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n Pierce College ตั้งอยู่ในรัฐวอชิงตัน n ทีมกีฬามืออาชีพ: Mariners

ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามทาง (เบสบอล) Seahawks (อเมริกัน
ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมสะอาดและ ฟุตบอล) และ Sounders (ฟุตบอล)
เศรษฐกิจเทคโนโลยีขั้นสูง n พื้นที่ธรรมชาติ: อุทยานแห่งชาติ 
n บริษัทหลายแห่งมีสำานักงานใหญ่ (Mount Rainier, Olympic, North

ที่นี่ เช่น Microsoft, Starbucks, Cascades) ชายหาด Pacific Ocean,
Expedia, Alaska Airlines, Amazon Cascade Mountains, ป่าฝนและ
และ REI แม่น้ำา

n เมืองต่าง ๆ ที่อยู่ภายในหนึ่งชั่วโมง
โดยทางรถยนต์: ซีแอตเทิล ทาโคมา
และโอลิมเปีย (เมืองหลวงของรัฐ)

n เมืองต่าง ๆ ที่อยู่ภายในสี่ชั่วโมงโดย
ทางรถยนต์: วิกตอเรียและแวนคูเวอร์
ประเทศแคนาดา พอร์ตแลนด์ โอเร
กอน มหาสมุทรแปซิฟิก
n คุณสามารถบินโดยตรงจากสนามบิน

นานาชาติซีแอตเทิล-ทาโคมาไปเมือง
ใหญ่ได้หลากหลายเมืองในสหรัฐฯ
n สันทนาการกลางแจ้ง: กีฬาทางน้ำา

กีฬาบนลานหิมะ เดินเขา ปีนเขา ซึ่ง
ทั้งหมดนี้อยู่ภายในหนึ่งถึงสองชั่วโมง
โดยทางรถยนต์ 
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ด้านธุรกิจในฟันของผมกีช่อ Stern School of Business ที New 

จาก NYU และได้รับข้อเสนอการจ้างงานมากมายจากบริษัททีมีช่อ 

Pierce College Fort
Steilacoom และ Puyallup 
ก่อตั้งในปี 1967 ได้รับการจัดอันดับเป็นวิทยาลัยชุมชนอเมริกัน 10 
เปอร์เซ็นต์แรก มีชื่อเสียงในระดับประเทศด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และความสำาเร็จของนักศึกษา เป็นวิทยาลัยที่ดำาเนินการโดยรัฐที่ได้รับการ 
รับรองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งให้การศึกษาในระดับอนุปริญญาและ 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรระยะสั้น 

Pierce College มีวิทยาเขตสวยงามสองแห่งที่ตั้งอยู่ห่างกัน 30 นาที 
ทั้งสองแห่งมีอาคารสมัยใหม่มากมาย ภูมิทัศน์ธรรมชาติ วิวจากยอดเขา 
และโอกาสที่มากมายในการสร้างพื้นที่การศึกษาที่เป็นเลิศ แต่ละวิทยาเขต 
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัย และให้การต้อนรับ นักศึกษา 
สามารถอยู่ในวิทยาเขตได้ทั้งวันและเพลิดเพลินไปกับพื้นที่ในการเรียน 
รู้ที่สะดวกสบาย โรงอาหารที่มีอาหารให้เลือกมากมาย สโมสรนักศึกษา 
ตลอดจนกิจกรรมดนตรีและกีฬาต่าง ๆ 

ช่วงปีสุดท้ายของผมที่ Pierce ผมได้รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรสี่ปีทั้งหมดทุกที่ที่ผมได้สมัครไป รวมถึง สถาบันการศึกษา 

York University ผมจบการศึกษาโดยได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

เสียงใน Wall Street การศึกษาที่ผมได้รับจาก Pierce College นั้น 
ทำาให้สิ่งนี้เป็นไปได้” 

ยศพณ แสงนิล 
ผู้ จบการศึกษาจาก Pierce College และ New York University จาก 
ประเทศไทย ศิษย์ เก่ ายอดเยี่ยมของ Pierce College

