แนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์
เกี่ยวกับการให้ผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๘.๑/๓๒๔๗๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ผู้ต้องขังที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ เป็นนักโทษเด็ดขาดหรือเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี และ
๑.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย โดยเรือนจา/ทัณฑสถานมีหนังสือรับรองความประพฤติ และ
ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษฐานกระทาผิดวินัยของเรือนจา/ทัณฑสถาน และ
๑.๓ ไม่เป็นผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์ต้องดูแลควบคุมเป็นพิเศษ หรือผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์สนับสนุนผู้มี
อิทธิพลทางการเงิน หรือผู้ต้องขังที่หน่วยงานภายนอกระบุว่าเป็น “ผู้ร้ายรายสาคัญ” หรือผู้ต้องขังที่เรือนจา/
ทัณฑสถานต้องติดตามพฤติกรรมในลักษณะเป็น “ผู้ร้ายรายสาคัญ” ยกเว้นผู้ต้องขังที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งของเรือนจา ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองว่า สมควรอนุญาตให้ สมัครเข้ารับ
การศึกษาได้
ในกรณีผู้ต้องขังมีกาหนดโทษประหารชีวิต หรือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี หากเรือนจา/
ทัณ ฑสถานพิ จ ารณาเห็ น ว่า มีความยุ่ งยากหรือความเสี่ ยงสู งในการควบคุม ไปเข้าร่ว มกิจ กรรมการศึก ษา
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณากลั่นกรองว่า สมควรอนุญาตให้สมัครเข้ารับการศึกษาหรือไม่
อนึ่ง กรมราชทัณฑ์อาจกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตร หากพิจารณาเห็นว่าหลักสูตรนั้น
มีความจาเป็นต้องกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม
๒. การรับสมัครเป็นนักศึกษา
เรือนจา/ทัณฑสถานต้องดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ การเปิดรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ให้ ผู้ ต้ องขั งได้ ทราบโดยทั่ วถึ งกั น ก่ อนวั นที่ มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราชเปิ ดรั บสมั ครนั กศึ กษาในแต่ ละ
ภาคการศึกษาอย่างน้อย ๑ เดือน
๒.๒ กรณีผู้ต้องขังที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ยื่นคาร้องขอ
เข้ารับการศึกษาตามแบบที่กาหนดด้วยตนเอง และให้เรือนจา/ทัณฑสถานต้นสังกัดจัดเก็บแบบคาร้องไว้เป็น
หลักฐาน
๒.๓ รวบรวมรายชื่ อ ผู้ ต้ อ งขั งที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเรีย น บั น ทึ ก รายละเอี ย ดเกี่ ยวกั บ คดี อายุ ชั้ น
วันเดือนปีที่ต้องโทษ วันเดือนปีที่จะพ้นโทษ และสาขาวิชาที่สมัครเรียน ให้ครบถ้วนตามแบบรายงานผู้ต้องขัง
ขออนุญาตสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รกศ.๗) ที่กรมราชทัณฑ์กาหนด ตรวจสอบ
ความถูกต้องและเสนอกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาอนุญาต
๒.๔ ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชโดยตรง และรับผิดชอบในเรื่องการซื้อ
ระเบียบการสมัครเรียน ใบสมัคร ตลอดจนวิธีการสมัคร การขึ้นทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา และลงทะเบี ย นเรียน
ทั้ ง นี้ การยื่ น ใบสมั ค รเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาให้ ผู้ ต้ อ งขั ง รายใด จะต้ อ งมี ห นั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ส มั ค รเรี ย นจาก
กรมราชทัณฑ์ก่อนเท่านั้น
๒.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาเดียวกันให้มากที่สุด เพื่อให้เข้า
หลักเกณฑ์การจัดสอนเสริม และการพิจารณาให้เรือนจา/ทัณฑสถานนั้น เป็นสนามสอบของมหาวิทยาลัย
/สาหรับ...

