
วิทยาลยัชุมชนชอรไ์ลน์
ได้รับการก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ.1964 เป็นมหาลัยรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับ 

มีช่ือเสียงในเร่ืองการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพยอดเย่ียม 

อีกทั้ง ยังช่วยให้นักเรียนประสบความส�าเรจ็ ในฝันที่พวกเขาวาดหวังไว้ 

ชอร์ไลน์ ตั้งอยู่ที่ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน อาณาบริเวณภายในวิทยาลัย

มีความสวยงามโดดเด่น รายล้อมด้วยทศันียภาพทางธรรมชาติของอเมริกา 

เมืองซีแอตเทิล เป็นหน่ึงในเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุด

ในสหรัฐอเมริกา และยังเป็นถิ่นที่อยู่ ของบริษัทช้ันน�าของโลก อาทิเช่น 

อเมซอน,โบอิ้ ง,ไมโครซอฟท์ และ สตาร์บัค  

คน้พบลู่ทางที่เหมาะสมกบัตวัคุณ
• หลักสตูรเทยีบโอนเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 2+2
• หลักสตูรวิชาชีพ,อาชีวศึกษา
• หลักสตูรเรียนควบคู่ ระดับมัธยมปลาย และ ปริญญาตร

ี
• หลักสตูรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

การเทียบโอนเขา้เรียนต่อในระดบัมหาวิทยาลยั
หลักสตูรเทยีบโอนเข้าเรียนต่อในระดบัมหาวิทยาลัย 2+2 เป็นหน่ึงในหลักสตูร
ที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่ชอร์ไลน์ วิทยาลัยของเรามีมากกว่า 90 สาขาวิชา
ให้เลือกเรียน รวมทั้งวิชาเอกยอดนิยม อาทเิช่น บริหารธุรกจิ,เศรษฐศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,จิตวิทยา,ดนตรี และ ศลิปะ นักศกึษา 
ของชอร์ไลน์ จะได้รับวุฒิอนุปริญญา สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ ศลิปศาสตร์               
ซ่ึงเทยีบเทา่กบัการศกึษาสองปีในมหาวิทยาลัย 

หลังจากจบการศกึษาจากชอร์ไลน์ โดยทั่วไปจะใช้เวลาอกีสองปี เพ่ือที่จะได้รับ
วุฒิปริญญาตรี เรามผู้ีให้ค�าปรึกษาทีเ่ช่ียวชาญ พร้อมให้ความช่วยเหลือนักศกึษา 
ในการวางแผนการเรียนเฉพาะของแต่ละบุคคล และ มุ่งประสบความส�าเรจ็
ด้านการศกึษา ดงัที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  

นกัศึกษาของชอรไ์ลน ์เทียบโอนไปทีม่หาวิทยาลยัใดบา้ง?
นักศึกษาของเราประสบความส�าเรจ็ในการเทยีบโอน ไปมหาวิทยาลัยช้ันน�า
ของสหรัฐอเมริกา ด้านล่างน้ีเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่าน้ัน

นอกจากน้ี ในตอนที่คุณสมัครเข้าเรียนที่ชอร์ไลน์ เรายังมีการรับประกัน 
การตอบรับให้เข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเทยีบโอน

www.shoreline.edu/international/university-transfer

หลกัสูตรวิชาชีพ,อาชีวศึกษา
ชอร์ไลน์ มหีลักสตูรวิชาชีพให้เลือกเรียนมากกว่า 50 สาขาวิชา 
วุฒิการศกึษาที่ได้รับคือ อนุปริญญาศลิปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
หรือ ประกาศนียบตัร หลักสตูรน้ีมจุีดมุ่งหมายที่โดดเด่น ในด้านการเตรียม
ความพร้อมของนักศกึษา เพ่ือที่จะไปท�างานในสาขาอาชีพเฉพาะทาง

หลกัสูตรเรียนควบคู่ ระดบัมธัยมปลาย และ ปริญญาตรี
นักศกึษานานาชาต ิสามารถที่จะเร่ิมเรียนระดบัวิทยาลัยได้เรว็ขึ้น และได้รับ
ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย จากชอร์ไลน์ วิทยาลัยของเรานับรวมหน่วยกติ 
ทั้งระดับวิทยาลัย และระดับมัธยมปลาย ส่งผลให้นักศึกษาประหยัดทั้งเวลา 
และเงนิ ในการสมคัรหลักสตูรน้ี นักศกึษาจ�าเป็นต้อง  

• มีอายุอย่างนอ้ย 16 ปี 
• มีสถานภาพการเรียน อยู่ในเกณฑป์กติ

www.shoreline.edu/international/hsc

• U of Washington
• UC Berkeley
• UC Davis 
• UC Los Angeles
• U of Oregon
• Boston University
• U of Minnesota
• U of Michigan

• Cornell U
• U of Texas 
• Indiana U
• Purdue U
• Georgia Tech
• Seattle U
• Washington State U



