
เอกสารแนบท้ายประกาศส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เร่ือง การยื่นค าร้องขอใบส าคญัทางการศกึษา ในชว่งการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน ์
๑ 

 

แนวปฏิบัติการยื่นค าร้องขอใบส าคัญทางการศึกษา   
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนที่
รับผิดชอบในกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำในประเทศ
และต่ำงประเทศระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2560 รวมถึงกำรยื่นค ำร้องขอใบส ำคัญทำงกำรศึกษำ ได้แก่ 
กำรขอใบเทียบวุฒิกำรศึกษำในประเทศ (เปรียญธรรม 5 ประโยค) กำรขอใบแทนใบเทียบวุฒิกำรศึกษำ กำรขอ
หนังสือรับรองวุฒิกำรศึกษำเปรียญธรรม 5 / เปรียญธรรม ๖ ประโยค เป็นภำษำอังกฤษ และกำรขอใบแทน
ประกำศนียบัตร ซึ่งในกำรด ำเนินกำรโดยปกติผู้รับบริกำรต้องมำติดต่อยื่นค ำร้องด้วยตนเอง (Face to Face) 
ณ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ กลุ่มทะเบียนและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ อำคำร สพฐ. 4 ชั้น 1  

 สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และ
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ประกำศ ณ วันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2563 ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริการยื่นค าร้องขอใบส าคัญ
ทางการศึกษา ได้แก่ กำรขอใบเทียบวุฒิกำรศึกษำต่ำงประเทศ กำรขอใบเทียบวุฒิกำรศึกษำในประเทศ 
(เปรียญธรรม 5 ประโยค) กำรขอใบแทนใบเทียบวุฒิกำรศึกษำ กำรขอหนังสือรับรองวุฒิกำรศึกษำเปรียญธรรม 5 
/ เปรียญธรรม ๖ ประโยค เป็นภำษำอังกฤษ และกำรขอใบแทนประกำศนียบัตร (เฉพำะส่วนกลำง) ซึ่งโดยปกติ
ผู้รับบริกำรต้องติดต่อยื่นค ำร้องด้วยตนเอง (Face to Face) เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่สัมภำษณ์ หรือซักประวัติ
กำรศึกษำก่อนกำรด ำเนินกำรออกเอกสำร ดังนั้น เพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดหรือกำรติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ตลอดจนเป็นกำรตระหนักถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของบุคลำกรในสังกัดและ
ผู้รับบริกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงให้ผู้รับบริกำรด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอใบส ำคัญ
ทำงกำรศึกษำ ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ผ่ำนระบบออนไลน์ 
โดยผู้รับบริกำรสำมำรถด ำเนินกำร ดังนี้  
 
การขอเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ 
 1. ยื่นค ำร้องโดยบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ https://srei.obec.go.th 
พร้อมสแกนเอกสำรหลักฐำนแนบในระบบ หรือ ดำวน์โหลดแบบค ำร้องจำกเว็บไซต์ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
https://srei.obec.go.th กรอกข้อมูลในแบบค ำร้อง พร้อมสแกนเอกสำรหลักฐำนแนบส่งผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) : srei.bet@gmail.com หรือส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์มำที่ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
อำคำร สพฐ. 4 ชั้น 1 กระทรวงศึกษำธิกำร ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

2. ส่งส ำเนำเอกสำรและหลักฐำนกำรขอเทียบวุฒิกำรศึกษำต่ำงประเทศ โดยแนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
  2.1 ใบส ำคัญแสดงวุฒิกำรศึกษำหรือประกำศนียบัตรที่ขอเทียบวุฒิกำรศึกษำ 
  2.2 ใบแสดงผลกำรเรียน/ผลกำรสอบ (Transcript) 
  2.3 ใบแปลใบส ำคัญแสดงวุฒิกำรศึกษำ (ในกรณีท่ีใช้ภำษำต่ำงประเทศอ่ืนที่มิใช่ภำษำอังกฤษ) 
  2.4 ประกำศนียบัตรหรือหนังสือรับรองชั้นสุดท้ำยจำกสถำนศึกษำในประเทศไทย (ถ้ำเรียน) 
  2.๕ บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (Passport) กรณีต่ำงชำติ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เร่ือง การยื่นค าร้องขอใบส าคญัทางการศกึษา ในชว่งการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน ์
๒ 

