
ประกาศ 
เร่ือง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร และจัดสอบ CU-TEP ประจำปี 2564  

Announcement  
Title: Change of CU-TEP Testing schedule Year 2021 

 
ตามทีไ่ด้ประกาศรับสมัครสอบ CU-TEP ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว นั้น เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบาง

ประการ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร ครั้งท่ี 1 และกำหนดการรับสมัคร/สอบ ครั้งท่ี 2 ดังนี้  
 คร้ังท่ี 1: วันและเวลาสอบ: วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564  

รอบเช้า: เวลา 08.30 – 11.30 น.  
ระยะเวลาการรับสมัคร: วันท่ี 5 – 9 เมษายน 2564 

 คร้ังท่ี 2: วันและเวลาสอบ: วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564  
รอบเช้า: เวลา 08.30 – 11.30 น.  
ระยะเวลาการรับสมัคร: วันท่ี 10 – 14 กันยายน 2564 
รอบบ่าย: เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ระยะเวลาการรับสมัคร: วันท่ี 17 – 21 กันยายน 2564 

 รายละเอียด: 
▪ สถานที่สอบ: ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช

สมบัตคิรบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
▪ จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ: 238 คน ต่อรอบ 
▪ วิธีการสมัคร: สมัครสอบออนไลนไ์ด้ที่ https://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC/ 

 หมายเหตุ 
1. กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม ตดิต่อได้ที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-3704-6  
      Email: cuatc@chula.ac.th, tong_486@hotmail.com 
2. หากจำนวนผูส้มัครสอบน้อยกว่า 200 คน/รอบ ขอสงวนสิทธิไ์ม่เปดิสอบ 
3. ผู้สมคัรสอบควรศึกษารายละเอียด และข้อปฏิบัตติ่างๆ ให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติใน

วันเข้าสอบ จะไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ 
4. เพื่อป้องกันการแพร่เช้ือโรค COVID-19 และส่งเสรมิสุขอนามยั บัณฑิตวิทยาลยัขอความ

ร่วมมือให้ผูเ้ข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามทีท่างราชการกำหนดอย่างเคร่งครดั 
5. รายละเอียดหรือระยะเวลา เช่น ระยะเวลาการรับสมัคร/จัดสอบ เปน็ต้น อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสถานการณ์ ข้อกำหนดของศูนย์ทดสอบทางวิชาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และบณัฑติวิทยาลัย 
  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 มีนาคม 2564 

According to the application announcement of CU-TEP Testing Year 2021, due to 
some inconvenience, we would like to change the CU-TEP Testing schedule Year 2021.  

1st Time: Test and Time Date: April 24, 2021 
1st Round: 08:30 – 11:30 AM 
Application Period: April 5 - 9, 2021 

2nd Time: Test and Time Date: October 9, 2021 
1st Round: 08:30 – 11:30 AM 
Application Period: September 10 - 14, 2021 
2nd Round: 01:00 – 04:00 PM 
Application Period: September 17 - 21, 2021 

 Other details: 
▪ Test Venue: Conference Hall, PSUICC, Hat Yai Campus 
▪ Maximum Number of Applicants: 238 per a round  
▪ Application Process:  

https://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC/?mod=welcome&op=&lang=en 
 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 such as application period, testing schedule etc could 
be adjustable according to any situation, conditions of ChulaATC and Graduate School. 

 
 Graduate School Prince of Songkla University 

March 2021 
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