-๒–
สาหรับ ค่าใช้จ่ ายในการสมัครเป็นนั กศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาทุ ก ประเภท ให้ ผู้ ต้องขัง
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
๓. การจัดการเรียนการสอน
ให้เรือนจา/ทัณฑสถาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดาเนินการร่วมกัน ดังนี้
๓.๑ จั ด สถานที่ แ ห่ ง ใดแห่ ง หนึ่ ง ที่ เหมาะสม จั ด ท าเป็ น ห้ อ งเรี ย น ติ ด ตั้ ง โทรทั ศ น์ วี ดิ ทั ศ น์
วิทยุเทป หรือสื่อโสตทัศนูปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการศึกษา ตลอดจนจัดหาหนังสือ วารสารที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาไว้ให้บริการ
๓.๒ การใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์การศึกษาไม่อนุญาตให้ ผู้ต้องขังนักศึกษาจัดหามาเอง และให้ใช้ได้
เฉพาะในสถานที่ที่เรือนจา/ทัณฑสถานกาหนดให้เท่านั้น
๓.๓ กาหนดเวลาเรียนในภาคเช้า หรือบ่าย ตามที่เห็นสมควรเพียงครึ่งวัน โดยอนุญาตให้ผู้ต้องขัง
นักศึกษาที่อยู่ในเรือนจาหรือแดนต่างๆ เข้าเรียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
๓.๔ จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นผู้เก็บรักษาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ตรวจสอบ
ควบคุมเวลาเปิด-ปิดให้เป็นไปตามระเบียบของเรือนจา/ทัณฑสถาน
๓.๕ เทปคาบรรยาย ม้ว นวีดีโอ/วีซีดี ฯลฯ ที่ น ามาใช้เพื่อ การศึกษา จะต้อ งเป็ นสื่ อที่ ส่ งมาจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยตรงและมีหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หากมีที่มาจาก
แหล่งอื่นจะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรือนจา/ทัณฑสถานว่า เป็นสื่อการบรรยายทางวิชาการจริง
หรือไม่ ก่อนอนุญาตให้นาไปใช้
๓.๖ การศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรือนจา/ทัณฑสถานดาเนินการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับ
การศึกษาให้ผู้ต้องขังนักศึกษาได้ทาแบบทดสอบตามหลักสูตรที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกาหนด โดยจัด
เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๔. การจาหน่ายผู้ต้องขังนักศึกษา
หากผู้ต้องขังนักศึกษาพ้นกาหนดโทษ ได้รับการพักการลงโทษหรือลดโทษจาคุก ได้รับการอภัยโทษ
สาเร็จการศึกษา หรือย้ายเรือนจา/ทัณฑสถาน ให้เรือ นจา/ทัณฑสถานรายงานไปยังกรมราชทัณฑ์ตามแบบ
รายงานการจาหน่ายผู้ต้องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รกศ. ๘) โดยเฉพาะกรณีผู้ต้องขังย้าย
เรือนจา/ทัณฑสถาน ให้เรือนจา/ทัณฑสถานมีหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทันที
๕. การจัดสอบ
ให้เรือนจา/ทัณฑสถานดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ ห้ามย้ายผู้ต้องขังนักศึกษาด้วยเหตุผลด้านการควบคุมภายในระยะเวลา ๑๕ วัน ก่อนถึงวันสอบ
เว้ นแต่ มี เหตุ จ าเป็ นต้ องย้ ายด้ วยเหตุ ผลด้ านการควบคุ มก่ อนระยะเวลาดั งกล่ าว ให้ แจ้ งไปยั งมหาวิ ทยาลั ย สุ โขทั ยธรรมาธิราชโดยด่ วน เพื่ อมหาวิท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิราชจะได้ เปลี่ ยนแปลงสถานที่ และจัดเตรียม
ชุดข้อสอบให้กับผู้ต้องขัง นักศึกษารายนั้นได้ทันเวลา ไม่เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังนักศึกษาถูกตัดสิทธิ์จากการสอบ
๕.๒ จะต้องจัดสถานที่สอบให้เป็นเอกเทศ ห้ามมิให้ผู้ต้องขังที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้บริเวณสนามสอบ
/๕.๓ จะต้อง...
