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แบบรายงานความก้าวหน้าในการศึกษา 
(นกัเรียนทนุ มีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าทกุ 6 เดือนของปีการศกึษา) 
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ช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ ..................................................................... ............................................................................................  
วนั เดือน ปีเกิด ................................ ข้าราชการ/พนกังานสงักดั ................................................................................................................. 
นกัเรียนทนุ ☐ ก.วิทย์ ☐ สกอ. ☐ ก.พ. ☐ ก.สาธารณสขุ ☐ ก.ตา่งประเทศ ☐ พสวท.   
กรณีทนุอ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.................................................................................................................... .............................................................. 
มีก าหนดเวลา.................... ปี .............. เดือน ................วนั ตัง้แต.่.......................................................................................................  
ปัจจบุนัก าลงัศกึษาระดบั ......................................... วชิา ......................................................................................................................... 
ณ สถาบนั ......................................................................................  โดยเร่ิมศกึษาระดบันีเ้ม่ือ (เดือน/ปี) .................................................... 

ข้าพเจ้า ☐ ศกึษาระดบัปริญญาตรี/โท คาดว่าจะทราบผลการศกึษาอย่างไม่เป็นทางการภายในวนัท่ี................................................... ............... 
 ☐ ศกึษาระดบัปริญญาเอก ข้าพเจ้า [   ] เร่ิม   [   ] คาดว่าจะเร่ิมเขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง ....................................................................... 
  ............................................................................................................................. ........................................................................
 เม่ือ................................. ขณะนีเ้ขียนไปได้ประมาณร้อยละ..................ของงานทัง้หมด คาดว่าจะเขียนเสร็จประมาณ..........................
 จะสอบปากเปล่าประมาณ………...................................และคาดวา่จะสามารถส าเร็จการศกึษาประมาณ............................................. 
ขอรายงานความก้าวหน้าและปัญหาหรืออปุสรรคในการศกึษา ในระยะเวลา 6 เดือน ท่ีผ่านมาในหน้าถดัไป 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 
  (ลงช่ือ)....................................................... 

 
 

ท่ี 55003/ 
ถงึ ส านกังาน ก.พ. 
เพ่ือโปรดทราบ 
ส านกังานผู้ดแูลนกัเรียนในประเทศองักฤษ 

 ท่ีอยู่     .......................................................................................  
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 วนัท่ี    ........................................................................................  

เร่ือง รายงานความก้าวหน้าในการศกึษา 
เรียน อคัรราชทตู (ฝ่ายการศกึษา) ประจ าสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงลอนดอน  

ความเหน็ของเจ้าหน้าที่ 
1. สนร.ได้รับเอกสารครบถ้วนวนัท่ี...........................................................  
2. สรุปความก้าวหน้าทางการศกึษาของ นทร. 
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รายละเอียดความก้าวหน้าและปัญหาหรืออุปสรรคในการศึกษา ในระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา 

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)............................................................................................................................ ..........………... 
ช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ.................................................................................................................................................... ...... 
ปัจจบุนัก าลงัศกึษา ณ..............................................................…...ระดบั...............…..วชิา……………………................……..... 

(ส ำหรับผูศึ้กษำขัน้ปริญญำตรีหรือต ่ำกว่ำโปรดระบวิุชำต่ำง ๆ ที่ก ำลงัศึกษำ ในกรณีท ำกำรวิจยัในระดบัปริญญำโทและเอก ให้ระบวุ่ำท ำกำรวิจยัเร่ืองอะไร ตัง้แต่เมื่อใด โดยวิธีกำร
อย่ำงไร เพือ่ผลอะไร และท ำมำแล้วเป็นสดัส่วนเท่ำไรของงำนทัง้หมด โดยประมำณ - กรณีเนือ้ที่กระดำษไม่พอ กรุณำเขียน / พิมพ์เพ่ิมเติมในกระดำษแยกต่ำงหำกก็ได้)  
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