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Mã trường: CDD0216 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 202… 
 

HỆ CAO ĐẲNG HỆ TRUNG CẤP HỆ LIÊN THÔNG CĐ 

1. Số phiếu: (thí sinh không ghi mục này, trường sẽ đánh số phiếu khi thu phiếu) 

2. Họ và tên thí sinh: (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

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

3. Ngày, tháng, năm sinh: 

4. Hộ khẩu thường trú: Ghi rõ sốnhà, đường,phố, thôn, xã,(phường),huyện(quận, thịxã,thànhphố), tỉnh 

………………………………………………………………………………..……………………... 

………………………………………………………………  Mã tỉnh Mã huyện 

5. Dân tộc: (ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm).……………………………......................................... 

6. Đăng ký học ngành: 

Nguyện vọng 1:……………………………………………………………………………………... 

Nguyện vọng 2:……………………………………………………………………………………... 

7. Điểmtrungbìnhcácmôn(cả năm): Lớp 10:…………..…; Lớp 11:…….….….….; Lớp 12:…....……..... 

8. Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: huyện 

(quận), tỉnh (thành phố) và mã tỉnh, mã trường): 

…………………………………………………………………………… Mã Tỉnh Mã Trường 

………………………………………………………………………………………………………. 

9. Khu vực: (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó) KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

10. Thuộc đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

(Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn và ghi ký hiệu đó vào hai ô. Nếu không thì để trống) 

11. Hồ sơ đăng ký gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển, học bạ THPT (bản sao), giấy CNTN tạm thời 

(hoặc bằng tốt nghiệp THPT bản sao) 

12. Nhà trường gửi kết quả trúng tuyển cho: ..........................................................ĐT.......................... 

Địa chỉ:……………............................................................................................................................ 

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu 

sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm./. 

Ngày……tháng…..năm 202… 
(Thí sinh ký ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

Ghi Chú: Quý phụ huynh/Học sinh điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển rồi gởi về Trường theo địa chỉ: 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH 
Số 514 Lê Quang Định, P1, Gò Vấp, TPHCM ; website: www.sgc.edu.vn ; Email:tuyesinhsaigongiadinh@gmail.com; 
Đ. Thoại: (028) 62 564 639 – (028)35 885 560; Hotline: 0971 327 840 – 0972 327 841; 
Facebook.com/caodangsaigongiadinh – ĐT Zalo: 0971327840 
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