TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI (HNM)
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2018
(Bằng kết quả học tập ở bậc THPT)

Phiếu số 1
(HĐTS giữ)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
…………….
1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
................................................................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh
(nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)
3. Nơi sinh (tỉnh, thành phố) ........................................................ Dân tộc: ............................................................
4. Giấy chứng minh nhân dân số:
5. Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................................................
6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố)
..................................................................................................................................................................................
7. Điện thoại ................................................................................. Email: ...............................................................
8. Địa chỉ liên hệ .....................................................................................................................................................
9. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:
(ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống)
10. Khu vực tuyển sinh:
(ghi mã khu vực vào ô trống: 1 là KV1, 2 là KV2, 2NT là KV2-NT, 3 là KV3)
11. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)
Xếp loại học lực năm lớp 12 :..................................................................................................................................
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Số báo danh dự thi tốt nghiệp THPT kỳ thi quốc gia ........................................................................................
Kết quả học tập ở bậc THPT :
a. Nhóm Khoa học xã hội :
Ngữ văn : ....................... Lịch sử : .............. Địa lý : ............. Giáo dục công dân : ................ Tiếng Anh : ...........
b. Nhóm Khoa học tự nhiên :
Toán học : ...................... Vật lý : ................ Hóa học : .................. Sinh học : ........................ Tiếng Anh : ...........
15. Đăng ký xét tuyển vào các ngành :
12.
B.
13.
14.

Thứ tự
NV ưu
tiên
(1)

Mã
trường
(2)

1

HNM

2

HNM

3

HNM

4

HNM

5

HNM

6

HNM

Mã
ngành/Nhóm
ngành
(3)

Tên ngành/Nhóm
ngành
(4)

Mã tổ
hợp môn
xét tuyển
(5)

Tổ hợp môn xét
tuyển
(6)

Tổng số nguyện vọng : …….. (gạch chéo những dòng không đăng ký nguyện vọng)

NƠI NHẬN PHIẾU
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên)

..........., ngày..... tháng.... năm 2018
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI (HNM)
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2018
(Bằng kết quả học tập ở bậc THPT)

Phiếu số 2
(Thí sinh lưu)

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
…………….
1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
................................................................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh
(nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)
3. Nơi sinh (tỉnh, thành phố) ........................................................ Dân tộc: ............................................................
4. Giấy chứng minh nhân dân số:
5. Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................................................
6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố)
..................................................................................................................................................................................
7. Điện thoại ................................................................................. Email: ...............................................................
8. Địa chỉ liên hệ .....................................................................................................................................................
9. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:
(ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống)
10. Khu vực tuyển sinh:
(ghi mã khu vực vào ô trống: 1 là KV1, 2 là KV2, 2NT là KV2-NT, 3 là KV3)
11. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)
Xếp loại học lực năm lớp 12 :..................................................................................................................................
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Số báo danh dự thi tốt nghiệp THPT kỳ thi quốc gia ........................................................................................
Kết quả học tập ở bậc THPT :
a. Nhóm Khoa học xã hội :
Ngữ văn : ....................... Lịch sử : .............. Địa lý : ............. Giáo dục công dân : ................ Tiếng Anh : ...........
b. Nhóm Khoa học tự nhiên :
Toán học : ...................... Vật lý : ................ Hóa học : .................. Sinh học : ........................ Tiếng Anh : ...........
15. Đăng ký xét tuyển vào các ngành :
12.
B.
13.
14.

Thứ tự
NV ưu
tiên
(1)

Mã
trường
(2)

1

HNM

2
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3
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4

HNM

5

HNM

6
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ngành/Nhóm
ngành
(3)

Tên ngành/Nhóm
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Mã tổ
hợp môn
xét tuyển
(5)

Tổ hợp môn xét
tuyển
(6)

Tổng số nguyện vọng : …….. (gạch chéo những dòng không đăng ký nguyện vọng)

NƠI NHẬN PHIẾU
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên)

..........., ngày..... tháng.... năm 2018
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

