Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐHNL TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------------------------

----------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẦU RA TIẾNG ANH
(Kiêm giấy nộp tiền lệ phí thi)

Ảnh
(3x4)

Số:…….......
/2017/NT

Liên 1: Lưu

Họ và tên (chữ in hoa) :
………………………….............................................................................
MSSV:
………………………….............................................................................
Sinh ngày ........ tháng ......... năm........... Nơi sinh (tên tỉnh hoặc thành phố) :………………................
Lớp:
.......................................... Điện thoại:………………............................................
Ngành/Chuyên ngành:…………......................................... Khoa: ...................................................
Ngày thi: 18-6-2017
Hội đồng thi: ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Lệ phí thi: 50.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ngàn đồng chẵn)
Tôi cam đoan ảnh và các chi tiết trên là đúng.
TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng …….năm 2017
Sinh viên

Nhân viên nhận đăng ký
và nhận đủ tiền lệ phí thi

(ký ghi rõ họ tên)

(ký ghi rõ họ tên)

……………………

……………………

Ghi chú:
- Khi dự thi, sinh viên mang theo Thẻ sinh viên và giấy CMND (Không sử dụng giấy xác nhận của Phòng CTSV)
- Sinh viên theo dõi lịch thi và kết quả thi tại các trang web: (1) Phòng đào tạo http://pdt.hcmuaf.edu.vn và (2) TTNN: http://nlucfs.edu.vn/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐHNL TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------------------------

----------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẦU RA TIẾNG ANH
(Kiêm giấy nộp tiền lệ phí thi)

Số:…….......
/2017/NT

Liên 2: Sinh viên

Họ và tên (chữ in hoa) : …………………………................................................................................................................
MSSV:
…………………………...................................................................................................................
Sinh ngày ........ tháng ......... năm...........
Nơi sinh (tên tỉnh hoặc thành phố) :………………...............................................
Lớp:
.......................................... Điện thoại:……………….............................................................................
Ngành/Chuyên ngành:…………......................................... Khoa: ..................................................................................
Ngày thi: 18-6-2017
Hội đồng thi: ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Lệ phí thi: 50.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ngàn đồng chẵn)
Tôi cam đoan ảnh và các chi tiết trên là đúng.
Nhân viên nhận đăng ký
và nhận đủ tiền lệ phí thi

TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng …….năm 2017
Sinh viên
(ký ghi rõ họ tên)

(ký ghi rõ họ tên)

……………………

……………………

Ghi chú:
- Khi dự thi, sinh viên mang theo Thẻ sinh viên và giấy CMND (Không sử dụng giấy xác nhận của Phòng CTSV)
- Sinh viên theo dõi lịch thi và kết quả thi tại các trang web: (1) Phòng đào tạo http://pdt.hcmuaf.edu.vn và (2) TTNN: http://nlucfs.edu.vn/