อาคารสถานที่ในวิทยาเขต 
n ห้องสมุดที่ได้รับรางวัล

และได้รับการยกย่อง
ระดับประเทศ

n ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

n อาคารวิทยาศาสตร์ใหม่ 

n อินเตอร์เน็ตฟรี 

n โรงอาหารที่มีอาหารให้ 
เลือกมากมาย

n ศูนย์สอนงานและการ
เขียน

n โรงละครการแสดง

n ศูนย์ออกกำาลังกาย

n โดมวิทยาศาสตร์และ
ท้องฟ้าจำาลอง 

รางวัล 

Pierce College เป็นหนึ่ง 
ในวิทยาลัยชุมชนที่ดีที่สุด 
10อันดับแรกของประเทศ 
ตามการจัดอันดับของ 
Aspen Institute อันทรง 
เกียรติ 

Pierce College ได้ 
รับการแต่งตั้งให้เป็น 
วิทยาลัยสำาหรับผู้นำา 
(Leader College) โดย 
Achieving the Dream 
ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้น 
เพื่อช่วยนักศึกษาในวิทยาลัยบรรลุเป้า 
หมายทางการศึกษาของพวกเขา 

Pierce College ได้รับรางวัลสูงสุด 
อันดับสองด้านความสำาเร็จของ 
นักศึกษาที่ชื่อรางวัล Leah Meyer 
Austin Award 
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ช ีว ิตน ักศ ึกษา 
Pierce College ให้โอกาสมากมายแก่นักศึกษาในการเรียนรู้ หา 
เพื่อนใหม่ และสัมผัสชีวิตในวิทยาลัยอย่างเต็มที่ เป้าหมายของ 
เราคือช่วยนักศึกษาของเราสร้างสมดุลระหว่างความสำาเร็จทาง 
วิชาการและประสบการณ์ชีวิต 

เรามีสโมสรและกิจกรรมสำาหรับนักศึกษามากมายในวิทยาเขต 
ตัวอย่างเช่น 

n โปรแกรมการเรียนรู้งานบริการ – นักศึกษาสามารถรับ
ประสบการณ์อาสาสมัครที่ให้คุณค่าและความรับผิดชอบทาง
สังคม

n กิจกรรมมากมาย เช่น สกี สโนว์ทูบ ร้านค้า เที่ยวชมสถานที่
เข้าค่าย ชมคอนเสิร์ตและพิพิธภัณฑ์ 

n Emerging Leaders Academy (ELA) ช่วยนักศึกษาพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้นำา

nMulticultural Leadership Institute (MLI) สนับสนุนการ
ตระหนักถึงความหลากหลาย

n Student Government โดยให้นักศึกษาทุกคนมีสิทธิในการ
เลือกตั้ง

n ร่วมวงดนตรี คณะขับร้องประสานเสียง หรือวงออเคสตรา

n แสดงในการผลิตละครหรือภาพยนตร์ดิจิทัล

n นักศึกษาทุกคนสามารถแข่งขันกันเพื่อเข้าร่วมทีมกีฬาของ
มหาวิทยาลัย

n เป็นทูตนักศึกษาและช่วยนักศึกษาคนอื่น

n K-Pop Club

n เข้าร่วมสโมสรมากมาย เช่น สโมสรนานาชาติ, ไทโกและ
วัฒนธรรม, เกมและนาฬิกาญี่ปุ่น, ฟุตบอล, สิ่งแวดล้อม, นัก
เขียน, ดนตรีและการแสดง, ปิงปอง, ธุรกิจและวิศวกรรม

Pierce College ให้โอกาสนักกีฬาที่เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัย 
Fort Steilacoom และ Puyallup เข้าร่วมในกีฬาระหว่าง 
มหาวิทยาลัยในงาน Northwest Athletic Conference (NWAC) 
ที่มีการแข่งขันกันสูง ซึ่งมีวิทยาลัยเข้าร่วม 36 แห่งในเมือง 
วอชิงตัน รัฐโอเรกอน และบริทิช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา 
นักศึกษา Pierce College ทุกคนสามารถลองสมัครเพื่อเข้าร่วม 
ทีมกีฬาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้ 

n ผู้หญิงในกีฬาบาสเกตบอล ซอฟท์บอล ฟุตบอล และ
วอลเลย์บอล

n ผู้ชายในกีฬาเบสบอล บาสเกตบอล และฟุตบอล

Pierce College 

Emerging Leaders Academy (ELA) 

Multicultural Leadership Institute (MLI) 

Student Government 

Pierce College 
Fort Steilacoom Puyallup 

Northwest Athletic Conference (NWAC)

