


แนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ 
เกี่ยวกับการให้ผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๘.๑/๓๒๔๗๑  ลงวนัที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
๑  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ผู้ต้องขังที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๑.๑ เป็นนักโทษเด็ดขาดหรือเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี และ 
  ๑.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย โดยเรือนจ า/ทัณฑสถานมีหนังสือรับรองความประพฤติ และ 
ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษฐานกระท าผิดวินัยของเรือนจ า/ทัณฑสถาน และ 
 ๑.๓ ไม่เป็นผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์ต้องดูแลควบคุมเป็นพิเศษ หรือผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์สนับสนุนผู้มี
อิทธิพลทางการเงิน หรือผู้ต้องขังที่หน่วยงานภายนอกระบุว่าเป็น “ผู้ร้ายรายส าคัญ” หรือผู้ต้องขังที่เรือนจ า/
ทัณฑสถานต้องติดตามพฤติกรรมในลักษณะเป็น “ผู้ร้ายรายส าคัญ” ยกเว้นผู้ต้องขังที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งของเรือนจ า ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองว่า สมควรอนุญาตให้สมัครเข้ารับ
การศึกษาได ้
  ในกรณีผู้ต้องขังมีก าหนดโทษประหารชีวิต หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี หากเรือนจ า/
ทัณฑสถานพิจารณาเห็นว่า มีความยุ่งยากหรือความเสี่ยงสูงในการควบคุมไปเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา         
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณากลั่นกรองว่า สมควรอนุญาตให้สมัครเข้ารับการศึกษาหรือไม ่
  อนึ่ง กรมราชทัณฑ์อาจก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมเฉพาะหลักสูตร หากพิจารณาเห็นว่าหลักสูตรนั้น  
มีความจ าเป็นต้องก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม 
 
๒.  การรับสมัครเป็นนักศึกษา  
  เรือนจ า/ทัณฑสถานต้องด าเนินการ ดังนี้  
  ๒.๑ ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ การเปิดรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       
ให้ผู้ต้องขังได้ทราบโดยทั่วถึงกัน ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาในแต่ละ 
ภาคการศึกษาอย่างน้อย ๑ เดือน 
  ๒.๒ กรณีผู้ต้องขังที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ยื่นค า ร้องขอ
เข้ารับการศึกษาตามแบบที่ก าหนดด้วยตนเอง และให้เรือนจ า/ทัณฑสถานต้นสังกัดจัดเก็บแบบค าร้องไว้เป็น
หลักฐาน                       
 ๒.๓ รวบรวมรายชื่อผู้ต้องขังที่ประสงค์จะสมัครเรียน บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ  คดี อายุ ชั้น        
วันเดือนปีที่ต้องโทษ วันเดือนปีที่จะพ้นโทษ และสาขาวิชาที่สมัครเรียน ให้ครบถ้วนตามแบบรายงานผู้ต้องขัง
ขออนุญาตสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รกศ.๗) ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด ตรวจสอบ
ความถูกต้องและเสนอกรมราชทัณฑ์เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
 ๒.๔ ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยตรง และรับผิดชอบในเรื่องการซื้อ
ระเบียบการสมัครเรียน ใบสมัคร ตลอดจนวิธีการสมัคร การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน 
ทั้ งนี้  การยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้ผู้ต้องขังรายใด จะต้องมีหนังสืออนุญาตให้สมัครเรียนจาก           
กรมราชทัณฑ์ก่อนเท่านั้น 
 ๒.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาเดียวกันให้มากที่สุด เพ่ือให้เข้า
หลักเกณฑ์การจัดสอนเสริม และการพิจารณาให้เรือนจ า/ทัณฑสถานนั้น เป็นสนามสอบของมหาวิทยาลัย 
 

/ส าหรับ... 
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ส าหรับค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นนักศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาทุกประเภท ให้ผู้ต้องขัง
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น    