หลกัสูตรภาษาองักฤษเชิงวิชาการ
ชอร์ไลน์ จัดเตรียมหลักสตูรภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ไว้หกระดับ เพ่ือช่วย
ให้นักศึกษาประสบความส�าเรจ็ในวิทยาลัย นอกจากน้ี นักศึกษายังสามารถ
ลงทะเบียนเรียน ภาษาอังกฤษระดับกลาง และ ระดับสูง ในหลักสูตรของ
วิทยาลัยอกีด้วย ผลลัพธจ์ะเป็นเช่นไร? นักศกึษาชอร์ไลน์จะมีศกัยภาพสงูขึ้น
และมีความพร้อม ในการเข้าเรียนต่อเป็นเวลาสี่ปีในระดับมหาวิทยาลัย

ไม่จ�าเป็นตอ้งมีผลสอบ TOEFL,IELTS หรือ SAT
เราไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL,IELTS หรือ SAT ในการรับนักศึกษา   
เข้าศึกษาต่อที่ชอร์ไลน์ นักศึกษาจะได้รับการสอบวัดระดับภาษาองักฤษ         
ในระหว่างปฐมนิเทศ เพ่ือตรวจสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ     
ว่าควรเร่ิมต้นจากจุดไหน ถ้าคุณเคยสอบ TOEFLหรือ IELTS คุณสามารถ
ได้รับการยกเว้นจากหลักสตูรภาษาอังกฤษของเรา ในกรณีที่คุณมีคะแนน
ดังต่อไปน้ี:

TOEFL คะแนนรวม 70  / คะแนนการเขียน 20
IELTS   คะแนนรวม 5.5 / คะแนนการเขียน 6.0 
ส�าหรับการรับประกันการบรรจุเข้าเรียนในภาษาอังกฤษระกับสงู

TOEFL คะแนนรวม 58  / คะแนนการเขียน 15
IELTS   คะแนนรวม 5.0 / คะแนนการเขียน 5.0 

ค่าใชจ่้าย
ค่าเล่าเรียน และ ค่าธรรมเนียม ของวิทยาลัยชุมชน มักจะถูกกว่าของ
มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน ราวๆ 50%-70% ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา
ที่ชอร์ไลน์ หน่ึงปีการศึกษา(9 เดือน) จะอยู่ที่ประมาณ:

ค่าเล่าเรียน,ค่าหนงัสือ และค่าธรรมเนยีม     $10,431
ค่าครองชีพ $8,931

รวมทั้ งส้ิน $19,362

ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม: 
www.shoreline.edu/international/cost

ที่อยู่อาศยั
นักศึกษาสามารถเลือกท่จีะอยู่อาศัยกับครอบครัวโฮมสเตย์อเมริกัน หรือ 
หาท่ีอยู่อาศัยเอง ท่ีอพาร์ทเมนต์ท้องถ่ิน หรือแบ่งปันท่ีอยู่อาศัยร่วมกับ 
เพื่อน ทางเลือกยอดนิยมของนักศึกษาเข้าใหม่ คือ อาศัยกับครอบครัว 
ชาวอเมริกัน เพราะจะได้รับค�าแนะน�า และการสนับสนุน ในการปรับตัว            
ให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน อีกท้งั ยังเป็นทางเลือกท่ยีอดเยี่ยม    
ในการฝึกภาษาอังกฤษของคุณ! เมื่อแรกเข้า นักศึกษาจะได้รับข้อแนะน�า 
เพื่อปรับใช้ส�าหรับการอยู่อาศัย ชอร์ไลน์ยังมีข้อมูลส�าหรับท่อียู่อาศัย    
ท้งัภายในวทิยาลัย และบนเวบ็ไซต์ ของเรา

www.shoreline.edu/international/housing

* Source: College Board (www.collegeboard.com)

ท�าไมถึงตอ้งเลือกวิทยาลยัชุมชนชอรไ์ลน?์
• มีมากกว่า 90 สาขาวิชาให้เลือกเรียน
• มาตรฐานการศึกษาสงู
• ช้ันเรียนขนาดเลก็
• มีบริการสนับสนุนนักศึกษาที่ยอดเย่ียม
• มีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
• วิทยาเขตที่สวยงาม และ ปลอดภัย
• ตั้งอยู่ที่เมืองซีแอตเทลิ,เป็นเมืองท่าระดับสากล ที่มีชีวิตชีวาเสมอ

เอกสารในการสมคัรเขา้เรียนที่ชอรไ์ลน์

• ใบสมัครออนไลน์
• ส�าเนาใบรับรองผลการเรียน
• ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร หรือเอกสารทางการเงินอื่นๆ
• ค่าสมัคร $50

ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม และ สมัครออนไลน์
www.shoreline.edu/international/apply

ติดต่อเรา เพื่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม
Shoreline Community College
16101 Greenwood Avenue North 
Shoreline, Washington 98133  USA

+1.206.546.4697
international@shoreline.edu
www.shoreline.edu/international
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