CONTACT
498, Soi Ramkhamhaeng 39
(Thep Leela 1) Wangthonglang
Bangkok 10310
Animateur | Teacher | อาจารย์

+66 (0) 8 6 612 5706

M. Suphab ARAYAPONG,
M. Punthanasap THAVISAKUL,
Membres de la Fédération
Thaïlandaise de Taekwondo

www.lfib.ac.th
aes@lfib.ac.th

Niveaux | Levels | ชั้นเรียน
du CP au CM2
(from 1st Grade to 5th Grade)

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

LYCÉE FRANÇAIS

International de Bangkok

For more information, please visit the LFIB
website.

Langue | Language | ภาษา
Anglais | English | อังกฤษ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปในเว็บไซต์
ของ LFIB.

Prix | Pricing | ราคา
380 THB / Session (1h)
Activités Extra-scolaires (AES)

@LFIBofficial

@LFIBinfo

DESCRIPTIF
DESCRIPTION
รายละเอียด

Art martial idéal pour l’apprentissage du
respect d’autrui, de la discipline, de la
rigueur, et de la concentration. Il appartient
aux professeurs de répartir les groupes par
niveau. A la suite du passage du test,
chaque enfant qui a réussi son test recevra
un certificat de niveau qui lui permettra de
poursuivre la pratique de ce sport ailleurs.
Un examen aura lieu à la fin de chaque
session. Les frais d’examen de 500 bahts
sont compris dans le prix de l’activité. Un
kimono de taekwondo est obligatoire.
L’achat de kimono peut se faire dans les
centres
commerciaux
ou
à
FBT
http://www.fbtsports.com ou auprès de
l’animateur de l’activité par courriel à
su_tkd@hotmail.com (après réception de la
confirmation de l’inscription). Ce cours
préparera un spectacle pour la Mi-juin.

Members of the Taekwondo Federation of
Thailand. Ideal martial art for the learning
to respect others, discipline, strictness and
concentration. The coach will separate the
groups by level. After passing the test
with success, each child will receive a
certificate with which he/she can continue
his/her practice elsewhere. An exam will
be held in the end of each session (500
baths of the exam fee is included).
Taekwondo kimono is required for this
activity. Parents can buy a kimono in
department
stores
or
at
FBT
http://www.fbtsports.com or buy them
from the instructor by sending an e-mail
to su_tkd@hotmail.com (after receiving
the registration’s confirmation). This
course will prepare a show for mid-June.
เป็นศิลปะการต่อสู้ที่สอนให้รู้จักการเคารพผู้
อื่น เคารพกฏ ความเคร่งครัดและการมีสมาธิ
ผู้สอนจะแยกนักเรียนออกเป็นระดับ เมื่อนักเรียน
สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรที่สามารถ
ใช้ได้กับสถาบันการเรียนเทควนโดทุกแห่ง จะ
มีการสอบก่อนสิ้นสุดกิจกรรมในแต่ละภาค ค่า
สอบ 500 บาท รวมอยู่ในค่าเรียนแล้ว นักเรียน
จะต้องสวมชุดเทควนโดในเวลาเรียนกิจกรรม
ซึ่งผู้ปกครองสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพ
สินค้า
หรือที่เอฟบีที
http://www.fbtsports.com หรือสั่งซื้อกับทาง
ครูผู้สอนทางอีเมลที่ su_tkd@hotmail.com
(หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสมัครแล้วเท่
านั้น) หลักสูตรนี้มีการแสดงช่วงกลางเดือน
มิถุนายน.

TAEKWONDO

