AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Hồ Thị Phương

SBD:

013920

Ngày sinh:

31/08/2010

Phòng thi:

39

Lớp:

6A2

ID Phòng thi Zoom:

940 9987 1459

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

237342

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Minh Quân

SBD:

014027

Ngày sinh:

04/03/2010

Phòng thi:

40

Lớp:

6A2

ID Phòng thi Zoom:

920 5417 0806

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

948865

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Khắc Đức Tài

SBD:

014205

Ngày sinh:

10/04/2010

Phòng thi:

42

Lớp:

6A2

ID Phòng thi Zoom:

945 5731 6189

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

732001

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Phùng Phạm Mai Anh

SBD:

011402

Ngày sinh:

16/11/2010

Phòng thi:

14

Lớp:

6A3

ID Phòng thi Zoom:

945 6038 0368

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

548945

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Gia Khánh

SBD:

012720

Ngày sinh:

09/05/2010

Phòng thi:

27

Lớp:

6A3

ID Phòng thi Zoom:

965 9204 6541

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

653509

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Phan Tùng Lâm

SBD:

012926

Ngày sinh:

22/01/2010

Phòng thi:

29

Lớp:

6A3

ID Phòng thi Zoom:

912 7481 6639

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

151825

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Phạm Gia Triệu

SBD:

014605

Ngày sinh:

26/07/2010

Phòng thi:

46

Lớp:

6A3

ID Phòng thi Zoom:

962 6286 0156

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

042717

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Đinh quỳnh Châu

SBD:

011623

Ngày sinh:

30/09/2010

Phòng thi:

16

Lớp:

6A4

ID Phòng thi Zoom:

920 7421 8023

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

560917

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Thùy Chi

SBD:

011724

Ngày sinh:

27/09/2010

Phòng thi:

17

Lớp:

6A4

ID Phòng thi Zoom:

963 5368 9338

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

349744

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Lê Thị Ngọc Diễm

SBD:

011750

Ngày sinh:

09/04/2010

Phòng thi:

17

Lớp:

6A4

ID Phòng thi Zoom:

963 5368 9338

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

349744

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Tùng Dương

SBD:

011932

Ngày sinh:

27/10/2010

Phòng thi:

19

Lớp:

6A4

ID Phòng thi Zoom:

975 9189 8323

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

360155

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Phan Mỹ Linh

SBD:

013033

Ngày sinh:

13/03/2010

Phòng thi:

30

Lớp:

6A4

ID Phòng thi Zoom:

933 6784 7624

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

881428

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Phạm Nhật Minh

SBD:

013415

Ngày sinh:

16/07/2010

Phòng thi:

34

Lớp:

6A4

ID Phòng thi Zoom:

961 2234 5015

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

786963

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Đoàn Bảo Ngọc

SBD:

013613

Ngày sinh:

26/04/2010

Phòng thi:

36

Lớp:

6A4

ID Phòng thi Zoom:

939 7855 5004

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

151826

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Đỗ Trọng Tùng Quân

SBD:

014009

Ngày sinh:

06/03/2010

Phòng thi:

40

Lớp:

6A4

ID Phòng thi Zoom:

920 5417 0806

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

948865

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Lê Hoàng Sơn

SBD:

014129

Ngày sinh:

18/06/2010

Phòng thi:

41

Lớp:

6A4

ID Phòng thi Zoom:

946 1844 8399

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

693534

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Mạnh Sơn

SBD:

014136

Ngày sinh:

02/04/2010

Phòng thi:

41

Lớp:

6A4

ID Phòng thi Zoom:

946 1844 8399

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

693534

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Tùng

SBD:

014312

Ngày sinh:

28/11/2010

Phòng thi:

43

Lớp:

6A4

ID Phòng thi Zoom:

939 9240 6802

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

013120

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Minh Châu

SBD:

011640

Ngày sinh:

08/01/2010

Phòng thi:

16

Lớp:

6A5

ID Phòng thi Zoom:

920 7421 8023

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

560917

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Bùi Mai Chi

SBD:

011702

Ngày sinh:

30/01/2010

Phòng thi:

17

Lớp:

6A5

ID Phòng thi Zoom:

963 5368 9338

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

349744

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Phạm Phương Linh

SBD:

013107

Ngày sinh:

30/01/2010

Phòng thi:

31

Lớp:

6A5

ID Phòng thi Zoom:

932 9908 2573

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

509916

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Trần Gia Linh

SBD:

013112

Ngày sinh:

31/10/2010

Phòng thi:

31

Lớp:

6A5

ID Phòng thi Zoom:

932 9908 2573

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

509916

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Thanh Phong

SBD:

013838

Ngày sinh:

02/06/2010

Phòng thi:

38

Lớp:

6A5

ID Phòng thi Zoom:

915 9530 3245

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

940337

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Duy Đức Anh

SBD:

011208

Ngày sinh:

24/06/2010

Phòng thi:

12

Lớp:

6A6

ID Phòng thi Zoom:

919 2289 2296

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

118630

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Trần Nam Hải

SBD:

012235

Ngày sinh:

23/09/2010

Phòng thi:

22

Lớp:

6A6

ID Phòng thi Zoom:

989 1219 4638

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

454087

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Hà Châu Anh

SBD:

014942

Ngày sinh:

10/12/2009

Phòng thi:

49

Lớp:

7A1

ID Phòng thi Zoom:

972 6703 0821

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

310978

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Thân Nguyễn Bảo Minh

SBD:

016605

Ngày sinh:

07/04/2009

Phòng thi:

66

Lớp:

7A1

ID Phòng thi Zoom:

935 0208 2312

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

418513

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Lê Thúy Phương

SBD:

017005

Ngày sinh:

24/12/2009

Phòng thi:

70

Lớp:

7A1

ID Phòng thi Zoom:

958 3211 3958

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

143593

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Dương Nguyên Thảo

SBD:

017332

Ngày sinh:

26/08/2009

Phòng thi:

73

Lớp:

7A1

ID Phòng thi Zoom:

974 3172 1244

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

710558

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Vũ Thành Trung

SBD:

017544

Ngày sinh:

07/01/2009

Phòng thi:

75

Lớp:

7A1

ID Phòng thi Zoom:

940 6304 1299

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

917564

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Lê Ngọc Anh

SBD:

014918

Ngày sinh:

14/09/2009

Phòng thi:

49

Lớp:

7A2

ID Phòng thi Zoom:

972 6703 0821

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

310978

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Bùi Khánh Chi

SBD:

015248

Ngày sinh:

20/08/2009

Phòng thi:

52

Lớp:

7A2

ID Phòng thi Zoom:

913 0245 7388

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

221951

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Đỗ Đức Dũng

SBD:

015347

Ngày sinh:

05/06/2009

Phòng thi:

53

Lớp:

7A2

ID Phòng thi Zoom:

992 6668 0044

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

797933

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Vũ Minh Duy

SBD:

015434

Ngày sinh:

16/04/2009

Phòng thi:

54

Lớp:

7A2

ID Phòng thi Zoom:

961 2922 9868

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

439383

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Minh Đức

SBD:

015606

Ngày sinh:

29/08/2009

Phòng thi:

56

Lớp:

7A2

ID Phòng thi Zoom:

973 6584 1980

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

459908

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Trần Anh Đức

SBD:

015618

Ngày sinh:

15/06/2009

Phòng thi:

56

Lớp:

7A2

ID Phòng thi Zoom:

973 6584 1980

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

459908

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Thanh Hải

SBD:

015705

Ngày sinh:

18/10/2009

Phòng thi:

57

Lớp:

7A2

ID Phòng thi Zoom:

961 0649 9998

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

046652

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Vũ Việt Hoàng

SBD:

015823

Ngày sinh:

19/06/2009

Phòng thi:

58

Lớp:

7A2

ID Phòng thi Zoom:

935 8492 7501

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

888104

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Phạm Gia Bảo Kha

SBD:

016022

Ngày sinh:

13/01/2009

Phòng thi:

60

Lớp:

7A2

ID Phòng thi Zoom:

916 7161 3787

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

723972

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Duy Khánh

SBD:

016107

Ngày sinh:

01/03/2009

Phòng thi:

61

Lớp:

7A2

ID Phòng thi Zoom:

912 9951 6771

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

384707

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Vũ Khoa Nguyên

SBD:

016826

Ngày sinh:

25/06/2009

Phòng thi:

68

Lớp:

7A2

ID Phòng thi Zoom:

920 2685 1632

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

442823

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Đinh Nguyên Thành

SBD:

017314

Ngày sinh:

27/12/2009

Phòng thi:

73

Lớp:

7A2

ID Phòng thi Zoom:

974 3172 1244

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

710558

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Nhật Nam

SBD:

016648

Ngày sinh:

27/03/2009

Phòng thi:

66

Lớp:

7A3

ID Phòng thi Zoom:

935 0208 2312

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

418513

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Hà Đăng An

SBD:

014801

Ngày sinh:

06/02/2009

Phòng thi:

48

Lớp:

7A5

ID Phòng thi Zoom:

970 6787 4491

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

306564

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Việt Bách

SBD:

015123

Ngày sinh:

25/08/2009

Phòng thi:

51

Lớp:

7A5

ID Phòng thi Zoom:

936 0984 3787

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

179486

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Minh Đăng

SBD:

015530

Ngày sinh:

01/01/2009

Phòng thi:

55

Lớp:

7A5

ID Phòng thi Zoom:

943 8089 7469

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

429471

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Đỗ Minh Đức

SBD:

015542

Ngày sinh:

12/07/2009

Phòng thi:

55

Lớp:

7A5

ID Phòng thi Zoom:

943 8089 7469

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

429471

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Phạm Vũ Anh Đức

SBD:

015617

Ngày sinh:

18/12/2009

Phòng thi:

56

Lớp:

7A5

ID Phòng thi Zoom:

973 6584 1980

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

459908

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Ngô Phương Linh

SBD:

016317

Ngày sinh:

25/05/2009

Phòng thi:

63

Lớp:

7A5

ID Phòng thi Zoom:

995 1467 1359

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

574957

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Phạm Hoàng Phương Linh

SBD:

016330

Ngày sinh:

06/08/2009

Phòng thi:

63

Lớp:

7A5

ID Phòng thi Zoom:

995 1467 1359

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

574957

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Bùi Thanh Mai

SBD:

016421

Ngày sinh:

12/05/2009

Phòng thi:

64

Lớp:

7A5

ID Phòng thi Zoom:

961 5028 4118

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

660664

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Phí Hồng Minh

SBD:

016601

Ngày sinh:

06/10/2009

Phòng thi:

66

Lớp:

7A5

ID Phòng thi Zoom:

935 0208 2312

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

418513

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Trung Quân

SBD:

017045

Ngày sinh:

26/11/2009

Phòng thi:

70

Lớp:

7A5

ID Phòng thi Zoom:

958 3211 3958

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

143593

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Đoàn Phương Thảo

SBD:

017334

Ngày sinh:

14/01/2009

Phòng thi:

73

Lớp:

7A5

ID Phòng thi Zoom:

974 3172 1244

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

710558

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Phạm Minh Trí

SBD:

017526

Ngày sinh:

17/12/2009

Phòng thi:

75

Lớp:

7A5

ID Phòng thi Zoom:

940 6304 1299

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

917564

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Lưu Đình Vũ

SBD:

017632

Ngày sinh:

04/09/2009

Phòng thi:

76

Lớp:

7A5

ID Phòng thi Zoom:

925 4443 1125

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

041227

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Phạm Hương Giang SBD:

015628

Ngày sinh:

07/06/2009

Phòng thi:

56

Lớp:

7A6

ID Phòng thi Zoom:

973 6584 1980

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

459908

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Trần Đức Hiếu

SBD:

015749

Ngày sinh:

08/07/2009

Phòng thi:

57

Lớp:

7A6

ID Phòng thi Zoom:

961 0649 9998

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

046652

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Khánh Ly

SBD:

016417

Ngày sinh:

03/12/2009

Phòng thi:

64

Lớp:

7A6

ID Phòng thi Zoom:

