
สถำนทีเ่รยีนชัน้ดเียีย่ม

การโอนเขา้เรยีน
ตอ่มหาวทิยาลยั 

ภาษาองักฤษ
หลกัสูตรเขม้ขน้

การเรยีนตอ่ใหจ้บ
มธัยมปลาย

» ผูช้�ำนำญดำ้นกำรโอนเขำ้เรยีนตอ่
» ทีพั่กในวทิยำลยั
» คำ่ใชจ้ำ่ยต�ำ่
» ใหก้ำรปรกึษำเป็นสว่นตวั
» สภำพแวดลอ้มดเียีย่มส�ำหรับกำรศกึษำ
» บรเิวณวทิยำลยัสวยงำมน่ำเรยีน

เสน้ทำงสูม่หำวทิยำลยัชัน้น�ำในสหรัฐอเมรกิำ
นกเรยนตำงชำตจำกทวโลกตำงเขำรวมโครงกำร 2+2 ของวทยำลยกรนรเวอร: 
2 ปท GRC (พรอมกำรเรยนภำษำองกฤษหลกสตรเขมขน หำกจำเปน) และ 2 ป
ทมหำวทยำลย นอกจำกมหำวทยำลยทมกำรแขงขนสงอน ๆ จำนวนมำกแลว 
นกเรยนของเรำยงไดโอนเขำไปเรยนตอยงมหำวทยำลยตำง ๆ ดำนลำงน ซง
ทงหมดตดอยในมหำวทยำลยชนนำ 100 อนดบแรกของโลก (ARWU) หรอ
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มหำวทิยำลยัชัน้น�ำ 100 อนัดบัแรกของสหรฐัอเมรกิา (U.S. News) 

American University 
Baylor University 
Boston College 
Boston University 
Brigham Young University 
College of William and Mary
Colorado School of Mines 
Columbia University 
Cornell University  
Emory University 
George Washington University
Georgia Tech 
Indiana University 
Johns Hopkins University
Miami University
Michigan State University 
New York University 
Northeastern University 
Ohio State University 
Pennsylvania State University
Pepperdine University 
Purdue University 
Rensselaer Polytechnic Institute
Rutgers University
State University of New York at Buffalo
Syracuse University 
Texas A&M University
Tulane University
University of British Columbia
University of California Berkeley
University of California Davis
University of California Irvine
University of California Los Angeles 
(UCLA) 
University of California Riverside
University of California San Diego
University of California Santa Barbara

่

International Programs
12401 SE 320th Street 
Auburn, WA 98092-3622 
USA
โทร: 1 (253) 288-3300
www.facebook.com/grcciis

เยีย่มชมไดท้ี ่www.greenriver.edu/international
หรอือเีมล international@greenriver.edu

University of Colorado 
University of Denver 
University of Florida
University of Georgia 
University of Illinois /UIUC
University of Iowa 
University of Maryland 
University of Massachusetts 
University of Miami 
University of Michigan 
University of Minnesota 
University of North Carolina 
University of Pennsylvania 
University of San Francisco 
University of Southern California 
University of Texas 
University of Virginia 
University of Washington 
University of Wisconsin 
Utrecht University, Netherlands
Virginia Tech 
Washington University (St. Louis)

ศษิย์เก่ากรนีรเิวอร์ ได้เข้าศกึษาต่อในระดับ
บัณฑิตศกึษาในมหาวทิยาลัยที�จดทะเบียน
หลายแห่ง ดังนี�:

Cambridge University, UK 
Harvard University 
Massachusetts Institute of Technology 
Oxford University 
Stanford University 
Tsinghua University, China 
Yale University



