BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
(Phiếu sử dụng đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT)
1.Trường đăng ký xét tuyển: Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
2. Họ và tên: ……………………………………………… Nam, Nữ: ……………………………
3. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:
4. Nơi sinh (Ghi tỉnh hoặc thành phố):………………………… 5. Dân tộc:…………………….
6. Giấy chứng minh nhân dân số:
7. Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………
8. Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………..
9. Điện thoại liên lạc: …………………………………Email: …………………………………….
10. Năm tốt nghiệp:
Mã tỉnh
Mã trường
11. Tên trường THPT(lớp 10) : ....................................
12. Tên trường THPT(lớp 11): .....................................
13. Tên trường THPT(lớp 12): .....................................
14. Khu vực: …………….15. Đối tượng ưu tiên: ……
16. Ngành xét tuyển: …………………………………Mã ngành:
17. Điểm trung bình cả năm của ba môn học bạ lớp 10,11,12 THPT:
Mã tổ hợp

Môn xét tuyển

Điểm TB lớp 10

Điểm TB lớp 11

Điểm TB lớp 12

Môn 1:
Môn 2:
Môn 3:
Hạnh kiểm:

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.
XÁC NHẬN
Ngày tháng năm 2018
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ảnh
4x6
(Đóng dấu giáp lai)

Học sinh lớp:…….Trường…………………………………………………..
Hoặc đang cư trú tại xã, phường:………………..…………………………..
………………………………………………………………………………
Hiệu trưởng các trường nơi học sinh đang học hoặc Công an xã, phường
nơi thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương ký tên và đóng dấu
Ngày … Tháng … Năm 2018

