
หน้าที ่1 จาก 11 

ข้อแนะนำการรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบออนไลน์ 
สำนักทะเบียนและประมวลผล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประจำปีการศึกษา 2565 

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

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาตรี เมื่อ
ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จะต้องรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาโดย
ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาฉบับสมบูรณ ์และหลักฐานอ่ืน ๆ ตามทีส่ถาบันฯ กำหนด หากไม่
ดำเนินการให้ครบถ้วน จะถือว่าการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษายังไม่สมบูรณ ์ 

รายละเอียดของการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มีดังนี้ 
1. กำหนดการรายงานตัวแบบออนไลน์ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากการสอบคัดเลือก วันรายงานตัว 

TCAS 1 (เฉพาะหลักสูตรไทย) วันที่ 17 - 27 พฤษภาคม 2565 
TCAS 2  (เฉพาะหลักสูตรไทย) วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2565 
TCAS 3 / หลักสูตรนานาชาติ / โครงการ ปวส. ต่อ
ปริญญาตรี / โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม 

วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 

TCAS 4 / หลักสูตรนานาชาติ / โครงการ ปวส. ต่อ
ปริญญาตรี / โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม 

วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาให้
เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถรายงานตัวแบบออนไลน์ได้  
 
2. หลักฐานการรายงานตัว 

2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ฉบับสมบูรณ์ ทีร่ะบุชุดที่/เลขที่
เอกสารที่ตรงกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ระบุวันอนุมัติการจบ และลงนามโดยผู้อำนวยการ
โรงเรียนพร้อมประทับตราของโรงเรียน หรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารรับรอง
การสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2.2 บัตรประจำตัวประชาชน กรณีท่ีเป็นชาวต่างชาติและไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไทยให้ใช้
หนังสือเดินทาง 

2.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล หรือ ทั้งชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี (ถ้ามี) 
2.4 หนังสือยินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูล  
2.5 หนังสือยืนยันการรายงานตัวและรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
2.6 หลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนด (ถ้ามี) 
2.7 ไฟล์รูปถ่ายนักศึกษา ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 3.4 เรื่องรูปถ่ายนักศึกษา 

หมายเหตุ แบบฟอร์มเอกสารหลักฐานตามข้อ 2.4 และข้อ 2.5 สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์  
www.reg.kmitl.ac.th/matriculation  
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3. ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา แบบออนไลน์ 
การรายงานตัวให้ดำเนินการดังนี้ 

3.1 Login เข้าระบบการรายงานตัว ที ่www.reg.kmitl.ac.th/matriculation  
3.2 ป้อนข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา (สจล. 1) ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและ

ประมวล (www.reg.kmitl.ac.th/matriculation/) ภายในวันและเวลาที่สำนักทะเบียนและ
ประมวลผลกำหนด โดยต้องป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง
ทุกประการ 

3.3 เตรียมเอกสารเพื่ออัพโหลด ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
3.3.1 สำเนาเอกสารตามข้อ 2.1 ถึง 2.3 ทีละรายการแยกกันบนกระดาษขนาด A4 โดยบาง

รายการอาจมีสำเนามากกว่า 1 หน้าได้ เอกสารสำเนาจะต้องสามารถอ่านหรือเห็น
ข้อมูลทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ให้แยก file ตามประแภทเอกสาร โดยไม่ต้องส่งเอกสาร
ตัวจริง 

3.3.2 ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารสำเนาทุกหน้า  
3.3.3 ทำสำเนาเอกสารให้ทำทุกหน้า ยกเว้นบัตรประจำตัวประชาชนให้ทำสำเนาเฉพาะ

ด้านหน้าของบัตร กรณีเป็นชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทางให้ทำสำเนาหน้าข้อมูลผู้ถือ
หนังสือเดินทาง รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุ (ถ้ามี) 