ปีทีว่ทิยาลยั
กรนีรเิวอร ์

ปีทีม่หาวทิยาลยั
ของสหรฐัอเมรกิา 

ปีปรญิญาตร ี

เขำ้ศกึษำในสหรัฐอเมรกิำ
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การโอนเขา้เรยีนตอ่มหาวทิยาลยัแบ
“2+2”
นักศกึษำจะใชเ้วลำชว่งสองปีแรก* ของกำรศกึษ
ระดบัปรญิญำตรทีีก่รนีรเิวอร ์โดยขอค�ำปรกึษำจำ
อำจำรยท์ีป่รกึษำทำงวชิำกำร นักศกึษำสำมำรถ
พัฒนำแผนการโอนหน่วยกิตส่วนบุคคล พ
กบัลงทะเบยีนเรยีนวชิำในหลกัสตูรกำรศกึษำทัว่ไ
ควบคูก่บัวชิำทีจ่ะน�ำเขำ้สูว่ชิำเอกตำมทีต่นตอ้งก
ในภำคเรยีนแรกของกำรศกึษำทำงวชิำกำร นักศกึ
จะตอ้งลงทะเบยีนวชิำ ประสบการณ์ในวิทยา
ของนักศึกษาต่างชาติ เพือ่เตรยีมพรอ้มสูค่วำ
ส�ำเร็จ 
*นักศกึษำอำจจ�ำเป็นตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิำเพือ่
พัฒนำกำรทีไ่มส่ำมำรถโอนหน่วยกติได ้และอำจใชเ้วล
ในกำรศกึษำนำนขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักำรประเมนิผลและก
จัดวำงต�ำแหน่งควำมรูข้องนักศกึษำ 
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Arizona State University 
Baylor University 
California State University Northridge 
Embry-Riddle Aeronautical University 
Indiana University-Purdue University 
Indianapolis 
San Francisco State University 
Seattle University 
University of Arizona 
University of California, Irvine 
University of Iowa 
University of Massachusetts, Dartmouth
University of Nevada, Las Vegas 
University of Oregon 

ลัย
อกมี ำกท ่ีwww.greenriver.edu/international/

 university-transfer-pathway

ม
สาขายอดนยมิ  
ธรกุ จ ิ วทยิ ำกำรคอมพวเตอริ  ์เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ำ วศวกรรมศิ ำสตร ์คณตศิ ำสตร ์ศลปะ/ออกแบบิ  
ำร วทยิ ำศำสตรส์ขภุ ำพ กำรสอสื่ ำร กำรบน ิ และอน ื่ ๆ 

อกมี ำกมำย 

ภาษาองกฤษหลั กสั ตูรเขมข้ น้ 
20 ชวโมงตั่ อส่ ปดั ำหให์ ก้ำรเตรยมควี ำมพรอมท้ ำง
ดำ้นภำษำองกฤษทั แขี่ ง็แกรง ่ มหนี ่วยกตใหิ แก้ ่
นักเรยนที ม่ีคีณสมบุ ตัเหมิ ำะสม 

การเรยนตี อให่ จบม้ ธยมปลายั
ประหยดเวลั ำและคำ่ใชจ้ำ่ยดวยก้ ำรลงทะเบยนเรี ยนี
ในชนเรั ้ ยนที ไดี่ ท้งประกั ้ ำศนยบี ตรมั ธยมปลั ำย  
ของรัฐวอชงติ นและวั ฒุสิ�ำหรับโอนเขำ้เรยนตี อ่ 
มหำวทยิ ำลยั 

ทีพ่กั 
เลอก ื “Campus Corner Apartments” ซงเปึ่ ็ นทพั่ีก
ในวทยิ ำลย ั หรอ ื พักอำศยกั บคนทั องถ้ น ิ่ รวมรถรับ
สงสน่ ำมบน ิ นักเรยนที ม่ีอีำย ุ16 ปีจะตองพ้ กัอำศยั
อยกู่บครอบครั วัอปถุ มภั จนกว์ ำ่จะมอีำย ุ17 ปี 

สถานทีต่ ัง้
ใกลซ้แีอทเทลิ ออเบริน์ รัฐวอชงิตนั สหรัฐอเมรกิำ  
ซึง่เป็นชำนเมอืงในเขตแปซฟิิกตะวนัตกเฉียงเหนอื
ของสหรัฐอเมรกิำ 

ประเภทของวทิยาลยั 
วทิยำลยั 2 ปี ซึง่ไดรั้บกำรสนับสนุนจำกรัฐบำล 

นกัเรยีน 
นักเรยีนทัง้หมด 8,000 คน
นักเรยีนตำ่งชำต ิ1,600 คน จำก
66 ประเทศ

ประเทศยอดนยิม
จนี เวยีดนำม ญีปุ่่ น เกำหลใีต ้ฮอ่งกง อนิโดนเีซยี

ขอ้ก�าหนดในการรบัเขา้ศกึษา » ใบสมคัรส�ำหรับนักเรยีนตำ่งชำตทิีก่รอกขอ้มลูครบถว้น  » หนังสอืรับรองทำงกำรเงนิ ตอ้งมเีงนิอยำ่งนอ้ย
21,000 ดอลลำ่รส์หรัฐ» คำ่สมคัรแบบไมส่ำมำรถขอเงนิคนืได ้ 50 ดอลลำ่รส์หรัฐ» อำย ุ16 ปีขึน้ไปภำยในวนัทีเ่ร ิม่เรยีน» ตวัเลอืกทีพั่ก; หำกเป็นทีพั่กของ GRC คำ่จัดหำทีพั่ก
แบบขอเงนิคนืไมไ่ด ้ 300 ดอลลำ่รส์หรัฐ*(รวมรถรับสง่
สนำมบนิ)» ใบรับรองผลกำรศกึษำจำกโรงเรยีนสดุทำ้ยทีเ่ขำ้
ศกึษำ (แนะน�า)» ส�ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำงทีม่รีปูถำ่ย» นักเรยีนทีต่อ้งกำรโอนเขำ้ศกึษำตอ่ยืน่แบบฟอรม์โอน
เขำ้ศกึษำตอ่ไดท้ี ่www.greenriver.edu/international

