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ĐƠN XIN PHÚC KHẢO
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Kính gửi Ban Giám Hiệu trường THPT Thanh Đa

Kính gửi Ban Giám Hiệu trường THPT Thanh Đa

Em tên: ................................................................................................

Em tên: ................................................................................................

Học sinh lớp: .................. Mã số học sinh: .......................................

Học sinh lớp: .................. Mã số học sinh: .......................................

Sau khi sửa bài em nhận thấy bài thi của em đạt điểm
cao hơn điểm thi đã công bố. Em xin phép BGH cho em được
phúc khảo lại bài thi nếu đủ điều kiện phúc khảo (*).
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Môn thi: ........................................ Kỳ thi: .........................................

Môn thi: ........................................ Kỳ thi: .........................................

Phòng thi: ..................................... Số báo danh:...............................

Phòng thi: ..................................... Số báo danh:...............................

Điểm thi đã công bố:.........................................................................

Điểm thi đã công bố:.........................................................................

Điểm một số bài kiểm tra giáo viên bộ môn đã phát:

Điểm một số bài kiểm tra giáo viên bộ môn đã phát:

Điểm 15 phút

Điểm 1 tiết

Em cam đoan những thông tin về điểm số ở trên là
chính xác. Em xin chân thành cảm ơn BGH.
(*) Điều kiện phúc khảo:
- Sử dụng đúng mẫu đơn
- Nộp đơn đúng hạn
- Điểm số ghi chính xác
- Điểm thi thấp hơn học lực

Ngày . . . tháng . . . năm . . . . .
Kính đơn

…………………………….
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