
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ ๔

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๔
__________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจะดําเนินการ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๔
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร

๑.  ตองไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

๒.  เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความ

สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ท่ีมีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

๓.  ไมเปนผูที่ถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสม หรือ

กระทําความผิดตางๆ      
 
๑.  หลักสูตรและจํานวนท่ีเปดรับ

*** สามารถเลือกสมัครได  ๑  หลักสูตรเทานั้น***

ลําดับที่ สาขาวิชา จํานวนที่รับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ป  

๑ เทคโนโลยีการผลิตพืช ๓๐  คน

๒ การจัดการฟารมอยางชาญฉลาด ๒๐  คน

๓ ภูมิทัศนเพื่อส่ิงแวดลอม ๔๐  คน

๔ เทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว ๔๐  คน

๕ นวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง ๑๐  คน

๖ พัฒนาการเกษตร ๕   คน

๗ นิเทศศาสตรเกษตร ๑๐  คน

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร ๔ ป  

๘ การจัดการฟารมอยางชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร

๕   คน

 



 

-  ๒  -

 

๒.  คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขาวิชาดังตอไปนี้
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

-  เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖   แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ

แผนการเรียนอ่ืนที่เรียนวิทยาศาสตรไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต  คณิตศาสตรไมนอยกวา  ๑๐  หนวยกิต  

-  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา  ๒.๐๐  
 

สาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาด 

-  เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือแผนการ

เรียนอ่ืนที่เรียนวิทยาศาสตรไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต  คณิตศาสตรไมนอยกวา  ๑๐  หนวยกิต และ

-  เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป ๓ (ปวช.)  สาขาดังน้ี

สาขาเกษตรกรรม  เกษตรศาสตร  พืชศาสตร  สัตวศาสตร  ประมง  อุตสาหกรรมเกษตร  ชางเกษตร  

ชางกลเกษตร  และธุรกิจเกษตร

-  มีคะแนนเฉล่ียสะสม ไมตํ่ากวา  ๒.๕๐   
 

สาขาวิชาภูมิทัศนเพ่ือสิ่งแวดลอม

-  เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา และ

-  เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป ๓ (ปวช.)

-  มีคะแนนเฉล่ียสะสม ไมตํ่ากวา  ๒.๐๐  
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว   

-  เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โดยเรียน

วิทยาศาสตรไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต  คณิตศาสตรไมนอยกวา  ๑๐  หนวยกิต  และจะตองมีผลการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมตํ่ากวา ๒.๐๐  

-  มีคะแนนเฉล่ียสะสม ไมตํ่ากวา  ๒.๕๐  

 

 



 

-  ๓  -

 

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง 

-  เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖   แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โดยเรียน

วิทยาศาสตรไมนอยกวา ๑๘  หนวยกิต คณิตศาสตรไมนอยกวา  ๑๐ หนวยกิต  

-  มีคะแนนเฉล่ียสะสม ไมตํ่ากวา  ๒.๕๐  
 
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

-  เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และ

แผนการเรียนศิลป-คํานวณ โดยเรียนวิทยาศาสตรไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต คณิตศาสตรไมนอยกวา ๑๐

หนวยกิต และ

-  เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป ๓ (ปวช.) ทุกสาขา  

-  มีคะแนนเฉล่ียสะสม ไมตํ่ากวา  ๒.๕๐  
 
สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร

-  เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร แผนการ

เรียนศิลป-คํานวณ และแผนการเรียนอื่นที่เรียนคณิตศาสตรไมนอยกวา  ๕ หนวยกิต 

-  มีคะแนนเฉล่ียสะสม ไมตํ่ากวา  ๒.๗๕  
 

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา

สาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาด และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

-  เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ในปการศกึษา

๒๕๖๓ และ

-  เปนผูสําเร็จการศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป ๓ (ปวช.)  ในสาขาชางอุตสาหกรรม       

หรือเกษตรกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง โลหะการ เกษตรกรรม เกษตรศาสตร       

พืชศาสตร สัตวศาสตร ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร และธุรกิจเกษตร ในปการศึกษา

๒๕๖๓

-  มีคะแนนเฉล่ียสะสม ไมตํ่ากวา  ๓.๐๐



 

-  ๔  -

 

