
รกศ. ๑ 
แบบรายงานผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่  …………    ปีการศึกษา …………… 
เรือนจ า/ทัณฑสถาน……………………….........…… 

ที ่ หลักสูตร 
จ านวนนักเรียน 

ผู้ต้องขังระหว่างฯ นักโทษเด็ดขาด 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

๑ ผู้ไม่รู้หนังสือ      

๒ ประถมศึกษา     

๓ มัธยมศึกษาตอนต้น     

๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย     

๕ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 - สาขาวิชา............................................ 
 - สาขาวิชา............................................ 

    

๖ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 - สาขาวิชา............................................ 
 - สาขาวิชา............................................ 

    

๗ อุดมศึกษา     

หมายเหตุ □   ภาคเรียนที่  ๑  ให้รายงานภายในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม    
□   ภาคเรียนที่  ๒  ให้รายงานภายในวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ของทุกปี 

 □   ให้รายงานข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 
 

รับรองข้อมูลถูกต้อง 

(ลงชื่อ) ……………………………………… 

         (                                       ) 

ต าแหน่ง …………………………… 

…………/…………………./…………… 
 

สศ 01 



รกศ. ๒ 

แบบรายงานผลการสอบ 
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

ภาคการศกึษาที ่ …………    ปีการศกึษา …………… 
เรอืนจ า/ทณัฑสถาน……………………………  

ที ่ หลกัสตูร 

จ านวนผูเ้ขา้สอบ จ านวนผูส้อบผ่าน จ านวนผูจ้บหลกัสตูร 
ผูต้อ้งขงั 
ระหว่างฯ 

นกัโทษ
เดด็ขาด 

ผูต้อ้งขงั
ระหว่างฯ 

นกัโทษ
เดด็ขาด 

ผูต้อ้งขงั
ระหว่างฯ 

นกัโทษ
เดด็ขาด 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

๑ ผูไ้มรู่ห้นังสอื             

๒ ประถมศกึษา             

๓ มธัยมศกึษาตอนตน้             

๔ มธัยมศกึษาตอนปลาย             

 
หมายเหตุ □  ภาคเรยีนที ่ ๑    ใหร้ายงานภายในวนัที ่ ๑๕  ตุลาคม   
 □  ภาคเรยีนที ่ ๒    ใหร้ายงานภายในวนัที ่ ๑๕  เมษายน  ของทุกปี   

 

 

รบัรองขอ้มลูถูกตอ้ง 

  (ลงชื่อ) ………………………… 
          (                                      ) 
ต าแหน่ง ………………………………… 

………/…………………/…………… 

 

สศ.01 



รกศ. ๓ 
แบบรายงานการศึกษาวิชาชีพระยะสัน้  

หลกัสตูร ๓๐ ชัว่โมงขึน้ไป 

เรอืนจ า/ทณัฑสถาน……………………………  

ที ่ สาขาวชิา 
หน่วยงาน/ 
สถาบนัที่
ด าเนินการ 

รุน่ที ่
จ านวน
ชัว่โมง 

ว/ป/ด 
ทีเ่ปิดสอน 

ว/ป/ด 
ทีจ่บหลกัสตูร 

จ านวนผูเ้รยีน จ านวนผูเ้ขา้สอบ จ านวนผูจ้บหลกัสตูร 
ผูต้อ้งขงั
ระหว่างฯ 

นกัโทษ
เดด็ขาด 

ผูต้อ้งขงั
ระหว่างฯ 

นกัโทษ
เดด็ขาด 

ผูต้อ้งขงั
ระหว่างฯ 

นกัโทษ
เดด็ขาด 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

  

          

หมายเหตุ  ใหร้ายงานภายใน  ๑๕  วนั เมือ่มกีารจดัการศกึษาจบหลกัสตูรในแต่ละรุ่น 

รบัรองขอ้มลูถูกตอ้ง 

(ลงชื่อ) ………………………… 
          (                                       ) 
ต าแหน่ง …………………………………… 

………/…………………/…………… 

 



รกศ. ๔ 
แบบรายงานผลการสอบการศึกษาวิชาชีพ 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) และหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 
เรอืนจ า/ทณัฑสถาน……………………………  

ภาคการศกึษาที ่..........   ปีการศกึษา.............................. 

