
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี รอบที่ ๔ แบบรับตรงอิสระ

คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕
__________________________________________________________

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กําหนดดําเนิน
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 แบบรับตรงอิสระ คัดเลือกโดย
พิจารณาจากนักเรียนรับตรงอิสระ ประจําปการศึกษา 2565 จํานวน 2 หลักสูตร รายละเอียดดังน้ี

 
1. หลักสูตรและจํานวนท่ีเปดรับ 

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) หลักสูตร 4 ป

1.1.1 แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม            จํานวนรับ 5 คน 

1.1.2 แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม จํานวนรับ 5 คน 

1.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) หลักสูตร 4 ป                    จํานวนรับ 10 คน 

สถานท่ีเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร
 

2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) หลักสูตร 4 ป 

 - แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

 - แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม 

 2.1.1 เปนผูเลื่อมใสและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปน
พระประมุข 

2.1.2 สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2544

2.1.3 แผนการเรียนที่รับ 

2.1.3.1 แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ผูสมัครตองศึกษาในแผนการเรียน
วิทย-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป-คํานวณ เทาน้ัน (โดยเรียนวิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา 9 หนวยกิต)

2.1.3.2 แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม รับทุกแผนการเรียน



-  ๒  -

2.1.4 พิจารณารับผูสมัครที่มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงการมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางวิชาการ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ อยางโดดเดน เชนมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา/ศิลป
วัฒนธรรม/เทคโนโลยี/ธุรกิจ/ภาษา หรืออื่นๆ ตัวอยางเชนเปนทายาทธุรกิจที่ดําเนินรับชวงกิจการตอจากรุนสู
รุน และหรือมีผลงาน/ประสบการณการประกอบธุรกิจของตนเองที่ประสบความสําเร็จ โดยผูสมัครตองแสดง
หลักฐานประกอบ และ/หรือมีความสามารถโดดเดนดานภาษาตางประเทศ (อังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ)โดย มี
คะแนนสอบภาษามาตรฐาน เชน TOEFL, IELTS, TOEIC, CUTEP หรืออื่นๆ สําหรับภาษาอังกฤษ JLPTสําห
รับภาษาญี่ปุน HSK สําหรับภาษาจีน TOPIK สําหรับภาษาเกาหลี เปนตน โดยสงหลักฐานใหทางหลักสูตร
พิจารณา โดยผูสมัครตองระบุประเภทของการสอบและคะแนนที่ตนเองได (คะแนนสอบของผูสมัคร ไมกําหนด
วันหมดอายุ) ในชองความสามารถทางภาษาในแบบฟอรมการสมัครและตองสงหลักฐานคะแนนการสอบมา
พรอมกับ Portfolio ดวย

 2.1.5 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา

2.1.6  เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน
เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุก
ประการ

 
2.1.7 เปนผูที่ไมเคยถูกใหออกจากสถานศึกษาใดเพราะความประพฤติไมเหมาะสม หรือ

กระทําความผิดตาง ๆ
 

2.1.8 ตองเปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกกฎหมาย 

2.1.9 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัด
เลือกทุกประเภท 

2.1.10 ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันฯ โดยมีภาระหน้ีสินผูกพันกับ
สถาบันฯ มากอน

 
2.1.11 ไมเปนผูตองคดีอาญาหรืออยูในระหวางการดําเนินคดีอาญาใด ๆ

2.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) หลักสูตร 4 ป 

 
2.2.1 สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2544 

2.2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.00 ข้ึนไป โดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 6 ภาค
การศึกษาและศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนศิลป – คํานวณ เทานั้น 

2.2.3 คะแนน GAT, PAT 1 คณิตศาสตร (ถามี) จะพิจารณาเปนพิเศษ โดยสามารถยื่นผล
คะแนนไดโดยไมมีกําหนดคะแนนขั้นตํ่า 

2.2.4 มีแฟมสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ การเขา
รวมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลท่ีไดรับ โดยมีความหนาไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 และรวบรวมผลงานตั้งแต
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ข้ึนไป (มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) 

2.2.5 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

2.2.6 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา 



-  ๓  -

2.2.7 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน
เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุก
ประการ

