PHIẾU ĐĂNG KÝ THI APTIS
(Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tất cả các mục dưới đây)

Ghi rõ họ tên, ngày
sinh, CMND/CCCD vào
mặt sau ảnh 4x6cm,
chụp không quá 03
tháng

Tên đơn vị/ tổ chức tiếp nhận:
TRUNG TÂM NN & HTTĐHT - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - CFL.EDU.VN
Họ tên thí sinh:
(Chữ IN HOA)
Giới tính

Nam

Nữ

Ngày sinh
(dd/mm/yyyy)

Số CMND/CCCD:

/

/

Mã SV ĐHBK:
Số Hộ chiếu:

Số di động:

Số cố định:

Địa chỉ liên hệ:
Email:
Ngày thi:

Giờ thi

Địa điểm thi

Ngày trả kết quả

Xem trên website

Xem trên website

Xem trên website

Tôi xin cam kết:
- Tôi chính là người điền các thông tin vào Phiếu đăng ký dự thi và những thông tin đã cung cấp, gồm ảnh 4*6 cm là chính xác, đầy đủ.
- CMND / CCCD / Hộ chiếu của tôi là giấy tờ hợp lệ: còn hạn sử dụng, thông tin rõ ràng và nguyên gốc (không ép dẻo/ không ép lụa/ không
ép lại/ không tróc mép để hở phần giấy bên trong).
- Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp cũng như tính xác thực của CMND / CCCD / Hộ chiếu photo đính
kèm phiếu dự thi này.

Ký, ghi rõ họ tên
(Thí sinh viết bằng chữ
thường, có dấu)

Ngày nộp đơn:

/

/

Cán bộ làm thủ tục tiếp nhận (ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý đối với cán bộ tiếp nhận:
- Yêu cầu thí sinh ký và viết tên tại thời điểm nhận phiếu đăng ký thi;
- Đối chiếu các thông tin cá nhân trên phiếu/ảnh với thông tin trên giấy tờ tùy thân của thí sinh và kiểm tra nét chữ ở phần ghi
tên với nét chữ ở phần khai nhận thông tin);
- Ghim bản foto CMND / CCCD / Hộ chiếu (có đủ mặt trước và mặt sau) của thí sinh vào mặt sau của phiếu đăng ký;
- Ghim 02 ảnh của thí sinh vào vị trí dán ảnh trên form.
CFL.EDU.VN - 024.3868.2445

Trung tâm NN và HTTĐHT - ĐH Bách Khoa Hà Nội

info@cfl.edu.vn