3.3.4 พิมพ์หนังสือตามข้อ 2.4 ถึง 2.5 เพ่ือกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน กรณี
ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ต้องมีการลงลายมือชื่อของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง ที่เอกสารด้วย  

3.3.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามข้อ 2.6 ให้ทำสำเนา หรือกรอกข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง หรือรับรองข้อมูล แล้วแต่กรณี 

3.3.6 หลักฐานใดที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ทำสำเนาฉบับแปลเป็นภาษาไทย
หรือ ภาษาอังกฤษ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.3.7 ถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารตามข้อ 3.3 เป็นไฟล์ประเภท pdf หรือ jpg ให้ขนาดของไฟล์
ไม่เกิน 2 megabytes (MB) แล้วนำเข้า (Upload) ไฟล์เอกสารทั้งหมดเข้าระบบ
รายงานตัว 

หมายเหตุ  
* การลงลายมือชื่อบนเอกสารที่เป็นกระดาษต้องสามารถเห็นการลงลายมือชื่อได้อย่างชัดเจน 
** ไม่แนะนำให้ใช้การลงลายมือชื่อผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา) 

3.4 รูปถ่ายนักศึกษา 
ข้อแนะนำการเตรียมรูปถ่ายที่ใช้เพื่อการรายงานตัว มี 2 ส่วน คือ ข้อแนะนำการแต่งกาย และ
การเตรียมรูปถ่าย มีดังนี้ 

3.4.1 ข้อแนะนำด้านการแต่งกาย 
การแต่งกายสามารถใช้ชุดนักศึกษา หรือเชิ๊ตสีขาว ไม่บังคับการติดกระดุมเครื่องหมาย
สถาบันฯ หรือเน็คไทล์สถาบันฯ เนื่องจากนักศึกษาอาจยังไม่มีเครื่องแบบที่ไม่ครบถ้วน
เต็มรูปแบบ โดยมีคำแนะนำการถ่ายรูปดังต่อไปนี้ 
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3.4.2 การเตรียมรูปถ่ายสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี 
3.4.2.1 กรณีมีรูปถ่าย Upload File 
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3.4.2.2 กรณีใช้การถ่ายรูปผ่านระบบการรายงานตัวออนไลน์ 
หากไม่มี file รูปถ่าย นักศึกษาสามารถใช้เมนูการถ่ายรูปผ่านระบบการรายงานตัว
แบบออนไลน์ได้โดยตรง โดยต้องเป็นการใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องพร้อม
ใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ (ดำเนินการได้เฉพาะช่วงที่
เปิดให้รายงานตัวเท่านั้น) 

3.5 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลและการอัพโหลดเอกสาร ก่อนกดปุ่มเพ่ือทำ
การยืนยันการรายงานตัว 

3.6 หลังจากยืนยันการรายงานตัวแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร ให้
ผู้รายงานตัวเข้ามาตรวจสอบผลการรายงานตัวในระบบอีกครั้ง ภายใน 5 วันทำการนับแต่
วันที่ได้ยืนยันการรายงานตัว หากมีข้อผิดพลาดหรือเอกสารไม่ถูกต้อง จะต้องมีการแก้ไขให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดก่อน จึงจะถือว่าการรายงานตัวเป็นการเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ 

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

ดตูัวอย่าง ใบ ปพ.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ใบระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับสมบูรณ์ที่ใช้ย่ืนในระบบรายงานตัว หลักสูตร 4 และ 5 ปี และใบ
ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ฉบับสมบูรณ์ที่ใช้ยื่นใน
ระบบรายงานตัว หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ในหน้าถัดไป 



หน้าที ่5 จาก 11 

 
  



หน้าที ่6 จาก 11 

 



หน้าที ่7 จาก 11 

 
 

 
 
 



หน้าที ่8 จาก 11 

 
 

 
 



หน้าที ่9 จาก 11 

 
 
 
 
 
 



หน้าที ่10 จาก 11 

 
 



หน้าที ่11 จาก 11 

 