 
2.2.8 เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสม

หรือกระทําความผิดตาง ๆ 

2.2.9 ตองเปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกกฎหมาย 

2.2.10 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัด
เลือกทุกประเภท

2.2.11 ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหน้ีสินผูกพันกับสถาบัน 
 

3. กําหนดการรับสมัคร
 

กําหนดการ วัน/เดือน/ป
- รับสมัคร ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  ต้ังแตวันที่ ๒๕ – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

- ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร ต้ังแตวันที่ ๒๕ – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 

- ผูสมัครสงเอกสารประกอบการพิจารณา ต้ังแตวันที่ ๒๕ – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 - ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ

ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

- สอบสัมภาษณ - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 ไมมีการสอบสัมภาษณ (พิจารณาผลจากเอกสาร

ประกอบ ขอ 4)
 - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ
 มีการสอบสัมภาษณแบบออนไลน

 วันที่ 2 มิถุนายน 2564
-ประกาศรายช่ือผูผานการสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษา
ทาง  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565

-นักศึกษาเขายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที ่ 8 - 9 มิถุนายน 2565

- ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาศึกษา

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

วันที่ 22  มิถุนายน 2565

- รายงานตัวผูมีสิทธิเขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิเพ่ือเขาศึกษาใน
สถาบันฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  

วันที่ 23 - 24  มิถุนายน 2565

 



-  ๔  -

4. เอกสารสารประกอบการพิจารณา และหลักฐานท่ีใชในการเขาสอบสัมภาษณ 

4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) หลักสูตร 4 ป

- แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

- แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม 

4.1.1 แฟมสะสมผลงาน Portfolio เปนเอกสารที่แสดงตัวตน ความรู ความสามารถ
ทักษะ การเขารวมกิจกรรมตลอดจนรางวัลที่ไดรับ ท่ีมีความสอดคลองกับสาขาวิชาที่สมัคร โดยเอกสารที่จัด
สงไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 (ไมรวมปก และสารบัญ) โดยจัดเตรียมเปนไฟลในรูปแบบ PDF โดยตั้งชื่อ
ไฟลเปน เลขท่ีผูสมัคร-ชื่อ นามสกุล-PORT 

 4.1.2 สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (6 ภาคการ
ศึกษา) โดยจัดเตรียมเปนไฟลในรูปแบบ PDF โดยตั้งช่ือไฟลเปน เลขที่ผูสมัคร-ชื่อ นามสกุล—TRAN (ตอง
เห็นผลการเรียนชัดเจน ท้ัง 2 หนา) 

4.1.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) ในรูปแบบ PDF
โดยตั้งชื่อไฟลเปน เลขที่ผูสมัคร-ชื่อ นามสกุล—ID

4.1.4 คลิปวีดีโอแนะนําตัวเอง โดยตั้งชื่อไฟลเปน เลขที่ผูสมัคร-ชื่อ นามสกุล-VDO
(upload ใน youtube ตั้งคาเปนสาธารณะ และบันทึกลิงค) ความยาวไมเกิน 3 นาที โดยตองประกอบ
ดวย 

- การอธิบายถึงความสามารถพิเศษที่โดดเดนของผูสมัครเชน ทางดานกีฬา/ศิลป
วัฒนธรรม/เทคโนโลยี/ธุรกิจ/ภาษา หรืออื่นๆ ที่สอดคลองกับหลักฐานประกอบในการสงเอกสารแฟมสะสม
ผลงาน Portfolio

 
- แรงจูงใจท่ีจะศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจและความเขาใจของผูสมัคร และ

ประโยชน/ ความคาดหวังในการใชความรูภายหลังสําเร็จการศึกษา
 

4.1.5 ความสามารถดานภาษาตางประเทศ (อังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ) (ถามี) โดยรวมทุก
คะแนนสอบเปนไฟลเดียวกัน และจัดเตรียมเปนไฟลในรูปแบบ PDF โดยตั้งชื่อไฟลเปน หมายเลขผูสมัคร-
LANG



-  ๕  -

ผูสมัครตองจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามขอ 4.1.1-4.1.4 จึงจะมีสิทธิไดรับพิจารณาเปนผู
มีสิทธิ Clearing house โดยตองสงหลักฐานผานระบบ Google Drive    