Pierce College

ก ฬีาระหวา่งมหาว ทิยาล ัย
และก ฬีาภายใน
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ทุ นก ารศึ กษาและโอกาสการหาปร ะสบการณ  ในอาชีพส าหร ับ 

นานาชาต

Pierce College International Office ยินดี 
ต้อนรับนักศึกษาจากทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการ 
และการสนับสนุนที่ดีที่สุดแก่นักศึกษาของเราเพื่อให้ 
พวกเขามีโอกาสประสบความสำาเร็จในทั้งเป้าหมาย 
ด้านวิชาการ อาชีพ และชีวิต 

พนักงานของเรามีความคิดที่เป็นโลกาภิวัตน์ และ 
พนักงานทุกคนมีประสบการณ์ในการอาศัย ทำางาน 
และศึกษาในต่างประเทศ เราเข้าใจว่านักศึกษาแต่ละ 

คนแตกต่างกันและอาจต้องการความ 
ช่วยเหลือในการปรับตัวให้เข้ากับ 
บ้านหลังใหม่ของพวกเขาและเข้า 
เรียนในวิทยาลัยในสหรัฐฯ 

เมื่อนักศึกษาได้เข้าเรียนใน 
Pierce College แล้ว เราต้อนรับ 
พวกเขาเข้าสู่ครอบครัว Pierce 

ของเรา เรามีเป้าหมายให้ 
แนวทางและความช่วย 

เหลือแก่นักศึกษา 
ทุกคนเพื่อให้ 
พวกเขาทำา 
ตามฝันของ 
พวกเขาให้ 
สำาเร็จ 

สิ่งที่เราจัดหาให้ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

แนวทางเป็นขั้นตอนส่วนบุคคลในการสมัคร การรับเข้าเรียนแ ละ 
การขอวีซ่า 

การรับที่สนามบิน (ฟรีในวันที่มาถึงที่กำาหนด) 

การปฐมนิเทศและปาร์ตี้ต้อนรับ 

การจัดหาที่พักอาศัยสำาหรับ Center for Global Scholars 
Residence Hall และโฮมสเตย์ 

กิจกรรมที่สนุกสนานและการทัศนศึกษาทั้งในและนอกวิทยาเขต 

การให้คำาแนะนำาตัวต่อตัวทางวิชาการและเรื่องส่วนบุคคล รวมถึง 
การแนะนำาการโอนย้ายแบบลึกซึ้ง 

การรับประกันการรับเข้าเรียนตามเงื่อนไขในมหาวิทยาลัย 
พันธมิตรของเรา 

การยกย่องชมเชยพิเศษสำาหรับนักศึกษาที่ประสบความสำาเร็จ 
ของเรา 

โอกาสสำาหรับนักศึกษาในการพบปะ ทำาความรู้จักเพื่อนใหม่ และ 
สร้างความสัมพันธ์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการและโอกาสในการเรียนรู้เพื่อความสำาเร็จ 

นักศึกษาในปัจจุบัน 

1 

2 

3 

4 

ทุนทูตนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านสำานักงานการ 
ศึกษานานาชาติ (International Education Office) 

นักศึกษาสามารถสมัครหางานในวิทยาเขตและทำางานได้ถึง 20 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

สำานักงานของเราจัดหาการประชุมเชิงปฏิบัติการในหลากหลาย 
หัวข้อที่นักศึกษาให้ความสนใจ 

Pierce College

Pierce College

Center for Glo
Residence Hall 

(International Education Office) 

bal Scholars 

ับร การสาน กงาน บร กิารส ำ
นานาชาต ิ



 

 

 

ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น เนืองจากฉัน 

มากจริง ฅ การใต้พบปะนักสกมาอเมริกันเพอ 

มนใจเมือพูดภาษาอังกฤษ"

หล ักส ตูรภาษาอ งักฤษ 
แบบเข ม้ข น้ (IEP) 

ชั้นเรียนแรกๆ ของฉันที่ Pierce College อยู่ 

มีครูที่ยอดเยี่ยม ชั้นเรียนทั้งหมดของฉันสนุก 
มาก ฉันชอบหลักสูตร Conversation Partner 

พูดคุยมีประโยชน์อย่างมาก และช่วยให้ฉันเรียน 
รู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ตอนนี้ฉันรู้สึก 

Thi Nguyen, ประเทศเวียดนาม 
นักศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น 

