
 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

HỌC BỔNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2020 
 

Loại học bổng: Học bổng Phát triển tài năng:         Học bổng vượt khó:  

Ngành/Chuyên ngành đăng ký xét tuyển………………………..……………… 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Họ tên học sinh (in hoa): .........................................................................................   Nam  Nữ 

Ngày sinh: ………/……../…………. Nơi sinh: …………………………… 

Số chứng minh nhân dân  

Ngày cấp: ………/……../………….  Nơi cấp: ………………………...………….. 

Địa chỉ liên lạc……………………………………..………………………...…… 

 Điện thoại:  .....................................................  Email……..…………...………………… 

THÔNG TIN HỌC TẬP  
Học sinh lớp ………………Trường THPT: ................................................................................  

Địa chỉ trường THPT: ...................................................................................................................................  

Quận/Huyện ................................... Tỉnh/TP    ..................................................................................  

Năm tốt nghiệp THPT (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô, ví dụ: 2020) 

      Kết quả học tập THPT:  

Lớp Điểm trung bình Xếp loại học lực Xếp loại hạnh kiểm 

10    

11    

HK1 - 12    

Cả năm 12    

      

Kết quả điểm thi THPT Quốc gia (thí sinh điền thông tin khi có kết quả thi) 

 

Tên tổ hợp môn 

đăng ký xét tuyển 
Điểm thi tốt nghiệp THPT của từng môn trong tổ hợp 

Tổng 

điểm 

……………… 
Môn 1: ………….. 

(……………điểm) 

Môn 2: ………….. 

(……………điểm) 

Môn 3: ………….. 

(……………điểm)  

 

 

 

 

Ảnh màu 3x4 

Mã hồ sơ 
(Mục này do Trường ĐH Thái Bình  Dương ghi) 

     

 

  



 

Các thành tích đạt được trong các kỳ thi đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng (ghi rõ 

nếu có):  

 .......................................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

Các thành tích trong hoạt động xã hội, ngoại khóa, cộng đồng (ghi rõ nếu có): 
 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

Các năng khiếu đặc biệt (ghi rõ nếu có):  

 .......................................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

Hoàn cảnh gia đình (chỉ ghi những nội dung chính, chi tiết trình bày ở Thư tự giới 

thiệu):  

 .......................................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

       Tôi xin cam đoan những thông tin trong hồ sơ đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi 

xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 
 

* Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến tại website: www. tbd.edu.vn 

t** Hoặc Thí sinh nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: 

- Dự tuyển học bổng “Vượt khó – Phát triển tài năng” năm 2020 - Trường Đại học Thái Bình Dương 

- Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Số 79 Mai Thị Dõng, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

- Điện thoại: (0258) 656 55 77 - (0258) 656 55 88 - (0258) 656 55 99 – (0258) 3727 147 

......, ngày.... tháng .... năm 2020 

Người viết đơn 

 