ที ่ หลกัสตูร/ระดบั 

 
หน่วยงาน/ 

สถาบนัทีด่ าเนินการ 
สาขาวชิา 

จ านวนผูเ้ขา้สอบ จ านวนผูส้อบผ่าน จ านวนผูจ้บหลกัสตูร 
ผูต้อ้งขงั
ระหว่างฯ 

นกัโทษ
เดด็ขาด 

ผูต้อ้งขงั
ระหว่างฯ 

นกัโทษ
เดด็ขาด 

ผูต้อ้งขงั
ระหว่างฯ 

นกัโทษ
เดด็ขาด 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

          

หมายเหตุ □  ภาคเรยีนที ่ ๑    ใหร้ายงานภายในวนัที ่ ๑๕  ตุลาคม   
 □  ภาคเรยีนที ่ ๒    ใหร้ายงานภายในวนัที ่ ๑๕  เมษายน  ของทุกปี   

 

รบัรองขอ้มลูถูกตอ้ง 

(ลงชื่อ) ………………………… 
          (                                       ) 
ต าแหน่ง …………………………………… 

………/…………………/…………… 



รกศ. ๕ 
แบบรายงานจ านวนผู้ต้องขงั  จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 

ภาคเรยีนที…่………    ปีการศกึษา ……………… 
เรอืนจ า/ทณัฑสถาน …………………………… 

 

ที ่ วุฒกิารศกึษา 
จ านวน 

ผูต้อ้งขงัระหว่างฯ นกัโทษเดด็ขาด 
รวม 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

๑. ผูไ้มรู่ห้นังสอื / ไม่จบระดบัประถมศกึษา      

๒. ระดบัประถมศกึษา      

๓. ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้      

๔. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช.      

๕. ระดบัอนุปรญิญา / ปวส.      

๖. ระดบัปรญิญาตร ี      

๗. ระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี      

๘. อื่นๆ (ระบุ)      

 รวมทัง้สิน้      

 
หมายเหตุ □  ภาคเรยีนที ่ ๑   ใหร้ายงานภายในวนัที ่ ๓๑  พฤษภาคม  
 □  ภาคเรยีนที ่ ๒   ใหร้ายงานภายในวนัที ่ ๓๐  พฤศจกิายน ของทุกปี   

  

 

รบัรองขอ้มลูถูกตอ้ง 

(ลงชื่อ) ……………………………………… 

         (                                       ) 

ต าแหน่ง …………………………… 

……………/…………………./……………



รกศ. ๖ 

แบบรายงานจ านวนผู้ต้องขงันักศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
เรอืนจ า/ทณัฑสถาน …………………………… 

รหสันกัศกึษา ชื่อ – นามสกุล 
วนั/เดอืน/ 
ปี เกดิ 

ตอ้งโทษฐาน ชัน้ 
วนั เดอืน ปี  
ทีต่อ้งโทษ 

วนั เดอืน ปี 
ทีจ่ะพน้โทษ 

หลกัสตูร/สาขาวชิา 
สมคัรเรยีนเมือ่ 

ภาคเรยีนที/่ปีการศกึษา 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
หมายเหตุ      ใหร้ายงานภายในวนัที ่ ๓๑  ตุลาคม ของทุกปี 

รบัรองขอ้มลูถูกตอ้ง 

(ลงชื่อ) …………………………. 
          (                                       ) 
ต าแหน่ง …………………………………… 