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นของ Pierce College ให้วิธีเรียนภาษา 
อังกฤษที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็ว และให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนหลักสูตรทาง 
วิชาการของเราได้โดยไม่ต้องมีคะแนน TOEFL หรือ IELTS 

สิ่งที่เรามอบให้ 
n การรับประกันการเข้าเรียนหลักสูตรทางวิชาการใน Pierce College หลัง

จบหลักสูตร IEP

n การรับสมัครแบบตลอดทั้งปี นักศึกษาสามารถเข้าเรียนหลักสูตร IEP หรือ
หลักสูตรทางวิชาการได้สี่ครั้งต่อปี 

n หลักสูตรสี่ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง

n การเรียนการสอนในชั้นเรียนเต็มเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

n ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในด้านการอ่านและการเขียน การฟังและ
การพูด และไวยากรณ์ 

n ชั้นเรียนขนาดเล็ก นักศึกษาน้อยกว่า 20 คนต่อชั้นเรียน โดยเฉลี่ย
นักศึกษา 12-14 คนต่อชั้นเรียน

n ครูสอนหลักสูตร ESL ที่มีประสบการณ์และจบการศึกษาในระดับปริญญา
โทในสาขาที่เกี่ยวข้อง

n นักศึกษาสามารถเข้าใช้อาคารสถานที่ในวิทยาเขตได้เต็มที่ 

n การเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่น่าสนใจและกิจกรรมที่สนุกสนาน รวม
อยู่ในหลักสูตรแล้ว

n ทำาความรู้จักกับเพื่อนนักศึกษาอเมริกันในหลักสูตร Conversation
Partners ที่เป็นที่นิยมของเรา

n เยี่ยมชม Tutoring Center เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับชั้นเรียนของ
คุณฟรี 

หลักสูตรระยะสั้น 
เรามีจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นสี่สัปดาห์และหลักสูตรเพื่อความสำาเร็จใน 
วิทยาลัยในแต่ละปี 

Pierce College 

Conversation Partner

Pierce College 

Pierce College 

Conversation
Partners

Tutoring Center



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

    

 

หล ักส ตูรอนปุร ญญาเพ อโอน 
ย ้ายไปเร ยนตอ่ในมหาว ทยาล ัย 

นักศึกษาสามารถเลือกสำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาสองปีหรือหลักสูตรปริญญาทั่วไปก่อนโอนไป 
มหาวิทยาลัยพันธมิตรของเราที่รับประกันการรับนักศึกษาเข้าเรียนตามเงื่อนไขหรือสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 
ที่พวกเขาเลือก 

สาขาวิชาการศึกษา 
ดูด้านล่างสำาหรับเส้นทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาแบบสี่ปีในวิชาเอกต่อไปนี้ 

n มานุษยวิทยา
n โบราณคดี 
n ศิลปะ
n ดาราศาสตร์ 
n บรรยากาศศาสตร์
n ชีววิทยา
n การโอนธุรกิจ
n การบัญชี 
n การบริหาร
n การเงิน
n การจัดการ
n เคมี
n การสื่อสารศึกษา
n การบริหารงานก่อสร้าง
n กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
n การออกแบบดิจิตอล
n ภาพยนตร์ดิจิตอล
n ละคร
n เศรษฐศาสตร์
n การศึกษา
n วิศวกรรมศาสตร์
n การบินและอวกาศ
n ชีววิศวกกรม

n ปรัชญา
n พลศึกษา
n ฟิสิกส์
n รัฐศาสตร์
n จิตวิทยา
n บริการทาง
สังคม/สุขภาพ
จิต
n สังคมวิทยา

Columbia 
University

Joshua 
Ryu, Hong Jae 

Purdue University  

Jay 
Choi, Ji-Hyung 

n เคมี n เตรียมเภสัชศาสตร์
n โยธา n เตรียมกายภาพบำาบัด
n คอมพิวเตอร์ n ประวัติศาสตร์
n ไฟฟ้า n มนุษยศาสตร์
n สิ่งแวดล้อม n บริการด้านมนุษย์และการ