 
๓. การจัดการเรียนการสอน 
 ให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด าเนินการร่วมกัน ดังนี้ 
  ๓.๑ จัดสถานที่ แห่งใดแห่งหนึ่ งที่ เหมาะสม จัดท าเป็นห้องเรียน ติดตั้ งโทรทัศน์  วีดิทัศน์    
วิทยุเทป หรือสื่อโสตทัศนูปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษา ตลอดจนจัดหาหนังสือ วารสารที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาไว้ให้บริการ  
  ๓.๒ การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์การศึกษาไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขังนักศึกษาจัดหามาเอง และให้ใช้ได้
เฉพาะในสถานที่ที่เรือนจ า/ทัณฑสถานก าหนดให้เท่านั้น 
  ๓.๓ ก าหนดเวลาเรียนในภาคเช้า หรือบ่าย ตามที่เห็นสมควรเพียงครึ่งวัน โดยอนุญาตให้ผู้ต้องขัง
นักศึกษาที่อยู่ในเรือนจ าหรือแดนต่างๆ เข้าเรียนตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
  ๓.๔ จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นผู้เก็บรักษาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ตรวจสอบ
ควบคุมเวลาเปิด-ปิดให้เป็นไปตามระเบียบของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
  ๓.๕ เทปค าบรรยาย ม้วนวีดีโอ/วีซีดี ฯลฯ ที่น ามาใช้เพ่ือการศึกษา จะต้องเป็นสื่อที่ส่งมาจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยตรงและมีหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หากมีที่มาจาก
แหล่งอ่ืนจะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถานว่าเป็นสื่อการบรรยายทางวิชาการจริง
หรือไม ่ก่อนอนุญาตให้น าไปใช้ 
 ๓.๖ การศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์- 
และเทคโนโลยี ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานด าเนินการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับ
การศึกษาให้ผู้ต้องขังนักศึกษาได้ท าแบบทดสอบตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด โดยจัด
เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 
๔. การจ าหน่ายผู้ต้องขังนักศึกษา 
 หากผู้ต้องขังนักศึกษาพ้นก าหนดโทษ ได้รับการพักการลงโทษหรือลดโทษจ าคุก ได้รับการอภัยโทษ 
ส าเร็จการศึกษา หรือย้ายเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานรายงานไปยังกรมราชทัณฑ์ตามแบบ
รายงานการจ าหน่ายผู้ต้องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รกศ. ๘) โดยเฉพาะกรณีผู้ต้องขังย้าย
เรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานมีหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทันท ี
 
๕. การจัดสอบ 
 ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานด าเนินการ ดังนี้ 
  ๕.๑ ห้ามย้ายผู้ต้องขังนักศึกษาด้วยเหตุผลด้านการควบคุมภายในระยะเวลา ๑๕ วัน ก่อนถึงวันสอบ 
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นต้องย้ายด้วยเหตุผลด้านการควบคุมก่อนระยะเวลาดังกล่าว ให้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัย-      
สุโขทัยธรรมาธิราชโดยด่วน เพ่ือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้เปลี่ยนแปลงสถานที่และจัดเตรียม 
ชุดข้อสอบให้กับผู้ต้องขังนักศึกษารายนั้นได้ทันเวลา ไม่เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังนักศึกษาถูกตัดสิทธิ์จากการสอบ  
  ๕.๒ จะต้องจัดสถานที่สอบให้เป็นเอกเทศ ห้ามมิให้ผู้ต้องขังที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้บริเวณสนามสอบ 
 

/๕.๓ จะต้อง... 
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  ๕.๓ จะต้องจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่กรรมการคุมสอบของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้กรรมการคุมสอบอยู่กับผู้ต้องขังนักศึกษาตามล าพัง
โดยเด็ดขาด หากกรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ละเลย รู้เห็นกับการทุจริตข้อสอบ ปล่อยให้ผู้ต้องขัง
นักศึกษาแสดงกิริยา มารยาทไม่เหมาะสม หรือพูดจาก้าวร้าว ข่มขู่กรรมการคุมสอบ จะพิจารณาลงโทษทาง
วินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ และผู้ต้องขังนักศึกษาที่กระท าผิด รวมทั้งตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของผู้ต้องขัง
รายนั้นด้วย 
  ทั้งนี้ ในการด าเนินการจัดสอบให้กับผู้ต้องขังนักศึกษา เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ความส าเร็จของ         
ผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน โดยถือเป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงมิให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการนี้ เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นอันขาด 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นนักศึกษาเข้าสอบร่วมกับผู้ต้องขัง
นักศึกษา 
 
