้ จงวิธก
คำชีแ
ี ำรสม ัคร ข้อตกลงและข้อปฏิบ ัติ
ในกำรเข้ำร ับกำรทดสอบควำมรูภ
้ ำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอ ังกฤษ)
ของข้ำรำชกำรตำรวจ ระด ับผูก
้ ำก ับกำรลงมำ ครงที
ั้ ่ 1/2563
ในว ันอำทิตย์ที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2563
โดยควำมร่วมมือระหว่ำงสำน ักงำนตรวจคนเข้ำเมืองก ับสถำบ ันภำษำมหำวิทยำล ัยรำมคำแหง
..............................................................
วิธก
ี ำรสม ัครและกำรชำระค่ำสม ัคร
(1) ผู ้สมัครเข ้าเว็บไซต์ http://www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html และปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอน ดังนี้
้ จงวิธก
(1.1) ศึกษาคำชีแ
ี ำรสม ัคร ข้อตกลงและข้อปฏิบ ัติให ้เข ้าใจ
(1.2) เลือกเมนู สมัครทดสอบ โดยพิมพ์ข ้อมูลลงในช่องว่าง ให ้ถูกต ้องครบถ ้วน
(1.3) คลิกยืนยันการสมัคร
(2) ผู ้สมัครชาระค่าสมัครจานวน 300 บาท ผ่าน Application Mobile Banking เท่านัน
้ โดย
(2.1) ผู ้สมัครปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อ (1.3) หน ้าจอจะปรากฏรหัส QR Code เฉพาะบุคคล
(2.2) ผู ้สมัครชาระค่าสมัครด ้วยการสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking
ข้อตกลงและข้อปฏิบ ัติในกำรสม ัครทดสอบ
(3) สถาบันภาษา ขอสงวนสิทธิใ์ นการบันทึกข ้อมูลตามทีผ
่ ู ้สมัครพิมพ์ลงในข ้อ (1.2) โดยไม่ อนุญาตให ้แก ้ไขภายหลัง ยกเว ้น
หลังการสอบผ่านพ ้นไปแล ้ว โดยแจ ้งแก ้ไขทีส
่ านักงานตรวจคน เข ้าเมือง
(4) ผู ้สมัครต ้องลงทะเบียนสมัคร และชาระเงินค่าสมัคร ทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 9 – 22 กรกฎาคม 2563 โดยระบบกำรร ับ
สม ัครจะปิ ดอ ัตโนม ัติในว ันที่ 22 กรกฎำคม เวลำ 16.00 น.
่ ผู ้มีสท
ิ ธิเ์ ข ้าสอบ เลขทีป
(5) ประกาศรายชือ
่ ระจาตัวผู ้เข ้าสอบ สถานทีส
่ อบ และพิมพ์ (Print) ใบสม ัคร ในวันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์
่ )
http://www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html (สำมำรถแก้ไขเพิม
่ เติมกรณีไม่พบรำยชือ
่ ให ้แจ ้งผ่านทางเฟซบุก
(6) กรณีไม่พบรายชือ
๊ ที่ facebook: imm-riltest1 ภายในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563
่ ผู ้มีสท
ิ ธิเ์ ข ้าสอบ เลขทีป
(7) ประกาศรายชือ
่ ระจาตัวผู ้เข ้าสอบ สถานทีส
่ อบ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์
http://www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html โดยไม่มก
ี ำรแก้ไข
(8) หำกผูส
้ ม ัครกระทำกำรใดพ้นกำหนดกำรด ังกล่ำว ถือว่ำเป็นโมฆะ และไม่คน
ื เงินค่ำสม ัครทุกกรณี
ข้อปฏิบ ัติในกำรเข้ำทดสอบ
ิ ธิเ์ ข ้ารับการทดสอบต ้องเป็ นผู ้มีรายชือ
่ ตามประกาศข ้อ (7) เท่านัน
่ ดังกล่าวเข ้าทดสอบ
(9) ผู ้มีสท
้ ไม่อนุญาตให ้ผู ้ไม่มี รายชือ
โดยเด็ดขาด
ิ ธิส
(10) ผู ้เข ้ารับการทดสอบต ้องนาหลักฐานต่อไปนี้มาแสดง ณ ห ้องสอบ หากนามาไม่ครบตามที่ กาหนดถือว่าไม่มส
ี ท
์ อบ
่ ฉบับจริง
(10.1) ใบสมัคร (พิมพ์ (Print) ตามข ้อ 5) ทีส
่ มบูรณ์พร ้อมลงลายมือชือ
(10.2) รูปถ่าย 1 นิว้ 1 รูป โดยติดทีใ่ บสมัคร (ข ้อ 10.1)
(10.3) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐทีย
่ ังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
(11) ผู ้เข ้ารับการทดสอบต ้องเข ้าห ้องสอบเวลา 09.00 น. เพือ
่ ให ้กรรมการควบคุมการสอบตรวจสอบ เอกสารตามข ้อ (10) กรณี
มาภายหลังเวลา 09.50 น. จะไม่อนุญาตให ้เข ้าห ้องสอบโดยเด็ดขาด
(12) เวลาในการทดสอบ คือ 10.00 – 12.00 น. โดยระหว่างการทดสอบการฟั งไม่อนุญาตให ้ผู ้เข ้ารับการทดสอบออกจากห ้อง
สอบไม่ว่ากรณีใด ๆ และต ้องอยู่ในทีน
่ ั่งสอบของตนจนถึงเวลา 12.00 น.
(13) ผู ้เข ้ารับการทดสอบต ้องเตรียมดินสอดา 2B ขึน
้ ไป พร ้อมยางลบ และปากกาสีน้ าเงินเพือ
่ ใช ้ในการทาข ้อสอบ
(14) ผู ้เข ้ารับการทดสอบต ้องแต่งกายด ้วยชุดสุภาพ สวมรองเท ้าหุ ้มส ้น ห ้ามสวมรองเท ้าแตะ ผู ้หญิง สามารถสวมกางเกงได ้
(15) ไม่อนุญาตให ้ผู ้เข ้าสอบนาสิง่ ของนอกเหนือจากข ้อ (10) และ (13) เข ้าห ้องสอบโดยเด็ดขาด และไม่มก
ี ารรับฝาก
สิง่ ของทุกกรณี
้ โรคไวรัสโคโรนา 2019
(16) ผู ้เข ้าสอบต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อปฏิบต
ั ใิ นการเข ้าสอบ และมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ั สอบถำมได้ท ี่
หมำยเหตุ: หำกมีขอ
้ สงสย
Facebook: imm-riltest1 https://www.facebook.com/groups/immriltest1

