ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
ĐỢT 1 NĂM 2015
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
………………………………………………………….
Giới tính: Nam 
Nữ 
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

Ngày

3. Hộ khẩu thường trú (Điền mã vào ô bên cạnh lần lượt
mã tỉnh/TP, quận/huyện):
…………………………………………………………..

Tháng

Tỉnh

Năm

Quận/huyện

4. Nơi học THPT (Ghi tên trường và ghi mã tỉnh, mã trường THPT vào ô tương ứng bên cạnh):

Lớp 10: ………………………………………………...
Lớp 11: ………………………………………………...
Lớp 12: ………………………………………………...
Tỉnh

Trường

5. Thí sinh ĐKDT (Đánh dấu vào ô) tại Hà Nội , tại Thái Nguyên , tại Hải Phòng ,
tại Nam Định , tại Thanh Hóa , tại Vinh , tại Đà Nẵng .
6. Số CMND (Ghi mỗi số vào 1 ô từ trái sang phải)
7. Đăng ký thi Ngoại ngữ (Dành cho những thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học
Ngoại ngữ, ĐHQGHN- Thí sinh đăng ký thi môn Ngoại ngữ chọn một trong các thứ tiếng
sau bằng cách đánh dấu vào ô):
Anh ; Nga ; Pháp ; Trung Quốc ; Đức ; Nhật 
8. Địa chỉ nhận giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi (Ghi rõ tên người nhận và địa chỉ):
………..……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...
Điện thoại di động: ………………Cố định .……..………E-mail:………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin
chịu xử lý theo quy chế thi của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ghi chú: Địa chỉ nhận phiếu ĐKDT hoặc trực tiếp ĐKDT:
- Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội
- ĐC: Tầng 3, Tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 66759258 | 04.62532741
- Email: trungtamkhaothi@vnu.edu.vn
- Website: http://cet.vnu.edu.vn

Người đăng ký
(Ký ghi rõ họ và tên)