เสพสารเสพติดn อุตสาหกรรม
n วารสารศาสตร์n วัสดุ
n วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวn เครื่องกล
n กฎหมาย (เตรียม)n ภาษาอังกฤษ
n คณิตศาสตร์n วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
n จุลชีววิทยาn ภาษาต่างประเทศ
n ดนตรีn ภาษามืออเมริกัน
n สมุทรศาสตร์n ภาษาฝรั่งเศส

n ภาษาเกาหลี 
n ภาษาสเปน
n ภูมิศาสตร์
n ธรณีวิทยา
n สุขศึกษา/การเป็นอยู่ดี
n วิทยาศาสตร์สุขภาพ
n เตรียมทันตกรรม
n เตรียมแพทย์ 
n เตรียมพยาบาล
n เตรียมกิจกรรมบำาบัด

โปรแกรมปริญญาตรีที่ โดดเด่ น 
(ข้ อกำาาหนดพิเศษในการรับเข้ า เรียนและข้ อจำาากัด) 
n การศึกษาปฐมวัย
n ทันตสุขอนามัย
n ความมั่นคงแห่ งมาตุภูม

Purdue 
University

หล ักส ตูรอนปุร ญิญาเพ ื อ่โอน
ย ้ายไปเร ยีนตอ่ในมหาว ทิยาล ัย

Recent Pierce College International graduates have transferred to top 
universities throughout the USA, including: 
n University of Washington
n University of Massachusetts
n Columbia University
n New York University
n Purdue University
n University of Wisconsin
n Pepperdine University
n University of Florida
n University of Illinois

n Rutgers University
n University of Michigan
n Portland State University
n Indiana University
n Arizona State University
n University of California at

Davis / San Diego / Irvine
Los Angeles / Berkeley

Transfer Partners
Our partner universities will offer 
conditional guaranteed admission to 
Pierce College students, allowing them 
to transfer as third-year students. For 
certain majors, additional admissions 
requirements apply. 

n Arizona State University
n Central Washington University
n City University (Seattle)
n Concordia University
n Evergreen State College
n Johnson & Wales University
n Lewis-Clark State College
nMontana State University
n Pacific Lutheran University
n Portland State University
n State University of New York - 

Plattsburgh
n University of Colorado - Colorado 

Springs
n University of Colorado - Denver
n University of Nevada, Reno
n University of Oregon
n University of Washington Tacoma
n University of Wisconsin - Stout
nWashington State University
nWhitworth University
nWestern Washington University 



เตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จ

ก็ย้ายไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเพ่อให้สำาเร็จ  

นักศึกษานานาชาติสามารถรับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายได้ที่ Pierce College ถ้าพวกเขาไม่มีวุฒิการ 
ศึกษาระดับมัธยมปลายจากประเทศของพวกเขา และจะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี ณ เวลาเข้าเริ่มเรียน 

มีข้อดีหลักสองประการในการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมปลายแบบเร่งรัด 

ระยะเวลาของหลักสูตรขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษและผลการเรียนระดับมัธยมของนักศึกษา นักศึกษาแต่ละ 
คนจะมีสถานการณ์เฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกัน แต่นักศึกษาหลายคนสำาเร็จหลักสูตรนี้ภายใน 
ระยะเวลาสองปีถึงสองปีครึ่ง จากนั้นก็โอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อให้สำาเร็จ 

1 

2 

ประหยัดเวลาและเงิน 
นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมปลายนานาชาติแบบเร่งรัดจะสามารถเริ่มเข้าเรียนในวิทยาลัย 
ได้ก่อนที่จะจบการศึกษาในระดับมัธยม พวกเขาจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในรัฐวอชิงตันและได้รับ 
หน่วยกิตวิทยาลัยสำาหรับอนุปริญญาของพวกเขาในขณะเดียวกัน 

นักศึกษาได้รับทักษะการศึกษาที่สำาคัญ ปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาในสหรัฐฯ และเรียนรู้วัฒนธรรม 
อเมริกันก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นเวลาสี่ปี 

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ด้วยหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมปลาย ฉัน 
สามารถรับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายและ 
อนุปริญญาได้อย่างรวดเร็วจริง ๆ จากนั้น 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จริงแล้ว ฉันเพิ่ง 
ได้รับการตอบรับเข้าเรียนใน George Mason 
University และจะสำาเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีของฉันที่นั่น!” 

