การใหบริการหนังสือสําคัญทางการศึกษา
สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหบริการออกหนังสือ
สํ า คั ญ ทางการศึ ก ษา และตรวจสอบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา แก ห น ว ยงาน สถานศึ ก ษา สถาบั น การศึ ก ษา และ
ประชาชนทั่วไป ไดแก การออกใบเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและวุฒิการศึกษาตางประเทศ การออก
เอกสารสําคัญทางการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การรับรองวุฒิ และการตรวจสอบวุฒิ

การเทียบวุฒิการศึกษา
เป น การนํ า วุ ฒิที่ จ บการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง ทั้ ง วุ ฒิ ใ นประเทศและวุ ฒิ
ตางประเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาพิจารณาเทียบวุฒิใหเทากับการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเทียบวุฒิการศึกษาจะ
พิจารณาจากหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ผูขอเทียบวุฒินํามาแสดง ตามระเบียบการเทียบวุฒิการศึกษาที่
แนบ
ผูที่ประสงคจะขอใบเทียบวุฒิการศึกษาจะตองยื่นคํารองพรอ มแสดงหลัก ฐานตาง ๆ ที่
กําหนดตามแบบคํารองขอเทียบวุฒิการศึกษาของทางราชการ (ตามแบบขางทาย) ตอสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนรายบุคคล โดยสํานักทดสอบทางการศึกษาจะเปนหนวยงานพิจารณาเทียบวุฒิ
การศึกษา โดยมีกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนที่กําหนด จะตองตรวจสอบหลัก ฐานการศึก ษาไปยัง
สถานศึกษาหรือหนว ยงานที่จัดเก็บขอมูลการจบการศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเทียบวุฒิ
การศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ/เกณฑที่กําหนดหลังจากการยื่นคํารอง หากผานการตรวจสอบครบตาม
ขั้นตอนและมีคุณสมบัติครบถวนจึงจะไดรับ "ใบเทียบวุฒิการศึกษา"
วุฒิตางประเทศที่มีผูยื่นคํารองขอเปนจํานวนมาก ไดแก วุฒิของประเทศอังกฤษ วุฒิจาก
ประเทศนิวซีแลนด วุฒิจากหลักสูตรนานาชาติ (IB) และวุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย นั้น
กระทรวงศึกษาธิการไดอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่สนใจและผูที่ประสงคจะขอเทียบวุฒิการศึกษา
โดยไดจัดทําประกาศแจงเกณฑใหทราบทั่วกัน (ตามแบบขางทาย)
เฉพาะวุ ฒิใ นประเทศที่ เ ทีย บวุฒิไ ด แ ล ว หากประสงค จ ะขอใบเที ย บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเป น
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ นํ า ไปใช ใ นต า งประเทศ สามารถยื่ น คํ า ร อ งขอใบแปลใบเที ย บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาได เ ป น
รายบุคคล โดยยื่นคํารองขอตามแบบคํารองของทางราชการ (ตามแบบขางทาย)

แบบคํารองขอเทียบวุฒิการศึกษาตางประเทศ
เขียนที.่ ..............................................
วันที.่ ..…........เดือน......……..................พ.ศ..….......
เรื่อง ขอเทียบวุฒิการศึกษา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดวยขาพเจาสอบไดวุฒ.ิ ..................………………..........................................................................จาก
สถานศึกษา......……………………………………………………ประเทศ......……………………….
เมื่อ พ.ศ.………........มีความประสงคจะขอใบเทียบวุฒิการศึกษาเทา…..…...……………...ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อ....………………………………………….โปรดพิจารณาใหขาพเจาดวย ขาพเจาไดสงเอกสารตามรายการตาง ๆ
มาพรอมคํารองแลว ดังนี้
1. เงินคาธรรมเนียม 500 บาท (ไมคืนคาธรรมเนียมใหในทุกกรณี) (เฉพาะหลักสูตรของโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย คาธรรมเนียม 300 บาท)
2. ตนฉบับใบสําคัญแสดงวุฒิและ/หรือตนฉบับประกาศนียบัตร พรอมสําเนา 2 ชุด และตนฉบับ
Transcript พรอมสําเนา 1 ชุด
3. ตนฉบับใบแปลใบสําคัญแสดงวุฒิ (ยกเวนภาษาอังกฤษ) พรอมสําเนา 1 ชุด
4. ตนฉบับประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาสุดทายในประเทศไทย (ถามี)
พรอมสําเนา 1 ชุด
5. รูปถายหนาตรงถายไวในคราวเดียวกัน ไมสวมแวนดํา ไมสวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
(ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
6. บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา 1 ชุด
7. ตนฉบับหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถามี) พรอมสําเนา 1 ชุด
ที่อยูปจจุบนั ของขาพเจา บานเลขที…
่ ……………………………………........…...…...…………………………
………………………………………………………………โทร.……………………….………………………..
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ).......................................................……......(ผูขอเทียบ)
(.…………………………….…….………....………….)

แบบคํารองขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา
เขียนที.่ ...................................................
วันที.่ .............เดือน.…………............พ.ศ..………......
เรื่อง ขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดวยขาพเจาสอบไดวุฒ.ิ ...………………………………………………….......................…....……
จากสถานศึกษา....…………………….........................................ประเทศ……………..................…......
เมื่อพ.ศ………......มีความประสงคจะขอใบแทนใบเทียบวุฒกิ ารศึกษาเทา…….……..……...ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อ.…………………........ขาพเจาไดรับใบเทียบวุฒไิ ปแลว เมื่อวันที.่ ..........เดือน.………..........พ.ศ..……......
โปรดพิจารณาใหขาพเจาดวย ขาพเจาไดสงเอกสารตามรายการตาง ๆ มาพรอมคํารองแลว ดังนี้
1. เงินคาธรรมเนียม 50 บาท (ไมคืนคาธรรมเนียมใหในทุกกรณี)
2. ใบแจงความ
3. ตนฉบับใบสําคัญแสดงวุฒิและ/หรือตนฉบับประกาศนียบัตร พรอมสําเนา 1 ชุด และ
Transcript พรอมสําเนา 1 ชุด
4. ตนฉบับใบแปลใบสําคัญแสดงวุฒิ (ยกเวนเอกสารภาษาอังกฤษ) พรอมสําเนา 1 ชุด
5. รูปถายหนาตรงถายไวในคราวเดียวกัน ไมสวมแวนดํา ไมสวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
(ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
6. บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา 1 ชุด
7. ตนฉบับหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) พรอมสําเนา 1 ชุด
ที่อยูปจจุบนั ของขาพเจา บานเลขที่ ……….………………………………………………………………
…………………………………………………………………โทร.………….....……………………….

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)...................................................(ผูขอเทียบ)
(......…………………….…………..............)

แบบคํารองขอเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ
เขียนที…
่ ……………………….
วันที…
่ .…….เดือน……………พ.ศ……….
เรื่อง ขอเทียบวุฒกิ ารศึกษา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดวยขาพเจาสอบไดวุฒ…
ิ ……………………………………………………………………………..
จากสถานศึกษา…………………………………………………………….....เมื่อ พ.ศ……………………….
มีความประสงคจะขอใบเทียบวุฒิการศึกษาเทา.………………………….…………ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อ…………………………......……..โปรดพิจารณาใหขาพเจาดวย ขาพเจาไดสงเอกสารตามรายการตาง ๆ
มาพรอมคํารองแลว ดังนี้
1. เงินคาธรรมเนียม 200 บาท (ไมคืนคาธรรมเนียมใหในทุกกรณี)
2. ตนฉบับประกาศนียบัตร พรอมสําเนา 2 ชุด ตนฉบับใบแสดงผลการเรียน พรอมสําเนา 1 ชุด
3. รูปถายหนาตรงถายไวในคราวเดียวกัน ไมสวมแวนดํา ไมสวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
(ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
4. บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา 1 ชุด
5. ตนฉบับหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี) พรอมสําเนา 1 ชุด
ที่อยูปจจุบนั ของขาพเจา บานเลขที่………………………………………...…………………………………
.........................................................................................โทร………………………………………………
ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อ) ………………………………..(ผูขอเทียบ)
(………………………………………………….…)

การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา
เอกสารสําคัญทางการศึกษา เปนเอกสารทางการศึกษาที่ออกใหเฉพาะตัวบุคคล เอกสาร
สําคัญทางการศึกษาสามารถนําไปใชเพื่อสิทธิประโยชนตาง ๆ เชน เพื่อการสมัครงาน เพื่อการศึกษาตอ
หรือเพื่อสิทธิบางอยาง เปนตน ผูที่ประสงคจะขอเอกสารสําคัญทางการศึกษาจะตองยื่นคํารองขอตามแบบ
คํารองของทางราชการ (ตามแบบขางทาย) ยื่นคํารองดวยตนเอง หรือยื่นผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พรอมหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ปรากฏในแบบคํารอง
การใหบริการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา
ใบแทนประกาศนียบัตร (หลักสูตรที่วัดผลดวยระบบรอยละ)
ใบแปลประกาศนียบัตรเปนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรที่วัดผลดวยระบบรอยละ)
ใบแปลใบเทียบวุฒิการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ (เฉพาะวุฒิในประเทศ)
ใบแสดงผลการเรียนเปนภาษาอังกฤษ (Transcript) (หลักสูตรที่วัดผลดวยระบบรอยละ)
ใบแสดงผลการเรียนเปนภาษาไทย (หลักสูตรที่วัดผลดวยระบบรอยละ)
หนังสือรับรองการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรที่กําหนดดวยระบบหนวยกิต/หนวยการเรียน)
หนังสือรับรองวุฒิสอบเทียบความรูภาษาไทย ชั้น ป. 6
หนังสือรับรองวุฒิสอบเทียบความรูภาษาจีน ชั้น ม. 3

คํารองขอใบแทนประกาศนียบัตร
เขียนที่………….………………………………..
วันที่…………..เดือน………………..…พ.ศ…..…………
เรื่อง
เรียน

