
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2023 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiên Giang 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in HOA có dấu): 

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

2. Ngày tháng và 2 số cuối của năm sinh:                                     ngày         tháng         năm 

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)    

3. Số CCCD (như hồ sơ đăng ký dự thi)  

4. Dân tộc:.......................................5. Nơi sinh (Ghi tỉnh/thành phố):........................................ 

6. Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................... 

7. Điện thoại liên lạc:................................................................................................................... 

8. Email:......................................................................9. Năm tốt nghiệp THPT:..................... 

10. Năm đoạt giải:....................................................................................................................... 

11. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương: 

 

                                         Môn đoạt giải                       Loại giải, loại huy chương 

12. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 20.........., môn:.................................. 

13. Đăng ký xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kiên Giang (Mã Trường: TKG) 

(Thí sinh có thể chọn 1 trong 2 hoặc cả 2 phương thức: Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển 

bằng cách đánh dấu X vào cột tương ứng) 

Stt Mã ngành Tên Ngành Tuyển thẳng 
Ưu tiên xét 

tuyển 

1     

2     

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

14. Địa chỉ báo tin:...................................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo quy định. 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 

Trường THPT...................................... 

đã khai đúng sự thật. 

Ngày        tháng       năm 20 

Hiệu Trưởng 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ngày ….. tháng ….. năm 20 

Thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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