
EducationUSA is a network of hundreds of advising centers in more than 170 countries, 
supported by the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural 
Affairs. EducationUSA Advising Centers actively promote U.S. higher education 
around the world by offering accurate, comprehensive, and current information about 
accredited educational institutions in the United States. To find an advising center, visit 
EducationUSA.state.gov.

Your Official Source on U.S. Higher Education

With thousands of accredited U.S. colleges and universities in the United States, 
how do you find the one that is right for you? EducationUSA Advisers around 
the world offer information, orientation, and guidance as you search for higher 
education institutions in the United States that fit your needs. 

EducationUSA makes applying to a U.S. college or university clear with 
Your 5 Steps to U.S. Study
1. Research Your Options
•  Define your priorities
•  Familiarize yourself with U.S. degrees 
•  Learn about search options to explore 

thousands  
of accredited U.S. institutions

2. Finance Your Studies 
• Develop a budget
• Find ways to reduce educational costs
• Search for scholarships and other financial aid

3. Complete Your Application 
• Manage the application timeline
•  Tackle application requirements, including 

required tests
• Write personal essays or statements of 
purpose

4. Apply for Your Student Visa 
• Understand which forms are needed
• Outline the visa application process
•  Feel prepared for your interview

5. Prepare for Your Departure 
• Know what to expect when you arrive
• Ease into your new academic environment
•  Adjust well to U.S. culture and your new 

community
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Bangkok
Embassy of the United States of America

Media and Cultural Section
GPF Wittayu Tower, Tower A
9th Floor, 93/1 Wireless Road
Bangkok 10330 Thailand
Tel.: 02 205 4000
Website: bangkok.usembassy.gov
E-mail: EducationUSAThailand@state.gov
 BangkokPD@state.gov

EducationUSA Advising Center/

Counseling Unit

A.U.A. Language Center
21st Floor, Chamchuri Square
319 Phyathai Road, Patumwan
Bangkok 10330, Thailand
Tel.: 02 657 6411-7 ext. 1232
E-mail: counseling@auathailand.org

Education and Training Abroad Center

Office of the Civil Service Commission 
47/111 Tiwanon Road, T.Taladkwan 
A.Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel.: 02 547 1430
Fax: 02 547 1800
Website:   http://www.ocsc.go.th 
Email:       thanida@ocsc.go.th
                 vatchara01@gmail.com 

Chiang Mai
Ace! The Academy for EducationUSA
21 Soi 9 Nimmanhaemin Road
Chiang Mai 50200 Thailand
Tel.: 053 895 699
 081 821 2686
Facebook: fb.me/acefans
E-mail: hub.ace@gmail.com
Website: acethai.weebly.com

EducationUSA is a global network of more than 450 advising centers supported 
by the Bureau of Educational and Cultural Affairs at the U.S. Deparment of State. 
Thailand has 4 centers in Bangkok and Chiang Mai. 

For more information, please visit our websit at www.educationusa.info/Thailand
Join our Facebook and get the latest information on scholarship & admissions:       
      EducationUSAThailand
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สหรัฐอเมริกามีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะหลายพันแห่ง เราจะหาสถาบันที่

เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างไร เจ้าหน้าที่แนะแนวของ EducationUSA พร้อมให้่คำาแนะนำาแก่ทุก

ท่านที่กำาลังมองหาสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐฯ 

EducationUSA มีขั้นตอนง่ายๆ 5 ขั้นตอน ในการสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ

1.  พิจารณาทางเลือกต่างๆ (Research Your Options)

• กำ�หนดเป้�หม�ยและลำ�ดับคว�มสำ�คัญ ในก�รศึกษ�

• ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับวุฒิก�รศึกษ� และประเภทของ 
 สถ�บันก�รศึกษ� 
• เรียนรู้ท�งเลือกในก�รค้นห�ข้อมูลของสถ�บันหล�ยพันแห่ง
ในสหรัฐฯ ที่ได้รับก�รรับรองวิทยฐ�นะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เตรียมพร้อมทางการเงิน (Finance Your Studies)

• จัดทำ�งบประม�ณ

• ค้นห�วิธีลดค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ�

• ค้นห�แหล่งทุนก�รศึกษ�และ คว�มช่วยเหลือท�งก�ร 
 เงินอื่นๆ

3. ส่งใบสมัคร (Complete Your Application)

• ว�งแผนต�ร�งเวล�ในก�รเตรียมใบสมัคร

• จัดเตรียมเอกส�รและสิ่งจำ�เป็นอื่นๆต�มข้อกำ�หนด

• เรียงคว�มเกี่ยวกับตนเอง (personal essays) หรือ 

หนังสือแสดงจุดประสงค์ในก�รศึกษ� (statements of 
purpose)

