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79%
ของผู้สมัครชาวต่างชาติช้ันปีท่ีหน่ึง
ท่ีได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในช่วง
ฤดูใบไม้ร่วง ปี 2021 น้ันได้รับทุนการศึกษา

การศึึกษายอดเยี่ยมทุี่เอื้อมถึงได้
Miami University นัำาเสนัอโอกาสด้านัทุนัการศึึกษาต่่าง ๆ ให้กับนัักศึึกษาต่่างชาต่ิที่มีผลการเรยีนัดีสำาหรับช่วงฤดู
ใบไม้ร่วง ปีี 2022 ทุนัการศึึกษาต่่าง ๆ สามารถรับได้ต่่อเนัื่องกันัถึงสี่ปีี ซึ่งผู้รับทุนัต่้องลงทะเบียนัเรยีนัแบบภาคปีกต่ิที่
วทิยาเขต่ Oxford ในัภาคการศึึกษาที่ต่นัเองได้รับรางวัล ทุนัการศึึกษาจะขึ้นัอยู่กับจำานัวนัทนุัและอาจมีการเปีลี่ยนัแปีลง

โครงการทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรยีนดีเยี่ยม (Presidential Fellows 
Program, PFP)
กำาหนดเวลาสิ้นสุดการสมัคร | 1 ธันวาคม 2021
รางวัลชัน้ัสูงที่มอบให้แก่นัักศึึกษาและผู้นัำาที่ชาญฉลาดทีสุ่ด ด้วยปีระสบการณ์การเรยีนัในัวทิยาลัยชัน้ัเลิศึพร้อมด้วยทนุัการศึึกษาแบบต่่อเนัื่องระยะเวลาสีป่ีี ที่ครอบคลุม
ค่าเล่าเรยีนั ค่าธรรมเนัียม ค่าที่พัก และอาหาร สิทธปิีระโยชนั์อื่นั ๆ ได้แก่ ทนุัการศึึกษามูลค่า 5,000 ดอลลาร์และโปีรแกรมพิเศึษ หากต่้องการได้รับการพิจารณา กรุณา
สมัครภายในัวันัที่ 1 ธันัวาคม พร้อมส่งใบสมัครหลักสตู่รเกียรต่ินิัยมเพิ่มเต่ิมของ Miami

ทุนเรยีนดีและมีความสามารถโดดเด่นของมหาวทิยาลัย (University Merit Scholarship) 
กำาหนดเวลาสิ้นสุดการสมัครสําหรับการพิจารณาพิเศษ | 1 ธันวาคม 2021
นัักศึึกษาที่สมัครเข้าร่วมภายในัวันัที่ 1 ธนััวาคมและมีคุณสมบัต่ิต่ามเกณฑ์การศึึกษาขัน้ัต่่ำาด้านัล่างนััน้ัจะได้รับพิจารณา นัักศึึกษาสมัครภายหลังวันัที่ดังกล่าวจะได้รับ
พิจารณาต่ามทุนัที่คงเหลือ ไม่จำาเป็ีนัต่้องสมัครขอรับทุนัการศึึกษาแยกต่่างหาก ทัง้นัี้ ไม่รับปีระกนััว่าผู้สมัครจะได้รับทุนัการศึึกษา 

GPA แบบถ่วงนำ้าหนัก* ผู้้้ท่ีุไม่ได้พำำานักอย่้ในรัฐโอไฮโอ (จำำานวนทุุนการศึึกษารายปี)ี

4.30+ 15,000 ถึง 34,000 ดอลลาร์

3.95-4.29 10,000 ถึง 23,000 ดอลลาร์

3.75-3.94 6,000 ถึง 18,000 ดอลลาร์

3.50-3.74 ส้ำงสุำด 12,000 ดอลลาร์

*Miami จะคำานัวณ GPA ท่ีเทียบเท่าในัสหรัฐฯ ในัเกรดเฉล่ีย 4.0 สำาหรับผู้สมัครรับทุนัชาวต่่างชาติ่ทุกคนัท่ีศึึกษานัอกระบบการศึึกษาของสหรัฐอเมรกิา สำาหรับนัักเรยีนัต่่างชาติ่ท่ีศึึกษาในัโรงเรยีนัมัธยมปีลายของสหรัฐฯ (หรอืนัักเรยีนัท่ีเรยีนัต่่ 
อหลักสูต่รการศึึกษาระดับมัธยมศึึกษาต่อนัปีลายและระบบเกรดของสหรัฐอเมรกิา) Miami จะคำานัวณ GPA ของคุณใหม่เป็ีนั GPA แบบถ่วงนัำา้หนััก หากโรงเรยีนัของคุณไม่ได้ใช้การคำานัวณแบบถ่วงนัำา้หนััก

ทุนการศึกษานานาชาติ (International Education Scholarship) 
กําหนดเวลาสิ้นสุดการสมัครสําหรับการพิจารณาพิเศษ | 1 ธันวาคม 2021
ทนุัการศึึกษานััน้ัมีมูลค่าต่ัง้แต่่ 1,500 ดอลลาร์ไปีจนัถึง 12,000 ดอลลาร์ต่่อปีี ซึ่งจะพิจารณาต่ามผลการศึึกษาและข้อมูลอื่นั  
ๆ ทีใ่ห้ไว้ ณ ต่อนัที่ทำาการสมัคร สำาหรับการพิจารณาพิเศึษ กรุณาสมัครเข้าร่วมภายในัวันัที่ 1 ธันัวาคม

ทุนการศึกษา #YouAreWelcomeHere 
กําหนดเวลาสิ้นสุดการสมัคร | 1 ธันวาคม 2021
นัักศึึกษาต่่างชาต่ิที่มีวสิัยทัศึนั์ที่จะเสรมิสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนัธรรมสามารถรับทนุัการศึึกษานัี้ได้ ซึ่งจะครอบคลุม 
ค่าเล่าเรยีนัอย่างนั้อย 50% กรุณาสมัครขอรับทุนัการศึึกษาแยกต่่างหากภายในัวันัที่ 1 ธนััวาคม

หลักสูตรนักศึกษา Prodesse 
นัักศึึกษาผู้มีความสามารถพิเศึษจะได้เข้าร่วมปีระสบการณ์การเรยีนัรู้เข้มข้นัหน่ึังปี ีพร้อมได้รับทุนัการศึึกษา 1,000-2,000 
 ดอลลาร์ท่ีสามารถรับต่่อเน่ืัองได้ถึงส่ีปี ีหากต้่องการได้รับการพิจารณา กรุณาสมัครภายในัวันัท่ี 1 ธันัวาคม พร้อมส่งใบสมัครทุนั 
การศึึกษาเพ่ิมเติ่มของ Miami

Miami University | โอกาสท่ีีเท่ีาเทีียมในการศึกษาและการจ้างงาน
จััดทํําโดย UNIVERSITY COMMUNICATIONS AND MARKETING 09/21
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