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1. Họ và tên thí sinh (viết bằng chữ in hoa có dấu) Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 

2. Ngày, tháng và năm sinh           

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

3. Nơi sinh (xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành)  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 

4. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân              

    (mỗi chữ số một ô) 

5. Nơi học THPT (tên trường, xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố) 

Năm lớp 10:.......................................................................................................................................  

Năm lớp 11:.......................................................................................................................................  

Năm lớp 12:.......................................................................................................................................  

6. Kết quả THPT: 

 

Kết quả Năm lớp 10 Năm lớp 11 Năm lớp 12 

Điểm trung bình    

Hạnh kiểm    

Xếp loại 

Khá 

 

Giỏi 

Khá 

 

Giỏi 

Khá 

 

Giỏi 
 

 

 Năm tốt nghiệp THPT: ..................................................................................................  
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7. Chứng chỉ quốc tế (dấu X vào ô, ghi chi tiết vào  mục kết quả) 

 SAT Kết quả: ………………………………………………………… 

   ………………………………………………………… 

   ………………………………………………………… 

   (ghi điểm từng phần thi) 

 ACT Kết quả: ………………………………………………………… 
   (ghi điểm trung bình) 

 AS/A Level Kết quả: ………………………………………………………… 

   ………………………………………………………… 

   ………………………………………………………… 

   (ghi điểm từng môn thi) 

 Tú tài quốc tế (IB)  Kết quả: ………………………………………………………… 

 

 
  

(ghi tổng điểm) 
 

 
Văn bằng, chứng chỉ 

quốc tế khác 

Kết quả: ………………………………………………………… 

8. Đăng ký xét tuyển: 

Nguyện vọng 1: Tên ngành: ...............................................................  Mã ngành: ...................  

Nguyện vọng 2: Tên ngành: ...............................................................  Mã ngành: ...................  

Nguyện vọng 3: Tên ngành: ...............................................................  Mã ngành: ...................  

9. Địa chỉ báo tin: ................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Điện thoại:  ..................................................  Email:  ..............................................................  

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

 
 Ngày ....... tháng ........ năm 2020 

Chữ ký của thí sinh 

 