4. สมัครขอรับวีซ่านักเรียน (Apply for Your Student Visa) 

• ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเอกส�รขอวีซ่�

• ว�งแผนต�มขั้นตอนก�รขอวีซ่�

• ก�รเตรียมตัวเข้�รับก�รสัมภ�ษณ์

5. เตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง (Prepare for Your Departure) 

• เตรียมคว�มพร้อมที่จะได้พบสิ่งใหม่ๆ เมื่อเข้�ประเทศสหรัฐฯ

• สร้�งคว�มคุ้นเคยกับสภ�พแวดล้อมใหม่ท�งก�รศึกษ�

• ปรับตัวเข้�กับคว�มแตกต่�งท�งวัฒนธรรมและสังคมอเมริกัน

EducationUSA เปน็หน่ึงในเครือข�่ยศูนยแ์นะแนวก�รศึกษ�จ�กหล�ยร้อยแหง่ในกว่� 170 ประเทศ 

ที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กฝ่�ยก�รศึกษ�และวัฒนธรรม กระทรวงก�รต่�งประเทศสหรัฐอเมริก�   

EducationUSA ส่งเสริมก�รศึกษ�ในสหรัฐฯ ทั่วโลก โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุมและทันสมัย 

เกี่ยวกับสถ�บนัก�รศกึษ�ที่ไดร้บัก�รรบัรองวทิยฐ�นะในสหรฐัฯ ท�่นส�ม�รถคน้ห�ศนูยแ์นะแนว 

ก�รศึกษ�ได้ท�งเว็บไซต์ EducationUSA.state.gov

แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
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EducationUSA เป็นหนึ่งในเครือข่ายศูนย์แนะแนวการศึกษาจำานวนมากกว่า 450 แห่งทั่วโลกซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในประเทศไทย มีศูนย์แนะแนวจำานวน 4 

แห่ง ในกรุงเทพฯและเชียงใหม่ เรามุ่งให้ข้อมูลที่ถูกต้องครอบคลุมและทันสมัยเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง

วิทยฐานะในสหรัฐฯ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://educationusa.state.gov 
โปรดติดตามข่าวสารของเราและข้อมูลทุนการศึกษาผ่านทาง       EducationUSA Thailand

กรุงเทพฯ
ฝ่ายข่าวและประชาสัมพันธ์ 
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย
อ�ค�ร จี พี เอฟ ท�วเวอร์ เอ ชั้น 9
93/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทร:  02 205 4000
เว็บไซต์:  bangkok.usembassy.gov
อีเมล: EducationUSAThailand@state.gov
 BangkokPD@state.gov

ศูนย์แนะแนวการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา
สถาบันสอนภาษา เอ ยู เอ
ชั้น 21 จตุรัสจ�มจุรี 
319 ถนนพญ�ไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร:  02 657 6411-7 ต่อ 1232
อีเมล: counseling@auathailand.org

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศ และบริหารความรู้
สำานักงาน ก.พ.
47/111 ถ.ติว�นนท์ ต.ตล�ดขวัญ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02 547 1431
โทรส�ร: 02 547 1800

เว็บไซต์:   http://www.ocsc.go.th

อีเมล:      thanida@ocsc.go.th

                  vatchara01@gmail.com

เชียงใหม่
Ace! The Academy for EducationUSA
21 ซอย 9 ถ. นิมม�นเหมินท์ ต.สุเทพ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร:  053 895 699
 081 821 2686
Facebook: fb.me/acefans
อีเมล: hub.ace@gmail.com
เวบไซต์: acethai.weebly.com

สำ�นักง�นของ EducationUSA มทีัง้หมด 4 แหง่ในประเทศไทย เปน็หน่ึงในเครือข�่ยศูนยแ์นะแนวก�ร 

ศกึษ�จ�กหล�ยรอ้ยแหง่ในกว่� 170 ประเทศทีไ่ด้รับก�รสนบัสนุนจ�กฝ�่ยก�รศึกษ�และวัฒนธรรม  

กระทรวงก�รต�่งประเทศสหรฐัอเมริก� EducationUSA สง่เสรมิก�รศึกษ�ในสหรัฐฯ ทัว่โลก โดยให ้

ข้อมูลที่ถูกต้องครอบคลุมและทันสมัยเกี่ยวกับสถ�บันก�รศึกษ�ที่ได้รับก�รรับรองวิทยฐ�นะใน 

สหรัฐฯ ท่�นส�ม�รถค้นห�ศูนย์แนะแนวก�รศึกษ�ได้ท�งเว็บไซด์ EducationUSA.state.gov

แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา


