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ใบสมคัรขอรบัการสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านตลาดทุนในระดบัปริญญาเอก 
Application for Incentives for Ph.D. Thesis in Capital Market 

 
1. ข้อมูลผู้สมคัร  

Applicant Details 
ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ของนักศกึษาปรญิญาเอก   
Name – Surname of a doctoral student  
E-mail address  
โทรศพัท์ 
Phone number 

 

ชื่อคณะ และมหาวทิยาลยั (ต้องอยู่ในประเทศไทย) 
Name of the Faculty and the University (must be in 
Thailand) 

 

หวัขอ้วทิยานิพนธ์ระดบัปรญิญาเอก 
The topic of your doctoral thesis  

 

บทคดัย่อ 
Abstract 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนั เดอืน ปี ทีจ่บหรอืคาดว่าจะจบการศึกษา 
Date of Graduation or Expected Graduation Date 

 

โปรดระบุว่าวทิยานิพนธ์ของท่านตรงกบัหวัขอ้วจิยัใดที่
กองทุนส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน (CMDF) ก าหนด 
(ตามทีร่ะบุไวใ้นเว็บไซต์ของสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน 
(Capital Market Research Institute: CMRI) หน่วยงาน
ภายใต้ CMDF)  
Please specify the topic of your thesis which is in 
accordance with any research topics set out by the 
Thailand Capital Market Development Fund (CMDF) (as 
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stated on the website of the Capital Market Research 
Institute (CMRI), an entity under the CMDF) 
ชื่อ – สกุล ของอาจารย์ทีป่รึกษา 
Name – Surname of the advisor 

 

E-mail address  
โทรศพัท์ 
Phone number 

 

2. วิทยานิพนธ์ 
Thesis 
กรุณาแนบไฟล์ (PDF.) วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ทีม่ีลายเซ็นของอาจารย์ทีป่รึกษาและคณะกรรมการ

วทิยานิพนธ์  
Please attach a PDF file of the final thesis with the signed approval of the advisor and the thesis committee. 
 

3. เอกสารรบัรองการจบการศึกษา 
Certificate of Graduation 
โปรดแสดงหลกัฐานการจบหรอืคาดว่าจะจบการศกึษาทีอ่อกโดยมหาวทิยาลยัของท่าน 
Please provide proof of graduation or expected graduation issued by your university. 
 

4. การตอบรบัตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 
Acceptance of publication in an academic journal 
โปรดแสดงหลกัฐานการตอบรบัตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ 
Please provide proof of acceptance of publication in an academic journal. 
 

5. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง  
กรุณาแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง ของนักศกึษาและอาจารย์ทีป่รกึษา 
Please attach copies of the identification cards or passports of the student and advisor. 
 

6. ส าเนาหน้าสมุดบญัชีธนาคาร 
กรุณาแนบส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคาร ของนักศกึษาและอาจารย์ทีป่รกึษา 
Please attach copies of the front pages of the passbook of the student and advisor. 

 
7. ค าแถลง 

Declaration 
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ดว้ยการลงลายมอืชื่อดา้นล่างนี้   
By the signature below,  
7.1 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลทีใ่ห้ในทุกส่วนของใบสมคัรขอรบัการสนับสนุนวทิยานิพนธ์ด้านตลาดทุนในระดบั
ปริญญาเอก (“โครงการฯ”) ของข้าพเจ้านัน้สมบูรณ์และถูกต้อง ทัง้นี้ ข้าพเจ้ารับรองว่ามีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน “รายละเอยีดและเงื่อนไข “การสนับสนุนวทิยานิพนธ์ดา้นตลาดทุนในระดบัปริญญา
เอก” และขา้พเจา้ทราบดวี่าขอ้มูลทีไ่ม่ถูกต้อง ท าใหเ้ขา้ใจผดิ หรอืไม่ครบถ้วน อาจส่งผลต่อการพจิารณาใบสมคัร
ของขา้พเจา้  
I certify that the information provided in all parts of my application for Incentives for Ph.D. Thesis in 
Capital Market ( “Project” )  is complete and accurate and I have all qualifications required under the 
“Details and Conditions: “Incentives for Ph.D. Thesis in Capital Market””. I am aware that the incorrect, 
misleading or lacking information may influence the consideration of the application.  
 
7.2 ข้าพเจ้าตกลงจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รบัทุนสนับสนุนโครงการนี้ตามที่ CMDF ก าหนด 
ซึ่งรวมถงึตามทีก่ าหนดไวใ้น “รายละเอยีดและเงื่อนไข “การสนับสนุนวทิยานิพนธ์ด้านตลาดทุนในระดบัปริญญา
เอก”” และจะปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งใหถู้กต้องครบถ้วนทุกประการ  
I agree to strictly comply with all notifications by CMDF regarding the provision of the Project under this 
Application, including but not limited to the “Details and Conditions: “Incentives for Ph.D. Thesis in Capital 
Market”” and will comply with all applicable laws. 
 
7.3 ข้าพเจ้ารบัทราบและตกลงว่า CMDF มีสิทธิพิจารณาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรายละเอียด หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขโครงการได้ตามที่ CMDF เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ขา้พเจา้ทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้าตกลงและ
ยอมรบัใหก้ารพจิารณาของ CMDF ในทุกกรณีเป็นทีสุ่ด 
I acknowledge and agree that CMDF may make a decision on any amendment to, or modification of, the 
project details, the project terms and conditions, as it considers reasonable. I agree that the decision 
made by CMDF is final. 
 
7.4 ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงใหก้ารพจิารณาใหทุ้นสนับสนุนของกองทุนเป็นทีสุ่ด 
I acknowledge and agree that consideration of the Financial Support by CMDF is final.  

 
วนัท่ี  DATE:___________________________________________ 

 
ลายมือชื่อนักศึกษา  SIGNATURE OF STUDENT :_____________________________________    
 
ลายมือชื่ออาจารยท่ี์ปรึกษา  SIGNATURE OF ADVISOR :_____________________________________ 
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 ผู้สมัครรับทราบว่า ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน รวมถึงข้อมูลประกอบอื่น ๆ  ที่ผู ้สมัครได้ให้ไว้แก่กองทุนส่งเสรมิการพฒันา
ตลาดทุน (CMDF) ตามที่ระบุไว้ในสมคัรนี้ เป็นขอ้มูลที่จ าเป็นต่อการยนืยนัตวัตนและการสมคัรขอรบัทุนสนับสนุนวทิยานิพนธ์ด้านตลาดทุนใน
ระดบัปรญิญาเอก โดยส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนอาจปรากฏขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมู่โลหติ เชื้อชาต ิเป็นต้น ซึ่ง
เป็นขอ้มูลที่ไม่จ าเป็นต่อการด าเนินการของ CMDF และ CMDF ไม่มคีวามประสงค์ที่จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ 
ผู้สมัครสามารถด าเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวที่ปรากฏในส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ถ้ามี) ก่อนน าส่ง
ให้แก่ CMDF และไม่ต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวในเอกสารประกอบการสมคัรอื่น ๆ ที่น าส่งให้แก่ CMDF  
 ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูส้มคัรไม่ได้ด าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หรอืมกีารเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว (แล้วแต่กรณี) CMDF จะถือว่าผูส้มคัรได้ให้ความยนิยอมแก่ CMDF ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวดงักล่าว
แล้ว 
 นอกจากนี้ ผูส้มคัรรบัทราบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ผูส้มคัรได้ให้ไว้จะถูกประมวลผลและได้รบัการคุ้มครองตามค าประกาศเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตวัของ CMDF ซึ่งผูส้มคัรสามารถศกึษารายละเอยีดได้จาก https://www.cmdf.or.th/privacy-policy/ 

 
 The applicants acknowledge that a copy of the identification card or Passport as well as any other supporting documents 
provided by the applicant to Thailand Capital Market Development Fund (CMDF) as stated in this application. It is necessary information 
to verify your identity and apply for the Incentives for Ph.D. Thesis in Capital Market. A copy of the identification card or Passport may 
contain sensitive personal data such as religion, blood type, ethnicity, etc., which is not necessary for the operation of the CMDF and the 
CMDF has no intention of collecting such sensitive personal data.  Consequently, the applicants may cross out any part to cover up any 
sensitive personal data appearing on a copy of the identification card or Passport (if any) before submitting to the CMDF and not disclose 
sensitive personal data in other supporting documents submitted to the CMDF. 
 In the event that the applicants do not cover up such sensitive personal data or have disclosed sensitive personal data (as 
the case may be), the CMDF shall deem that the applicants have given consent to the CMDF for processing such sensitive personal data. 
 In addition, the applicant acknowledges that personal data provided by the applicant will be processed and protected under 
the CMDF privacy notice, which the applicant can read all details from https://www.cmdf.or.th/privacy-policy/. 


