ิ ธิใ์ นระบบ TCAS รอบที่ 1 ประจําปี การศก
ึ ษา 2564
รายละเอียดสําหร ับผูย
้ น
ื ย ันสท
ิ ธิ์
การรายงานต ัวยืนย ันสท
ื่ อยูใ่ นรายชือ
่ ผู ้ยืนยันสิทธิใ์ นระบบ TCAS รอบที่ 1 ดังกล่าว ยืน
ให ้ผู ้สมัครทีม
่ ช
ี อ
่ ความจํานงตอบรับและรายงาน
ตัวยืนยันสิทธิโ์ ดย
1) ผู ้สมัครสามารถเข ้าสูร่ ะบบยืนยันสิทธิผ
์ า่ น Google Form ได ้บนเว็บไซต์
http://www.commde.com/admissions ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.
2) อัพโหลดสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร ้อมลายเซ็นบนสําเนาดังกล่าว
3) อัพโหลดหลักฐานการชําระค่ายืนยันสิทธิผ
์ า่ นระบบออนไลน์
4) กรอกข ้อมูลตามทีก
่ ําหนดในระบบ
ิ ธิ์
การชําระค่ายืนย ันสท
ิ ชาวไทย
นิสต

56,000 บาท

ิ ชาวต่างประเทศ
นิสต

80,000 บาท

โดยโอนเงินเข ้าบัญชี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จําก ัด (มหาชน)
ตามแบบฟอร์มการโอนเงินสําหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
(หลักสูตรนานาชาติ) ตัง้ แต่ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการโอนเงินได้ทเี่ ว็บไซต์ www.commde.com
้ >>
หรือ ตาม link ด้านล่างนี>
https://cms.commde.com/wp-content/uploads/2019/02/Payment-Form.pdf
ิ ’ ให ้ผู ้สมัครกรอกเลขประจําตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง
ในส่วนของ ‘รหัสนิสต
ิ ธิใ์ นระบบ TCAS รอบที่ 1 ทําการชําระค่ายืนย ันสท
ิ ธิใ์ ห้เรียบร้อยก่อนทําการรายงาน
(ให้ผย
ู้ น
ื ย ันสท
ิ ธิผ
ต ัวยืนย ันสท
์ า
่ นระบบออนไลน์)
*นอกจากนีห
้ ลักสูตรจะส่ง email ให ้ผู ้สมัคร 1 ฉบับ ขอให ้ผู ้สมัครตรวจสอบรายละเอียดทีแ
่ จ ้งใน email ด ้วย

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

Information for the accepted candidates for academic year 2021
The confirmation procedure
Accepted candidates must confirm their places by following these instructions;
1) Accepted candidates will find the confirmation Google Form link on CommDe’s website:
http://www.commde.com/admissions and this portal is available during 9.00-12.00,
on 1st March 2021.
2) Upload a copy of identification card or passport (with signature).
3) Upload the proof of payment of confirmation fee.
4) Fill the other required information as described in the form.
Paying the confirmation fee
Thai nationality students

THB 56,000

International students

THB 80,000

Pay by transferring with the payment form of The International Program in Communication
Design to ‘The Faculty of Architecture’, Siam Commercial Bank. The payment can be made since
27th February 2021 until 1st March 2021, 12.00.
Please find the payment form link on website www.commde.com or via this link:
https://cms.commde.com/wp-content/uploads/2019/02/Payment-Form.pdf
In the section ‘Student ID.’, please fill in your identification number or passport number instead.
(Accepted candidates must pay the confirmation fee before completeing the
confirmation process.)
*Furthermore, the program will send an email to candidate. Candidate please check the email.

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