๖. การขอทุนการศึกษา  
  ๖.๑ ผู้ต้องขังนักศึกษาทีจ่ะขอรับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องเป็นผู้ต้องขังนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย-
สุโขทัยธรรมาธิราช มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา โดยจะต้องแจ้งผลการเรียนประกอบการพิจารณาด้วย 
และ 
   (๒) ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นดีขึ้นไป และ 
   (๓) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่เคยกระท าความผิด
วินัยของเรือนจ า/ทัณฑสถาน มาก่อน และ 
   (๔) มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นผู้มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเรียน 
  ๖.๒ ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องขังนักศึกษาที่ขอรับทุนตามแบบใบสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กรมราชทัณฑ์จัดส่งใหภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๖.๓ ในแต่ละภาคการศึกษา ผู้ต้องขังนักศึกษาที่รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๒ ชุดวิชา
ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ ๑ ชุดวิชา ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายที่ผู้ต้องขัง
นักศึกษาจะจบหลักสูตร 
  ๖.๔ ผู้ต้องขังนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องสอบผ่านทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา กรมราชทัณฑ์จึงจะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ต้องขังนักศึกษาที่ได้รับทุนจนส าเร็จ
การศึกษา 
  ๖.๕ ผู้ต้องขังนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน จะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามจ านวนเงินทุน 
ที่จัดสรรให้  พร้อมทั้งส่งส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนให้กรมราชทัณฑ์ทราบ หากมีความจ าเป็น ไม่
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามจ านวนเงินทุนที่ได้รับ ให้น าเงินที่เหลือ ส่งคืนกรมราชทัณฑ์พร้อม
หนังสือรายงาน ห้ามน าไปใช้อย่างอ่ืนโดยเด็ดขาด 
  ๖.๖ ให้รายงานผลการสอบของผู้ต้องขังนักศึกษาที่ได้รับทุนไปยังกรมราชทัณฑ์ ภายใน ๑๕ วัน 
ภายหลังประกาศผลสอบในแต่ละภาคการศึกษาท่ีได้รับทุนแล้ว 

/๗.แนวทาง... 



- ๔ - 
 

๗. แนวทางปฏิบัติอ่ืนๆ   
  ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ต้องขังนักศึกษาประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ เรือนจ า/ทัณฑสถาน
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ ภายหลังด าเนินการแล้วรายงานผลให้กรมราชทัณฑ์ 
ตามแบบรายงานการจ าหน่ายผู้ต้องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รกศ. ๘)   
  ๗.๒ เรือนจ า/ทัณฑสถานทุกแห่ง จะต้องรายงานข้อมูลนักศึกษาปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบรายงาน
จ านวนผู้ต้องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (รกศ.๖) ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ของทุกปี 
 ๗.๓ เรือนจ า/ทัณฑสถานแห่งใด มีผู้ต้องขังที่มีความประสงค์และมีคุณสมบัติสามารถสมัครเรียนต่อ
ระดับ อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชได้ เป็นจ านวนมาก ให้ประสานกับมหาวิทยาลัย -           
สุโขทัยธรรมาธิราช หรือศูนย์วิทยุพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในพ้ืนที่ เพ่ือขอความอนุเคราะห์จัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าแนะแนวการศึกษาแก่ผู้ต้องขังนักศึกษาด้วย 
  ๗.๔ กรณีเกิดปัญหาข้อขัดข้องต่อการเรียนของผู้ต้องขังนักศึกษา หรือการจัดการศึกษาของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน อันเกิดจากภารกิจของกรมราชทัณฑ์ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เรือนจ า/
ทัณฑสถานรายงานไปยังกรมราชทัณฑ์เพ่ือพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาโดยตรง 
  ๗.๕ ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
ไม่ขัดกับระเบียบของเรือนจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้งชมรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กิจกรรมของ
นักศึกษา เป็นต้น 
 