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๕.๓ จะต้องจัด เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ กรรมการคุมสอบของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้กรรมการคุมสอบอยู่กับผู้ต้องขังนักศึกษาตามลาพัง
โดยเด็ดขาด หากกรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ ละเลย รู้เห็นกับการทุจริตข้อสอบ ปล่อยให้ผู้ต้องขัง
นักศึกษาแสดงกิริยา มารยาทไม่เหมาะสม หรือพูดจาก้าวร้าว ข่มขู่กรรมการคุมสอบ จะพิจารณาลงโทษทาง
วินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ และผู้ต้องขังนักศึกษาที่กระทาผิด รวมทั้งตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของผู้ต้องขัง
รายนั้นด้วย
ทั้ งนี้ ในการด าเนิ น การจั ดสอบให้ กับ ผู้ ต้ องขัง นั กศึ ก ษา เป็ น การวัด ผลสั มฤทธิ์ค วามส าเร็จของ
ผู้บัญชาการเรือนจา/ผู้อานวยการทัณฑสถาน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน โดยถือเป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช จึงมิให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการนี้ เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นอันขาด
มหาวิทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิราชไม่มี นโยบายให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ เป็ นนั กศึ กษาเข้ าสอบร่วมกับผู้ ต้ องขั ง
นักศึกษา
๖. การขอทุนการศึกษา
๖.๑ ผู้ต้องขังนักศึกษาทีจ่ ะขอรับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นผู้ต้องขังนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา โดยจะต้องแจ้งผลการเรียนประกอบการพิจารณาด้วย
และ
(๒) ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นดีขึ้นไป และ
(๓) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่เคยกระทาความผิด
วินัยของเรือนจา/ทัณฑสถาน มาก่อน และ
(๔) มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นผู้มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเรียน
๖.๒ ให้เรือนจา/ทัณฑสถานบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องขังนักศึกษาที่ขอรับทุนตามแบบใบสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กรมราชทัณฑ์จัดส่งให้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๖.๓ ในแต่ละภาคการศึกษา ผู้ต้องขังนักศึกษาที่รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๒ ชุดวิชา
สาหรับ ภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ ล งทะเบี ยนเรียนได้ ๑ ชุดวิช า ยกเว้นในภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่ ผู้ ต้องขัง
นักศึกษาจะจบหลักสูตร
๖.๔ ผู้ต้องขังนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องสอบผ่านทุกชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา กรมราชทัณฑ์จึงจะให้การสนับสนุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ต้องขัง นักศึกษาที่ได้รับทุนจนสาเร็จ
การศึกษา
๖.๕ ผู้ต้องขังนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน จะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามจานวนเงินทุน
ที่จัดสรรให้ พร้อมทั้งส่งสาเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนให้กรมราชทัณฑ์ทราบ หากมีความจาเป็ น ไม่
สามารถลงทะเบี ย นเรี ย นได้ ต ามจานวนเงิ น ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ ให้ นาเงิ น ที่ เ หลื อ ส่ ง คื น กรมราชทั ณ ฑ์ พร้อม
หนังสือรายงาน ห้ามนาไปใช้อย่างอื่นโดยเด็ดขาด
๖.๖ ให้ รายงานผลการสอบของผู้ ต้อ งขัง นัก ศึก ษาที่ ได้รับ ทุ นไปยังกรมราชทัณ ฑ์ ภายใน ๑๕ วัน
ภายหลังประกาศผลสอบในแต่ละภาคการศึกษาที่ได้รับทุนแล้ว
/๗.แนวทาง...

-๔๗. แนวทางปฏิบัติอื่นๆ
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ต้องขังนักศึกษาประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ เรือนจา/ทัณฑสถาน
ดาเนิ น การได้โดยไม่ต้ องขออนุญ าตจากกรมราชทัณฑ์ ภายหลังดาเนินการแล้ วรายงานผลให้ กรมราชทัณฑ์
ตามแบบรายงานการจาหน่ายผู้ต้องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รกศ. ๘)
๗.๒ เรือนจ า/ทัณ ฑสถานทุกแห่ ง จะต้องรายงานข้อมูล นักศึกษาปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบรายงาน
จานวนผู้ต้องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รกศ.๖) ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ของทุกปี
๗.๓ เรือนจา/ทัณฑสถานแห่งใด มีผู้ต้องขังที่ มีความประสงค์และมีคุณสมบัติสามารถสมัครเรียนต่อ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ราชได้ เ ป็ น จ านวนมาก ให้ ป ระสานกั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุโขทัยธรรมาธิราช หรือศูนย์วิทยุพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในพื้นที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าแนะแนวการศึกษาแก่ผู้ต้องขังนักศึกษาด้วย
๗.๔ กรณีเกิดปัญหาข้อขัดข้องต่อการเรียนของผู้ต้องขังนักศึกษา หรือการจัดการศึกษาของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน อันเกิดจากภารกิจของกรมราชทัณฑ์ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เรือนจา/
ทัณฑสถานรายงานไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาโดยตรง
๗.๕ ให้เรือนจา/ทัณฑสถานส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
ไม่ขัดกับระเบียบของเรือนจาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้งชมรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กิจกรรมของ
นักศึกษา เป็นต้น
๘. การยกเลิกการอนุญาตให้เข้ารับการศึกษา
๘.๑ กรณีหากตรวจภายหลังพบว่า ผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการศึกษา มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามที่กรมราชทัณฑ์กาหนด กรมราชทัณฑ์จะยกเลิกการอนุญาตให้เข้ารับการศึกษาทันที
๘.๒ หลังจากที่กรมราชทัณฑ์ได้อนุญาตให้เข้ารับการศึกษาแล้ว หากผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตมีความ
ประพฤติไม่ดี เห็นเป็นที่ประจักษ์หรือ กระทาผิดระเบียบข้อบังคั บ วินัยของเรือนจา/ทัณฑสถาน และถูกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการทางวินัย ให้ระงับการเข้ารับการศึกษาไว้ จนกว่ากระบวนการสอบสวนทางวินัยเป็น
ที่ยุ ติ และหากผลการสอบสวนตกเป็ นผู้ กระทาผิ ด จริง ควรได้รับการพิจารณายกเลิกการอนุญ าตให้เข้ารับ
การศึกษา ให้เรือนจา/ทัณฑสถานมีหนังสือไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณายกเลิกได้
๘.๓ ผู้ต้องขังนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย จะขออนุญาตศึกษาต่อได้ เมื่อการลงโทษทางวินัยเสร็จสิ้น
และเรือนจา/ทัณฑสถานมีหนังสือรับรองความประพฤติให้เข้าศึกษาต่อได้
------------------------------------------------

แบบคาร้องขออนุญาตเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (มสธ.)
เขียนที่ .................................................................
วันที่ ......... เดือน ...........................พ.ศ. ............
เรื่อง ขอเข้ารับการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรียน .......................................................................
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) ............................................................. อายุ .................ปี
เป็นผู้ต้องขังประเภท □ นักโทษเด็ดขาด ชั้น................... □ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
กาหนดโทษ............ ปี ...........เดือน เลขประจาตัวประชาชน □-□□□□-□□□□□-□□-□
เรือนจา/ทัณฑสถาน............................................................. คดี....................................................................
วัน/เดือน/ปีที่ต้องโทษ ......................................... วัน/เดือน/ปีที่จะพ้นโทษ ............................................
มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตร
□ ปริญญาตรี สาขาวิชา .............................................................
□ โครงการการศึกษาต่อเนื่อง (สัมฤทธิบัตร)
ในภาคการศึกษาที่ ............... ปีการศึกษา .................................
ข้าพเจ้า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของเรือนจา/ทัณฑสถาน
โดยเคร่ งครั ด หากตรวจสอบภายหลั งพบว่า มี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ค รบถ้ ว นตามที่ ก รมราชทั ณ ฑ์ ก าหนด หรื อ
มีความประพฤติไม่ดีเห็นเป็นที่ประจักษ์ / กระทาผิดระเบียบข้อบังคับ วินัยของเรือนจา/ทัณฑสถานและถูกตั้ง
คณะกรรมการดาเนิ น การทางวินั ย ข้าพเจ้ายินยอมให้ ดาเนินการระงับการเข้ารับการศึกษาไว้ หรือยกเลิ ก
การอนุญาตให้เข้ารับการศึกษา ตามที่กาหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับการให้ผู้ต้องขัง
เข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลงชื่อ ............................................................... ผู้สมัคร
(......................................................)
ลงชื่อ .......................................................... หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
(......................................................)

แบบรับรองความประพฤติผู้ต้องขังขออนุญาตศึกษาระดับอุดมศึกษา (มสธ.)
ข้าพเจ้ า ขอรั บ รองว่ า (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................... เป็ น ผู้ มี
ความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนการกระทาผิดระเบียบวินัยของเรือนจา/ทัณฑสถาน
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณ ฑ์ เกี่ยวกับการให้ผู้ต้องขัง
เข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของกรมราชทัณฑ์ ทุกประการ

ลงชื่อ ............................................................. ผู้ รับรอง
(......................................................)
ตาแหน่ง ....................................................................
วันที่ ......... เดือน...........................พ.ศ............

