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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU 
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019 

 
Thí sinh chọn Phương thức tuyển sinh: 
       Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. 
       Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2019. 
       Phương thức 3: Tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 12 của các trường THPT 
trong cả nước. 
       Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ lớp 12 (học bạ THPT). 

 

1.Trường đăng ký dự thi:  

Tên trường Trường đại học Thủ Dầu Một    Ký hiệu Trường                       Mã ngành 

Đăng ký dự thi năng khiếu Môn:................................................................................... 

2. Họ, chữ đệm và tên thí sinh…………………………………………………… 

(Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

Giới tính:………………………….. 

3. Ngày, tháng, và năm sinh 

(nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)        Ngày         tháng           năm 

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

5. Giấy chứng minh nhân dân số (ghi mỗi số vào 1 ô) 

(Số CMND phải trùng khớp với số CMND ghi trên phiếu đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc 
gia) 

6. Địa chỉ liên hệ:  .....................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  
7. Điện thoại:…………………………………………………………………………… 

8. Email:………………………………………………………………………………… 

9. Hình thức nộp phiếu đăng ký 
              Đăng ký trực tiếp tại Trường Đại Thủ Dầu Một. 

              Đăng ký qua đường bưu điện. 
10. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:(Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô) 

 
 

 

 

Ngày      tháng      năm 20… 
Chữ ký của thí sinh 
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