
 

Association Thaï-Provence 
สมาคม Thaï-Provence 

09 62 62 79 79 --- 07 82 74 51 51 
 (37 Avenue de Garlaban - 13012 MARSEILLE)  

BULLETIN D’ADHESION 2019 
เอกสารลงทะเบยีนสมาชกิ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2019)  

 Période : 01/09/2018 ➔  31/08/2019  

Nom  
นามสกลุ 

…………………………………………………..… 

Prénom 
ชือ่ 

…………………………………………………..… 

Date naissance – วนั เดอืน ปีเกดิ …. / …. / …….. 
N° Carte Identité –หมายเลขบัตรประจ าตวัประชาชน ……………………… 
N° Téléphone fixe 
หมายเลขโทรศัพทบ์า้น 

………………………………………… 

N° Téléphone mobile 
หมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นที ่

.......………………………………… 

Adresse E-mail 
ทีอ่ยูจ่ดหมายอเิลคโทรนคิ 

……………………@………………….. 

Adresse postale  
ทีอ่ยูท่างไปรษณีย ์

………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Cotisation annuelle – คา่บ ารงุสมาชกิรายปี 

Membre - สมาชกิสามัญ :     25 €  
Membre bienfaiteur - สมาชกิสามัญพเิศษ :   (sup.20 €) : ……. €            
                                                     มากกว่า 20 ยูโร โปรดระบุจ านวนเงิน 

Paiement par chèque à l’ordre de – สัง่จา่ยเช็ค ในนาม : 

« Association Thaï Provence »  CCP Marseille n° : 029 2011553 K 

Expédier chèque et bulletin à l’adresse du siège de l’association. 

กรณุาสง่เช็คและเอกสารลงทะเบยีนตามทีอ่ยูข่องสมาคม 
Date  วนัที่ :  
 / / 201_ 

 

Signature 

ลายเซ็น : 
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