 

  2.๖ หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ำเปลี่ยน) 
  2.๗ ที่อยู่ของสถำนศึกษำท่ีขอเทียบวุฒิกำรศึกษำเป็นภำษำอังกฤษ พร้อม E-mail 
  2.๘* รูปถ่ำยปัจจุบัน แต่งกำยสุภำพ ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
และไม่สวมชุดนักเรียน) โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ (เท่ำนั้น) ส่งไปที่ : ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อำคำร สพฐ. 4 กระทรวงศึกษำธิกำร ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 
10300   
 หมำยเหตุ : กรณีที่เอกสำรและหลักฐำนไม่ครบถ้วน ในเบื้องต้นจะไม่สำมำรถพิจำรณำได้ว่ำ
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ดังนั้น ขอให้ผู้ยื่นค ำร้องจัดเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วน 
 3. ช ำระค่ำธรรมเนียม 
  ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรขอเทียบวุฒิกำรศึกษำต่ำงประเทศ จ ำนวน 500 บำท (ไม่คืน
ค่ำธรรมเนียมให้ในทุกกรณี) โดยดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรช ำระเงินได้ที่ https://srei.obec.go.th และให้
ส่งหลักฐำนกำรช ำระเงินที่ E-mail : srei.bet@gmail.com 
  ในกรณีที่สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนที่เก็บข้อมูลผู้จบกำรศึกษำเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบเพิ่มเติม ผู้ยื่นค ำร้องต้องด ำเนินกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยเองตำมท่ีหน่วยงำนนั้น ๆ ก ำหนด 
 ***  กำรพิจำรณำและกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนกำรศึกษำ โดยปกติทั่วไปใช้เวลำในกำร
ตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำภำยในประเทศ ประมำณ 3 สัปดำห์ ส่วนวุฒิกำรศึกษำต่ำงประเทศในรำยปกติใช้เวลำ
ในกำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ ประมำณ 1 – 2 เดือน กรณีที่ไม่ได้รับกำรยืนยันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
จะด ำเนินกำรทวงถำมไปยังสถำนศึกษำเป็นระยะ ๆ หำกหนังสือตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำไม่ถึงมือผู้รับหรือ
สถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่ไม่ถูกต้องจะได้รับกำรตรวจสอบสถำนที่ตั้งให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง 
   
การขอเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ (เปรียญธรรม 5 ประโยค) 
 1. ยื่นค ำร้องโดยบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ https://srei.obec.go.th 
พร้อมสแกนเอกสำรหลักฐำนแนบในระบบ หรือ ดำวน์โหลดแบบค ำร้องจำกเว็บไซต์ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
https://srei.obec.go.th กรอกข้อมูลในแบบค ำร้อง พร้อมสแกนเอกสำรหลักฐำนแนบส่งผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) : srei.bet@gmail.com หรือส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์มำที่ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
อำคำร สพฐ. 4 ชั้น 1 กระทรวงศึกษำธิกำร ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
 2. ส่งส ำเนำเอกสำรและหลักฐำนกำรขอเทียบวุฒิกำรศึกษำในประเทศ (เปรียญธรรม 5 ประโยค) 
โดยแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
  2.1 ประกำศนียบัตรที่ขอเทียบวุฒิกำรศึกษำ 
  2.2 ประสบกำรณ์ในกำรสอนวิชำปริยัติธรรม แผนกธรรม หรือ แผนกบำลี หรือในโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยมีเวลำสอนไม่น้อยกว่ำ 
300 ชั่วโมง โดยให้กรมศำสนำเป็นผู้รับรองประสบกำรณ์   

  2.๓ บัตรประจ ำตัวประชำชน 
  2.๔ หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ำเปลี่ยน)  
  2.5* รูปถ่ำยปัจจุบัน แต่งกำยสุภำพ ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ (เท่ำนั้น) มำที่ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
อำคำร สพฐ. 4 กระทรวงศึกษำธิกำร ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300   
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน ์
๓ 

 