961 5028 4118

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

660664

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Hiền Mai

SBD:

016424

Ngày sinh:

05/01/2009

Phòng thi:

64

Lớp:

7A6

ID Phòng thi Zoom:

961 5028 4118

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

660664

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Tuấn Phong

SBD:

016919

Ngày sinh:

31/03/2009

Phòng thi:

69

Lớp:

7A6

ID Phòng thi Zoom:

914 6752 1132

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

471599

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Minh Phương

SBD:

017013

Ngày sinh:

01/02/2009

Phòng thi:

70

Lớp:

7A6

ID Phòng thi Zoom:

958 3211 3958

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

143593

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Trần Đăng Sơn

SBD:

017132

Ngày sinh:

15/06/2009

Phòng thi:

71

Lớp:

7A6

ID Phòng thi Zoom:

998 7230 6131

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

009245

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Trường Yên

SBD:

017647

Ngày sinh:

25/09/2009

Phòng thi:

76

Lớp:

7A6

ID Phòng thi Zoom:

925 4443 1125

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

041227

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Phạm Minh Đức

SBD:

018318

Ngày sinh:

17/08/2008

Phòng thi:

83

Lớp:

8A1

ID Phòng thi Zoom:

967 5576 0656

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

542643

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Đặng Quang Hưng

SBD:

018609

Ngày sinh:

03/10/2008

Phòng thi:

86

Lớp:

8A1

ID Phòng thi Zoom:

948 5701 4622

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

037426

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Đình Nhật Long

SBD:

018942

Ngày sinh:

23/10/2008

Phòng thi:

89

Lớp:

8A1

ID Phòng thi Zoom:

919 0168 6337

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

796893

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Vũ Hoàng Ly

SBD:

019012

Ngày sinh:

18/01/2008

Phòng thi:

90

Lớp:

8A3

ID Phòng thi Zoom:

975 9363 0681

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

389040

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Phan Hoàng Ngân

SBD:

019305

Ngày sinh:

26/10/2008

Phòng thi:

93

Lớp:

8A3

ID Phòng thi Zoom:

919 8395 3594

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

801812

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Trần Khánh Ngọc

SBD:

019338

Ngày sinh:

17/04/2008

Phòng thi:

93

Lớp:

8A3

ID Phòng thi Zoom:

919 8395 3594

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

801812

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Trần Hải An

SBD:

011147

Ngày sinh:

25/03/2010

Phòng thi:

11

Lớp:

AE6.1

ID Phòng thi Zoom:

971 3103 8546

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

704778

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Trần Ngọc Khánh An

SBD:

011149

Ngày sinh:

01/06/2010

Phòng thi:

11

Lớp:

AE6.1

ID Phòng thi Zoom:

971 3103 8546

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

704778

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Bảo Châu

SBD:

011635

Ngày sinh:

02/11/2010

Phòng thi:

16

Lớp:

AE6.1

ID Phòng thi Zoom:

920 7421 8023

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

560917

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Lê Thái Dương

SBD:

011927

Ngày sinh:

12/04/2010

Phòng thi:

19

Lớp:

AE6.1

ID Phòng thi Zoom:

975 9189 8323

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

360155

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Phạm Ngọc Hương Giang

SBD:

012128

Ngày sinh:

21/09/2010

Phòng thi:

21

Lớp:

AE6.1

ID Phòng thi Zoom:

937 4879 3587

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

249337

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Tùng Lâm

SBD:

012933

Ngày sinh:

07/09/2010

Phòng thi:

29

Lớp:

AE6.1

ID Phòng thi Zoom:

912 7481 6639

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

151825

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Phùng Thiên Trang

SBD:

014526

Ngày sinh:

29/06/2010

Phòng thi:

45

Lớp:

AE6.1

ID Phòng thi Zoom:

922 3463 2445

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

070121

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Tuyết Anh

SBD:

011318

Ngày sinh:

16/01/2010

Phòng thi:

13

Lớp:

AE6.2

ID Phòng thi Zoom:

991 3531 3339

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

462828

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Trương Thanh Hà

SBD:

012210

Ngày sinh:

18/11/2010

Phòng thi:

22

Lớp:

AE6.2

ID Phòng thi Zoom:

989 1219 4638

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

454087

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Huy

SBD:

012437

Ngày sinh:

23/08/2010

Phòng thi:

24

Lớp:

AE6.2

ID Phòng thi Zoom:

973 4198 6251

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

286419

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Hữu Duy Hưng

SBD:

012526

Ngày sinh:

12/12/2010

Phòng thi:

25

Lớp:

AE6.2

ID Phòng thi Zoom:

915 5122 2582

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

423214

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Hoàng Quý Linh

SBD:

013013

Ngày sinh:

08/06/2010

Phòng thi:

30

Lớp:

AE6.2

ID Phòng thi Zoom:

933 6784 7624

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

881428

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Trung Nghĩa

SBD:

013609

Ngày sinh:

19/04/2010

Phòng thi:

36

Lớp:

AE6.2

ID Phòng thi Zoom:

939 7855 5004

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

151826

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Trần Nguyễn Như Ngọc

SBD:

013633

Ngày sinh:

03/06/2010

Phòng thi:

36

Lớp:

AE6.2

ID Phòng thi Zoom:

939 7855 5004

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

151826

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Trần Thảo Nguyên

SBD:

013714

Ngày sinh:

01/12/2010

Phòng thi:

37

Lớp:

AE6.2

ID Phòng thi Zoom:

969 1006 1349

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

380959

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Vũ Gia Nhi

SBD:

013747

Ngày sinh:

15/01/2010

Phòng thi:

37

Lớp:

AE6.2

ID Phòng thi Zoom:

969 1006 1349

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

380959

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Đoàn Hà Phương

SBD:

013917

Ngày sinh:

26/01/2010

Phòng thi:

39

Lớp:

AE6.2

ID Phòng thi Zoom:

940 9987 1459

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

237342

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Lê Tấn Sang

SBD:

014119

Ngày sinh:

09/07/2010

Phòng thi:

41

Lớp:

AE6.2

ID Phòng thi Zoom:

946 1844 8399

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

693534

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Hà Đức Sơn

SBD:

014127

Ngày sinh:

08/07/2010

Phòng thi:

41

Lớp:

AE6.2

ID Phòng thi Zoom:

946 1844 8399

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

693534

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Đặng Minh Trí

SBD:

014540

Ngày sinh:

14/04/2010

Phòng thi:

45

Lớp:

AE6.2

ID Phòng thi Zoom:

922 3463 2445

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

070121

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Trần Vũ Minh Trí

SBD:

014601

Ngày sinh:

10/03/2010

Phòng thi:

46

Lớp:

AE6.2

ID Phòng thi Zoom:

962 6286 0156

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

042717

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Vương Quốc Cường

SBD:

015229

Ngày sinh:

19/10/2009

Phòng thi:

52

Lớp:

AE7.1

ID Phòng thi Zoom:

913 0245 7388

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

221951

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Kim Khải

SBD:

016025

Ngày sinh:

29/04/2009

Phòng thi:

60

Lớp:

AE7.1

ID Phòng thi Zoom:

916 7161 3787

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

723972

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Mai Diệu Linh

SBD:

016315

Ngày sinh:

25/09/2009

Phòng thi:

63

Lớp:

AE7.1

ID Phòng thi Zoom:

995 1467 1359

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

574957

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Mai Hà Linh

SBD:

016316

Ngày sinh:

19/02/2009

Phòng thi:

63

Lớp:

AE7.1

ID Phòng thi Zoom:

995 1467 1359

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

574957

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Vũ Hương Ly

SBD:

016420

Ngày sinh:

16/03/2009

Phòng thi:

64

Lớp:

AE7.1

ID Phòng thi Zoom:

961 5028 4118

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

660664

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Đức Tuấn

SBD:

017220

Ngày sinh:

06/11/2009

Phòng thi:

72

Lớp:

AE7.1

ID Phòng thi Zoom:

928 4892 6222

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

348414

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Phạm Thanh Tuấn

SBD:

017223

Ngày sinh:

21/09/2009

Phòng thi:

