BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số hồ sơ:

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
(Dành cho thí sinh xét tuyển bằng học bạ)
THÔNG TIN THÍ SINH
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: (Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
....................................................................................................... Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
2. Ngày, tháng năm sinh:
3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố) ............................................ b) Dân tộc (Ghi bằng chữ) ......................
4. CMND hoặc căn cước Công dân:
Ngày cấp: .................................................Nơi cấp: ..........................................................................................
5. Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................................

Mã tỉnh (Tp)

Mã huyện (quận)

Mã xã (phường)

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường)
vào dòng trống phía trên

6. Nơi học THPT (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã
trường):
Lớp 10: ............................................................................................................
Mã tỉnh

Mã trường

Mã tỉnh

Mã trường

Mã tỉnh

Mã trường

Lớp 11: ............................................................................................................

Lớp 12: ............................................................................................................

7. Điện thoại liên lạc:................................................ Email: .........................................................................
8. Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................................................
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THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Sau khi đã đọc và hiểu rõ các quy định về tiêu chí và điều kiện xét tuyển của Nhà trường, tôi đăng ký xét
tuyển vào trình độ Đại học các Ngành/ Nhóm ngành/ Chuyên ngành/ Nhóm chuyên ngành theo thứ tự ưu
tiên như bảng sau:

TT

Ngành/ Nhóm ngành/
Chuyên ngành/ Nhóm chuyên ngành xét tuyển

Mã xét Tổ hợp xét
tuyển
tuyển

Điểm trung bình
3 năm THPT
Môn 1 Môn 2 Môn 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(Thí sinh có thể đăng ký tối đa 10 nguyện vọng nếu có nhu cầu)
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu
xử lý theo các Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày

tháng

năm 2019

Cán bộ nhận hồ sơ

Ngày

tháng

năm 2019

Chữ ký của thí sinh

2/2

