CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC VÀ DỰ THI TOEIC
KHÓA NGÀY: .......... /............./201...
 Học
Buổi học:

 Thi

 T2/4/6 (ca sáng/ chiều / tối)
 T3/5/7 (ca sáng/ chiều / tối)
 T7&CN (ca sáng/ chiều / tối)

SBD:

Tên tôi là :............................................................................ Giới tính: ................................
Ngày sinh: ............................................................................ Dân tộc: .................................
Nơi sinh: ................................................................................................................................
Quê quán: ...............................................................................................................................
Số CMND:.........................ngày cấp:......................nơi cấp:...................................................
Lớp: ..………………….… MSSV: ……………….……...... Email:......………………......
Khoa : ……………………………………………………………………………………….
Địa chỉ liện hệ: .......................................................................................................................
Điện thoại: ..............................................................................................................................
Facebook/Zalo: .....................................................................................................................
Bình Thuận, ngày ……tháng…….năm.....

Người đăng ký dự kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI
1/ Thí sinh điền thông tin đầy đủ vào theo mẫu ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI.
2/ Nộp 2 tấm hình, khổ 3x4 (chuẩn Quốc tế).
3/ 1 CMND (photo).
4/ Nộp lệ phí dự thi (tại VP TTPTNNL Trường Đại học Phan Thiết).
+ Lệ phí thi của sinh viên Đại học Phan Thiết: 500.000 VNĐ
+ Lệ phí thi của học viên ngoài :

600.000 VNĐ

5/ Ngày thi, các SV phải mang theo CMND bản gốc và thẻ sinh viên để làm thủ tục vào Phòng thi (Nếu không có,
sẽ không được thi và mất lệ phí thi).
6/ Thời hạn đăng ký dự thi đến hết ngày

/

/201...

LƯU Ý: Thí sinh khi nộp lệ phí thi phải nộp đầy đủ hồ sơ tại VP để thực hiện đúng thủ tục thi, nếu sinh viên
nào không làm hồ sơ hoặc hồ sơ không đầy đủ sẽ không được thi và xem như mất phí dự thi.
 ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Trung tâm phát triển nguồn nhân lực Trường ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
225 Nguyễn Thông – Phú Hài - Phan Thiết – Điện thoại: 025 26 289 888
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