รายละเอี ยดโครงการ
โครงการ บริก ารจัดสอบวัดความรู้ภ าษาอังกฤษ TOEIC ครั้งที่ 1 ปีก ารศึก ษา 2561
************************************
กลุ่มเป้าหมาย:
นัก ศึก ษา บุค ลากรภายในมหาวิท ยาลัย และบุคคลภายนอกทีส่ นใจ
ระยะเวลา และสถานที่:
เวลา 9.00-11.30 น. (ลงทะเบียน 8.00-8.30 น.)
ณ ห้อ งสิร ริ าชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมริ าชภัฏ มหาวิท ยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อัตราค่าสมัคร:
- นัก ศึกษา 900 บาท
- บุค ลากร 1,200 บาท
- บุค คลภายนอก 1,700 บาท (ไม่ร วมค่าจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย ์ 50 บาท ช าระ ณ วัน ที่จ ัดสอบ
โดยชาระกับเจ้าหน้าทีข่ องทางศูน ย์สอบ)
ขั้น ตอนการสมัคร:
สมัค รด้วยตนเองพร้อมชาระเงินทีศ่ นู ย์ภาษา ชั้น 3
อาคาร ICIT มหาวิท ยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และแนบเอกสารในการสมัครให้ครบถ้วน
หลัก ฐานที่ใช้ในการสมัคร:
1. นัก ศึกษา แนบสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
2. บุค ลากร มรอ. แนบสาเนาบัตรประชาชน และสาเนาบัตรประจ าตัวบุคลากร มรอ. อย่างละ 1 ฉบับ
4. บุค คลภายนอก แนบสาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
หลัก ฐานที่ผู้สอบต้องแสดงก่อนเข้าห้อ งสอบ
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดิน ทาง (Passport) หรือ ใบขับขี่อเิ ล็กทรอนิก ส์ ตัว จริงทีย่ งั ไม่
หมดอายุ
2. บัตรประจาตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจาตัวพนัก งาน หรือ บัตรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ตัว จริงที่ยงั ไม่
หมดอายุแ ละข้อมูลในบัตรครบถ้วน
หมายเหตุ:
1) เอกสารทุก อย่างที่นามายืน่ ต้อ งเป็น ตัวจริงทีไ่ ม่หมดอายุ
2) วัน เวลา และสถานที่ อาจมีก ารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการเปลีย่ นแปลงทาง
โครงการจะแจ้งให้ทราบทันที
3) หากผู้สอบไม่ปฏิบัตติ ามระเบียบการและข้อ ปฏิบัตใิ นการจัดสอบ ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิไ์ ม่
อนุญ าตให้ผสู้ อบท่านนัน้ ทาการสอบ และ/หรือ ไม่อ อกผลคะแนนตามแต่กรณี
ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 5541 6601 – 20 ต่อ 1861 หรือ 08 6936 6152 (คุณ ทัชดาว)

ก าหนดการ
โครงการบริก ารจัดสอบวัดความรู้ภ าษาอังกฤษ TOEIC ครั้งที่ 1 ปีก ารศึก ษา 2561
สาหรับนัก ศึก ษา บุค ลากร และบุค คลภายนอก
ณ ห้อ งสิร ิร าชภัฏ (ชั้น 9) อาคารภูมิร าชภัฏ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ อุตรดิตถ์
วัน เสาร์ท ี่ 15 ธัน วาคม 2561
*********************************
วัน เสาร์ท ี่ 15 ธัน วาคม 2561
08.00 – 08.30 น.

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 11.30 น.

นักศึกษาและบุคลากร ลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ของ
ทางศูนย์ภาษาจัดไว้ให้
สาหรับบุคคลภายนอก ติดต่อลงทะเบียนที่โต๊ะรับลงทะเบียนของทาง
ศูนย์สอบโทอิค โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์สอบคอยรับลงทะเบียน
เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะให้หลักฐานการลงทะเบียนเป็น
ใบเสร็จรับเงินสีฟ้า ให้ผู้สอบนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ
เตรียมเข้าห้องสอบ ในขั้นตอนนี้จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจาก
ทางเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์สอบให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
เริ่มดาเนินการสอบ และเสร็จสิ้นการสอบ

ใบสมัค รโครงการอบรมภาษ าต่างประเทศ
วิท ยาลัย นานาช าติ มหาวิท ยาลัย ราช ภัฏ อุต รดิต ถ์
มีค วามประสงค ์จะสมัครเรียนหลักสูตร:
อบรมภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ครังที
้ ่ 1 ประจาปีการศ ึกษา 2561
สมัค รสอบ TOEIC ครังที
้ ่ 1 ประจาปีการศ ึกษา 2561
ช ื่อ ภาษาไทย นาย/นาง/นางสาว....................................................นามสกุล...........................................................................
Name: MR. /MRS. /Miss………………………….………………………Surname……………………………………………………………..........
วัน /เดือน/ปีเกิด (คศ.).........../............/...........อายุ...........ปี เลขที่บตั รประจาตัว ประชาชน ....................................................
ประเภท ○ นักศ กึ ษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ช นั้ ปีท.ี่ ............สาข าวิชา..........................................................................................
สัง กัดคณะ.................................................................. เลขประจาตัวนักศ ึกษา....................................................
○ บุค ลากรภายใน ○ สายวิช าการ สัง กัด............................................................................................................
○ สายสนับสนุน สัง กัด...........................................................................................................
○ ศ ิษย์เก่า มรอ. ปีการศ ึกษาทีจ่ บ.............สาข าวิชา.......................................สัง กัด ค ณะ.......................................
○ บุค คลภายนอก ○ กาลัง ท างาน บริษทั /หน่ว ยงาน...........................................................................................
○ กาลัง ศ กึ ษาต่อ ระดับ.........................................................................................................
○ อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั .............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................รหัสไปร ษณีย.์ ....................................
โทรศ ัพท์...........................................E-Mail: ………………………………..………………….......Line ID:........................…………………
ท่านทราบข ่าวเกี่ยวกับการอบรมจาก:
○ บอร์ดประชาสัมพันธ ์
○ เว็ปไซต์ของวิท ยาลัยนานาชาติ
○ มีบคุ คลแนะนา
○ Facebook ของวิทยาลัย นานชาติ
○ Line @URUIC
ลงช อื่ ......................................................ผู้สมัค ร
(.....................................................)
สาหรับเจ้าหน้าที่
หลักฐานการชาระเงิน
○ ช าระแล้ว จานวน................บาท

○ ยัง ไม่ได้ชาระ
ลงฃื่อ..............................................................ผู้ร ับสมัค ร
(..........................................................)

หมายเหตุ: แนบเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมใบสมัคร
1. นักศึกษา แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
2. บุคลากร มรอ. แนบสาเนาบัตรประชาชน และสาเนาบัตรประจาตัวบุคลากร มรอ. อย่างละ 1 ฉบับ
3. บุคคลภายนอก แนบสาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

กรุณ าแสกน QR Code
เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม

