Office of Global Engagement
จดหมายถึงบิดามารดา
เรียน บิดามารดา/ผปู้ กครอง
ดิฉันรสู้ ก
ึ เป็ นเกียรติอย่างยง่ิ ทไ่ี ด ้เขียนหาคุณ ซง่ึ เป็ นบิดามารดาของนักศึกษาทม
ี่ ค
ี วามรคู้ วามสามารถทางวิชาการซงึ่ กําลังจะเข ้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
่ิ เติม
ดิฉันอยากให ้ข ้อมูลโดยละเอียดเกย่ี วกับ Purdue University Northwest (PNW) และเรียนเชิญคุณและบุตรหลานมาร ับฟังข ้อมูลเพม
Purdue University Northwest ก่อตง้ั ในปี 2016 โดยให ้บริการด ้านการศึกษามานานกว่า 70 ปี แล ้ว PNW มีความภาคภูมใิ จทจี่ ะให ้นักเรียนราว 10,000
คน จาก 47 ประเทศ เข ้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ซง่ึ เป็ นส่วนหน่ึงของระบบ Purdue University มากกว่า 70 หลักสูตร PNW
่ี ท
ทม
ี ง้ั แคมปัสในเมืองและชนบทอย่างลงตัวน้ันอย่ใู กล ้แหล่งการผลิตเชิงรุก อุตสาหกรรม
ชายฝ่ังทะเลสาบมิชแิ กนทผ
ี่ ่อนคลาย
่ี ด
พร ้อมมอบโอกาสทํางานในบริเวณใกล ้เคียงเมืองทใ่ี หญ่ทส
ุ เป็ นอันดับสามของสหร ัฐอเมริกา ซง่ึ ก็คอ
ื
ชิคาโก อย่างไม่มใี ครเหมือน
่ี ่านการร ับรอง มีชอ่ื เสียงด ้านวิชาการ
Purdue University Northwest เป็ นมหาวิทยาลัยทผ
่
และสมบูรณ์แบบ นักศึกษาเลือก PNW เป็ นแนวทางทม
ี ุ่งหวังว่าจะสามารถบรรลุผลตามเป้ าหมายของตนได ้
่ี ง้ั ทอ
่ี ยู่ใกล ้เขตนครชิคาโก
ห ้องเรียนขนาดเล็กและสถานทต
ทําให ้คุณสามารถสร ้างสัมพันธ ์แบบหน่ึงต่อหน่ึงกับศาสตราจารย ์
สัมผัสประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็ นจริงนอกห ้องเรียน และสํารวจความเป็ นไปได ้ทไี่ ม่สน
ิ ้ สุด
่
แคมปัสของเราส่งเสริมชุมชนนักวิชาการทม
ี ช
ี วี ต
ิ ชีวาผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแบบประยุกต ์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูง ไม่วา่ คุณจะสนใจด ้านธุรกิจ
วิทยาศาสตร ์ธรรมชาติและวิศวกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิ กส ์ เทคนิ คการแพทย ์ การจัดการบริการและการท่องเทย่ี ว สังคมสงเคราะห ์
หรือปริญญาทค
ี่ ณ
ุ ออกแบบเองจากหนึ่ งในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทมากกว่า 70 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ด ้านวิชาการของคุณจะได ้ร ับการสนับสนุ นด ้วยบริการสําหร ับนักศึกษาทย่ี อดเยย่ี ม การสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ (English
Language Program, ELP) ท่ี Purdue Northwest จะช่วยเตรียมความพร ้อมให ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณเป็ นไปตามข ้อกําหนด
และนักศึกษาสามารถเรมิ่ หลักสูตรการศึกษาได ้อย่างรวดเร็วผ่านโปรแกรมเตรียมความพร ้อม ELP
่ิ เติมว่าผสู้ มัครทม
่ี ผ
่ี ้องการมาก
เราขอแจ ้งให ้ทราบเพม
ี ลการเรียนดีเด่นจะได ้ร ับการพิจารณาเข ้าร ับทุนเรียนดีจากอธิการบดีซง่ึ เป็ นทต
่
้
่
่
่ื สารได ้เช่นกัน
ผสู้ มัครทต
ี ้องการศึกษาอย่างลึกซงึ สามารถสมัคร University Honors College ซงึ ออกแบบมาเพอ
ื พัฒนาทักษะความเป็ นผนู้ ํ าและทักษะการสอ
่ื ๆ ท่ี PNW
การศึกษาวิจยั ระดับปริญญาตรีได ้ร ับการส่งเสริมและสนับสนุ นผ่าน Honors College และโปรแกรมพิเศษอน
่ี ก
แคมปัสทพ
ั อาศัยตง้ั อยู่ทเ่ี มืองแฮมมอนด ์ ร ัฐอินดีแอนา
่ี ส
ซง่ึ เป็ นแคมปัสทม
ี ภาพแวดล ้อมแบบเมืองทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของร ัฐอินดีแอนาซง่ึ อย่ห
ู า่ งจากตัวเมืองชิคาโก 48 กม. หรือน่ังรถไฟ 25 นาที
่
่
่ี ะดวกสบาย
นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนทแี คมปัสของ PNW ในเวสต ์วิลล ์ ร ัฐอินดีแอนา ซงึ เดินทางได ้ด ้วยบริการรถ shuttle ของมหาวิทยาลัยทส
้
่
่
่
่
่
แฮมมอนด ์และนครชิคาโกขน
ึ ชอื ในเรอื งของความเป็ นอย่ท
ู ด
ี ี การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ทีมกีฬาทม
ี ช
ี อื เสียง สวน ทะเลสาบมิชแิ กน สวน Indiana Dunes
่ี ด
่ี ด
National Park และอย่ไู ม่ไกลจากหน่ึงในสนามบินนานาชาติทด
ี่ ท
ี ส
ุ (ORD) เป็ นหน่ึงในเมืองทเ่ี ศรษฐกิจดีทส
ุ ซง่ึ มีนวัตกรรมต่างๆ มากมาย
่ี ย่ี อดเยย่ี มสําหร ับการศึกษาช ้ันเลิศ
และเป็ นสถานทท
เราขอเชิญให ้คุณมาเยย่ี มชมเว็บไซต ์ของเราท่ี pnw.edu หากมีข ้อสงสัยใดๆ โปรดแจ ้งให ้เราทราบโดยติดต่อเราได ้ที่ iadmissions@pnw.edu
เราหวังว่าคุณและบุตรหลานจะพิจารณาถึงสง่ิ ท่ี Purdue University Northwest จะมอบให ้อย่างจริงจัง
ขอแสดงความนับถือ

Joann Infante
ร ักษาการแทนผอู้ ํานวยการฝ่ ายการรบั เข ้าศึกษานานาชาติ

