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แบบแสดงรายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้าของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 
“ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” รุ่นท่ี........ ประจ าปีการศึกษา.................. 

ช่วงเวลาท่ีรายงาน ปีการศึกษา ...................   ภาคต้น (ก.ค–ธ.ค.)  ภาคปลาย (ม.ค.–พ.ค.) 
[Academic achievement and progress:  Fellowship grantees under the: 

“The 60th Year Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej” Program 
Fellowship grantees in Cohort # ……….    For Academic Year………… 

Progress report for Academic Year……….…  1st semester (Jul-Dec)    2nd semester (Jan–May) 
******************************* 

1. ชื่อ(นาย /นาง /นางสาว) [Name:  Mr/Mrs/Miss] ............…………………………………………………………….…… 
2. รหัสนักศึกษา [Student I.D.]             /   

3. สาขาวิชา [Field of study] ...........................................................................................................................  
   คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย [Faculty/institute/college] ............................................................................ 
4. นักศึกษามีผลการศึกษา [Academic achievement of fellowship grantee] :  
    คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค [CUM-GPA] ....................  คะแนนเฉลี่สะสม [SEM-GPA] ................... 
5. นักศึกษาได้ส่งผลการศึกษาประจ าปีการศึกษา ................ โดย [The grantee has submitted academic 
achievement documentation for the academic year ……..……… by the following method:] 
  ได้แนบใบแสดงผลการศึกษาที่มีผลการศึกษาที่มีผลการศึกษาสมบูรณ์แล้ว [Attached the 

academic transcript for the relevant time period and coursework]  
  ยังไม่สามารถแสดงใบผลการศึกษา ณ เวลาที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งนี้ได้ เนื่องจากหลักสูตรยัง

ไม่แจ้งผลการศึกษา ทั้งนี้ได้แนบใบแสดงผลลงทะเบียนการศึกษาที่พิมพ์จาก Internet ซึ่งให้อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้ลงนามรับรองผลการศึกษาในรายวิชานั้น มาพร้อมกันนี้ และจะส่งผลการศึกษาอีกครั้งหลังจากที่มีผล
การศึกษาสมบูรณ์ [Was unable to submit academic transcript with this progress report because 
the course results have not yet been released.  In lieu of the transcript, attached is the 
course registration information as downloaded from the internet and certified by the course 
instructor.  The transcript will be submitted as soon as the results are released.] 
6. ผลการสอบวัดผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษ [Results of the English language competency exam] 
   สอบผ่านด้วยคะแนน [Passed, with a score of] .............................................................................. 
เมื่อ วันที่/เดือน/ปี [date (day/month/year)]............................................................. ...................... 
  ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ และมีแผนที่จะสอบวัดผล ในวันที่/เดือน/ปี [Not yet passed the English 
language exam; plan to take the exam on (day/month/year)] .......................................................... 
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7. การสอบความรอบรู้ (Qualify examination) ข้อนี้เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอกท่ีได้รับทุนฯ [Qualifying 
examination Only for doctoral level students in the Fellowship Program] 

   สอบความรอบรู้แล้ว เมื่อ วันที่ [Took the exam on (day/month/year)] ..................................  
โดยมีผลการสอบ [with result of:]   ผ่าน [Pass]   ไม่ผ่าน [Fail] 
 ยังไม่สอบวัดผลความรอบรู้ และมีแผนที่จะสอบวัดผลใน วันที่/เดือน/ปี  [Not yet taken the exam; 

plan to take the exam on (day/month/year)]..................................................... 
8. ผลการศึกษาวิจัย / วิทยานิพนธ์ [Results of the research/thesis] 
   ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ [Not yet passed the topic defense]     
  สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว [Passed the topic defense]   
   ยังไม่แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [Thesis committee not yet appointed] 
  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว มีก าหนดการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ประมาณ  
เ ดื อ น  ปี  [Thesis committee has been appointed, The date for the thesis topic defense           
has been proposed for (month/year)] ………………………..................... 
  

(* หมายเหตุ นักศึกษาท่ีได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาค
การศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา แม้ว่าจะหมดระยะเวลาการให้การสนับสนุนทุนแล้ว เพ่ื อเป็น               
การติดตามความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของทุนฯ)  

[* Remarks: Fellowship grantees under this Program must report progress for every term 
of study until completion of all required coursework, even though the funding under the 
grant may have expired, since these reports serve as a monitoring and assessment tool of 
the fellowship Program]   

 
ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ [Opinion of the Principle Thesis Advisor] 

(ในกรณีที่ยังไม่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักฯ ให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ ลงนาม) [in the case that no 
advisor has been appointed, then substitute the opinion of the curriculum chairperson] 
 อนุมัติให้ต่อทุน [Approved for continued fellowship]           
 ระงับทุน เนื่องจาก [Terminate the fellowship due to the following:]  
.......................................................................................................................... 
 สิ้นสุดการรับทุน [Scholarship Completed] 
 อ่ืน ๆ [Other remarks] ...................................................................... ................................................. 
 

 ลงชื่อ [Signed] ........................................................... 
                               (.............................................................) 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ [Principle Thesis Advisor] 
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ความเห็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร [Opinion of the Curriculum Chairperson] 
 อนุมัติให้ต่อทุน [Approved for continued fellowship]           
 ระงับทุน เนื่องจาก [Terminate the fellowship due to the following:  
.......................................................................................................................... 
 สิ้นสุดการรับทุน [Scholarship Completed] 
 อ่ืน ๆ [Other remarks] ............................................................................... ........................................ 
 

 ลงชื่อ [Signed] ........................................................... 
                               (.............................................................) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร [Curriculum Chairperson] 
 
 

 
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาทุน [Opinion of the Fellowship Review Committee] 
 อนุมัติให้ต่อทุน [Approved for continued fellowship]           
 ระงับทุน เนื่องจาก [Terminate the fellowship due to the following: ] 
.......................................................................................................................... 
 สิ้นสุดการรับทุน [Scholarship Completed] 
 อ่ืน ๆ [Other remarks] ................................................................................. ...................................... 
 

 ลงชื่อ [Signed] ........................................................... 
                               (.............................................................) 

คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ [Fellowship Review Committee] 
 

 
 
 
 
 
 

โปรดส่งเอกสารคืนงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา (ภายในวันที่....................................) 
[Please return this form to the Student Affairs office, Faculty of Graduate Studies,  

Salaya Campus on/before the date of ……………………………………..] 
 