ขอใบแทนประกาศนียบัตร
ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา
ขาพเจา……………………………………………………………………………..
เกิดวันที่…………เดือน…………………….พ.ศ…………….บิดาชื่อ……………………………...
สอบไลไดชั้น………………………………………..แผนก…………………………………..
ประกาศนียบัตรเลขที่………………………….เมื่อวันที่…………….เดือน…..………………พ.ศ………….
แตใบสําคัญที่ไดรับไปแลวนั้นเปนอันตรายเนื่องจาก…..……………จึงขอรับใบแทนเพื่อนําไป………………………
ขาพเจาไดสงเอกสารตาง ๆ ตามหัวขอขางลางมาพรอมคํารองนี้แลว
๑. ใบแจงความจากสถานีตํารวจ

๒. รูปถายหนาตรง ทาปกติ ไมสวมแวนดํา ไมสวมหมวก ขนาด ๒ นิว้ จํานวน ๒ รูป
(ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)
๓. บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาภาพถาย
๔. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี) พรอมสําเนาภาพถาย
สามสิบบาท (จบเกิน ๑๐
๕. คาธรรมเนียม

ที่อยูปจจุบนั ……………………………………………………………….โทร…….………………………
ขอแสดงความนับถือ
…………...……………………
(

)
บันทึกเจาหนาที่

เสนอ ผอ.สทศ.
ไดตรวจสอบหลักฐานการศึกษาแลวถูกตอง ควรโปรดพิจารณาอนุญาต
……………………………………..…….ผูตรวจ
……………………..……………………..
หัวหนากลุมทะเบียนและสารสนเทศ
อนุญาต
……………………………………………..
ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา
ใหเลขที่…………………….

คํารองขอหลักฐานการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
เขียนที่ …………….…………..
วันที…
่ ……....เดือน…….………..…..พ.ศ. ….
เรื่อง

ขอหลักฐานการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ

เรียน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขาพเจา ………………………………….. ………………………………………………
เกิดวันที…
่ …….….เดือน………………………..พ.ศ……….… บิดา
ชื่อ……………..…………………..…
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ………………แผนก………………...จากโรงเรียน……………….……………
เมื่อวันที…
่ .…..…เดือน……..…...….…พ.ศ……..…ประกาศนียบัตรเลขที่……………..…มีความประสงค
จะไปศึกษาวิชา……………………… ณ ประเทศ โดยทุน (สวนตัว /รัฐบาล/ อื่นๆ………………….……)
กําหนดเดินทางในวันที…
่ ..….เดือน………..….…พ.ศ…………...จึงขอหลักฐานการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
จํานวน…………..ฉบับ
ที่อยูปจจุบนั ………………………………….……………………………..โทร…………….……………..
ขอแสดงความนับถือ
………………..…………………………. (ลายมือชื่อ)
….…………….…………………………
(ชื่อและชื่อสกุลตัวบรรจงเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
หมายเหตุ

เอกสารที่จะตองนํามาแสดงพรอมคํารอง
1. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (ถามี) พรอมสําเนาภาพถาย จํานวน ๑ ชุด
2. หลักฐานการติดตอในการเดินทางไปตางประเทศ
3. การขอใบแปลประกาศนียบัตรจะตองนําประกาศนียบัตรพรอมสําเนาภาพถายมาแสดง
4. การขอหนังสือรับรอง จะตองนํา Transcript และ รบ.๑/ปพ.๑ พรอมสําเนา ภาพถายมา
แสดง
5. คาธรรมเนียมฉบับละ ยี่สิบบาท

ใหเลขที่ ……………

คํารองขอใบแปลใบเทียบวุฒิการศึกษา
เขียนที…
่ ……………………………
วันที…
่ …….เดือน….…………....พ.ศ………
เรื่อง ขอใบแปลใบเทียบวุฒกิ ารศึกษา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขาพเจา……………………………………………สอบได………………………………...
จากโรงเรียน……………………………………………………..เมื่อ………………………………………..
มีความประสงคจะไปศึกษาตอ/สมัครงานตางประเทศ จึงขอใบแปลใบเทียบความรู เพื่อนําไปแสดง ณ
ตางประเทศ ขาพเจาไดสงเอกสารตาง ๆ ตามหัวขอขางลางมาพรอมคํารองนี้แลว
ที่อยูปจจุบนั ของขาพเจา…………………………………………………………โทรศัพท………………….
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เงินคาธรรมเนียม ฉบับละ ๒๐ บาท (ยี่สิบบาทถวน)
ตนฉบับใบประกาศนียบัตร พรอมสําเนา ๑ ชุด
บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา ๑ ชุด
ตนฉบับหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) พรอมสําเนา ๑ ชุด
หลักฐานการติดตอในการเดินทางไปตางประเทศ
ขอแสดงความนับถือ
…………………………………………..
ลายมือชื่อเปนภาษาไทย
…………………………………………..
ชื่อ-ชื่อสกุลเปนภาษาตางประเทศ

