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จดหมายพิเศษฉบับที่ 28/2561
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Special Newsletter No.28/2018
June 27, 2018
Subject: Registration for the Test of English as a Foreign Language (TOELF-ITP)
Dear Parents of M1- M3 Students,
Lertlah School and the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University is a private organization, have cooperated
in arranging the Test of English as a Foreign Language

(TOELF-ITP). The objectives of arranging the test are to encour-

age students to register for the test in order to know what their current levels of English are, and encourage them to be
enthusiastic in learning and participating in academic competitions. The test consists of listening, reading, and sentence
structure.
The test date is on Saturday, August 18, 2018 from 9.00 – 12.00 am. at Mahidol University,Salaya,Nakhon
Pathom. The results will be announced on Friday, August 24, 2018.
If you would like your child to register for the TOELF-ITP Test, your child can register for the test through the school
and submit an application fee of 2,500 Baht. The application fee and a copy of photo ID or a passport (only students who
apply for the first time) can be submitted to the homeroom teacher, and the application deadline is on Friday, July 3, 2018.
This is not a compulsory test. The results of this test cannot be used to apply to MUIDS or any other institutes. This
is merely a test for students to know their level of English.
Thank you for your kind cooperation and continued support.
With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.28/2018
I, ________________________________ Parent of (Master / Miss) ______________________________Class ________
Have received the letter entitled “Registration for TOELF-ITP Test” and would like my child to:
Register for the test with an application fee of 2,500 Baht
Not register for the test because _________________________________________________________________

Signed ______________________ Parent

