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Năm 2022 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên thí sinh:  
(Thí sinh viết đầy đủ họ, chữ đệm và tên như trong Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

 ________________________________________________________________  

2. Giới tính:                  Nam                     Nữ             Dân tộc:______________ 
(Đánh dấu “X” vào ô tương ứng) 

3. Sinh ngày: _______ tháng ________ năm ________ 
(Viết đầy đủ 2 chữ số của ngày sinh, tháng sinh và 4 chữ số của năm sinh. Ví dụ: 02 tháng 04 năm 2007)  

4. Số CCCD/Mã số định danh: ______________________________________  

5. Nơi sinh: ______________________________________________________ 
(Viết tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương theo Giấy khai sinh) 

6. Địa chỉ thường trú: 
(Viết chính xác theo Hộ khẩu thường trú) 

Số:  _________________________ Đường _______________________________  

Xã/ Phường/ Thị trấn _______________ Quận/Huyện/Thành phố: ____________  

Tỉnh/ Thành phố (trực thuộc trung ương) ________________________________  

 

7. Số điện thoại:   Thí sinh Cha Mẹ Người giám hộ 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng chủ sở hữu của thông tin liên lạc được cung cấp bên dưới) 

Cố định:_________________________  Di động:___________________ 

II. THÔNG TIN HỌC BẠ THÍ SINH 

8. Học sinh lớp 9 trường: ______________________________________________________ 
(Viết đầy đủ tên trường bậc trung học cơ sở mà thí sinh đã hoàn thành chương trình lớp 9, không viết tắt.  

Ví dụ: “Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông XYZ”) 

9. Địa chỉ trường lớp 9: 

Xã/ Phường/ Thị trấn _______________ Quận/Huyện/Thành phố: ____________  

Tỉnh/ Thành phố (trực thuộc trung ương) ________________________________  

10. Xếp loại tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS):      Giỏi                     Khá 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng theo kết quả tốt nghiệp THCS. Học sinh có xếp loại tốt nghiệp từ loại Khá trở lên 

mới được đăng ký dư thi) 

11. Xếp loại cả năm học của các lớp bậc THCS: 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng theo kết quả các năm học ở THCS. Học sinh có xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm 

của các lớp cấp THCS từ khá trở lên mới được đăng ký dự thi) 

 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

Học lực         Giỏi           Khá         Giỏi           Khá       Giỏi          Khá       Giỏi         Khá 

Hạnh kiểm       Tốt          Khá       Tốt           Khá            Tốt           Khá       Tốt          Khá 
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III. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

12. Đăng ký môn thi 
(Thí sinh bắt buộc phải thi 03 bài thi môn không chuyên là Toán, Văn, Anh. 

Thí sinh bắt buộc phải thi ít nhất 01 môn chuyên trong danh sách các môn chuyên bên dưới. 

Thí sinh nếu muốn thi 02 môn chuyên thì phải đảm bảo quy tắc chỉ đăng ký 01 môn của mỗi nhóm môn chuyên 

+ Nhóm Môn chuyên 1: Toán hoặc Ngữ Văn  

+ Nhóm Môn chuyên 2: Tin học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học hoặc Anh văn. 

Thí sinh đăng ký thi môn chuyên nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng cột có môn thi tương ứng). 

 
Môn không chuyên 

(bắt buộc) 

Môn chuyên 
(chọn tối thiểu 1 và tối đa 2 môn) 

Nhóm môn chuyên 1 Nhóm môn chuyên 2 

Môn thi Toán Văn Anh Toán Văn Tin Lý Hóa Sinh Anh 

Đăng ký X X X 
 

 
 

 

   

 

13. Đăng ký nguyện vọng vào các lớp chuyên 
(Thí sinh phải đăng ký tối thiểu 1 nguyện vọng (NV). Thí sinh được quyền đăng ký tối đa 5 NV, nhưng phải đảm 

bảo các NV đăng ký dưới đây là các lớp chuyên có sử dụng tổ hợp môn xét tuyển tương ứng các môn thi thí sinh đã 

đăng ký tại mục 12. Trường hợp thí sinh đăng ký lớp chuyên có tổ hợp xét tuyển không trùng với bất kỳ tổ hợp môn 

thi thí sinh đã đăng ký thì xem như nguyện vọng đó không hợp lệ. Những nguyện vọng không hợp lệ sẽ không tính 

vào trong việc xét tuyển của Nhà trường. 

Thí sinh đăng ký lớp chuyên nào thì đánh dấu X tương ứng với dòng của NV đó. Mỗi dòng NV chỉ có duy nhất 1 

dấu X, nếu có từ 02 dấu X trên 01 dòng NV thì xem như NV đó không hợp lệ. 

Thí sinh tra cứu thông tin các tổ hợp môn xét tuyển tương ứng từng lớp chuyên và nguyên tắc xét tuyển các NV tại 

Thông báo tuyển sinh của trường Phổ thông Năng khiếu được đăng trên cổng thông tin https://ptnk.edu.vn/ 

 

LỚP CHUYÊN 

Toán Tin Lý Hóa Sinh Anh Văn 
Khoa học  
tự nhiên 

& Công nghệ 

Khoa học  
xã hội 

NV 1                   

NV 2          

NV 3          

NV 4                   

NV 5          

 

Tôi đã đọc và hiểu các thông tin tuyển sinh năm 2022 của Trường Phổ thông Năng khiếu 

và cam đoan những thông tin khai trong phiếu này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về 

tính chính xác của các thông tin trên. 

 

Ký tên: 

 

 

 

Họ tên người ký:_____________________________ 

 

Mối quan hệ với thí sinh: _____________________   

TP. Hồ Chí Minh, ngày  ___ tháng ___ năm 2022 
 

(Thí sinh hoặc cha, mẹ, người giám hộ ký tên và ghi rõ 
họ tên, nếu không phải thí sinh là người ký thì ghi rõ 

mối quan hệ người ký với thí sinh) 
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