*สำมำรถช�ำระเงนิทำงออนไลนไ์ดท้ี ่www.greenriver.flywire.com

คา่ใชจ้า่ย ภาคเรยีน ปีการศกึษา
(3 เดอืน) (9 เดอืน)

คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด $7,000 $21,000
ค่ำเล่ำเรียน* $3,450 $10,350
คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ 
ค่ำครองชพี $3,000 $9,000
ค่ำธรรมเนียม* $201 $603
ค่ำหนังสอื $349 $1,047
*อำ้งองิที ่12-18 หน่วยกติ 

ขอ้ก�าหนดเกีย่วกบั TOEFL/IELTS
TOEFL 61, IELTS 5.5 แตล่ะ Band ไมต่�ำ่กวำ่  
5.0 = สทิธใินกำรเขำ้ศกึษำ ไมม่กีำรสอบ TOEFL 
หรอื IELTS ส�ำหรับภำษำองักฤษหลกัสตูรเขม้ขน้ 

ก�ำหนดวนปั ิดรับสมครั  
วนยั ำ้ยเขำ้ทพัี่ก 
กำรทดสอบ/กำรปฐมนเทศเริ ม่ิ
เรมก่ิ ำรศกษึ ำ 
สนสิ้ ดกุ ำรศกษึ ำ 

15 พฤศจกิายน 2019
26 ธนัวาคม 2019
27 ธนัวาคม 2019
02 มกราคม 2020
20 มนีาคม 2020   

กำรทดสอบ/กำรปฐมนเทศเริ ม่ิ
เรมก่ิ ำรศกษึ ำ 
สนส้ิ ดกุ ำรศกษึ ำ 

วนทั และว่ี นปั ิ ดรบสมั คัร 

ก�ำหนดวนปั ิดรับสมครั  15 สงิหาคม 2019
วนยั ำ้ยเขำ้ทพัี่ก 10 และ 11 กนัยายน 2019

12 กนัยายน 2019
23 กนัยายน 2019
12 ธนัวาคม 2019

ภาคฤดูหนาว : มกราคม -  มีนาคม 2020

15 กมุภาพันธ ์2020
24 มนีาคม 2020
25 มนีาคม 2020

GRC คอืทีท่ีค่รูและนำยจำ้งมโีอกำสเท่ำเทยีมกัน ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: greenriver/accessibility. ประกำศ: ตำมขอ้ก�ำหนดของกฎหมำยสหรัฐอเมรกิำ รำยงำนควำม
ปลอดภัยและอัคคภีัยประจ�ำปีฉบับปัจจุบันพรอ้มสถติยิอ้นหลัง 3 ปีอยูท่ี:่ greenriver.edu/ClearyASFR ส�ำเนำเอกสำรตำ่ง ๆ ที ่GRC Safety, 12401 SE 320th Street, Auburn, WA 98092 มผีลตั �งแตม่นีาคม 2019

C O L L E G E

ก�ำหนดวนปั ิดรับสมครั  
ัวนยำ้ยเขำ้ทพั่ีก 

กำรทดสอบ/กำรปฐมนเทศเริ ิม่
ิ่เรมกำรศกษึ ำ 
้ิสนสดุกำรศกษึ ำ 

30 มนีาคม 2020
16 มถินุายน 2020

ภาคฤดใูบไมผ้ล ิ: มนีาคม - มถินุายน 2020 

ภาคฤดรูอ้น : มถินุายน - สงิหาคม 2020 

ภาคฤดใูบไมร้ว่ง : กนัยายน - ธนัวาคม 2019 

ก�ำหนดวนปั ิดรับสมครั  
ัวนยำ้ยเขำ้ทพั่ีก 

กำรทดสอบ/กำรปฐมนเทศเริ ิม่
ิ่เรมกำรศกษึ ำ 
้ิสนสดุกำรศกษึ ำ 

15 พฤษภาคม 2020
23 มถินุายน 2020
24 มถินุายน 2020
29 มถินุายน 2020
20 สงิหาคม 2020




