
ประกาศ 
เร่ือง การรับสมัครสอบ CU-TEP ประจ าปี 2562 

Announcement  
Title: CU-TEP Application of Year 2019 

 
ด้ วยศู นย์ ทดสอบทางวิ ช ากา รแห่ งจุ ฬาล งกรณ์มหาวิ ทยาลั ย  และบัณฑิ ต วิ ทย าลั ย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์สอบภูมิภาคภาคใต้) ขอแจ้งประกาศการรับสมัครสอบ ประจ าปี 2562 
และรายละเอียด ดังนี้  
 คร้ังท่ี 1:  

 ระยะเวลาการรับสมัคร:  
รอบเช้า: ตั้งแต่วันท่ี 4 - 13 มีนาคม 2562 หรือจนกว่าที่น่ังจะเต็ม 
รอบบ่าย: วันถัดไปหลังจากการปิดระบบรับสมัครในรอบเช้า 

 วันและเวลาสอบ: วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562  
รอบเช้า: เวลา 08.30 – 11.30 น.  
รอบบ่าย: เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 คร้ังท่ี 2:  
 ระยะเวลาการรับสมัคร:  

รอบเช้า: ตั้งแต่วันท่ี 2 – 11 กันยายน 2562 หรือจนกว่าที่น่ังจะเต็ม 
รอบบ่าย: วันถัดไปหลังจากการปิดระบบรับสมัครในรอบเช้า 

 วันและเวลาสอบ: วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562  
รอบเช้า: เวลา 08.30 – 11.30 น.  
รอบบ่าย: เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 รายละเอียด: 
 จ านวนผู้สมัครที่เปิดรับ: 360 คน ต่อรอบของแต่ละครั้ง 
 สถานที่สอบ: ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ  
 วิธีการสมัคร: สมัครสอบออนไลนไ์ด้ที่ http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC 

 หมายเหตุ 
1. กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม ตดิต่อได้ที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-3717 หรือ 0-2218-3705 Email: cuatc@chula.ac.th, 
tong_486@hotmail.com 

2. หากจ านวนผูส้มัครสอบน้อยกว่า 200 คน/รอบ ขอสงวนสิทธ์ิไม่เปดิสอบ 
3. ผู้สมคัรสอบควรศึกษารายละเอียด และข้อปฏิบัตติ่างๆ ให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ

ในวันเข้าสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ 
4. รายละเอียดหรือระยะเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตาม

สถานการณ ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

25 ธันวาคม 2561 

 
Chulalongkorn University Academic Testing Center (ChulaATC) and the PSU 

Graduate School (the regional examination center) would like to announce the CU-TEP 
application of Year 2019 and details as follows:    

1st Time   
 Application Period:  

1st Round: March 4 - 13, 2019 or full seated 
2nd Round: Next day  after 1st round application closed  

 Test and Time Date: April 27, 2019 
1st Round: 08:30 – 11:30 AM 
2nd Round: 01:00 – 04:00 PM 

2nd Time  
 Application Period:  

1st Round: September 2 – 11, 2019 or full seated 
2nd Round: Next day  after 1st round application closed 

 Test and Time Date: October 26, 2019 
1st Round: 08:30 – 11:30 AM 
2nd Round: 01:00 – 04:00 PM 

 Other details: 
 Maximum Number of Applicants: 360 per a round of each time 
 Test Venue: Conference Hall, PSUICC 
 Application Process:  http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC 

 Remarks: 
1. Any questions, please directly contact ChulaATC  

Tel: 0-2218-3717, 0-2218-3705  Email: cuatc@chula.ac.th, 
tong_486@hotmail.com 

2. Graduate School reserves the right to cancel the exam, if the number of 
applicants is less than required (200 applicants per a round). 

3. Applicants must prudently read the regulations. In case of violation, the 
applicants would not be allowed into the test room. 

4. Detail and timing could be adjustable according to any situation. 
   Graduate School, Prince of Songkla University 

December 25, 2018 
 




