HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG
CĐSP LÀO CAI NĂM 2017

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
(Xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT - học bạ)

Mã trường: c08

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao Sư phạm Lào Cai
1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này):

2. Đăng ký đợt xét tuyển (thí sinh ghi rõ Nguyện vọng 1 hay Nguyện vọng bổ sung):
…………………………………………………………………………………………...
3. Họ và tên (chữ in hoa có dấu): .....................................................................................
4. Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0):
5. Ngày sinh (ngày, tháng, 2 số cuối năm,
nếu ngày tháng nhỏ hơn mười ghi số 0 ở đầu ô):

Ngày

Tháng
g

6. Dân tộc: ....................................................

Năm

7. Số chứng minh nhân dân:
8. Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................
……………………………………

Mã tỉnh :

Mã huyện:

9. Địa chỉ báo tin, kết quả xét tuyển: .............................................................................
......................................................................................................................................
10. Điện thoại liên lạc: ................................. Email: .....................................................
11. Khu vực và đối tượng ưu tiên (khoanh tròn và điền khu vực, đối tượng ưu tiên vào

các ô)
Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.
Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.
12. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi rõ tên trường, điền mã trường vào các ô)

Năm lớp 10: .....................................................................................
Năm lớp 11: .....................................................................................
Năm lớp 12: .....................................................................................
Mã huyện

Mã trường

13. Nguyện vọng, mã ngành, môn thi dùng xét tuyển các ngành theo thứ tự:
Thứ tự
ưu tiên
Tên ngành
nguyện
vọng

Điểm trung bình môn lớp 12
Môn 1
Tên môn

Môn 2
Điểm

1
2

1

Tên môn

Điểm

Môn 3
Tên môn

Điểm

Thứ tự
ưu tiên
Tên ngành
nguyện
vọng

Điểm trung bình môn lớp 12
Môn 1
Tên môn

Môn 2
Điểm

Tên môn

Điểm

Môn 3
Tên môn

Điểm

3
4
5
6
7
8
9
Đối với thí sinh dự tuyển vào ngành có môn thi năng khiếu chỉ ghi điểm môn văn hóa.
Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành.
..........., ngày ..... tháng ...... năm 2017
Thí sinh đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG
CĐSP LÀO CAI NĂM 2017

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG
KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
NĂM 2017

Mã trường: c08

(Xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT - học bạ)

PHIẾU SỐ 1
(Nơi tiếp nhận lưu)

Kính gửi: HĐTS Trường CĐSP Lào Cai

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên (chữ in hoa có dấu): .....................................................................................
2. Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0):
3. Ngày sinh (ngày, tháng, 2 số cuối năm,
nếu ngày tháng nhỏ hơn mười ghi số 0 ở đầu ô):

Ngày

4. Dân tộc: ....................................................

Tháng
g

Năm

5. Số chứng minh nhân dân:
6. Điện thoại liên lạc: .................................. Email: .....................................................
B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN
7. Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên
Khu vực ưu tiên tuyển sinh:

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

8. Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh:
Mã
Thứ tự
Mã tổ
trường
Ngành/nhóm
Tên
NV ưu
hợp môn
(Chữ in
ngành
ngành
tiên
xét
hoa)

Nội dung
thay đổi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
..........., ngày ..... tháng ...... năm 2017

Tổng số nguyện vọng

Thí sinh đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG
CĐSP LÀO CAI NĂM 2017

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ
XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
NĂM 2017

Mã trường: c08

(Xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT - học bạ)

PHIẾU SỐ 2
(Thí sinh lưu)

SỐ PHIẾU:

Kính gửi: HĐTS Trường CĐSP Lào Cai

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên (chữ in hoa có dấu): .....................................................................................
2. Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0):
3. Ngày sinh (ngày, tháng, 2 số cuối năm,
nếu ngày tháng nhỏ hơn mười ghi số 0 ở đầu ô):

Ngày

4. Dân tộc: ....................................................

Tháng
g

Năm

5. Số chứng minh nhân dân:
6. Điện thoại liên lạc: .................................. Email: .....................................................
B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN
7. Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên
Khu vực ưu tiên tuyển sinh:

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

8. Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh:
Mã
Thứ tự
Mã tổ
trường
Ngành/nhóm
Tên
NV ưu
hợp môn
(Chữ in
ngành
ngành
tiên
xét
hoa)

Nội dung
thay đổi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
..........., ngày ..... tháng ...... năm 2017

Tổng số nguyện vọng

Thí sinh đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG
CĐSP LÀO CAI NĂM 2017

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH
QUY NĂM 2017

Mã trường: c08
Ngành: Giáo dục Mầm non
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao Sư phạm Lào Cai
1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này):
2. Họ và tên (chữ in hoa có dấu): ....................................................................................
3. Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0):
4. Ngày sinh (ngày, tháng, 2 số cuối năm,
nếu ngày tháng nhỏ hơn mười ghi số 0 ở đầu ô):

Ngày

Tháng
g

Năm

5. Dân tộc: ....................................................Tôn giáo: ..................................................
6. Số chứng minh nhân dân:
7. Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................
……………………………………

Mã tỉnh :

Mã huyện:

8. Địa chỉ báo tin, kết quả xét tuyển: .............................................................................
......................................................................................................................................
10. Điện thoại liên lạc: ................................. Email: .....................................................
9. Khu vực và đối tượng ưu tiên (khoanh tròn và điền khu vực, đối tượng ưu
tiên vào các ô)
Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.
Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.
10. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi rõ tên trường, điền mã trường vào các ô)
Năm lớp 10: .....................................................................................
Năm lớp 11: .....................................................................................
Năm lớp 12: .....................................................................................
Mã huyện

Mã trường

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành.
..........., ngày ..... tháng ...... năm 2017
Thí sinh đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG
CĐSP LÀO CAI NĂM 2017
Mã trường: C08

PHIẾU ĐĂNG KÝ
DỰ THI NĂNG KHIẾU

Ngành:………………………………………….

1. Họ, chữ đệm và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
...........................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh
(Ngày, tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở đầu)

3. Dân tộc (Ghi bằng chữ): ........................................................Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
4. Nơi sinh (tỉnh/thành phố):......................................................................................................................................
5. Số chứng minh thư nhân dân:
6. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ HKTT vào dòng dưới)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

7. Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

8. Email: .....................................................................................Số điện thoại: .........................................................
Lào Cai, ngày......... tháng........năm 2017
Ảnh 4x6 cm
(Không cần đóng dấu)

Chữ ký của thí sinh