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKGFYOcAZ8sGT9gRqqumSEnfCZsYn6Og
77eSs71mAM-ABtEg/viewform   

 

 *ตั้งแต วันที่ ๒๕-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ภายในเวลา 16.00 น.*

 

 

4.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) หลักสูตร 4 ป 

4.2.1 ใบสมัครที่ดาวนโหลดผาน www.reg.kmitl.ac.th  

4.2.2 แฟมสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ การเขารวม
กิจกรรม ตลอดจนรางวัลท่ีไดรับ โดยมีความหนาไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 และรวบรวมผลงานตั้งแตชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ข้ึนไป (มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) 

4.2.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 6 ภาค
การศึกษา) 

4.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)

4.2.5 ผลคะแนน GAT, PAT 1 คณิตศาสตร (ถามี) โดยสามารถยื่นผลคะแนนไดโดยไมมี
กําหนดคะแนนขั้นตํ่า
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 ผูสมัครจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามขอ 4.2.1-4.2.5 

กอนประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

ผานระบบ Google Drive ตั้งแตวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565  

ภายในเวลา 15.00 น.

โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังตอไปนี้  

1. ผูสมัครตอง Save File เอกสารประกอบการพิจารณา ตามขอ 4.1.1 – 4.1.5 รวมเปนไฟล PDF

2. ตั้งชื่อไฟลเปน "TCAS 4 econkbs ตามดวย ช่ือ นามสกุลและเลขที่ผูสมัคร"

3. ผูสมัคร Scan QR Code หรือ ลิงก ดานลาง เพ่ือนําเอกสารสงเขา Google drive

หมายเหต ุหากผูสมัครจัดสงเอกสารเกิน วัน -เวลาที่กําหนด จะตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเขาสัมภาษณ

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHVOZLEjYWrdzGv3DWXo2DolY7_

rFkoiOf3D4m1NEnhhKHUw/viewform?usp=sf_link

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHVOZLEjYWrdzGv3DWXo2DolY7_rFkoiOf3D4m1NEnhhKHUw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHVOZLEjYWrdzGv3DWXo2DolY7_rFkoiOf3D4m1NEnhhKHUw/viewform?usp=sf_link
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5. วิธีการรับสมัคร 

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

อัตราคาสมัคร 500 บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไป

ชําระเงินคาสมัครได 2 ชองทาง
          ๑. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

         ๒. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม 

(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชํา

เงินดวยวิธีอ่ืน ๆ)

6. วิธีการคัดเลือก 

6.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) หลักสูตร 4 ป 

6.1.1 เอกสารประกอบการพิจารณากอนประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ ขอ 4
(4.1.1-4.1.5) 

6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565) หลักสูตร 4 ป 

 6.2.1 พิจารณาจากการสัมภาษณ เกรดเฉล่ีย(GPA) และ/หรือเอกสารประกอบอื่นๆ

 

 

***ท้ังนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุดและเปนสิทธ์ิช้ีขาด

ของ คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง***
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๗. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ผูท่ีผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2565 เทานั้น หากไมดําเนินการตามเวลาที่กําหนดถือวาสละ
สิทธ์ิ 

 

๘. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
ทาง www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อ
เขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาท่ีสถาบัน กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธ์ิ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันการเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ
แลว แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา
เงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาน้ัน 

๙. การตัดสิทธ์ิ
 9.1 ผูที่ไมสงเอกสารประกอบการพิจารณาและไมเขาสัมภาษณตามเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

9.2 ผูที่ไมรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเปนนักศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามวัน เวลาที่

กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

9.3 ผูที่ผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของสถาบันฯ แลว หากยังไมสําเร็จการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษา ปที่ 6 ในปการศึกษานั้น ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ

9.4 ผูที่ไดรับการตรวจสอบแลวพบวา มีคุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศ ขอ 2.
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10. คาธรรมเนียมการศึกษา 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในคณะบริหารธุรกิจ ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายภาคการ
ศึกษาละ 20,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

 

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะบริหารธุรกิจ เปนสิทธ์ิช้ีขาด
 ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
๒๔  พ.ค.  ๖๕ เวลา  ๐๐:๔๙:๒๓  Non-PKI Server Sign-LN
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