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 Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh 
 Trường CĐSP Quảng Trị 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu): 
 ........................................................................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)  
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở đầu)   
3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):  ...................................b) Dân tộc (ghi bằng chữ)  ..............................  
4. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi số vào một ô)            
5. Hộ khẩu thường trú 
 
 .............................................................................................................................................................  
6. Nơi học THPT hoặc tương đương năm học lớp 12 (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh 
(thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường): 
 .............................................................................................................................  
7.Điện thoại: ...................................................... Email: ......................................................................  
8. Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................  
9. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô) 

10. Xếp loại tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  Giỏi  Khá  TB Khá  Trung bình 
11. Điểm trung bình chung cả năm lớp 12: ........................................................................................  
 Xếp loại học tập:  ..................................................... Xếp loại hạnh kiểm ....................................  
B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI 
12.Có nguyện vọng đăng ký xét tuyến vào ngành: (Thí sinh đánh dấu X vào ngành muốn xét tuyển; có thể tham 
gia xét nhiều ngành) 

Giáo dục Mầm non  Sư phạm Âm nhạc  Sư phạm Mỹ Thuật  
13. Đăng ký dự thi các môn: (Thí sinh đánh dấu X vào các môn muốn dự thi; có thể dự thi nhiều môn) 

Đọc diễn cảm và Hát    Hình họa   Trang Trí  Thẩm âm - Tiết tấu  Hát  
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo 
các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 Ngày…..…tháng……..năm 2019 
 Chữ ký của thí sinh 
 

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau: 

Ngày tháng năm 

Mã tỉnh Mã huyện Mã xã 

Mã tỉnh Mã trường 

ẢNH 4X6 

Số hồ sơ: 
(Dành cho HĐTS) 

Ghi chú: Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký (dán ngoài 
bì); 2 ảnh 3x4; 1 bì thư ghi địa chỉ người nhận 
có dán tem 


