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450 THB / Session (1h)

Prix | Pricing | ราคา

Anglais | English | อังกฤษ

Langue | Language | ภาษา

du CP au CM2 
(from 1st Grade to 5th Grade)

Niveaux | Levels | ชั้นเรียน

M. Ruchakorn EURTIVONG,
 Professeur de Musique au 

LFIB

Animateur | Teacher | อาจารย์

CONTACT

@LFIBinfo@LFIBo�cial

Pour plus d’informations, veuillez consulter 
le site internet du LFIB.

For more information, please visit the LFIB 
website.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปในเว็บไซต์
ของ LFIB.

498, Soi Ramkhamhaeng 39 
(Thep Leela 1) Wangthonglang
Bangkok 10310 

+66 (0) 8 6 612 5706

www.l�b.ac.th

aes@l�b.ac.th 

GROUPE DE 
PIANO

Activités Extra-scolaires (AES)



Les élèves exploreront de nombreuses 
compétences, notamment le travail 
d’équipe, la coordination entre la main 
droite et la main gauche, l’accroissement du 
niveau de concentration dans 
l’apprentissage et bien plus encore. Le 
groupe de piano permet aux étudiants de 
partager et d’apprendre les uns des autres le 
rythme, la note, la dynamique, les termes 
musicaux et surtout diverses émotions qui 
ne peuvent être exprimées par des mots. 

C'est une partie importante de la vie des 
enfants de se détendre des travaux scolaires 
en s'immergeant dans ce type d'activité 
artistique. Ils pourront utiliser leur temps 
judicieusement et e�cacement en dehors 
des jeux en ligne et des médias sociaux. 

Alors venez nous rejoindre dans cette 
nouvelle activité passionnante des pianistes 
du LFIB !

Students will be exploring many di�erent 
types of skills including teamwork, 
coordination between right and left hand, 
build higher level of concentration in 
learning and many more.  Piano group 
allows students to share and learn from 
one another the rhythm, note, dynamic, 
musical terms and above all various 
emotions that cannot be expressed in 
words.  
It is an important part of children's life to 
relax themselves from school works by 
immense themselves in this type of artistic 
activity.  They will be able to use their time 
wisely and e�ciently away from online 
game and social media.  
So, come and join us in this exciting new 
piano group activity at LFIB!

นักเรียนจะได้สำรวจทักษะหลากหลายประเภท
รวมถึงการทำงานเป็นทีมการประสานงาน
ระหว่างมือขวาและมือซ้ายสร้างระดับความเข้ม
ข้นที่สูงขึ้นในการเรียนรู้และอีกมากมาย กลุ่ม
เปียโนช่วยให้นักเรียนแบ่งปันและเรียนรู้จาก
จังหวะจังหวะโน้ตโน้ตพลังเสียงดนตรีและ
อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถแสดงออก
มาเป็นคำพูดได้ 
มันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตของเด็ก ๆ ในการ
ผ่อนคลายตัวเองจากการทำงานของโรงเรียน
ด้วยกิจกรรมศิลปะประเภทนี้ พวกเขาจะสามารถ
ใช้เวลาได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
ห่างจากเกมออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 
มาร่วมกับเราในกิจกรรมกลุ่มเปียโนใหม่ที่น่า
ตื่นเต้นที่ LFIB
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