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  PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2017 

(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng vào các chuyên ngành năng khiếu) 

             

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)     

    .......................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0) Giới:  

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: 

  (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)         

                                                                                      ngày           tháng            năm 

3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi)  

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia)  

 

5. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): ………………… Email:………………………   

6. Nơi sinh ( tỉnh, thành phố): ............................................................................................... 

7. Năm tốt nghiệp THPT .........................................................................  

8. Năm đoạt giải:........................................... 

9. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương 

       

        Môn đoạt giải  Loại giải, loại huy chương   

10. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2017 môn: ................................... 

11. Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung cấp VHNT 

   Tốt nghiệp trường:........................................................................................................... 

   Đạt loại:.............................................................................................................................. 

11. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học:  

Số TT  
Mã trường 

(chữ in hoa) 
Mã ngành/Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

12. Địa chỉ báo tin: ......................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm. 
Đang học lớp...........trường.......................................... 

Hoặc đang thường trú ở xã, phường............................ 

….............................……......….................................. 

Hiệu trưởng các trường(đối với HS đang học), hoặc 

Công an xã, phường(đối với thí sinh tự do đang cư trú 

tại địa phương) ký tên và đóng dấu(chỉ đóng1 một dấu 

có phần giáp lai trên ảnh). 

Ngày…..tháng…. năm 20… 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ngày ....... tháng ........ năm 2017 

Chữ ký của thí sinh 

 

 

            

       

 

 

     Ảnh 4x6 


