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INSCRIPTION AUX EXAMENS DELF PRIM 
  SESSION : 2018-06E 

 

CENTRE D’EXAMEN : Bangkok, THAÏLANDE 

 

LIEU DE PASSATION      Phuket    

    

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE TRÈS LISIBLEMENT โปรดกรอกขอ้มูลในใบสมคัรนี�อย่างชดัเจน 
 

CANDIDAT 

Mme  Mlle              M.      
Nom 

นามสกุล 
 Prénom ชื�อ (ระบุตามบตัรประชาชน ณ วนัที�สมคัรสอบ)  

 
 

  
ชื�อและนามสกลุตามที�สะกดไวนี้�จะระบุในใบรบัรองและประกาศนียบตัร 

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 e-mail quelques jours avant la date prévue de l’examen.  
Merci d’écrire votre e-mail très lisiblement. 
Merci d’accuser réception à examen.bangkok@alliance-francaise.or.th  
ขอ้ควรระวงั : กอ่นวนัสอบประมาณ 3-4 วนั สมาคมฝร ั�งเศสกรุงเทพ 
จะแจง้กาํหนดการสอบโดยส่งจดหมายแจง้สอบผ่านทางอเีมลที�ท่านระบุไวใ้นใบสมคัร 
ดงันั�นจงึขอใหท่้านเขยีนอเีมลอย่างชดัเจนและเมื�อไดร้บัเอกสารแลว้รบกวนชว่ยส่งอเีมลตอบกลบัมาที� : 
examen.bangkok@alliance-francaise.or.th 
  

 

INSCRIPTION 

DELF PRIM A1.1  2100 THB DELF PRIM A1  2100 THB DELF PRIM A2  2100 THB   

Si vous avez déjà reçu un numéro de candidat DELF-DALF lors d’une session précédente, vous devez obligatoirement 
indiquer ce numéro et présenter un justificatif.  

สําหรบัผูท้ี�เคยลงทะเบยีนสอบมากอ่นหน้านี�แลว้ โปรดระบุหมายเลขผูส้มคัรสอบคร ั�งที�แลว้พรอ้มท ั�งแสดงเอกสารอา้งองิดว้ย 
Niveau déjà passé ระดบัที�เคยสอบมาแลว้ : DELF / Scolaire  Junior /  A1  A2  B1  B2  

 
Numéro de candidat หมายเลขผูส้มคัรสอบคร ั�งที�แลว้              

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

สําหรบัผูท้ี�ไม่เคยสมคัรสอบมากอ่น ท่านจะไดห้มายเลขผูส้มคัรสอบหลงัจากการการลงทะเบยีน 

Aucun remboursement ne sera effectué une fois l’inscription validée. 
หลงัจากการลงทะเบยีนสมคัรสอบเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสมาคมฝร ั�งเศสกรุงเทพ ขอสงวนสทิธิ 5ในการคนืเงินสําหรบัทุกกรณี 

 
 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ALLIANCE FRANÇAISE DE BANGKOK 

Montants des droits d’inscription :  

Droits d’inscription réglés le :  Reçu n° :  

Signature :  

The picture can't be displayed.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ขอ้มูลเพิ�มเตมิ 
Nom École thaïlandaise : Mattayom : 

ชื�อ โรงเรยีน (ไทย)     มธัยมศกึษา 
 
Nom Université : Année : 

ชื�อ มหาวทิยาลยั  
ช ั�นปีการศกึษ
า 

Nom École internationale : Year : 

ชื�อ โรงเรยีน (นานาชาต)ิ       
ช ั�นปีการศกึษ
า 

Lycée français de Bangkok :  oui Année : 

โรงเรยีนนานาชาตฝิร ั�งเศส      ใช ่ ชั�นปีการศกึษ
า 

Nom Entreprise :  

บรษิทั  

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

คุณเป็นนกัเรยีนของสมาคมฝร ั�งเศสกรุงเทพหรอืไม่      ใช ่     ไม่ใช ่
Vous avez déjà étudié à l’Alliance française de Bangkok ?  oui      non 

คุณเคยเรยีนที�สมาคมฝร ั�งเศสกรุงเทพมากอ่นหรอืไม่    เคย     ไม่เคย 
Pourquoi passez-vous le DELF/DALF ?  

คุณตอ้งการสอบวดัระดบัทางภาษาฝร ั�งเศส 
DELF/DALF เพื�อวตัถปุระสงคใ์ด 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessous. ขา้พเจา้ยนิยอมและรบัทราบขอ้มูลดา้นล่างนี� 
Date et signature โปรดระบุวนัที�และลงลายมอืชื�อเป็นหลกัฐาน 

 
 
 
 

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

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

หลงัจากการลงทะเบยีนสมคัรสอบเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสมาคมฝร ั�งเศสกรงุเทพ ขอสงวนสทิธิ *ในการคนืเงนิสาํหรบัทกุกรณี 
Convocation จดหมายแจง้สอบ 
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. 

กอ่นวนัสอบประมาณ 3-4 วนั สมาคมฝร ั�งเศสกรุงเทพจะแจง้กาํหนดการสอบโดยส่งจดหมายแจง้สอบผ่านทางอเีมลที�ท่านระบุไวใ้นใบสมคัร 
ดงันั�นจงึขอใหท้่านไดต้รวจสอบและเมื�อไดร้บัเอกสารแลว้รบกวนชว่ยส่งอเีมลตอบกลบัมาที� : examen.bangkok@afthailande.org 

วนัและเวลาในการสอบที�ระบุตามจดหมายแจง้สอบจะไม่สามารถเปลี�ยนแปลงไดส้ําหรบัทุกกรณี 
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. 

วนัและเวลาการสอบจะระบุโดยศูนยจ์ดัสอบของสมาคมฝร ั�งเศสกรุงเทพ โดยไดร้บัการอนุมตัจิากศูนยก์ารจดัสอบจากปารสี (CIEP) 
กาํหนดการสอบจะเร ิ�มตรงตามเวลาที�ระบุในจดหมายแจง้สอบ  
สําหรบัในกรณีที�ไม่สามารถเขา้สอบได ้โปรดแจง้สมาคมฝร ั�งเศสกรงุเทพโดยเรว็ที�สุด 
Attestation ใบรบัรองการสอบผ่าน 
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 เดอืน นับจากวนัที�สอบวดัระดบั ผูส้มคัรที�สอบผ่านจะไดร้บัอเีมลแจง้ใหม้าตดิต่อขอรบัใบรบัรองการสอบผ่าน ณ สมาคมฝร ั�งเศสกรุงเทพ 

Diplôme ประกาศนียบตัร 
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 เดอืน นับจากวนัที�สอบวดัระดบั ผูส้มคัรที�สอบผ่านจะไดร้บัอเีมลแจง้ใหม้าตดิต่อขอรบัประกาศนียบตัรตวัจรงิ ณ สมาคมฝร ั�งเศสกรุงเทพ 
 


