
MBA Registration Term 2/2020 

**นักศึกษาที่ประสงค์ไมล่งทะเบยีนหรือข้ึนสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ในเทอมนี้ ต้องชำระเงินคา่รักษาสถานภาพ 2,000 บาท 

รายละเอียด 
MBA Students 

หมายเหตุ 
BLOCK 1 BLOCK 2 

Term Period 2/2020 9 พฤศจิกายน 2563 – 10 มกราคม 2564 11 มกราคม   – 7 มีนาคม, 2564   

กำหนดการลงทะเบียน   5 – 18 ตุลาคม 2563 

1. นักศึกษาที่มียอดค้างชำระในเทอม 
1/2020 จะไม่สามารถทำการลงทะเบียนใน
ระบบได ้
2. กรุณาตรวจสอบรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน
ที่ประกาศในหนา้ Blackboard และ Email 
มหาวิทยาลยั   

ค่าปรับลงทะเบียน
ล่าช้า  300 บาท/ วัน 

19 – 25 ตุลาคม 2563 
นักศึกษาจะต้องชำระคา่ลงทะเบียนลา่ชา้ 
หากลงทะเบียนเลยชว่งเวลาที่กำหนด 

กำหนดการชำระค่า
เทอม   

5 ตุลาคม  –  15 พฤศจิกายน 2563 5 ตุลาคม  2563 – 17 มกราคม 2564 
นักศึกษาจะต้องชำระคา่ชำระเงนิล่าช้า หาก
ไม่ชำระตายช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละ
บล๊อค 

การลบรายวิชา  23 พฤศจิกายน 2563 25 มกราคม 2564 

หากนักศึกษาชำระเงินลา่ชา้กวา่ช่วงเวลาที่
กำหนดในแต่ละบล๊อค วิชาทีน่ักศึกษา
ลงทะเบียนไว้ในแต่ละบล็อก จะถูกถอนออก
โดยอัตโนมัต ิ

การเพิ่ม – ถอน 
รายวิชา  

19 ตุลาคม  –  22 พฤศจิกายน 2563 21 ธันวาคม 2563 – 24 มกราคม 2564 
หากนักศึกษาเพิ่มถอนรายวิชาตามช่วงเวลา
ที่กำหนดรายวชิาจะไม่ติด “W” 

การถอนรายวิชาเกิน
กำหนด  

23 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม2563 25 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์  2564 
นักศึกษาที่ต้องการถอนรายวชิาในช่วงนี้ ผล
การเรียนจะติด “W” 
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ข้อสังเกตุในการลงmะเบียน 

1. นักศึกษาสามารถเข้าไปลงทะเบยีนท่ีเวปไซด์  https://reg.stamford.edu.  ในช่วงเวลาที่กำหนด 

2. ก่อนกดยืนยันการลงทะเบียน ให้ตรวจสอบว่านักศึกษาได้เลือกรายวิชา และ Section ที่ถูกต้องแล้ว เพราะการแกไ้ขวิชา

ที่ลงทะเบียนไปมาจะทำได้ในช่วงเพิ่ม – ถอนรายวิชาเท่าน้ัน   

3. การยืนยันการลงทะเบยีน นักศึกษาจะต้องได้กดปุ่มยืนยันทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งท้ายจะมีข้อความขึ้นว่า 

“congratulation “ และหากต้องการตรวจสอบการลงทะเบียนหลงัการกดยืนยันหรือเชคค่าใช้จ่ายให้กดไปท่ี  

“enrollment result” / ผลการลงทะเบียน.  

การชำระเงิน 

1. นักศึกษาท่ีค่าใช้จ่ายจากเทอมที่แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนในระบบได้ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าท่ี   

2. เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไดม้ีการประกาศเรื่องกำหนดการลงทะเบียน การชำระเงิน ให้นักศึกษาไดท้ราบล่วงหน้า 

ดังนั้นหากนักศึกษาไมส่ามารถดำเนินการไดต้ามกำหนดจะต้องถูกปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการลบ

รายวิชาที่ไม่ชำระเงินตามที่กำหนด 

3. นักศึกษาสามารถแบ่งชำระค่าเรียนตามจำนวนวิชาที่ลงในแตล่ะบลอ็กได้  

 

 

 

 

 

https://reg.stamford.edu/
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ช่องทางการชำระเงิน 

ช่องทาง  วิธีการ  หมายเหตุ 

Online payment 
บนเวป 

reg.stamford.edu 

1. เข้าไปท่ี  https://reg.stamford.edu 
2. เลือกไปท่ี  “enrollment result” และเลือก “online 

payment”  
3. กรอกรายละเอียดบัตรเครดิต หรอืเดบิตที่ต้องการ

ชำระ  

1. ช่องทางนี้ไม่สามารถแบ่งจำนวนการชำระ
สำหรับวิชาในบล๊อคที่ 1 ได ้

2. กรุณาตรวจสอบยอดเงินท่ีตอ้งชำระก่อนกด
ยืนยัน 

3. ช่องทางนี้ไม่สามารถชำระค่าปรับต่างๆได้ 

Online payment 
ผ่านลิ้งค์การชำระ
เงินจากเจ้าหน้าท่ี

การเงิน  

1. เข้าไปท่ี webmail.stamford.edu พิมพ์อีเมล์นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย (student 
ID@students.stamford.edu). password ใช้อัน
เดียวกันกับ Blackboard  

2. ระบุจำนวนเงินท่ีต้องการชำระ แลว้ส่งไปที่ 
cashier_rm9@stamford.edu หรือ
cashier_asoke@stamford.edu  

3. ฝ่ายการเวินจะส่งลิ้งค์กลับมาที่อีเมล ์
4. คลิ้กลิ้งค์ท่ีได้มาพร้อมใส่รายละเอยีดบัตรและลือก

โปรโมชั่นที่ต้องการ  

การชำระตามช่องทางนี้ สามารถเลือกโปรโมช่ัน 
จากธนาคารทีเ่ข้าร่วมโครงการได ้ รวมไปถึงการ
ชำระผ่าน Wechat และ Alipay  

การโอนเงินโดยใช้ 
VAN code ของ
ธนาคาร UOB   

1. เข้าเวป https://reg.stamford.edu 
2. เลือกไปท่ี “Student Information/ ระเบียนประวัติ” 

ดูรายละเอียดเลขท่ีบัญชีใน Payment Information 
จะพบเลขท่ีบญัชีข้ึนต้นด้วย 40077xxxxx  

3. เปิดแบงค์ application หรือช่องทางต่าง ๆ ในการโอน
เงินของธนคาร 

4. เลือกธนาคาร UOB Bank และใสห่มายเลขบัญชีที่ได้มา 
5. ใส่จำนวนและยืนยันการโอนเงิน  

1. สามารภชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือหน้า
เคาท์เตอร์ธนาคารได ้

2. เลขท่ีบัญชีของนักศึกษาแต่ละคนจะไม่
เหมือนกัน กรุณาตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนโอน 

3. หากต้องการโอนเงินจากบญัชี
ต่างประเทศสามารถดรูายละเอียด 
Swift Code ได้ในช่องที่ แจ้งเรื่องเลขท่ี
บัญช ี
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