
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                              ————————————  

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH - NHẬP HỌC 

CAO ĐẲNG PHẬT HỌC 

Kính gởi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH 

TIỀN GIANG 

 
Họ và tên (Ghi chữ in hoa):  ......................................................................(Giới tính: Nam ; Nữ ) 

Pháp danh:..................................................................................................................................... 

Ngày tháng năm sinh: ..............................Nơi sinh:...................................................................... 

Số CMND: ...............................................Cấp ngày: .........................Nơi cấp:............................. 

Dân tộc: ...................................................Giới phẩm:  ......................Hệ phái: ............................. 

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ tên Chùa/ số nhà, tên đường, phường, quận): .................................................. 

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

Địa chỉ tạm trú (Ghi đầy đủ tên chùa/ số nhà, tên đường, phường, quận): ......................................................... 

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

Điện thoại liên lạc – Di động: ..........................................- ĐT Cố định: ..................................... 

A/ Trình độ Văn hóa: a) Trung học phổ thông ; b) Trung học bổ túc ; 

c) Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành : ............................................. 

B/ Trình độ Phật học: 

Tốt nghiệp Trung cấp Phật học tại: .......................................................................................... 

Kính xin Ban Giám hiệu chấp thuận cho con được tham dự kỳ thi tuyển sinh đăng ký 

nhập học Cao đẳng Phật học khóa VI (2023 - 2025) tại Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền 

Giang. Nếu được trúng tuyển, con xin hứa chấp hành đúng theo nội quy của Trường trong suốt 

thời gian tham gia khóa học. 
……………, ngày…..….tháng…..…..năm 2023 

 

 Kính đơn 

 

 

 
 Ghi rõ Pháp danh:   
 

 

1. Xác nhận và Bảo lãnh của Bổn sư hay Y chỉ sư 

      Tôi xin cam kết quan tâm và thường xuyên nhắc 

nhở đệ tử chuyên cần học tập, chấp hành nội qui của 

nhà trường. 

Ngày…….tháng……..năm……… 

Ký tên 

2. Xác nhận của BTSGHPGVN Huyện 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

Ngày ……. tháng ……. năm………. 

Ký tên 
 

 
 

Ảnh 

3 x 4 
 

 

 

 


