) ข้อสอบมาตรฐาน (Standardized tests เชน่ SAT, SAT Subject Test, GMAT, 

TOEFL) และจดหมายแนะนําจากครูอาจารย์ (Teachers' Recommendation) ท่ีในระดบัปริญญาตรีต้องการจดหมายจาก 

3 ทา่นด้วยกนั โดยท่ีกิจกรรมและเรียงความเป็นเพียงสว่นหนึง่ของเกณฑ์การคดัเลือก ซึง่ผู้สมคัรจะต้องผา่นเกณฑ์ทกุเร่ือง

จงึจะได้รับคดัเลือก ดงันัน้ การกลา่วหาโดยมุง่เน้นถึงเร่ืองการเขียนเรียงความเพียงอยา่งเดียวท่ีเป็นวิธีการโกงเข้า

มหาวิทยาลยันัน้ เป็นการกลา่วอ้างท่ีไมมี่เหตผุล และบดิเบือนความเป็นจริง ซํา้ร้ายยงัเป็นการทําร้ายตวันกัเรียน รวมไปถึง

ศกัดิศ์รีของประเทศไทยเราด้วย 

  

 นกัเรียนไทยท่ีได้รับคดัเลือกเข้าเรียนตอ่มหาวิทยาลยัชัน้นําระดบัโลกนัน้ ล้วนแล้วแตมี่ความสามารถเป็นท่ีเข้าตา

ของผู้คดัเลือกของมหาวิทยาลยั และเป็นท่ียอมรับในสงัคมเม่ือเข้าเรียนจริง  พวกเขายงัทําหน้าท่ีได้ดีเย่ียมกบัการเป็น

ตวัแทนของประเทศไทยในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และวฒันธรรมอนัดีงาม สิ่งเหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่ พวกเขาดีพร้อม

และสมควรท่ีจะก้าวเข้าสูส่ถาบนัชัน้นําระดบัโลก และไมไ่ด้แยง่ชิงท่ีของใครมา (Stealing places from other qualified 

candidates) 

  สาํหรับ AO แล้ว ไม่ว่าบทความนีจ้ะถูกเขียนขึน้มาด้วยวัตถุประสงค์อันใด ทัง้เหตุผลส่วนตัว หรือเหตุผล

ทางธุรกิจท่ีมีเจตนามุ่งประสงค์ไม่ดี เรายังคงดาํเนินตามหลักธรรมาภบิาลอย่างท่ียดึถือเสมอมา และยนิดี

ต้อนรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในการเย่ียมชมการทาํงานของเรา  

 เราขอยืนยันท่ีจะเดนิหน้าต่อไปด้วยความชาํนาญและคุณภาพการให้คาํแนะนําท่ีดีท่ีสุด จะอยู่เคียงข้าง

เดก็ไทย ซึ่งเป็นเยาวชนของชาต ิในการสร้างเสริมทักษะและพัฒนาตนเองเพ่ืออนาคตของประเทศไทย สุดท้าย

นี ้เราขอยืนยันว่า คนไทยเก่งไม่แพ้ใคร และสามารถประสบความสาํเร็จ เป็นท่ียอมรับในระดับโลกได้ 
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