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ความเป็นเรา

และสิ�งที�เราเป็น 

เกยี� วกบัเรา

35 ปีแห่งประสบการณ์

3 วทิยาเขต

40 ผสู้อนที�มีความเชี�ยวชาญ

4 โปรแกรมการเรียน

500 นกัเรียนที�ลงทะเบียนในปัจจุบนั

LASC ก่อตั�งขึ�นในปี 1982 
ไดรั้บการรับรองโดยสาํนกังานการศึกษาในระดบัสูงกวา่มธัยมศึกษาของเอกชน 
แคลิฟอร์เนีย (BPPE) และคณะกรรมาธิการรับรองการศึกษาและการฝึ กอบรมต่อเนื�อง 
(ACCET) และไดรั้บการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา LASC 
นอกจากนี�ยงัไดรั้บการรับรองโดยหลกัสูตรนกัเรียนและโครงการแลกเปลี�ยน (SEVP) 
ในความร่วมมือของกระทรวงความมั�นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา 
และไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็ นผูอ้อกเอกสาร I-20 สาํหรับนกัเรียน F-1 
ที�ตอ้งการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมรกิา 
เจา้หนา้ที�ในโรงเรยีนของเรายังไดรั้บการรับรองโดยสมาคมที�ปรกึษานกัเรยีน 
ต่างประเทศแห่งชาติ (NAFSA) และ LASC ยังไดรั้บแต่งตั�งในฐานะหลกัสูตร ESL 
ที�ไดรั้บอนุมติัจากพนัธกิจทางวฒันธรรมของซาอุดิอาระเบีย



ภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สองESL

ภาษาองักฤษเพื�อการศึกษาEAP

TOEFL

เตรียมสอบIELTS

คณะครผ้สอนของเราู ู หลกัสตรจากู
Cambridge

หลักสูตร

LASC นาํเสนอหลกัสูตรการศึกษา 4 หลกัสูตร: 

หลกัสูตรภาษาองักฤษในฐานะภาษาที�สอง หลกัสูตรภาษาองักฤษเพื�อการศึกษา 

หลกัสูตร TOEFL และหลกัสูตรการเตรียมสอบ IELTS 

โดยนกัเรียนจะตอ้งเขา้เรียน 4 วนัต่อสปัดาห์ ตั�งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัพฤหสับดี 

