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

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG                     Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 20….. 

 

 

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu): 

.............................................................................; Giới tính: Nam □/ Nữ □; Dân tộc:………....... 

2. Ngày, tháng và năm sinh: ..................... Số CCCD: …………………..Ngày cấp:…/…/…….. 

3. Nơi sinh (chỉ ghi tên tỉnh/thành phố):…………………………………………………………. 

4. Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

5. Thuộc khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3  

6. Nơi thường trú (ghi theo Căn cước công dân):............................................................................ 

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

7. Tên văn bằng đã tốt nghiệp: ......................................................................................................... 

7.1. Năm tốt nghiệp: .................. 7.2. Nơi tốt nghiệp: Trường: ..................................................... 

8. Chức vụ và nơi làm việc (nếu có):............................................................................................... 

9. Dự tuyển Liên thông chính quy từ: Trung cấp  ; Cao đẳng  ; Đại học ngành khác  

Tên ngành: …….......................................................................; Mã ngành:……………………….       

10. Hình thức dự tuyển: Xét tuyển       

11. Địa chỉ để Trường gửi thư báo: ................................................................................................ 

..................................................................................Số điện thoại: ................................................ 

 Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai sót tôi 

xin chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

                                                             Kiên Giang, ngày........tháng........năm ............ 

             Thí sinh ký và ghi rõ họ tên 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ HOẶC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NGƯỜI DỰ TUYỂN 

 Tôi là : .................................................................Chức vụ : ................................................ 

Xác nhận hồ sơ của anh, chị : .............................................................................hiện nay làm việc/ 

thường trú tại : ................................................................................................................................. 

khai như trên là đúng sự thật. 

Kiên Giang, ngày........tháng........năm .............. 

           Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu 
 

 

 

Ảnh 3x4 