Erim Pala, ประเทศตุรกี 
หลักสูตรการศึกษาระดับ 
มัธยมปลาย 

Pierce College

George Mason 
University 

Erim Pala, 

ก็ย้ายไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเพ่อให้สำาเร็จ  

หล ักส ตูรการศ กึษาระด ับม ัธยม
ปลายนานาชาต แิบบเรง่ร ดั



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คูนย์หอพักลำหรับนักคึกษาจากทิวโลก (Residence โอมลเตย์

คำรรรมเมียม!ฮมสเฅย์

ต ัวเล อกท พ ักอาศ ัย 
นักศึกษามีตัวเลือกที่จะอาศัยในหอพักของเราหรือกับครอบครัวโฮมสเตย์ของเรา ทั้งสองตัวเลือกจะทำาให้นักศึกษา 
มีโอกาสทำาความรุ้จักกับเพื่อนใหม่ ฝึกภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกัน 

โปรดไปที่เว็บไซต์ที่พักอาศัยสำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 
www.pierce.ctc.edu/ie-housing 

n โต๊ะและเก้าอี้ 
nWi-Fi

n ห้องอ่านหนังสือ
n ห้องซักรีดในอาคาร
n ห้องดูทีวี/เล่นเกม
n การเข้าถึงบริการขนส่ง
สาธารณะได้อย่างง่ายดาย

Hall Center for Global Scholars: CGS)
เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง เน้นความสำาเร็จทางวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมที่ 
สนุกสนาน และเพิ่มความสามารถด้านวัฒนธรรมจากการสร้างความ 
สัมพันธ์กับะเพื่อนนักศึกษาจากทั่วโลก 
นักศึกษาจะอาศัยในหอพักที่ปลอดภัยและมีการรักษาความปลอดภัยด้วย 
ระบบคีย์การ์ด และได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ใน 
อาคารนั้น ๆ 

การอาศัยใน CGS รวม ทุกห้องมีรายการต่อไปนี้ 
รายการต่อไปนี้ n เตียงเดี่ยว
n บริการอินเตอร์เน็ต n ตู้เย็นขนาดเล็ก
n ห้องครัวส่วนกลาง n ตู้เสื้อผ้า

เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีการใช้ชีวิตอเมริกันโดยอยู่อาศัยกับครอบครัว 
อเมริกัน การอาศัยแบบโฮมสเตย์เน้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและ 
การสร้างความสัมพันธ์แบบตลอดชีวิต แต่ละเดือน นักศึกษาจะจ่ายเงินให้ 
ครอบครัวที่ต้อนรับดูแลพวกเขาเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัย 

บ้านทุกหลังมีรายการต่อไปนี้ 
n เตียงและเครื่องนอน
n โต๊ะและโคมไฟ
n สภาพแวดล้อมมีมิตรไมตรีจิตที่เอื้อต่อความสำาเร็จของนักศึกษา
n ใกล้วิทยาเขตและเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะได้อย่างง่ายดาย
nWi-Fi

(Residence
Hall Center for Global Scholars: CGS)

ต ัวเล อืกท ี พ่ ักอาศ ยั
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https://www.pierce.ctc.edu/ie-housing


 

   

    
    

    

    

    

    

    

    

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

(3 เดือน) (9 เดือน) (3 เดือน) (9 เดือน)

ข ัน้ตอนเข ้าเร ยนใน Pierce College 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

คุณสามารถสมัครเข้าเรียนใน Pierce College ได้ตลอดเวลา “วันที่สมัครหลัก” เฉพาะเจาะจงมีไว้เพื่อ 
ตรวจให้แน่ใจว่าคุณมีเวลาเพียงพอในการขอวีซ่า เดินทางไปสหรัฐฯ และมีตัวเลือกที่พักอาศัยที่ดีที่สุด 
อยู่พร้อม 
เลือกเวลาสมัครที่ดีที่สุดสำาหรับคุณ เรามีวันที่เริ่มต้นเข้าเรียนสี่วันในแต่ละปี (ดูตารางด้านล่าง) 

สมัครและได้รับการตอบรับเข้าเรียนภายใน 48 ชั่วโมง ถ้ากรอกใบสมัครเรียบร้อยสมบูรณ์ 

รับแบบฟอร์ม I-20 โดยทาง DHL จ่ายค่าธรรมเนียม SEVIS และนัดสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่ากับสถานทูต/กงสุลสหรัฐฯ ใน 
ประเทศของคุณ 

สมัครขอที่พักอาศัย 

ซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อมาถึงสหรัฐฯ อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนเริ่มเรียน 

นัดหมายการรับที่สนามบิน (ฟรีถ้าคุณมาถึงในวันที่เราระบุไว้เท่านั้น ให้ถามเมื่อสมัคร) 

