The Office of International Students and Scholars
Eastern Illinois University เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ปิ ดสอนทัง้ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท

ซึง่ จัดเป็ นหนึง่ ในมหาวิทยาลัยรัฐทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในประเทศ โดยมหาวิทยาลัยตัง้ อยูใ่ นเมือง Charleston รัฐ Illinois สหรัฐอเมริกา EIU
มีจุดเด่นด ้านการสอนทัง้ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ การศืกษารวมไปถึงเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษากว่า 7,000 คน จาก 44
ประเทศทั่วโลก

EIU เปรียบเสมือนบ ้านของนักศึกษาต่างชาติกว่า 375 คนซึง่ มาจาก 44 ประเทศ

EIU มีอัตราส่วนของคณะอาจารย์และนักเรียนเพียงแค่ 1 คนต่อ 15 คน เท่านัน
้

เมือง Charleston จัดเป็ นเมืองทีเ่ ล็ก ปลอดภัย และน่าอยู่
ซึง่ ถูกจัดเป็ นเมืองทีป
่ ลอดภัยเป็ นอันดับสองของเมืองมหาวิทยาลัยโดย SafeWise

มหาวิทยาลัยได ้ออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบรวมรัดไว ้สาหรับนักเรียนทีม
่ ค
ี วามสามารถภาษาอังกฤษไม่ถงึ เกณฑ์ท ี่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ทุนการศึกษาสาหร ับน ักศึกษาต่างชาติ

ระดับปริญญาตรีเท่านัน
้ : ทุน International Excellence Award เป็ นทุนทีน
่ ักศึกษาทีม
่ เี กรดเฉลีย
่ รวมมากกว่า 3.5
ขึน
้ ไปจะได ้รับโดยอัตโนมัต ิ โดยนั กศึกษาจะได ้รับเงินจานวนสูงสุดถึง 1,728
เหรียญสหรัฐต่อปี ขน
ึ้ อยูก
่ ับการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท: ทุน International Student Scholarship เป็ นทุนทีม
่ ม
ี ล
ู ค่ามากสูงสุดถึง 6,000
เหรียญสหรัฐสาหรับระดับปริญญาตรี และสูงสุดถึง 8,000 เหรียญสหรัฐต่อปี สาหรับนักศึกษาปริญญาโท
โดยผู ้สมัครจะต ้องมีคณ
ุ สมบัตค
ิ อ
ื ต ้องมีเกรดเฉลีย
่ มากกว่า 2.75 (สาหรับปริญญาตรี) และ 3.0 (สาหรับปริญญาโท)
่
ซึงผู ้สมัครจะต ้องส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 15 มีนาคม สาหรับ Fall semester และวันที่ 15 ตุลาคมสาหรับ Spring
semester โดยนักศึกษาทีส
่ นใจสามารถสมัครได ้ที่ www.eiu.edu/interntl/internationalscholarship.php
่ ยอาจารย์ :
Graduate Assistantships หรือน ักศึกษาผูช
้ ว

ผู ้ทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตรจะได ้รับการยกเว ้นค่าลงทะเบียนเรียนและยังได ้รับรายได ้ประจาเดือนอีกด ้วย ขัน้ ตอนสมัครคือ
1)
สมัครได ้ที:่ www.eiu.edu/myeiu/signup.php
2)

ส่งเอกสารดังต่อไปนีโ้ ดยเอกสารทัง้ หมดต ้องเป็ นฉบับจริงเท่านัน
้ :
a. ใบรับรองผลการเรียนโดยต ้องมีลายเซ็นจากสถาบันการศึกษาและถูกปิ ดไว ้โดยทีเ่ อกสารต ้องถูกแปลเป็ นภาษาอั

งกฤษ
b. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
c. หนังสือรับรองทางการเงิน (Financial Affidavit)
และใบแสดงผลทางการเงินทีแ
่ สดงให ้เห็นว่าสามารถสนับสนุนผู ้สมัครได ้อย่างน ้อย 1 ปี การศึกษา
d. ค่าสมัคร 30 เหรียญสหรัฐ
e. รายละเอียดอืน
่ ๆตามทีแ
่ ต่ละคณะกาหนด
้ สุดการรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม (เริม
*กาหนดการรับสมัคร:สาหรับ fall semester สิน
่ เรียนในเดือนสิงหาคม) และ วันที่ 15
ตุลาคมสาหรับ spring semester (เริม
่ เรียนเดือนมกราคม)

เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL – Internet 61
IELTS
(Academic)

79
6.0

6.5

เงือ
่ นไขพิเศษในการรับเข ้าศึกษา: นักศึกษาทีจ่ ะได ้รับเงือ
่ นไขพิเศษคือนัก
ศึกษาทีผ
่ า่ นเกณฑ์การสมัครเบือ
้ งต ้นแต่ไม่ผ่านผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามทีม
่ หาวิทยาลัยกาหนด
่
ซึงจะมีบางระดับเท่านัน
้ ทีไ่ ด ้รับการยกเว ้น
ติดต่อสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
Office of International Students and Scholars
600 Lincoln Ave
Charleston, IL 61920
www.eiu.edu/international
Email: oiss@eiu.ed Phone: +001 217-581-2321
Skype: eiuoiss
Facebook: EIU OISS