  3. ช ำระค่ำธรรมเนียม 
  ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรขอเทียบวุฒิกำรศึกษำในประเทศ (เปรียญธรรม 5 ประโยค)  
จ ำนวน 200 บำท (ไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ในทุกกรณี ) โดยดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรช ำระเงินได้ที่   

https://srei.obec.go.th และให้ส่งหลักฐำนกำรช ำระเงินที่ E-mail : srei.bet@gmail.com 
 *** กำรพิจำรณำและกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนกำรศึกษำ โดยปกติทั่วไปใช้เวลำในกำร
ตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำภำยในประเทศ ประมำณ 3 สัปดำห์    
 
การขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา 
 1. ยื่นค ำร้องโดยบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ https://srei.obec.go.th 
พร้อมสแกนเอกสำรหลักฐำนแนบในระบบ หรือ ดำวน์โหลดแบบค ำร้องจำกเว็บไซต์ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
https://srei.obec.go.th กรอกข้อมูลในแบบค ำร้อง พร้อมสแกนเอกสำรหลักฐำนแนบส่งผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) : srei.bet@gmail.com หรือส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์มำที่ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
อำคำร สพฐ. 4 ชั้น 1 กระทรวงศึกษำธิกำร ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
 2. ส่งส ำเนำเอกสำรและหลักฐำนกำรขอใบแทนใบเทียบวุฒิกำรศึกษำ โดยแนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
  2.1 ใบแจ้งควำม 
  2.2 ใบส ำคัญแสดงวุฒิกำรศึกษำหรือประกำศนียบัตร 
  2.3 ใบแสดงผลกำรเรียน/ผลกำรสอบ (transcript) 
  2.4 ใบแปลใบส ำคัญแสดงวุฒิกำรศึกษำ (ในกรณีท่ีใช้ภำษำต่ำงประเทศอ่ืนที่มิใช่ภำษำอังกฤษ) 
  2.๕ บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (passport) กรณีต่ำงชำติ 
  2.๖ หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ำเปลี่ยน)  
  2.๗* รูปถ่ำยปัจจุบัน แต่งกำยสุภำพ ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
และไม่สวมชุดนักเรียน) โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ (เท่ำนั้น) ส่งไปที่ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อำคำร สพฐ. 4 กระทรวงศึกษำธิกำร ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 
10300   
  3. ช ำระค่ำธรรมเนียม 
  ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรขอใบแทนใบเทียบวุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน 50 บำท (ไม่คืน
ค่ำธรรมเนียมให้ในทุกกรณี) โดยดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรช ำระเงินได้ที่  https://srei.obec.go.th และให้
ส่งหลักฐำนกำรช ำระเงินที่ E-mail : srei.bet@gmail.com 
 *** กำรพิจำรณำและกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนกำรศึกษำ โดยปกติจะใช้เวลำ
ด ำเนินกำรประมำณ 5-7 วันท ำกำร 
 
การขอหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 5 / เปรียญธรรม ๖ ประโยค เป็นภาษาอังกฤษ 

 1. ยื่นค ำร้องโดยบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ https://srei.obec.go.th 
พร้อมสแกนเอกสำรหลักฐำนแนบในระบบ หรือ ดำวน์โหลดแบบค ำร้องจำกเว็บไซต์ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
https://srei.obec.go.th กรอกข้อมูลในแบบค ำร้อง พร้อมสแกนเอกสำรหลักฐำนแนบส่งผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) : srei.bet@gmail.com หรือส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์มำที่ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
อำคำร สพฐ. 4 ชั้น 1 กระทรวงศึกษำธิกำร ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

http://www.bet.obec.go.th/%20และ
http://www.bet.obec.go.th/%20และ
mailto:srei.bet@gmail.com
mailto:srei.bet@gmail.com%20หรือ
http://www.bet.obec.go.th/%20และ
mailto:srei.bet@gmail.com
mailto:srei.bet@gmail.com%20หรือ


เอกสารแนบท้ายประกาศส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เร่ือง การยื่นค าร้องขอใบส าคญัทางการศกึษา ในชว่งการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน ์
๔ 

 

