
 

Đơn đăng ký tham giaTrại hè Thái Lan 2019 

Tại Trường Đại học Rangsit  
 

 
Thông tin cá nhân 

Họ và tên: ________________________________ Giới tính: ___________________  

Quốc tịch:  _______________________________ Nghề nghiệp: ________________  

Mã sinh viên: __________________ Khoa: ______________  Trường: ___________  

Đơn vị công tác: (đối với người đi làm) _____________________________________  

Ngày sinh:  _________________ Số hộ chiếu: ____________ Ngày hết hạn:  ______  

Địa chỉ thường trú:  _____________________________________________________  

Số điện thoại: __________________ Email: ________________________________  

Trình độ ngoại ngữ:  

 Nghe Nói Đọc Viết 

 TB Khá Tốt TB Khá Tốt TB Khá Tốt TB Khá Tốt 

Tiếng Anh             

Tiếng Thái             

Thông tin người liên lạc khi cần 

Họ và tên ___________________________ Số điện thoại____________________________  

Quan hệ với người tham gia: __________________________________________________  

Tôi xin cam đoan thông tin trên là đúng và xin cam kết sẽ tuân thủ các yêu cầu, 

quy định và hướng dẫn của Ban tổ chức và các chuyên viên phụ trách khi tham gia 

chương trình:  

1. Không được phép tách đoàn và chỉ được phép ra ngoài ngoài thời gian quy 

định của chương trình khi có được sự đồng ý của BTC chương trình  

2. Thời gian ra ngoài không quá 23:00 

3. Tuân thủ và tôn trọng luật pháp của Việt Nam và nước sở tại; 

4. Tham gia đầy đủ và đúng giờ tất cả các hoạt động của chương trình 

5. Sử dụng ngôn ngữ và có hành vi đúng mực, văn hóa trong toàn bộ thời gian 

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin chịu mọi trách nhiệm về hành vi 

của mình. 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2019 

       Người đăng ký  

 

 

(ký, ghi rõ họ tên) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

TRUNG TÂM NN&VH THÁI LAN 

  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 


