
 
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP  PHƯƠNG NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH (ĐKTS)  

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2015 

 
 

 

1. Số phiếu: (thí sinh không ghi mục này)  

2. Hình thức tuyển sinh:  

3. Tên trường đăng ký tuyển sinh :  

 TRƯỜNG TRUNG CẤP  PHƯƠNG NAM  

4. Ngành dự tuyển: (ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm) 

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

5. Họ  và tên của thí sinh: 

..................................................................................Giới tính: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)   

6. Ngày, tháng và hai số cuối của năm sinh:                         

 (Nếu ngày, tháng nhỏ hơn số 10 ghi số 0 ở đầu).             Ngày            tháng            năm 

7. Nơi sinh:   ............................................................................... Dân tộc:  ..........................................  

8. Hộ khẩu thường trú: ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành 

phố). ........................................................................................ ................................................. .........  

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

9. Nơi tốt nghiệp THCS, THPT: (ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), 

huyện (quận), tỉnh (thành phố) vào đường kẻ chấm và ghi mã tỉnh nơi trường đóng, mã 

trường vào ô). 

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

  Năm và nơi tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH: ...................................................  

10. Nơi nộp hồ sơ ĐKTS:  ........................................................................ ........................................ 

11. Tốt nghiệp cấp nào thì khoanh tròn vào cấp đó: (THCS, THPT). Ghi năm tốt nghiệp 

THCS, THPT vào ô: (ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp). 

12. Học sinh rớt tốt nghiệp THPT hoặc học dở dang THPT: (Ghi rõ lớp đang học dở dang) 

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

13. Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉ nào: (ghi rõ tên, số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), 

huyện (quận), tỉnh (thành phố) :  .........................................................................  

  ........................................................................................... Điện thoại (nếu có): ..............................  

 Ngày……… tháng ……… năm 2016 

        CHỮ KÝ THÍ SINH 
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Mã tỉnh Mã trường 


