ข้อแนะนำการรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันฯ แบบออนไลน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีการศึกษา 2564
----------------------------------------------------------------------------

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาตรี
เมื่อยืนยันสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) เรียบร้อย
แล้ว สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ โดยจะต้องยื่นเอกสารการสำเร็จการศึกษา “ฉบับ
สมบูรณ์” (เอกสารสำเร็จการศึกษาต้องมีวันที่จบการศึกษาจึงจะถือว่าเอกสารฉบับนั้นสมบูรณ์) และยื่น
เอกสารอื่น ๆ ตามที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดถือว่านักศึกษายังไม่
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ โดยมีกำหนดการ เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1. กำหนดวันรายงานตัวแบบออนไลน์
รายละเอียด
TCAS 1 (เฉพาะหลักสูตรไทย)
TCAS 2 (เฉพาะหลักสูตรไทย)
TCAS 3 / หลักสูตรนานาชาติ / โครงการปวส.ต่อปริญญาตรี
/ โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม
TCAS 4 / หลักสูตรนานาชาติ / โครงการปวส.ต่อปริญญาตรี
/ โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม
รับตรงสถาบันฯ รอบพิเศษ / รอบรายงานตัวล่าช้า

วันที่รายงานตัวออนไลน์
วันที่ 1-8 มิถุนายน 2564
วันที่ 11–18 มิถุนายน 2564
วันที่ 22-30 มิถุนายน 2564
วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2564
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2564

* ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องยืนยันสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) กับสถาบันฯ ตามกำหนด
ชำระเงินให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถรายงานตัวแบบออนไลน์ได้

2. หลักฐานการรายงานตัว
2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ฉบับสมบูรณ์ (ด้านหน้าและด้านหลังที่มี
ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) โดยโรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน หรือหลักฐานแสดงวุ ฒิการศึกษา
(ปพ. 2) หรือเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2 บัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันรายงานตัว
2.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล หรือ ชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
2.4 หนังสือยืนยันการรายงานตัว และรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
www.reg.kmitl.ac.th/matriculation
2.5 หนังสือยินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูล โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
www.reg.kmitl.ac.th/matriculation
2.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนด เช่น หลักฐาน ข้อ 2.1 ที่ไม่ใช่
ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษให้ทำสำเนาฉบับแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
2.7 ไฟส์รูปถ่ายนักศึกษา (ดูรายละเอียดที่หัวข้อ 3.4 รูปถ่ายนักศึกษา)

* เอกสารข้อ 2.1-2.3 และข้อ 2.6 ต้องทำเป็นสำเนาเอกสาร รับรองสำเนาถูกต้อง และ
ลงลายมือชื่อรับรองในทุกแผ่น
**ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดาว์นโหลดแบบฟอร์มข้อ 2.4 ข้อ 2.5 ที่ใช้ในการอัพโหลดเข้าระบบ
รายงานตัวออนไลน์ ทาง

