ิ ธิใ์ นระบบ TCAS รอบที่ 1 ประจําปี การศก
ึ ษา 2565
รายละเอียดสําหร ับผูย
้ น
ื ย ันสท
ิ ธิ์
การรายงานต ัวยืนย ันสท
ื่ อยูใ่ นรายชือ
่ ผู ้ยืนยันสิทธิใ์ นระบบ TCAS รอบที่ 1 ดังกล่าว ยืน
ให ้ผู ้สมัครทีม
่ ช
ี อ
่ ความจํานงตอบรับและรายงานตัว
ยืนยันสิทธิโ์ ดย
1) ผู ้สมัครสามารถเข ้าสูร่ ะบบยืนยันสิทธิผ
์ า่ น Google Form ได ้บนเว็บไซต์
http://www.commde.com/admissions ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือ Mobile
ิ รไทย จําก ัด (มหาชน) เลขทีบ
banking ได ้ที่ ธนาคารกสก
่ ัญชี 041-8-23379-6
ตัง้ แต่ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 11.30 น.
ิ ธิใ์ นระบบ TCAS รอบที่ 1 ทําการชําระค่ายืนย ันสท
ิ ธิใ์ ห้เรียบร้อยก่อนทําการรายงานต ัว
(ให้ผย
ู้ น
ื ย ันสท
ิ ธิผ
ยืนย ันสท
์ า
่ นระบบออนไลน์)

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 2022
The confirmation procedure
Accepted candidates must confirm their places by following these instructions;
1) Accepted candidates must find the confirmation Google Form link on website:
http://www.commde.com/admissions during 9.00-12.00, on 14th February 2022.
2) Upload a copy of identification card or passport with signature.
3) Upload the proof of payment of confirmation fee.
4) Fill the 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 via mobile banking to ‘The Faculty of Architecture, Chulalongkorn University’,
Kasikorn Bank; account number 041-8-23379-6
From February 11, 2022 to February 14, 2022 before 11:30 a.m.

(Accepted candidates must pay the confirmation fee before submitting the
confirmation process.)

The International Programme in Communication Design, Department of Industrial Design
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
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