
ประกาศ 
เร่ือง การรับสมัครสอบ CU-TEP คร้ังที่ 1 ประจำป ี2563 

Announcement  
Title: 1st Round CU-TEP Application of Year 2020 

 
ด้วยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์สอบภูมิภาคภาคใต้) ขอแจ้งประกาศการรับสมัครสอบ ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2563 และรายละเอียด ดังนี้  
 คร้ังที่ 1: วันและเวลาสอบ: วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563  

รอบเช้า: เวลา 08.30 – 11.30 น.  
ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2563 
รอบบ่าย: เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ 14 – 19 กรกฎาคม 2563 

  
 รายละเอียด: 

▪ สถานที่สอบ: ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

▪ จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ: 200 คน ต่อรอบ 
▪ วิธีการสมัคร: สมัครสอบออนไลน์ไดท้ี่ 

http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC 
 หมายเหตุ 

1. กรณมีีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์ทดสอบทางวชิาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โทรศพัท์ 0-2218-3704-6  

      Email: cuatc@chula.ac.th, tong_486@hotmail.com 
2. หากจำนวนผู้สมัครสอบน้อยกวา่ 200 คน/รอบ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอบ 
3. ผู้สมัครสอบควรศึกษารายละเอียด และข้อปฏิบัติตา่งๆ ให้ครบถ้วน หากฝ่าฝนืข้อ

ปฏิบัติในวนัเข้าสอบ จะไมไ่ด้รับอนุญาตให้เข้าสอบไม่วา่กรณีใด ๆ 
4. เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค COVID-19 และส่งเสริมสุขอนามัย บัณฑิตวิทยาลยัขอ

ความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกนัโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่าง
เคร่งครัด 

5. รายละเอียดหรือระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

30 มิถุนายน 2563 

 
Chulalongkorn University Academic Testing Center (ChulaATC) and the PSU 

Graduate School (the regional examination center) would like to announce the 1st 
Round CU-TEP application of Year 2020 and details as follows:    

1st Time: Test and Time Date: August 1, 2020 
1st Round: 08:30 – 11:30 AM 
Application Period: July 9 - 13, 2020 
2nd Round: 01:00 – 04:00 PM 
Application Period: July 14 - 19, 2020 

 
 Other details: 

▪ Test Venue: Conference Hall, PSUICC, Hat Yai Campus 
▪ Maximum Number of Applicants: 200 per a round  
▪ Application Process:  http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC 

  
 
Remarks: 

1. Any questions, please directly contact ChulaATC  
Tel: 0-2218-3704-6   
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. In order to prevent the spread of the germs COVID-19 and to promote 
hygiene, the Graduate School asks for cooperation that all test takers must strictly 
conducted according to the official Thai government's official statements. 

5. Detail and timing could be adjustable according to any situation. 
 

   Graduate School, Prince of Songkla University 
June 30, 2020 

 




