TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022
(Dành cho thí sinh ĐKXT theo kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM)
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiên Giang
THÔNG TIN THÍ SINH
1. Họ và tên (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in HOA có dấu):.............................................
2. Ngày sinh:........./........./...........3. Giới tính: (Nam/Nữ) ................... 4. Dân tộc:.....................
5. Số CMND/CCCD:...............................6. Nơi sinh (Ghi tỉnh/thành phố):...............................
7. Địa chỉ nhà:..............................................................................................................................
8. Điện thoại liên lạc:.........................................9. Email:..........................................................
10. Nơi học THPT hoặc tương đương
+ Năm lớp 10:............................................................................
+ Năm lớp 11:............................................................................
+ Năm lớp 12:.............................................................................
11. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:.........................................................................
12. Đối tượng ưu tiên: (Thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào ký hiệu đối tượng đó):
01
02
03
04
05
06
07
13. Khu vực tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu khu vực đó):
KV1
KV2-NT
KV2
KV3

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Kết quả thi Đánh giá năng lực ngày:........................Đợt xét tuyển:..............................................
SBD dự thi ĐGNL:..................................................Số điểm đạt được:........................................
Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu rõ các quy định về tiêu chí, điều kiện xét tuyển của nhà
trường. Tôi đăng ký xét tuyển vào các ngành theo thứ tự ưu tiên như sau:
1. Ngành:.................................................................................Mã ngành:.....................................
2. Ngành:.................................................................................Mã ngành:.....................................
3. Ngành:.................................................................................Mã Ngành:....................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo quy định.
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

.............., ngày ….. tháng ….. năm 2022
Chữ ký của thí sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