 2. ส่งส ำเนำเอกสำรและหลักฐำนกำรขอหนังสือรับรองวุฒิกำรศึกษำเปรียญธรรม 5 / เปรียญธรรม 
๖ ประโยค โดยแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
  2.1 ประกำศนียบัตร 
  2.2 บัตรประจ ำตัวประชำชน 
  2.3 หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ำเปลี่ยน) 
  2.4 หลักฐำนกำรติดต่อในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
 3. ช ำระค่ำธรรมเนียม 
  ค่ำธรรมเนียมขอหนังสือรับรองวุฒิกำรศึกษำเปรียญธรรม 5 / เปรียญธรรม ๖ ประโยค 
เป็นภำษำอังกฤษ ฉบับละ 20 บำท (ไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ในทุกกรณี) โดยดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรช ำระเงิน
ไดท้ี่  https://srei.obec.go.th และให้ส่งหลักฐำนกำรช ำระเงินที่ E-mail : srei.bet@gmail.com 
 *** กำรพิจำรณำและกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนกำรศึกษำ โดยปกติทั่วไปใช้เวลำในกำร
ตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำภำยในประเทศ ประมำณ 3 สัปดำห์   
 
การขอใบแทนประกาศนียบัตร (เฉพาะส่วนกลาง ตามตารางการออกใบแทนประกาศนียบัตรที่แนบ) 

 1. ยื่นค ำร้องโดยบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ https://srei.obec.go.th 
พร้อมสแกนเอกสำรหลักฐำนแนบในระบบ หรือ ดำวน์โหลดแบบค ำร้องจำกเว็บไซต์ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
https://srei.obec.go.th กรอกข้อมูลในแบบค ำร้อง พร้อมสแกนเอกสำรหลักฐำนแนบส่งผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) : srei.bet@gmail.com หรือส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์มำที่ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
อำคำร สพฐ. 4 ชั้น 1 กระทรวงศึกษำธิกำร ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
 2. ส ่งส ำ เนำเอกสำรและหลักฐำนกำรขอใบแทนประกำศน ียบัตร  โดยแนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
  2.1 ใบแจ้งควำม 
  2.๒ บัตรประจ ำตัวประชำชน 
  2.๓ หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ำเปลี่ยน)    
  2.๔* รูปถ่ำยปัจจุบัน แต่งกำยสุภำพ ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ (เท่ำนั้น) ส่งไปที่ : ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อำคำร สพฐ. 4 กระทรวงศึกษำธิกำร  
ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300   

  3. ช ำระค่ำธรรมเนียม 
  ค่ำธรรมเนียมส ำหร ับกำรขอใบแทนประกำศน ียบ ัตร  จ ำนวน 30 บำท (ไม่คืน
ค่ำธรรมเนียมให้ในทุกกรณี) โดยดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรช ำระเงินได้ที่  https://srei.obec.go.th  และให้
ส่งหลักฐำนกำรช ำระเงินที่ E-mail : srei.bet@gmail.com 
 *** กำรพิจำรณำและกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนกำรศึกษำ โดยปกติจะใช้เวลำ
ด ำเนินกำรประมำณ 5-7 วันท ำกำร 
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เอกสารแนบท้ายประกาศส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เร่ือง การยื่นค าร้องขอใบส าคญัทางการศกึษา ในชว่งการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน ์
๕ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ Tel: 0 2288 5789-92 
 Fax: 0 2282 6837 
 E-mail Address: srei.bet@gmail.com 
 Website: https://srei.obec.go.th 
 
 

********************* 
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เอกสารแนบท้ายประกาศส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เร่ือง การยื่นค าร้องขอใบส าคญัทางการศกึษา ในชว่งการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน ์
๖ 

 

ตารางการออกใบแทนประกาศนียบัตร 
กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา 

ส านักทดสอบทางการศึกษา 
 

ชื่อวุฒิ สังกัด ช่วงปีที่จบ ผู้ออกใบแทนประกาศนียบัตร 
ป. ๔ , ป. ๗ ส่วนกลาง  

รร. ราษฎร์ (เอกชน) 
รร. ในกทม. 

 
ตั้งแต่ต้น – พ.ศ. ๒๕๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๖ 

 
กรมวิชาการ 
กรมวิชาการ 

 ส่วนกลาง  
รร. รัฐบาล 
รร. สังกัด กทม. 