๘. การยกเลิกการอนุญาตให้เข้ารับการศึกษา 
 ๘.๑ กรณหีากตรวจภายหลังพบว่า ผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการศึกษา มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามท่ีกรมราชทัณฑ์ก าหนด กรมราชทัณฑ์จะยกเลิกการอนุญาตให้เข้ารับการศึกษาทันที    
  ๘.๒ หลังจากที่กรมราชทัณฑ์ได้อนุญาตให้เข้ารับการศึกษาแล้ว หากผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตมีความ
ประพฤติไม่ดี เห็นเป็นที่ประจักษ์หรือกระท าผิดระเบียบข้อบังคับ วินัยของเรือนจ า/ทัณฑสถาน และถูกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย ให้ระงับการเข้ารับการศึกษาไว้ จนกว่ากระบวนการสอบสวนทางวินัยเป็น     
ที่ยุติ และหากผลการสอบสวนตกเป็นผู้กระท าผิดจริง ควรได้รับการพิจารณายกเลิกการอนุญาตให้เข้ารับ
การศึกษา ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานมีหนังสือไปยังกรมราชทัณฑ์เพ่ือพิจารณายกเลิกได้  
  ๘.๓ ผู้ต้องขังนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย จะขออนุญาตศึกษาต่อได้ เมื่อการลงโทษทางวินัยเสร็จสิ้น 
และเรือนจ า/ทัณฑสถานมีหนังสือรับรองความประพฤติให้เข้าศึกษาต่อได้  
 

------------------------------------------------ 



 
แบบค าร้องขออนุญาตเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (มสธ.) 

 
เขียนที่ ................................................................. 
วันที่ .........  เดือน ...........................พ.ศ. ............ 

เรื่อง     ขอเข้ารับการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรียน ....................................................................... 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) .............................................................   อายุ .................ปี 
เป็นผู้ต้องขังประเภท   □ นักโทษเด็ดขาด ชั้น................... □ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี     
ก าหนดโทษ............ ปี ...........เดือน  เลขประจ าตัวประชาชน   
เรือนจ า/ทัณฑสถาน.............................................................  คดี....................................................................  
วัน/เดือน/ปีที่ต้องโทษ  .........................................    วัน/เดอืน/ปีที่จะพ้นโทษ ............................................ 
มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หลักสูตร  

□ ปริญญาตรี     สาขาวิชา ............................................................. 
□ โครงการการศึกษาต่อเนื่อง  (สัมฤทธิบัตร) 
ในภาคการศึกษาที่ ...............  ปีการศึกษา ................................. 
ข้าพเจ้า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

โดยเคร่งครัด  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด หรือ 
มีความประพฤติไม่ดีเห็นเป็นที่ประจักษ์ / กระท าผิดระเบียบข้อบังคับ วินัยของเรือนจ า/ทัณฑสถานและถูกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย ข้าพเจ้ายินยอมให้ด าเนินการระงับการเข้ารับการศึกษาไว้ หรือยกเลิก 
การอนุญาตให้เข้ารับการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับการให้ผู้ต้องขัง
เข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

ลงชื่อ ............................................................... ผู้สมัคร 
(......................................................) 

 
   ลงชื่อ .......................................................... หวัหน้าฝ่ายการศึกษา 

(......................................................)

□-□□□□-□□□□□-□□-□ 



 
แบบรับรองความประพฤติผู้ต้องขังขออนุญาตศึกษาระดับอุดมศึกษา (มสธ.) 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................  เป็นผู้มี  

ความประพฤติเรียบร้อย  ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนการกระท าผิดระเบียบวินัยของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับการให้ผู้ต้องขัง 
เข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของกรมราชทัณฑ์ ทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ ............................................................. ผู้รับรอง 

(......................................................) 

ต าแหน่ง .................................................................... 

วันที่ .........  เดือน...........................พ.ศ............ 
 


