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ทุุนการศึึกษาสำำาหรับนักศึึกษา 
ต่่างชาติ่ ปี ี2564

57%
ผู้สมัครชาวต่างชาติชั้นปีที่หนึ่งที่ได้
รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยใน
ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ปี 2563 ที่ได้รับ

ทุนการศึกษา



ทุุนการศึึกษาสำำาหรับนักศึึกษาต่่างชาติ่
Miami University จะมอบทุุนการศึึกษา 4 ทุุนสำำาหรับนักศึึกษาต่่างชาติ่ปีท่ีุ'หนึ'งทุ่'ย่ื่'นใบสำมัครโดยื่ม่ข้้อมูลครบถ้้วนและม่คุณสำมบัติ่ต่รงต่าม 
ข้้อกำาหนดการเข้้าศึึกษาทุุกปีระการในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ปี ี2564 ทุุนการศึึกษาจะข้ึ้นอยู่ื่กับจำานวนทุุนและอาจม่การเปีล่'ยื่นแปีลง 

Miami University: โอกาสท่ี่'เท่ี่าเท่ี่ยมในการศึึกษาและการจ้้างงาน
จััดทำำ าโดย UNIVERSITY COMMUNICATIONS AND MARKETING  1.5K/10/20

รางวัลช้ันสูำงทุ่'มอบให้แก่นักเรยีื่นและผูู้้นำาแห่งศึต่วรรษทุ่' 21 ทุ่'ชาญ
ฉลาดและเก่งทุ่'สุำด ด้วยื่ปีระสำบการณ์การเรยีื่นในวทิุยื่าลัยื่ทุ่' 
พิิเศึษอย่ื่างไม่เคยื่ม่มาก่อน พิร้อมด้วยื่ทุุนการศึึกษาแบบต่่อเน่'องระยื่ะ 
เวลา 4 ปี ีทุ่'ครอบคลุมค่าเล่าเรยีื่นและค่าธรรมเน่ยื่ม ต่ลอดจนค่าทุ่'พัิก
และอาหาร สิำทุธิปีระโยื่ชน์อ่'น ๆ ได้แก่ ทุุนการศึึกษามูลค่า 5,000 

ดอลลาร์และโปีรแกรมพิิเศึษสำำาหรับ 
นักศึึกษาทุ่'ม่ผู้ลการเรยีื่นด่เย่ื่'ยื่ม นักศึึกษาทุ่'ต้่องการได้รับการพิิจารณา
ในโครงการ PFP น้่ ซึึ่'งเป็ีนทุุนการศึึกษาทุ่'ม่การคัดเล่อกมากทุ่'สุำดข้อง 
Miami จะต้่องสำมัครเข้้าเรยีื่นภายื่ในวันทุ่' 1 ธันวาคมและส่ำงใบสำมัคร 
PFP เพิิ'มเติ่ม 

ทุุนการศึึกษาสำำาหรับผูู้้สำมัครรับทุุนชาวต่่างชาติ่ทุ่'ม่ความสำามารถ้ 
โดดเด่นน้่จะมอบเงินทุุนตั่ง้แต่่ 2,000 ถึ้ง 16,000 ดอลลาร์ต่่อปี ี 
จำานวนทุุนรางวัลจะพิิจารณาจากผู้ลการเรยีื่น คะแนนสำอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ และปัีจจัยื่อ่'น  
ๆ ทุ่' Miami University ได้รับ ณ เวลาทุ่'สำมัคร  
ไม่จำาเป็ีนต้่องสำมัครข้อรับทุุนการศึึกษาแยื่กต่่างหาก

Miami จะมอบทุุนการศึึกษาให้กับนักเรยีื่นมัธยื่มปีลายื่ทุ่'ม่ผู้ลการเรยีื่น
ด่และม่ความสำามารถ้โดดเด่นทุ่'สำมัครเข้้าเรยีื่นและลงทุะเบ่ยื่นเป็ีน 
นักศึึกษาเต็่มเวลาในมหาวทิุยื่าลัยื่ Miami วทิุยื่าเข้ต่ Oxford ในช่วง
ฤดูใบไม้ร่วง ปี ี2564 สำำาหรับการข้อรับทุุนการศึึกษา นักศึึกษา 
จะต้่องสำมัครเข้้าเรยีื่นต่ามกำาหนดเวลาและม่คุณสำมบัติ่ต่รงต่ามเกณฑ์์ 

