ิ ธิเ์ ข้าศก
ึ ษา ประจาปี การศก
ึ ษา 2563
รายละเอียดสาหร ับผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิเ์ ข้าศก
ึ ษา
การยืนย ันสท
ื่ อยูใ่ นรายชือ
่ ผู ้มีสท
ิ ธิเ์ ข ้าศึกษาดังกล่าว ยืน
ให ้ผู ้สมัครทีม
่ ช
ี อ
่ ความจานงตอบรับและรายงานตัวเข ้าศึกษาพร ้อม
ทัง้ เอกสารการชาระค่ายืนยันสิทธิใ์ นการเข ้าศึกษา ณ สานักงานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
้ 2 อาคารเลิศ อุรัสยะนันทน์ ภาควิชาการ
การออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) สานักงานหลักสูตร ชัน
ออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ในว ันศุกร์ท ี่ 7 กุมภาพ ันธ์ 2563
เวลา 10.00 น. ตรง ทุกคน โดยพร้อมเพรียงก ัน
ิ ธิเ์ ข้าศก
ึ ษา
การชาระค่ายืนย ันสท
ิ ชาวไทย
นิสต
ิ ชาวต่างประเทศ
นิสต

56,000 บาท
80,000 บาท

โดยโอนเงินเข ้าบัญชี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จาก ัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์ม
การโอนเงินสาหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการโอนเงินได้ทเี่ ว็บไซต์ www.commde.com
้ >>
ตาม link ด้านล่างนี>
https://cms.commde.com/wp-content/uploads/2020/02/Pay-in-form-forenrollment.pdf
ิ ธิเ์ ข้าศก
ึ ษาฯทาการชาระค่ายืนย ันสท
ิ ธิใ์ ห้เรียบร้อยก่อนมารายงานต ัวทีห
(ให้ผม
ู้ ส
ี ท
่ ล ักสูตรฯ)
หมายเหตุ:
ิ ธิเ์ ข ้าศึกษา นาหลักฐานการโอนเงินชาระค่ายืนยันสิทธิเ์ ข ้าศึกษาไปยืน
- ให ้ผู ้มีสท
่ ณ สานักงานหลักสูตรฯ
้ 2 อาคารเลิศ อุรัสยะนันทน์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ชัน
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่าง 9.00-12.00 น.

The International Programme in Communication Design, Department of Industrial Design
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
Tel 02 218 4492 Fax 02 218 4492 www.commde.com

Instructions for accepted applicants 2020

All accepted applicants must officially report to confirm their acceptance of their positions
within the programme on Friday 7th February 2020 promptly at 10.00 am at the programme
office 2nd floor, Lert-Urasayanant Building, Department of Industrial Design.
To confirm their positions at CommDe, the accepted applicants must bring their actual national
ID cards or their actual passports along with the bank's pay-in slip for their enrollment fee.
Enrollment fee
56,000 Baht for Thai nationality
80,000 Baht for Non-Thai nationality
The Enrollment fee must be transferred to Siam Commercial Bank only by using the special
pay-in form of Faculty of Architecture, which can be downloaded from this link >>>
https://cms.commde.com/wp-content/uploads/2020/02/Pay-in-form-forenrollment.pdf

Remarks:
- Accepted applicants must hand in a proof of payment at CommDe office 2nd floor,
Lert-Urasayanant Building, Department of Industrial Design, Faculty of Architecture on
February 7, 2020.

The International Programme in Communication Design, Department of Industrial Design
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
Tel 02 218 4492 Fax 02 218 4492 www.commde.com

