
 

 

 

 
รายละเอยีดสําหรบัผูย้นืยนัสทิธิใ์นระบบ TCAS รอบที ่1 ประจําปีการศกึษา 2564 

 
การรายงานตวัยนืยนัสทิธิ ์

ใหผู้ส้มัครทีม่ชี ือ่อยูใ่นรายชือ่ผูย้นืยันสทิธิใ์นระบบ TCAS รอบที ่1 ดังกลา่ว ยืน่ความจํานงตอบรับและรายงาน
ตัวยนืยันสทิธิโ์ดย 

1) ผูส้มัครสามารถเขา้สูร่ะบบยนืยันสทิธิผ์า่น Google Form ไดบ้นเว็บไซต ์
http://www.commde.com/admissions ในวันที ่1 มนีาคม 2564 ระหวา่งเวลา 9.00-12.00 น.  

2) อัพโหลดสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลายเซน็บนสําเนาดังกลา่ว 
3) อัพโหลดหลักฐานการชําระคา่ยนืยันสทิธิผ์า่นระบบออนไลน ์ 
4) กรอกขอ้มลูตามทีก่ําหนดในระบบ 

 
การชําระคา่ยนืยนัสทิธิ ์

นสิติชาวไทย 56,000 บาท 
นสิติชาวตา่งประเทศ  80,000 บาท  

  โดยโอนเงนิเขา้บัญช ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน)  
   ตามแบบฟอรม์การโอนเงนิสําหรับหลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการออกแบบนเิทศศลิป์ 

(หลักสตูรนานาชาต)ิ  ตัง้แตใ่นวันที ่27 กมุภาพันธ ์2564 ถงึ วันที ่1 มนีาคม 2564  กอ่นเวลา 12.00 น.  
 
 
  สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์การโอนเงนิไดท้ีเ่ว็บไซต ์www.commde.com    

หรอื ตาม link ดา้นลา่งนี>้>>   
https://cms.commde.com/wp-content/uploads/2019/02/Payment-Form.pdf       
ในสว่นของ ‘รหัสนสิติ’ ใหผู้ส้มัครกรอกเลขประจําตัวประชาชน หรอื เลขหนังสอืเดนิทาง 
 
(ใหผู้ย้นืยนัสทิธิใ์นระบบ TCAS รอบที ่1 ทําการชําระคา่ยนืยนัสทิธิใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นทําการรายงาน
ตวัยนืยนัสทิธิผ์า่นระบบออนไลน)์ 
 

*นอกจากนีห้ลักสตูรจะสง่ email ใหผู้ส้มัคร 1 ฉบับ ขอใหผู้ส้มัครตรวจสอบรายละเอยีดทีแ่จง้ใน email ดว้ย 
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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 
 

http://www.commde.com/admissions
http://www.commde.com/
https://cms.commde.com/wp-content/uploads/2019/02/Payment-Form.pdf