การศึึกษาขั้น้ต่ำ'าต่ามทุ่'ระบุด้านล่าง จำานวนทุุนรางวัลจะพิิจารณาจาก 
ผู้ลการเรยีื่น คะแนนสำอบวัดระดับภาษาอังกฤษและปัีจจัยื่อ่'น ๆ ทุ่' 
Miami University ได้รับ ณ เวลาทุ่'สำมัคร ไม่จำาเป็ีนต้่องสำมัครข้อรับ
ทุุนการศึึกษาแยื่กต่่างหาก

ทุุนการศึึกษา #YouAreWelcomeHere มอบให้แก่นักเรยีื่น 
ต่่างชาติ่ทุ่'ม่อนาคต่ไกล พิร้อมวสัิำยื่ทัุศึน์ทุ่'จะเสำรมิสำร้างความเข้้าใจ 
ระหว่างวัฒนธรรม เม่'อสำมัครเข้้าสำถ้าบันการศึึกษาจากโครงการน้่ 

Miami University จะมอบทุุนการศึึกษาแบบต่่อเน่'องระยื่ะเวลาสำอง
ปี ีซึึ่'งครอบคลุมค่าเล่าเรยีื่นขั้น้ต่ำ'า 50% ทุุนการศึึกษา 
#YouAreWelcomeHere จะต้่องสำมัครแยื่กต่่างหาก

ทุุนการศึึกษา #YouAreWelcomeHere  
กำาหนดเวลาสัิำนสุำดการสำมััคร – 1 ธัันวาคมั 2020

ทุุนเรยีนดีีและมีีความีสำามีารถโดีดีเด่ีนของมีหาวทิุยาลัย  
กำาหนดเวลาสัิำนสุำดการสำมััครสำำาหรับการพิิจารณาพิิเศึษ – 1 ธัันวาคมั 2020

ทุุนการศึึกษานานาชาติ่  
กำาหนดเวลาสัิำนสุำดการสำมััครสำำาหรับการพิิจารณาพิิเศึษ – 1 ธัันวาคมั 2020

โครงการทุุนการศึึกษาสำำาหรับนักศึึกษาต่่างชาติ่ทีุ'มีีผลการเรยีนดีีเยี'ยมี 
(Presidential Fellows Program, PFP)  

กำาหนดเวลาสัิำนสุำดการสำมััคร – 1 ธัันวาคมั 2563

GPA จากการศึึกษาในระดัับมััธยมัปลาย* มูัลค่่าประจําปท่่ีี่ไม่ัใช่่ท่่ี่พัักอาศัึย**

3.95 ขัึึ้นไป
21,000 ดัอลลาร์ถึึง

ค่่าเล่าเร่ยนเต็็มัจํานวน

3.75-3.94 16,000-20,000 ดัอลลาร์

3.60-3.74 11,000-15,000 ดัอลลาร์

3.50-3.59 5,000-10,000 ดัอลลาร์

*   สํําหรัับทุุนเรีัยนดีีและมีีความีสํามีารัถโดีดีเด่ีนทีุ'อธิิบายไว้ข้้างต้้น Miami จะคํานวณ GPA ทีุ'เทีุยบเทุ่าในสํหรััฐฯ ในเกรัดีเฉลี'ย 4.0 สํําหรัับผู้้้สํมัีครัรัับทุุนชาวต่้างชาติ้ทุุกคนทีุ'
ศึึกษานอกรัะบบการัศึึกษาข้องสํหรััฐอเมีริักา สํําหรัับนักเรีัยนต่้างชาติ้ทีุ'ศึึกษาในโรังเรีัยนมัีธิยมีปลายข้องสํหรััฐฯ (หรืัอนักเรีัยนทีุ'เรีัยนต่้อหลักส้ํต้รัการัศึึกษารัะดัีบมัีธิยมีศึึกษา
ต้อนปลายและรัะบบเกรัดีข้องสํหรััฐอเมีริักา) Miami จะคํานวณ GPA ข้องคุณใหม่ีเช่นเดีียวกับนักศึึกษาคนอื'น ๆ ทีุ'โรังเรีัยนในสํหรััฐอเมีริักา โปรัดีด้ีข้้อม้ีลเพิิ่'มีเติ้มีเกี'ยวกับทุุน
การัศึึกษาสํําหรัับนักศึึกษาต่้างชาติ้ได้ีทีุ' MiamiOH.edu/admission/international

** ทุุนการัศึึกษามีีรัะยะเวลาต่้อเนื'องส้ํงสุํดี 4 ป ีหากนักศึึกษามีีคุณสํมีบัติ้ต้รังต้ามีข้้อกําหนดีในการัรัับทุุนการัศึึกษาต่้อเนื'อง
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