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INSCRIPTION AUX EXAMENS DELF JUNIOR 

  SESSION : 2018-06J 
 

CENTRE D’EXAMEN : Bangkok, THAÏLANDE 

 

LIEU DE PASSATION : cochez votre choix (un seul possible) 

 Bangkok        Chiang Mai     Chiang Rai         Phuket  Khonkaen  
   

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE TRÈS LISIBLEMENT โปรดกรอกข้อมูลในใบสมคัรนีอ้ย่างชัดเจน 
 

CANDIDAT 

    Mme  Mlle              M.      

    Nom นามสกลุ  Prénom ช่ือ  (ระบุตามบัตรประชาชน ณ วนัที่สมัครสอบ)  
 
 

 

  ช่ือและนามสกลุตามทีส่ะกดไว้นีจ้ะระบุในใบรับรองและประกาศนียบัตร 
  07/29/2008  Nationalité  Date de naissance (jj/mm/aa)  

    Ville de naissance  Pays de naissance  

    Adresse actuelle  

  Ville / Pays  Code postal  

    Adresse dans les 6 mois  

    Ville / Pays  Code postal  

    Téléphone maison  Téléphone portable  

    E-mail                                         

  
 

ATTENTION : La convocation sera envoyée par courriel quelques jours avant la date prévue de l’examen.  
Merci d’écrire votre adresse courriel très lisiblement. 
Merci d’accuser réception à examen.bangkok@afthailande.org   

ข้อควรระวงั : ก่อนวนัสอบประมาณ 3-4 วนั สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ จะแจ้งก าหนดการสอบโดยส่งจดหมายแจ้งสอบผ่านทางอเีมลทีท่่านระบุไว้ในใบ
สมคัร ดงันั้นจงึขอให้ท่านเขียนอเีมลอย่างชัดเจนและเม่ือได้รับเอกสารแล้วรบกวนช่วยส่งอเีมลตอบกลบัมาที ่: 
examen.bangkok@afthailande.org 

 

INSCRIPTION 

DELF A1  2100 THB DELF A2  2100 THB DELF B1  2700 THB DELF B2  2900 THB 

DELF   Si vous avez déjà passé un niveau du DELF et reçu un numéro de candidat DELF lors d’une session précédente, 

vous devez obligatoirement indiquer ce numéro et présenter un justificatif.  

ส าหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนสอบมาก่อนหน้านีแ้ล้ว โปรดระบุระดบัและหมายเลขผู้สมัครสอบคร้ังที่แล้วพร้อมทั้งแสดงเอกสารอ้างอิงด้วย 
 
Niveau déjà passé ระดบัที่เคยสอบมาแล้ว : DELF / Scolaire  Junior /  A1  A2  B1  B2  

 
 

 

 
Numéro de candidat หมายเลขผู้สมัครสอบคร้ังที่แล้ว              

Si vous n’avez jamais été inscrit aux examens, ce numéro vous sera donné après votre inscription. 

ส าหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครสอบมาก่อน ท่านจะได้หมายเลขผู้สมัครสอบหลงัจากการการลงทะเบียน 

 

Aucun remboursement ne sera effectué une fois l’inscription validée. 

หลงัจากการลงทะเบียนสมคัรสอบเรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิส าหรับทุกกรณ ี
 
 

PARTIE RÉSERVÉE A L’ALLIANCE FRANÇAISE DE BANGKOK 

Montants des droits d’inscription :  

Droits d’inscription réglés le :  Reçu n° :  

Signature :  
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ข้อมูลเพิม่เติม 

Nom Ecole thaïlandaise : 
 

Mattayom : 
 ช่ือ โรงเรียน (ไทย)     มธัยมศึกษา 

Nom Université : 
 

Année : 
 ช่ือ มหาวทิยาลยั  ช้ันปีการศึกษา 

Nom Ecole internationale : 
 

Year : 
 ช่ือ โรงเรียน (นานาชาต)ิ       ช้ันปีการศึกษา 

Lycée français de Bangkok :  oui Année : 
 โรงเรียนนานาชาตฝิร่ังเศส      ใช่ ช้ันปีการศึกษา 

Nom Entreprise :  

บริษัท  

Vous êtes étudiant à l’Alliance française de Bangkok ?         oui      non 

คุณเป็นนักเรียนของสมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพหรือไม่      ใช่           ไม่ใช่ 
Vous avez déjà étudié à l’Alliance française de Bangkok ?  oui      non 

คุณเคยเรียนทีส่มาคมฝร่ังเศสกรุงเทพมาก่อนหรือไม่    เคย         ไม่เคย 
Pourquoi passez-vous le DELF/DALF ?  