มาถึงที่พักของคุณหลังการนัดรับที่สนามบินและทำาความคุ้นเคยกับบ้านหลังใหม่ของคุณ 

สอบประเมินผลเข้าเรียนหลักสูตรทางวิชาการหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น จากนั้นก็ลงทะเบียน 

เข้าร่วมการปฐมนิเทศภาคบังคับและปาร์ตี้ต้อนรับ เข้าร่วมสโมสรและกิจกรรม ทำาความรู้จักกับเพื่อนใหม่ 

จ่ายค่าเทอมและเริ่มเรียน 

Open start dates 

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ชั้นเรียนวิชาการ 

รายไตรมาส ปีการศึกษา รายไตรมาส ปีการศึกษา 

ค่าเทอมและค่าธรรมเนียม* 
หนังสือและอุปกรณ์ การเรียนอื่น ๆ 

ประกันสุขภาพ 
ท่ีพักอาศัยและม้ืออาหาร $650/เดือน 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
ค่ าใช้ จ่ ายท้ังหมด (โดยประมาณ) 

*ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมวิชาการที่คิดตาม 15 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายแน่นอนขึ้นอยู่กับจำานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
*Pierce College สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายของรัฐและ
วิทยาลัย

Pierce College
Pierce College 

Pierce College

ค่า?ช้จ่ายโดยประมาณสำหรับบิ)การทึกบา

*

ข ั น้ตอนเข ้าเร ยีนใน Pierce College

1

$2,750 $8,250 

$200 $600 

$355 $1,065 

$5,850 

$750 $2,250 

$6,005 USD $18,015 USD

$1,950 

$3,504 $10,512 

$300 $900 

$355 $1,065 

$1,950 $5,850 

$750 $2,250 

$6,859 USD $20,577 USD

2

Winter - January 
Spring - April 
Summer - JulySu
Fall - September



  

 

  

จ่ายคำดำเนินการและคำจัดส่ง ($50) 

เราจะส่งคาแนะนาใ

ว ธ สม คัร 

1 

2 

เป้าหมายของเราคือการทำาให้ขั้นตอนสมัครเข้าเรียนใน Pierce College ของคุณง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ คุณสามารถอีเมล 
ถึงเราที่ international@pierce.ctc.edu หากมีข้อสงสัยใด ๆ ในระหว่างขั้นตอนการสมัคร เราจะตอบกลับภายในหนึ่งวัน 
ทำาการ โปรดอย่ากังวลเกี่ยวกับการส่งใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณ์ ส่งเอกสารที่คุณมีให้เราและเราจะช่วยแนะแนวทางให้ 
คุณกรอกใบสมัครสำาเร็จ 

กรอกใบสมัคร 
ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราที่ www.pierce.ctc.edu/ie-apply 

รวบรวมเอกสารของคุณ 

3 

4 

5 

n สำาาาเนาหนังสือเดินทางของคุณ
n ใบแจ้  งยอดบัญชีธนาคารเป็  นทางการที่มียอด $20,577 USD สำาาาหรับวิทยาลัยหรือ $18,000 USD
สำาาาหรับหลักสูตรภาษา อังกฤษแบบเข้  มข้  น (IEP)
n ใบแจ้  งผลการศึกษาไม่  เป็  นทางการ

n สำาาาหรับการรับเข้  าเรียนทางวิชาการโดยตรงหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้  มข้  น (IEP)
ส่  งหลักฐานการจบการ ศึกษาระดับมัธยมหรือการเข้  าเรียนวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

n สำาาาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมปลายเร่  งรัด
ส่  งใบแจ้  งผลการศึกษาระดับมัธยมปลายที่แปลเป็  นภาษาอังกฤษ (มัธยมชั้นปี  ที่สามและสูงกว่  าหรือตั้งแต่  
อา ยุ 14 ปี  )

n หลักฐานแสดงความสามารถด้  านภาษาอังกฤษสำาาาหรับการเรียนในวิทยาลัย TOEFL 61 หรือ IELTS 5.5
เรายังยอมรับ Eiken 2-A, GTEC IBT 1050, ELS 109, EF B2-3 (โปรดดูเว็บไซต์  ของเราสำาาาหรับตัวเลือกมากขึ้น)
ไม่  มีข้  อกำาาาหนดภาษาอังกฤษ หากสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้  มข้  น (IEP)
ส่ งใบสมัครและเอกสารของคุณทางอีเมลถึง internationalapp@pierce.ctc.edu