๓.  กําหนดการรับสมัคร

การดําเนินการ วัน เดือน ป

๑.  การรับสมัครทางอินเทอรเน็ต 

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัคร 

วนัที่ ๓ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วิธีการคัดเลือก

และชองทางการสงเอกสาร https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันที ่๑๑ มิถุนยาน ๒๕๖๔

๓.  นักเรียนสงเอกสารตาม ขอ ๕  และขอ ๗ วันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๔.  สอบสัมภาษณแบบออนไลน วันที ่๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๕.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ

เร่ืองการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันที ่๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๖.  ยืนยันสิทธ์ิและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

**การประกาศผลตางๆ จะแจงใหทราบทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ***
สอบถามระบบการรับสมัคร ไดท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล ๐๒-๓๒๙-๘๐๐๐ ตอ ๓๒๐๓ , ๓๒๐๕

 
๔.  วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเตอรเน็ต ผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัครใน

อัตราคาสมัคร ๕๐๐ บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไปชําระ

เงินคาสมัครได ๒ ชองทาง

๑. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

๒. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐

บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหาก

มีการชําเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/


 

-  ๕  -

 

๕.  เอกสารประกอบการสอบคัดเลือก
หลักฐานที่ตองสงประกอบการพิจารณา  มีดังนี้
-  ใบสมัครพรอมติดรูปถาย ๑ นิ้ว
-    สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ ปพ.๑) ซึ่งออกโดย                

สถานศึกษาพรอมประทับตราโรงเรียน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
-  สํานาใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งออกโดย

สถานศึกษาพรอมประทับตราโรงเรียน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
-  สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารประกอบการสมัครไมตรงกัน)

พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
-  Portfolio (ถามี)

 
๖.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

    ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก  วิธีการคัดเลือก ชองทางการสงเอกสารหลักฐาน  Video clip

และบทความประกอบการคัดเลือก คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะประกาศใหทราบในวันที่  ๑๑ มิถุนายน

๒๕๖๔  ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
 
๗.  วิธีการคัดเลือก

สอบสัมภาษณแบบออนไลน และดําเนินการคัดเลือกตามวิธีการคัดเลือกเฉพาะของสาขาวิชา  ในวันที่
 ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อเขาเปนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 
วิธีการคัดเลือกเฉพาะสาขาวิชา ใหนักเรียนจัดเตรียมขอมูล  ดังน้ี
 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ใหนักเรียนเขียนบทความในหัวขอ   "ความพรอมที่จะเรียนใน

หลักสูตรน้ี และอนาคตท่ีอยากจะทําในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการผลิตพืช" ความยาวไมเกิน ๑ หนา

กระดาษ A4 
 

-  สาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาด ใหนักเรียนดําเนินการจัดทํา Video Clip แนะนําตัวเอง
และเหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาด  ความยาว  ๓  นาที และ Portfolio 
เปนไฟล  PDF

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/


 

-  ๖  -

 

-   สาขาวิชาภูมิทัศนเพ่ือส่ิงแวดลอม  ใหนักเรียนเขียนบทความในหัวขอ  "เหตุผลที่เลือกเรียนหลักสูตร 
ภูมิทัศนเพ่ือสิ่งแวดลอม"  ความยาวไมเกิน ๑ หนากระดาษ A4
 

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว ใหนักเรียนดําเนินการจัดทํา Video clip

 ความยาวไมเกิน ๕ นาที  โดยมีหัวขอท่ีจะตองกลาวถึง ดังนี้

๑.  แนะนําตัว ชื่อ นามสกุล โรงเรียนและครอบครัว

๒.  ผลการเรียน (แผนการเรียน คะแนนเฉล่ียสะสม ๖ ภาคการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมผลการเรียนรู

กลุมสาระคณิตศาสตร) กิจกรรมทางวิชาการท่ีเคยเขารวม และรางวัล (ถามี)

๓.  รูจักหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว และวิทยาศาสตรเนื้อสัตวไดอยางไร และเหตุผลที่เลือก

๔.  นักเรียนท่ีครอบครัวทําเกษตรกรรม ใหอธิบายลักษณะการทําการเกษตรของครอบครัวมาดวย

๕.  นักเรียนอาจใหบุคคลอางอิง (ถามี) กลาวแนะนํา ใชเวลาไมเกิน ๒ นาที
 

-  สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง  ใหนักเรียนดําเนินการจัดทํา
Video Clip ความยาวประมาณ ๕ นาที โดยมีเนื้อหา ดังตอไปนี ้

๑.  แนะนํา ชื่อ - นามสกุล และโรงเรียน  
๒.  ผลการเรียน แผนการเรียน และกิจกรรม
๓.  เหตุผลท่ีเลือกหลักสูตรนวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง
๔.  นักเรียนท่ีครอบครัวทําเกษตรกรรมใหอธิบายลักษณะการทําเกษตรกรรมของครอบครัว

 
-  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร  สอบสัมภาษณ แบบออนไลน ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

 

 



 

-  ๗  -

 

-  สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร  วิธีการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนน  ๒  สวน คือ
๑.  การสัมภาษณออนไลนโดยคณาจารยสาขาวิชา  ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ -

๑๒.๐๐ น.
๒.  การสง Video Clip และ Portfolio มาใหกรรมการพิจารณาลวงหนากอนวันสัมภาษณ 

(ชองทางจะประกาศใหทราบอีกครั้งหนึ่ง)
     ๒.๑  Video Clip แนะนําตนเองแบบส้ันกระชับและสรางสรรค ความยาวไมเกิน  ๒ นาที

ไมจํากัดรูปแบบ
     ๒.๒  Portfolio ในรูปแบบ PDF นําเสนอผลงานหรือกิจกรรมทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน

รวมท้ังงานอดิเรก โดยเนนเฉพาะที่เกี่ยวของหรือแสดงใหเห็นถึงความสนใจหรือทักษะพื้นฐานของนักเรียนที่จะ
เอ้ือตอการเรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร อาจทําลิงคเชื่อมโยงไปยังชิ้นงานที่อยูใน Youtube / Google
Drive โดยใน Portfolio หากบรรยายแนวคิดในการออกแบบหรือผลิตงานช้ินนั้น ๆ จะดีมาก
 

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา
 

-   สาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาด และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ   ใหนักเรียน
ดําเนินการจัดทํา Video Clip แนะนําตัวเอง และเหตุผลท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาด
และวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ  ความยาว  ๓  นาที  และ Portfolio เปนไฟล  PDF
 
 

ผลการคัดเลือกและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนสิทธ์ิช้ีขาด
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 



 

-  ๘  -

 

๘.  การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมี

สิทธ์ิเขาศึกษาโดยการเขาระบบพิมพใบชําระเงินยืนยันสิทธิ์ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 
และชําระเงินยีนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่องการจายเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อยืนยันการเขาศึกษา หากไม

ดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ต และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว

แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือนยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว  เมื่อเขาศึกษาใน

สถาบันฯ จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก 

โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น
 

๙.  การตัดสิทธ์ิ

๙.๑  ผูท่ีไมสงเอกสารหลักฐาน และขอมูลประกอบการคัดเลือกตามวัน เวลาที่กําหนดจะถือวา

สละสิทธ์ิ

๙.๒  ผูท่ีผานการคัดเลือกตองไมเปนผูใชสิทธิ์ Clearing House กับสมาคมอธิการบดีแหง

ประเทศไทย (ทปอ.)

๙.๓  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต  และไมชําระเงิน

ยืนยันสิทธ์ิเพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๙.๔  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ จะถูกตัดสิทธ์ิในการเขาศึกษาตอ

 

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/


 

-  ๙  -

 

๑๐. คาธรรมเนียมการศึกษา
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย  และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ
ท้ังสิ้น

 

สาขาวิชา คาธรรมเนียมการศึกษา

-  เทคโนโลยีการผลิตพืช 

-  เทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว

-  นวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง

-  พัฒนาการเกษตร

๑๘,๐๐๐ บาท / ภาคการศึกษา

-  การจัดการฟารมอยางชาญฉลาด

-  ภูมิทัศนเพ่ือสิ่งแวดลอม

-  นิเทศศาสตรเกษตร

๒๕,๐๐๐ บาท / ภาคการศึกษา

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา

- การจัดการฟารมอยางชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร

 

 

๔๐,๐๐๐ บาท / ภาคการศึกษา

 

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ
๓๑  พ.ค.  ๖๔ เวลา  ๑๔:๔๖:๑๕  Non-PKI Server Sign-LN
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