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จดหมายพิเศษฉบับที่ 29/2562
8 กรกฎาคม 2562
เรื่อง การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TOEFL-ITP) ครั้งที่ 1/2562
เรียน ผูป
้ กครองนักเรียนชั้น M.1-M.3
โรงเรียนเลิศหลาร
้ วมกั
่ บมหาวิทยาลัยมหิดล ไดจั้ ดโครงการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TOEFL-ITP) ขึน้ ใหนั้ กเรียนได้
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยการทดสอบจะแยกตามประเภทของทักษะ (การฟัง การอาน
่ และ
โครงสรางไวยากรณ
บความสามารถของตนเอง และชวยกระตุ
นให
์) เป็นโอกาสใหนั้ กเรียน ไดทราบระดั
้
้
่
้ นั้ กเรียนเกิดความกระตือรือรน้
ในการเรียนและการแขงขั
่ นทางวิชาการอีกดวย
้
โดยกำหนดการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP ครัง้ ที่ 1/2562 นัน
้ จะจัดในวันเสาร์ท่ี 3 สิงหาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม และจะประกาศผลการทดสอบใน
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
หากผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้นักเรียนเข้ารวมทดสอบวิ
ชาภาษาอังกฤษ (TOEFL-ITP) ท่านสามารถสมัคร
่
สอบไดกั้ บทางโรงเรียน โดยชำระคาธรรมเนี
ยมการสมัครสอบเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท กรุณาใหนั้ กเรียนนำเงินคาสมั
่
่ คร และ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนกั เรียนยังไมเคยสมั
ครสอบ) สงที
บ
่
่ ค่ รูประจำชัน้ พรอมใบตอบรั
้
เขาร
้ วมกิ
่ จกรรมภายในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
หมายเหตุ : อนึ่ง ผลการสอบ TOEFL - ITP ในครั้งนี้จะไม่สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ
โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือสถาบันอื่น ๆ ได้ เป็นเพียงการทดสอบความสามารถและวัดระดับทักษะดา้ น
ภาษาอังกฤษของนักเรียนเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและขอขอบคุณในความรวมมื
ณ โอกาสนี้
่ อและการสนับสนุนจากผูปกครองมา
้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 29/2562
ขาพเจ
าผู
(เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว) ...................................................................... ชั้น ......................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TOEFL-ITP) เรียบรอยแล
ว้ และมีความประสงคใ์ หนั้ กเรียน
้
สมัครสอบ และยินดีชำระคาสมั
ยมในการสอบ 2,500 บาท พรอมเตรี
ยมเอกสารสง่ ที่คุณครู
่ ครสอบและคาธรรมเนี
่
้
ประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ไมสมั
่ ครสอบ เนื่องจาก....................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 29/2019
July 8, 2019
Subject: Registration for the Test Of English as a Foreign Language (TOEFL-ITP)
Dear Parents of M1-M3 students,
Lertlah school, in conjunction with the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University have arranged the Test Of
English as a Foreign Language program with the objectives to encourage students to test their current level of
English proficiency and encourage their eagerness to learn and their participation in academic competitions. The
test consists of three sections (listening, reading and writing/grammar).
The next test date will be on Saturday, August 3, 2019 from 9 AM - 12 PM at Mahidol University, Salaya,
Nakornpatom. The results will be announced on Friday, August 9, 2019.
If you would like your student to register for the TOEFL-ITP test, you may do so through the school by submitting
this reply form, an application fee of 2,500 Baht, along with a copy of student's photo ID or passport (only students
who apply for the test for the first time) Please have your student submit the fee and document to their homeroom
teacher no later than Friday, July 12, 2019.
*Remarks: This test is non-compulsory. The result of the test cannot be used to apply to MUIDS or any other
institutions. The purpose for taking this test is to determine student's level of English proficiency and prepare them
for the actual test in the future.
Thank you for your kind cooperation and continued support.

With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
(Special Newsletter No. 29/2562)
I, parent of ___________________________________________________________________ Class ________
have received the letter titled 'Registration for TOEFL-ITP test and wish for my student to: register for the
test; and will provide the application fee of 2500 Baht and the required documents to the homeroom teacher
by July 12, 2019
not register for the test because___________________________________________________________

Signed ________________________________ Parent