เราจะส่งคำาแนะนำาในการชำาระเงินให้คุณ 

จดหมายการรับเข้าเรียนและเอกสารเกี่ยวกับวีซ่า (I-20) จะถูกส่งให้คุณในวันทำาการถัดไป 

กี่ยวกับการสัมภาษณ์วีซ่า การสมัครขอพักในที่พักอาศัย และกำาหนดการปฐมนิเทศ ตลอดจนคำา 
แนะนำาสำาหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อการลงทะเบียนเข้าเรียนใน Pierce College ให้สำาเร็จ 

6 

Pierce College

Pierce College

ว ธิ สีม คัร

mailto:international@pierce.ctc.edu
mailto:international@pierce.ctc.edu
https://www.pierce.ctc.edu/ie-apply


 

 

 

 

สมัครออนไลน ตอนนี้!

สำหร ับข้อมูลเพบเต ิบ โปรดโปทีเว ็บโชต ิ

โทรศัพท :

Pierce College ไม่เลอกปฏิบัติตามเช้อชาติ สีผิว ชาติกำาเนิด อายุ ความพิการทางกายหรอจิตที่รับรู้หรอที่เป็นจริง การตั้งครรภ์ ข้อมูลทางพันธุกรรม เพศ รสนิยมทาง 
เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ สถานภาพสมรส ความเช่อ ศาสนา สถานะทหารผ่านศึกที่ถูกปลดประจำาการอย่างมีเกียรติ สถานภาพทางการทหาร หรอการใช้สุนัขทำาทางหรอ 
สัตว์บริการที่ได้รับการอบรม ในหลักสูตรหรอกิจกรรมของวิทยาลัย สำาหรับข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ โปรดติดต่อผู้ประสานงาน Pierce College District 

คำาถามเกี่ยวกับการเข้าถึงทางกายภาพที่จัดหาให้ โปรดติดต่อ Access & Disability Services โทร 253-964-6468 หรออีเมล

Pierce College มุ่งมั่นต่อความเท่าเทียมกัน ความหลากหลาย และการรวมเป็นส่วนหนึ่ง และการตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลพิการใดถูกแบ่งแยกหรอปฏิเสธการเข้าเรียน 
เน่องมาจากไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลอหรอบริการเสริม เราจัดหาที่พักที่เหมาะสมสำาหรับกิจกรรมที่วิทยาลัยสนับสนุนทั้งหมด หากคุณคาดว่าจะต้องการที่พักอาศัยหรอมี 

www.pierce.ctc.edu/ie-apply 

ของเราที่ 
www.pierce.ctc.edu/IE 

ติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่ 
อีเมล:  international@pierce.ctc.edu 

253-964-6229 
โทรสาร: 253-964-6256 

ที่อยู่ 
Pierce College International Education Office 
9401 Farwest Drive SW 
Lakewood, Washington 98498-1999, USA 

#YouAreWelcomeHere 

Title IX โทร 253-964-6519 ที่อยู่ 9401 Farwest Drive SW, Lakewood WA 98498 

ADS@pierce.ctc.edu เราจะตอบ 
สนองคำาขอของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้าคุณส่งคำาขอถึงเราอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนการจัดงาน 

ติดตาม Pierce College บนโซเชียลมีเดีย 

piercecollegeIE piercecollegeIE 

piercecollegeIE PiercecollegeIE 
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Pierce College

Pierce College

ierce College District
Title IX Farwest Drive SW, Lakewood WA 98498 

Access & Disability Services

Pierce College

 Pierce College District
Title IX  Farwest Drive SW, Lakewood WA

Pierce College

 Access & Disability Services  ADS@pierce.ctc.eduคำาถามเกี่ยวกับการเข้าถึงทางกายภาพที่จัดหาให้ โปรดติดต่อ  โทร 2

https://www.pierce.ctc.edu/ie-apply
mailto:international@pierce.ctc.edu
https://www.pierce.ctc.edu/ie
https://www.instagram.com/piercecollegeie/
https://twitter.com/PierceCollegeIE
https://www.facebook.com/piercecollegeie/
https://www.youtube.com/channel/UClJSnyk11Nde7yOGuz7xGXw/playlists
mailto:ADS@pierce.ctc.edu
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