ใบสมัครเลขที่ (Application No.)........................

ใบสมัครสอบ TOEIC (TOEIC Application Form)
วันเสาร์ ที่ ..................................................... เวลา 13.00 – 16.00 น.
On Saturday of………………………………………………at 13.00 – 16.00 hrs.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
At Meeting Room 1, 4th Floor, The Center of Library and Chaleam Prakiat Information Resources Building

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Suratthani Rajabhat University
------------------------วันที่ (Date)..............เดือน (Month)..........................ปี (Year)………..…
 นาย (Mr.)  นาง (Mrs.)  นางสาว (Miss)
ชื่อ (First Name)................................................................... สกุล (Last Name)....................................................................................
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ (First and Last Names in English)....................................................................................................................
 นักศึกษาในมหาวิทยาลัย คนละ 800 บาท กลุ่มเรียน...............................................................................
SRU Student

Fee at

Baht

 บุคลากรในมหาวิทยาลัย คนละ

1,200 บาท

SRU Faculties and Staff Fee at

Baht

 นักศึกษา/บุคคลทั่วไป

คนละ

Studying Group

หน่วยงาน..............................................................................
Faculty/Department

1,800 บาท

Student/Individual
Fee at
Baht
สถานที่ทางาน (Organization)...............................................................................................................................................................

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก (Address).........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile)..................................................................E-Mail ..................................................................................
ประวัติการศึกษา (Education)
อนุปริญญา (Diploma)

ปริญญาตรี (Bachelor)
ปริญญาโท (Master)

ปริญญาเอก (Ph.D.)
อื่นๆ โปรดระบุ (Others please specify) .................................................................................
ลงชื่อ (Sign)........................................................ผู้สมัคร (Applicant)
(................................................................................)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาหรับเจ้าหน้าที่ (For Official Use)
ได้รับเงินค่าสมัครสอบ (Acknowledged to receive an application fee)
จานวน (Amount)..............................บาท (Baht) (........................................................................................................)
ลงชื่อ (Sign)........................................................ผู้รับเงิน (Officer)
(........................................................................)
................../............................/..................

ใช้แทนใบเสร็จรับเงินชั่วคราวค่าสมัครสอบTOEIC
For Temporary Receipt of TOEIC Application Fee
วันที่ (Date)..............เดือน (Month).............................ปี (Year)….….…
ชื่อ-สกุล นาย, นาง, นางสาว (First-Last Name Mr./Mrs./Ms.) …………………………………………………………………………………………

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย คนละ 800 บาท (Fee for SRU student at 800 baht)

นักศึกษา/บุคคลทั่วไป
คนละ 1,800 บาท (Fee for student and individual at 1,800 baht)

บุคลากรในมหาวิทยาลัย คนละ 1,200 บาท (Fee for SRU faculties and staff at 1,200 baht)
กลุ่มเรียน/หน่วยงาน (Studying Group/Organization)..........................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile)……………………………………………………..……….....
เงินสด จานวน (Cash at)....………………..………………….บาท (ตัวเลข) (Baht (number))
(........……………………………….....................) (ตัวอักษร) (Letter)
ลงชื่อ (Sign)................................................................ผู้รับเงิน (Officer)
(............................................................................)
วันสอบ TOEIC (TOEIC Test Date)
วันเสาร์ ที่ (on Saturday of)...................................................... เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดฯ (At Meeting Room 1, 4th Floor, The Center of Library Building)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Suratthani Rajabhat University)
**********
การรับสมัคร (How to Apply):
- สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(Self-application at Language Institute, 4thFloor, The Center Library Building, Suratthani Rajabhat University)

-

กรอกใบสมัคร ส่ง Fax ไปที่ 077-226003 หรือส่งใบสมัครมาที่ prangpech@hotmail.com
(Application by fax to 077-226003 or application by email to prangpech@hotmail.com)

และโอนเงินในนาม นางเทพินทร์ ภพทวี เลขทีบ่ ัญชี 518-2-00110-6
(And transfer money to the bank account of Mrs. Tepin Phoptawee no. 518-2-00110-6)

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขา เทสโก โลตัส สุราษฎร์ธานี
(A Saving account of TMB Bank, Tesco Lotus Suratthani Branch)

-

แนบสาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (เฉพาะบุคคลทั่วไป)/ สาเนา passport (สาหรับชาวต่างชาติ)
(Submit a copy of an ID Card for Thai and a copy of passport for foreigners)
สมัครและชาระเงิน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ (Application and payment can be made from now until)….............................................

การจัดสอบจะดาเนินการได้ เมื่อมีจานวนผู้สมัครสอบไม่ต่ากว่า 25 คน
(The test can be operated when applicants must be at least 25 persons.)

-

หากจานวนผู้สมัครสอบต่ากว่า 25 คน สถาบันภาษา จะคืนเงินค่าสมัครให้หลังจากวันปิดรับสมัคร
(If the applicants are less than 25 persons, Language Institute will claim the fee back after the application deadline.)

หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันสอบ (Evidences to Certify on the Test Date)
1. บัตรประชาชน / Passport (สาหรับบุคคลทั่วไป)
(ID. Card or Passport for Individual)
2. บัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา (สาหรับนักศึกษา) (ID Card and Student Card for student)
การแต่งกาย (Clothes)
ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสุภาพ (สาหรับนักศึกษาให้แต่งชุดนักศึกษา) (Polite clothes for all applicants and student uniform for students)
ประกาศผลการสอบ (Result)
ภายใน 1 สัปดาห์หลังการสอบ (Within a week after the test date)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (Information)
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร.077-913338, 081-8917774, 089-7318759
(Language Institute, Suratthani Rajabhat University, Tel 077-913338, 081-8917774 and 0897318759)