และสามารถเลือกตารางเรียนไดท้ั�งช่วงเชา้ กลางวนั หรือช่วงเยน็ 

ปฏิทินการศึกษาของเรากาํหนดเป็นรายไตรมาส ซึ�งมีทั�งภาคเรียนฤดูหนาว 

ภาคเรียนฤดูใบไมผ้ลิ ภาคเรียนฤดูร้อน และภาคเรียนฤดูใบไมร่้วง 

ซึ� งนกัเรียนสามารถเริ�มเรียนในช่วงเวลาใดกไ็ด้้

เส้นทางสู่มหาวทิยาลยั

คณะครูผูส้อนของเราประกอบไปครู

จาํนวนกวา่ 40 คนในทั�งสามวทิยาเขต 

ครูของเราไดผ้า่นการสอนในประเทศ

ต่างๆ มามากกวา่ 50 ประเทศ 

และมีประสบการณ์การสอนยาวนาน

หลายสิบปีแก่นกัเรียนที�ไม่ไดใ้ชภ้าษา

องักฤษเป็นภาษาหลกั 

สมาชิกทุกคนในคณะครูผูส้อนของ 

เราผา่นการฝึกสอน ELT 

และหลายคนนั�นมีวฒิุและใบรับรอง 

ระดบัสูงในอุตสาหกรรม ESL เตรียมสอบ

เทคโนโลยใีนห้องเรียน

LASCมีความภูมิใจจากการเป็นหนึ�งในโรงเรียน 

สอนภาษาที�มีความกา้วลํ�าทางเทคโนโลยมีากที�สุด 

หลกัสูตรส่วนใหญ่ของเราเป็นแบบ e-based 

ซึ� งนกัเรียนสามารถทาํการบา้น งานที�มอบหมาย 

และทาํกิจกรรมในชั�นเรียนไดผ้า่นทางสมาร์ทโฟน 

ดา้นครูผูส้อนนั�นสามารถใชง้านระบบจดัการการ 

เรียนการสอนของเราเพื�อติดตามความคืบหนา้ของ

นกัเรียน แบ่งปันขอ้มูลกบัครูคนอื�น 

และเขา้ถึงฐานขอ้มูลการเรียนรู้ใหม่ล่าสุดไดอ้ยา่ง 

ง่ายดาย  

LASCยงัเป็นหนึ�งในโรงเรียนสอนภาษาเอกชน 

แห่งแรกๆที�ใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี

ความจริงเสมือน (VR) ในหอ้งเรียน 

เพื�อใหน้กัเรียนสามารถฝึกใชง้านภาษาองักฤษใน

ชีวติจริงผา่นสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติประจาํวนั

หลกัสูตร ESL ของเราประกอบไปดว้ย 6 

ระดบั และอา้งอิงจาก 6 ระดบัคะแนน 

ตั�งแต่ A1 สาํหรับผูเ้ริ�มตน้ ขึ�นไปถึง C1 

เพื�อระดบัที�สูงขึ�นตามมาตรฐานสากลดา้น

ความสามารถทางภาษาองักฤษและ 

การประเมินทกัษะทางภาษาองักฤษของ 

Cambridgeหลกัสูตรของเราประกอบไป 

ดว้ยคลงัความรู้อนักวา้งขวางและมั�นใจได ้

วา่นกัเรียนของเราจะไดเ้รียนรู้คาํศพัทแ์ละ

โครงสร้างทั�งรูปแบบพื�นฐานและที� 

ใชง้านบ่อยเพื�อใหก้ลายเป็นผูพ้ดู 

ภาษาองักฤษอยา่งเชี�ยวชาญ

 ปัจจุบนัLASCเป็นพนัธมิตรกบัวทิยาลยัและ 

มหาวทิยาลยัต่างๆมากกวา่30แห่งใน 

แคลิฟอร์เนียใต ้และทั�วทั�งสหรัฐอเมริกา 

นกัเรียนที�ที�มีส่วนร่วมกบัหลกัสูตรของเรา 

มีโอกาสไดรั้บการยอมรับเขา้สู่สถาบนัต่างๆ 

และการเรียนในระดบัที�สูงขึ�น 

นกัเรียนที�จบการศึกษาจากหลกัสูตรภาษาองักฤษ

ของเรามีสิทธิเขา้เรียนในวทิยาลยัหรือ 

มหาวทิยาลยัภายใตเ้งื�อนไขที�ลดลง 

และไม่จาํเป็นตอ้งสอบ TOEFL หรือ IELTS 

เพื�อสอบเขา้อีก



คุณเป็น 
นกัเรยีน    
แบบใด?

วธีิการสมคัรเรียน
นักเรียน F1 

นกัเรียนที�อาศยัอยนู่อกสหรัฐอเมริกา ที�จาํเป็นตอ้งมี I-20 เพื�อไดรั้บวซ่ีานกัเรียน 

F1สาํหรับการเรียนในสหรัฐอเมริกา

     1 กรอกแบบฟอร์มรับสมคัรออนไลน์

     2 อปัโหลดเอกสารทจี� าํเป็น
 • สาํเนาพาสปอร์ต
 • สเตทเมนทจ์ากธนาคารที�แสดงจาํนวนเงินอยา่งนอ้ย $20,000
 • หนงัสือรับรองการสนบัสนุนทางการเงิน

     3 ชําระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสมคัร $150
ค่าธรรมเนียมการส่งเอกสาร I-20 $60 (ขึนอยกู่บัระยะทาง) �

     4 รอจดหมายตอบรับและ I-20 ของคุณ
หลงัจากคุณไดส่้งแบบฟอร์มการสมคัรแลว้จะมีตวัแทนจากฝ่ายรับสมคัรของเร
าติดต่อไปหาคุณทางอีเมลภายใน 2 วนัทาํการ และคุณจะไดรั้บจดหมายเอกสาร
I-20 ใน 3-5 วนัทาํการ ขึนอยกู่บัระยะทาง�

     5 ชําระค่าธรรมเนียม SEVIS ของคุณ

นักเรียนโอนย้าย F1

นกัเรียนที�อยใู่นสหรัฐอเมริกาแลว้ และมีวซ่ีา F1 ที�ยงัไม่หมดอาย ุและ I-20 

จากโรงเรียนอื�น

     1 กรอกแบบฟอร์มรับสมคัรออนไลน์

     2 อปัโหลดเอกสารทจี� าํเป็น
 • สาํเนาพาสปอร์ต
 • สาํเนาวซ่ีา
 • สาํเนา I-20 ปัจจุบนั
 • สาํเนา I-94
 • สเตทเมนทจ์ากธนาคารที�แสดงจาํนวนเงินอยา่งนอ้ย $20,000*
 • หนงัสือรับรองการสนบัสนุนทางการเงิน*
 • แบบฟอร์มแสดงความจาํนงในการโอนยา้ย

     3 ชําระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสมคัร $150

นักเรียนเปลยี� นสถานะ

นกัเรียนที�อยใู่นสหรัฐอเมริกาภายใตส้ถานะวซ่ีาอื�น และตอ้งการไดรั้บ I-20 

เพื�อเปลี�ยนสถานะเป็น F1

     1 กรอกแบบฟอร์มรับสมคัรออนไลน์

     2 อปัโหลดเอกสารทจี� าํเป็น
 • สาํเนาพาสปอร์ต
 • สาํเนาวซ่ีา
 • สาํเนา I-94
 • สเตทเมนทจ์ากธนาคารที�แสดงจาํนวนเงินอยา่งนอ้ย $20,000*
 • หนงัสือรับรองการสนบัสนุนทางการเงิน*

หลงัจากคุณไดส่้งแบบฟอร์มการสมคัรแลว้ I-20 
ของคุณจะพร้อมใหม้ารับใน 3-5 วนัทาํการ 

     5 ชําระค่าธรรมเนียม SEVIS ของคุณ

     1 กรอกแบบฟอร์มรับสมคัรออนไลน์

     2 อปัโหลดเอกสารทจี� าํเป็น
 • สาํเนาพาสปอร์ต
 • สาํเนาวซ่ีา

     3 ชําระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสมคัร $150

นักเรียนท้องถนิ�

นกัเรียนที�เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผอู้ยอู่าศยัถาวร

     1 กรอกแบบฟอร์มรับสมคัรออนไลน์

 2 อปัโหลดเอกสารทจี� าํเป็น
• สาํเนาพาสปอร์ตสหรัฐอเมริกา สาํเนาบตัรผอู้ยอู่าศยัถาวร

หรือสาํเนาใบขบัขี�

     3 ชําระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสมคัร $150

1สเตทเมนทจ์ากธนาคารตอ้งแสดงขอ้มูล 6 เดือนล่าสุด สาํหรับสเตทเมนทข์องผอุู้ปถมัภแ์ต่ละคน 

ตอ้งแสดงวงเงินเพิมอีก $6,000 ส่วน I-20 จะมีอายกุารใชง้าน 1 ปี�

 2จาํเป็นตอ้งมีหากสเตทเมนทข์องธนาคารไม่ไดเ้ป็นชื�อของนกัเรียน

     3 ชําระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสมคัร $400

 4 รอจดหมายตอบรับและ I-20 ของคุณ 

นักท่องเทยี� ว

นกัเรียนที�ถือวซ่ีานกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการเรียนแบบพาร์ทไทมร์ะหวา่งการพกัอาศยั