www.reg.kmitl.ac.th/matriculation

ตัวอย่าง ใบ ปพ.1 (ฉบับสมบูรณ์ที่ใช้ยื่นในระบบรายงานตัว)
ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3. ขั้นตอนการรายงานตัว ผ่านระบบ online
คำแนะนำสำหรับการรายงานตัวแบบออนไลน์สามารถทำได้ดังนี้
3.1 Login เข้าระบบการรายงานตัว online www.reg.kmitl.ac.th/matriculation
3.2 ป้อนข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา (สจล. 1) ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและประมวล
(www1.reg.kmitl.ac.th/matriculation/) ภายในวันและเวลาที่สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนด โดยต้องป้อน
ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
3.3 เตรียมเอกสารเพื่ออัพโหลด โดยมีคำแนะนำดังต่อไปนี้
3.3.1 สำเนาเอกสารตามข้อ 2.1 ถึง 2.3 ทีละรายการแยกกันบนกระดาษขนาด A4 โดยบาง
รายการอาจมีสำเนามากกว่า 1 หน้าได้ เอกสารสำเนาจะต้องสามารถอ่านหรือเห็นข้อมูลทั้งหมดได้อย่าง
ชัดเจน ให้แยก file ตามประแภทเอกสาร โดยไม่ตอ้ งส่งเอกสารตัวจริง
* ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารสำเนาทุกหน้า
* ทำสำเนาเอกสารให้ทำทุกหน้า ยกเว้นบัตรประจำตัวประชาชนให้ทำสำเนาเฉพาะด้านหน้า
ของบัตร กรณีเป็นชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทางให้ทำสำเนาหน้าข้อมูลผู้ถือหนังสือ
เดินทาง รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุ (ถ้ามี)
3.3.2 พิมพ์หนังสือตามข้อ 2.4 ถึง 2.5 เพื่อกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน กรณี
ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ต้องมีการลงลายมือชื่อของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่เอกสารด้วย
* ควรลงลายมือชื่อบนเอกสารที่เป็นกระดาษเพื่อให้สามารถอ่านหรือเห็นข้อมูลทั้งหมดได้
อย่างชัดเจน
* ไม่แนะนำให้ใช้การลงลายมือชื่อผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการรายงานตัว เข้าเป็น
นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและดับบัณฑิตศึกษา)
3.3.3 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามข้อ 2.6 ให้ ทำสำเนา หรือกรอกข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง หรือรับรองข้อมูล แล้วแต่กรณี
3.3.4 หลักฐานใดที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ทำสำเนาฉบับแปลเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3.3.5 ถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารตามข้อ 3.3 เป็นไฟล์ประเภท pdf หรือ jpg ให้ขนาดของไฟล์ไม่
เกิน 2 megabytes (MB) แล้วนำเข้า (Upload) ไฟล์เอกสารทัง้ หมดเข้าระบบรายงานตัว

3.4 รูปถ่ายนักศึกษา
คำแนะนำการเตรียมรูปถ่ายทีใ่ ช้เพื่อการรายงานตัว มี 2 ส่วน คือการแนะนำการแต่งกายและการเตรียม
รูปถ่าย มีดังนี้
3.4.1 คำแนะนำด้านการแต่งกาย
การแต่งกายสามารถใช้ชุดนักศึกษา หรือเชิ๊ตสีขาว ไม่บังคับการติดกระดุมเครื่องหมายสถาบันฯ
หรือเน็คไทล์สถาบันฯ เนื่องจากนักศึกษาอาจยังไม่มีเครื่องแบบทีไ่ ม่ครบถ้วนเต็มรูปแบบ โดยมีคำแนะนำการ
ถ่ายรูปดังต่อไปนี้

3.4.2 การเตรียมรูปถ่ายสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี
3.4.2.1 กรณีมีรูปถ่าย Upload File

3.4.2.2 กรณีใช้การถ่ายรูปผ่านระบบการรายงานตัวออนไลน์
หากไม่มี file รูปถ่าย นักศึกษาสามารถใช้เมนูการถ่ายรูปผ่านระบบการรายงานตัวแบบ
ออนไลน์ได้โดยตรง โดยต้องเป็นการใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องพร้อมใช้งาน เช่นคอมพิวเตอร์ หรือ
มือถือ (ดำเนินการได้เฉพาะช่วงที่เปิดให้รายงานตัวเท่านั้น)
3.5 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลและการอัพโหลดเอกสาร ก่อนกดปุ่มเพื่อทำการยืนยันการ
รายงานตัว
3.6 หลังจากยืนยันการรายงานตัวแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร ให้ผู้รายงานตัวเข้ามา
ตรวจสอบผลการรายงานตั ว ในระบบอี ก ครั้ ง ภายใน 5 วั น ทำการ นั บ แต่ วั น ที่ ได้ ยื น ยั น การรายงานตั ว หากมี
ข้อผิดพลาดหรือเอกสารไม่ถูกต้อง จะต้องมีการแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดก่อน จึงเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการ
รายงานตัว