72

Lớp:

AE7.1

ID Phòng thi Zoom:

928 4892 6222

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

348414

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Vũ Khánh Huy Tùng

SBD:

017246

Ngày sinh:

03/09/2009

Phòng thi:

72

Lớp:

AE7.1

ID Phòng thi Zoom:

928 4892 6222

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

348414

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Phúc An

SBD:

014816

Ngày sinh:

01/11/2009

Phòng thi:

48

Lớp:

AE7.2

ID Phòng thi Zoom:

970 6787 4491

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

306564

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Nguyễn Thùy Linh

SBD:

016329

Ngày sinh:

07/10/2009

Phòng thi:

63

Lớp:

AE7.2

ID Phòng thi Zoom:

995 1467 1359

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

574957

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Trịnh Hải Nam

SBD:

016709

Ngày sinh:

23/10/2009

Phòng thi:

67

Lớp:

AE7.2

ID Phòng thi Zoom:

929 3908 1509

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

194155

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Vũ Hải Nam

SBD:

016710

Ngày sinh:

20/05/2009

Phòng thi:

67

Lớp:

AE7.2

ID Phòng thi Zoom:

929 3908 1509

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

194155

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
BTC KỲ THI AMC 8 VIỆT NAM

AMERICAN MATHEMATICS
COMPETITION 8
THẺ DỰ THI KỲ THI AMC 8 - 2022
Họ và tên:

Tạ Đăng Thiện

SBD:

017414

Ngày sinh:

28/04/2009

Phòng thi:

74

Lớp:

AE7.2

ID Phòng thi Zoom:

987 0516 7985

Trường:

THCS Nam Từ Liêm

Mật khẩu phòng thi Zoom:

147992

Ngày thi:

Chủ nhật ngày 23/01/2022

Địa chỉ điểm thi: Thi trực tuyến tại website: http://amcvietnam.edu.vn/ và ứng dụng Zoom Cloud Meetings

NỘI QUY PHÒNG THI
•

Ngày thi: 23/01/2022. Thời gian có mặt tại phòng thi ZOOM: 09:30. Thời gian làm bài thi: 10:00.

•

Đăng nhập Zoom Cloud Meetings bằng link hoặc ID và Mật khẩu do BTC cung cấp. Cấu trúc tên truy cập
vào phòng ZOOM đặt theo cấu trúc: Số báo danh _Họ Tên _Ngày/Tháng/Năm sinh.
Ví dụ: 010211_Ngô Minh Anh_14/06/2010

•

Thí sinh có mặt ở phòng thi Zoom trước giờ thi ít nhất 30 phút để CBCT duyệt danh sách vào phòng thi.
Thí sinh vào muộn sau khi bắt đầu giờ làm bài thi quá 5 phút sẽ không được tính kết quả bài thi.

•

Xuất trình Thẻ dự thi hoặc Thẻ học sinh/Chứng minh thư/Căn cước công dân/Bản photo Giấy khai sinh
cho Cán bộ coi thi (CBCT).

•

Không sử dụng tai nghe, máy tính cầm tay trong suốt quá trình làm bài thi.

•

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin thí sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.

•

Phải bảo vệ tài khoản đăng nhập và mật khẩu cá nhân tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho
người khác. Trường hợp gặp sự cố về đăng nhập, thí sinh cần liên hệ đến hotline của Ban tổ chức:
(096)960-2660 trước ngày 23/01/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

•

Thí sinh chỉ được làm bài trên một thiết bị duy nhất (trong cùng một thời điểm).

•

Không được mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác trong quá trình làm bài thi.

•

Ngồi ngay ngắn, đúng vị trí để cán bộ coi thi có thể giám sát toàn bộ quá trình dự thi.

•

Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

•

Sau khi hết giờ, nếu thí sinh chưa nộp bài thì hệ thống sẽ tự động lưu đến thao tác cuối cùng của thí sinh.

•

Sau khi nộp bài, thí sinh chụp lại mã QR để phục vụ cho việc phúc khảo nếu có.

•

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi ZOOM sau khi hết thời gian làm bài và có sự đồng ý của CBCT.
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