Số phiếu: ………………
(Do Hội đồng tuyển sinh)
ghi)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 2017
1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
...................................................................................................Giới tính:(Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 
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. a) Nơi sinh (Ghi tỉnh hoặc thành phố): ........................................ b) Dân tộc: ..............................
4. Hộ khẩu thường trú: (ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xã (phường),huyện (quận), tỉnh, thành phố))
Mã tỉnh (TP)

Mã huyện (Quận)

Mã xã(phường)

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5. Chế độ ưu tiên:
5.1. Khu vực tuyển sinh (Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn
thì ghi ký hiệu của khu vực đó vào ô (KV1, KV2-NT, KV2, KV3))

5.2. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó:
(01, 02, 03, 04, 05, 06 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống)

6. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)
7. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi rõ tên trường vào đường kẻ chấm và ghi mã tỉnh nơi
trường đóng, mã trường vào ô)

Lớp 10: ....................................................................................................
Lớp 11: ....................................................................................................
Lớp 12: ....................................................................................................
8. Số chứng minh nhân dân:

Mã tỉnh

Mã trường

Ngày cấp: …../…../…… Nơi cấp:...........................
9. Các nguyện vọng đăng ký (Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)
Tên ngành (ưu tiên 1):............................................ Mã ngành: ...............................................
Tổ hợp môn dùng để xét tuyển: .....................................................................
Tên ngành (ưu tiên 2):............................................ Mã ngành: ...............................................
Tổ hợp môn dùng để xét tuyển: .....................................................................
10. Nộp lệ phí dự thi: Tôi đã nộp đủ lệ phí dự thi 30.000 đồng bằng:
Tiền mặt
Chuyển khoản
11. Địa chỉ báo tin: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại (nếu có): ......................................................................................................................
Ngày ....... tháng ........ năm 2017
Thí sinh dự thi
(Ký và ghi rõ họ tên)