 
ทั้งหมด 
ทั้งหมด 

 
สป. กทม. 
ส านักการศึกษา กทม. (คลองสาน) 

 ส่วนภูมิภาค  
รร. รัฐบาล 
รร. ราษฎร์ 
รร. เทศบาล (วัด) 

 
 
ทั้งหมด 

 
จังหวัด 
จังหวัด      
อ าเภอ  ติอต่อ เทศบาล แต่ละจังหวัด 

ป. ๖ ส่วนกลาง  
รร. ใน กทม. 
รร. ราษฎร์ (เอกชน) 
 

 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๖ 

- 

 
กรมวิชาการ 
กรมวิชาการจัดเก็บ แต่ไม่ออกใบแทน 
ให้ติดต่อ สช. 

ม. ๓ เพ่ือสิทธิบางอย่าง  ทั้งหมด กรมว ิชาการ ( เฉพาะป ีการศ ึกษา 
๒๕๐๓ จังหวัดออกใบรับรองวุฒิ 

ม. ๖ เพ่ือสิทธิบางอย่าง  ทั้งหมด กรมวิชาการ 
ม. ๔ (มัธยมปีที่ ๔) ส่วนกลาง  กรมวิชาการ เก็บ ต. ๒ ก. ปี ๗๖, ๗๗  

แต่ไม่ออกใบส าคัญ/ใบแทน 
ม.ศ. ๓, ม. ๖ (เดิม) ส่วนกลาง (รร.ใน กทม.) 

รร.รัฐบาล 
รร.ราษฎร์ (เอกชน) 
ส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด)  

 
ตั้งแต่ต้น – พ.ศ. ๒๕๑๙ 
ตั้งแต่ต้น – พ.ศ. ๒๕๑๙ 
ทั้งหมด  

 
กรมวิชาการ 
กรมวิชาการ 
จังหวัด (สพท. แต่ละจังหวัด) 

ม.ศ. ๕  ตั้งแต่ต้น – พ.ศ. ๒๕๑๙ กรมวิชาการ 
ม.ศ. ๖  ตั้งแต่ต้น – พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมวิชาการ 

 

 

 

/ สอบเทียบ ป.7... 

 

 

ออกใบแทนเฉพาะ
ประเมินผลเป็นร้อยละ 
(เปอร์เซ็นต์) 

ติอต่อ สพท.แต่ละจังหวัด
จังหวัด 



เอกสารแนบท้ายประกาศส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน เร่ือง การยื่นค าร้องขอใบส าคญัทางการศกึษา ในชว่งการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน ์
๗ 

 

ชื่อวุฒิ สังกัด ช่วงปีที่จบ ผู้ออกใบแทนประกาศนียบัตร 
สอบเทียบ ป. ๗   กองกลาง ส านักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(เขต ๑๓ เดิมที่ถูกยุบ) 

สอบเทียบ  
ม.ต้น 
ม.ปลาย 

  
ตั้งแต่ต้น – พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 
กรมวิชาการ  
(หลังจากนี้เป็น กศน.) 

ม.ศ. ๕ ส่วนกลาง รร. ใน กทม. 
(โรงเรียนผู้ใหญ่ต่าง ๆ ) 

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ –  
พ.ศ. ๒๕๒๕) 

กรมสามัญศึกษา 

ม. ๘ ส่วนกลาง รร. ใน กทม. 
(โดยการสมัครสอบ) 

๒๔๖๕ – ๒๕๐๕ กรมวิชาการ 

 

หมายเหตุ : 
๑.  กรมวิชาการ คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในปัจจุบัน 
๒.  กรมสามัญศึกษา คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในปัจจุบัน  
๓.  สป. กทม. คือ ส านักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ถนนพญาไท) หรือส านักงานเขตพ้ืนที่  
 การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 
๔.  ส านักการศึกษา กทม. คือ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ต้นสังกัด) อ าเภอคลองสานเดิม  
๕.  สช. คือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในปัจจุบัน 
๖.  สพท. คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษาแต่ละจังหวัดในปัจจุบัน 
๗.  กศน. คือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของแต่ละเขต แต่ละจังหวัด  
๘. จังหวัด คือ ศึกษาธิการจังหวัดเดิม หรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษาแต่ละจังหวัด 
 ในปัจจุบัน 
๙.  อ าเภอ คือ ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ หรือ เทศบาลแต่ละจังหวัดในปัจจุบัน 