คุณต้องการสอบวดัระดบัทางภาษาฝร่ังเศส 
DELF/DALF เพ่ือวตัถุประสงค์ใด 

 

  Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessous. ขา้พเจา้ยนิยอมและรับทราบขอ้มูลดา้นล่างน้ี 
Date et signature โปรดระบุวนัท่ีและลงลายมือช่ือเป็นหลกัฐาน 

 

 
 
 

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

Passation du DELF le 2 juin 2018 การสอบประกาศนียบัตร 
Inscription การลงทะเบียน 
Aucun remboursement ne sera effectué une fois l’inscription validée. 

หลงัจากการลงทะเบียนสมคัรสอบเรียบร้อยแลว้ ทางสมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินส าหรับทุกกรณี 
Convocation จดหมายแจ้งสอบ 
La convocation sera envoyée par e-mail quelques jours avant la date prévue de l’examen.  
Merci d’accuser réception à examen.bangkok@afthailande.org  
En aucun cas, les jours et horaires spécifiés sur la convocation ne pourront être modifiés. 

ก่อนวนัสอบประมาณ 3-4 วนั สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพจะแจง้ก าหนดการสอบโดยส่งจดหมายแจง้สอบผ่านทางอีเมลท่ีท่านระบุไวใ้นใบสมคัร 
ดงันั้นจึงขอให้ท่านไดต้รวจสอบและเม่ือไดรั้บเอกสารแลว้รบกวนช่วยส่งอีเมลตอบกลบัมาท่ี : examen.bangkok@afthailande.org วนัและเวลาในการสอบท่ีระบุตาม
จดหมายแจง้สอบจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดส้ าหรับทุกกรณี 
Examen วนัสอบ 
Les épreuves se déroulent au jour et horaires fixés par le centre d’examen (l’Alliance française de Bangkok) et validés 
par le Centre international d’études pédagogiques (CIEP).  
Les épreuves commencent à l’heure prévue sur la convocation. 
En cas d’impossibilité à participer aux épreuves, merci de nous le communiquer au plus tôt. 

วนัและเวลาการสอบจะระบุโดยศูนยจ์ดัสอบของสมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ โดยไดรั้บการอนุมติัจากศูนยก์ารจดัสอบจากปารีส (CIEP) 
ก าหนดการสอบจะเร่ิมตรงตามเวลาท่ีระบุในจดหมายแจง้สอบ  
ส าหรับในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้สอบได ้โปรดแจง้สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพโดยเร็วท่ีสุด 
Attestation ใบรับรองการสอบผ่าน 
L’attestation est disponible à l’Alliance française de Bangkok au maximum 1 mois après la date de passation de l’examen. 
Un e-mail vous sera envoyé pour confirmation. Vous serez alors invité à venir la retirer à l’Alliance française de Bangkok. 

ภายหลงั 1 เดือน นบัจากวนัท่ีสอบวดัระดบั ผูส้มคัรท่ีสอบผา่นจะไดรั้บอีเมลแจง้ให้มาติดต่อขอรับใบรับรองการสอบผา่น ณ สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ 

Diplôme ประกาศนียบัตร 
Le diplôme est disponible à l’Alliance française de Bangkok au maximum 6 mois après la date de passation de l’examen. 
Un e-mail vous sera envoyé pour confirmation. Vous serez alors invité à venir le retirer à l’Alliance française de Bangkok. 

ภายหลงั 6 เดือน นบัจากวนัท่ีสอบวดัระดบั ผูส้มคัรท่ีสอบผา่นจะไดรั้บอีเมลแจง้ให้มาติดต่อขอรับประกาศนียบตัรตวัจริง ณ สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ 
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