
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – hạnh phúc 

 
 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT)  

ĐẠI HỌC NĂM ……………… 
 

 

1. Trường đăng ký dự thi                                                 DSD      S 

Tên trường: Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM    Ký hiệu trường       khối thi                             mã ngành 

Tên ngành: ................................................................................  

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

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

3. Ngày, tháng và 2 số cuối năm sinh 

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì phải ghi số 0 ở đầu)                        Ngày                      Tháng                     Năm 

4. Nơi sinh: tỉnh (thành phố).................................................................... 

5. Dân tộc (ghi bằng chữ): ........................................................................ 

6. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. 

7. Hộ khẩu thường trú 

........................................................................................................................................          Mã tỉnh             Mã huyện 

8. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: (xã (phường), huyện 

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

Năm lớp 10......................................................................................................................... 

Năm lớp 11.......................................................................................................................... 

Năm lớp 12........................................................................................................................... 

                                                                                                                                                         Mã tỉnh   Mã trường         

9. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó:    KV1,     KV2 – NT,     KV2,      KV3 

10. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô) 

11. Năm tốt nghiệp cao đẳng (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)  

12. Số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân  

 

 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ngày …… tháng …… năm …… 

NƠI THU HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Ngày ……… đến ngày …………………………, 

thí sinh nhận Giấy báo dự thi tại trường, khi đi mang 

theo phiếu này (hoặc CMND/CCCD) 

 

 
 

 

 

 

    

  

     

  

 

  

     

     

    

  

            

Phiếu số 2 

       

    