ในสหรัฐอเมริกา



ใช้ชีวติ
เรียนรู้
และมอีสิระ

สถานทตี� �งั

ตดิต่อเรา

IRV INE CAMPUS (MAIN) LOS ANGELES CAMPUS 
17320 Red Hill Ave. Suite 300

Irvine, CA 92614
Phone : (949) 756-0321

Fax : (949) 756-0344

3530 Wilshire Blvd. Suite 190
Los Angeles, CA 90010

Phone : (213) 384-4123
Fax : (213) 384-4013

ROWLAND HEIGHTS CAMPUS 
19119 E. Colima Rd. Suite 201

Rowland Heights, CA 91748
Phone : (626) 810-2003

Fax : (626) 810-2073

INFO@LASCUSA.COMWWW.LASCUSA.COM

ตวัแทนฝ่ ายรับสมคัรของเราอยูที่�นี�เพื�อช่วยเหลือท�งันกัเรียนในอนาคตและนกัเรียนปัจจุบนั 

พวกเขาจะแนะนาํคุณเกี�ยวกบักระบวนการการรับสมคัรช่วยเหลือคุณเกี�ยวกบัเรื�องเอกสารที� 

จาํเป็ นและอาํนวยความสะดวกในการยา้ยมายงัสหรัฐอเมริกาตวัแทนของเราคอยช่วยเหลือ 

นกัเรียนของเราท�งัในเรื�องเลก็และเรื�องใหญ่ ต�งัแต่ข�นัตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

จนถึงการไปรับท�ีสนามบิน เราสามารถช่วยคน้หาสถานท�ีอยูอ่าศยัใหก้บัคุณ 

ช่วยคุณสมคัรใบขบัขี� และจดัการการท่องเที�ยวของคุณ เยี�ยมชมเวบ็ไซตข์องเราที� 

www.lascusa.com  เพื�อพบกบัตวัแทนฝ่ ายรับสมคัรที�พดูภาษาของคุณ

เราพดู
ภาษาของคณุ

LASC มีวทิยาเขตทั�งหมด 3 แห่งในแคลิฟอร์เนียใตอ้นัอบอุ่น 

สถานที�ตั�งของเราอยูใ่กลก้บัสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมบางแห่งใน 

แคลิฟอร์เนียเพียงไม่กี�นาที และอยูใ่นพื�นที�ที�เตม็ไปดว้ยสิ�งอํานวยความสะดวก 

ที�อยูอ่าศยัที�กวา้งขวาง และตวัเลือกทางความบนัเทิงมากมายนบัไม่ถว้น 

ทดลองเรยีนรูก้ารเล่นกระดานโตค้ลื�นที�ชายหาดฮนัติงตนั 

เมืองหลวงแห่งการโตค้ลื�นของโลก ออกทรปิไปยังดิสนี�ยแ์ลนด์ ชอ้ปปิ� งที�    

โรดีโอไดรว์ เดินบนดวงดาวของเหล่าดาราที�ถนน Hollywood Boulevard 

หรือขบัรถชมววิไปตามเสน้ทางหลวงชายฝั�งแปซิฟิ ค ที� LASC 

เราส่งเสริมใหน้กัเรียนของเราออกจากหอ้งเรียนในกรอบสี�เหลี�ยม 

เพื�อไปสมัผัสประสบการณ์ต่างๆ ในแคลิฟอร์เนีย 

จุดมุ่งหมายของเราคือการพัฒนานกัเรียนของเราดว้ยทกัษะทางภาษาที�จําเป็ น         

ในการติดต่อสื�อสารกบัโลกรอบๆ ตวั ดงันั�นคุณจะรออะไรอยูอี่ก?  

เริ�มออกสาํรวจกนัเลย!



IRVINE

17320 Red Hill Ave. Suite 300

Irvine, CA 92614

LOS ANGELES

3530 Wilshire Blvd. Suite 190

Los Angeles, CA 90010

ROWLAND HEIGHTS

19119 E. Colima Rd. Suite 201

Rowland Heights, CA 91748

WWW.LASCUSA.COM
INFO@LASCUSA.COM
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