………/…………………/…………… 



รกศ. ๗ 

แบบรายงานผู้ต้องขงัขออนุญาตสมคัรเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ภาคเรยีนที…่………  ปีการศกึษา …………… 
เรอืนจ า/ทณัฑสถาน ……………………… 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
วนั/เดอืน/
ปี เกดิ 

ตอ้งโทษฐาน ชัน้ 
วนั เดอืน ปี  
ทีต่อ้งโทษ 

วนั เดอืน ปี 
ทีจ่ะพน้โทษ 

หลกัสตูร /สาขาวชิา 
ทีส่มคัรเรยีน 

หมายเหตุ 

    
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
หมายเหตุ     หากเป็นผูต้อ้งขงัทีอ่ยู่ระหว่างการพจิาณาคด ีใหใ้สค่ าว่า “ระหว่าง” ไวใ้นช่อง “ชัน้” 

รบัรองขอ้มลูถูกตอ้ง 

(ลงชื่อ) ………………………… 
          (                                       ) 

ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายทณัฑปฏบิตั ิ

………/…………………/…………… 
 

รบัรองขอ้มลูถูกตอ้ง 

(ลงชื่อ) ………………………… 
          (                                       ) 

ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายการศกึษาและพฒันาจติใจ 

………/…………………/…………… 
 

 



 
 

รกศ. ๘ 

แบบรายงานการจ าหน่ายผู้ต้องขงันักศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
เรอืนจ า/ทณัฑสถาน …………………………… 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
จ าหน่ายเนื่องจาก  

วนั เดอืน ปี  
ทีจ่ าหน่าย/ พน้โทษ พกัโทษ อภยัโทษ ลาออก 

ยา้ยเรอืนจ า/ 
ทณัฑสถานไปที ่ 

ส าเรจ็
การศกึษา 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

หมายเหตุ    ใหร้ายงานภายใน ๑๕ วนั หลงัจากมผีูต้อ้งขงันกัศกึษา มสธ. พน้โทษ /พกัโทษ /ไดร้บัพระราชทานอภยัโทษ /ลาออกจากการเป็นนกัศกึษา หรอืยา้ยเรอืนจ า  

รบัรองขอ้มลูถูกตอ้ง 

(ลงชื่อ) ………………………… 
          (                                       ) 

ต าแหน่ง …………………………… 

……………/…………………/…………… 



ปฏิทินรายงานการปฏิบัติงานด้านการศึกษาในเรือนจ า/ทัณฑสถาน ตามแบบรายงานการศึกษา รกศ. 

แบบรายงานการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

๑.  แบบรายงานผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษา  (รกศ. ๑) ๓๑      ๓๐      
๒.   แบบรายงานผลการสอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รกศ. ๒)      ๑๕      ๑๕ 
๓.   แบบรายงานการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมงข้ึนไป  

(รกศ..๓) 
ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน หลงัจากมีการจัดการศึกษาจบหลักสูตรในแต่ละรุ่น 

๔.   แบบรายงานผลการสอบการศึกษาวิชาชีพ ปวช./ปวส. (รกศ. ๔)      ๑๕      ๑๕ 
๕.   แบบรายงานจ านวนผู้ต้องขัง จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (รกศ. ๕) ๓๑      ๓๐      
๖.  แบบรายงานจ านวนผู้ต้องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(รกศ. ๖) 
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี 

๗.   แบบรายงานผู้ต้องขังสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(รกศ. ๗) 

ให้เสนอกรมราชทัณฑ์ทุกครั้งที่ขออนุญาตให้ผู้ต้องขังสมัครเรียน 

๘.  แบบรายงานการจ าหน่ายผู้ต้องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
 
 
 
 

ธรรมาธิราช  (รกศ. ๘) 

ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน หลงัจากมีผู้ต้องขังพ้นโทษ /พักโทษ /ได้รับพระราชทานอภัยโทษ / 
ลาออกจากการเป็นนักศึกษา  หรือย้ายเรือนจ า 

 

 
 

 


