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ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (ชสกท.) 
โครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2566 

…………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบัน ที่ระบบเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว ต้องเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่หลากหลายและคาดเดาได้ยาก สิ่งสำคัญท่ีจะทำให้องค์กรดำเนิน
ไปได้อย่างยั่งยืนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นที่พึ่งทางการเงินให้แก่สมาชิก จะต้องมีระบบการบริหาร
จัดการที่ด ีเพ่ือให้ระบบสหกรณ์มีภูมิคุ้มกัน สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะความ
เสี่ยงทางการเงิน ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 
  คณะกรรมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความ 
รับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และการบริหารกิจการที่ดี เพื่อสร้างเสถียรภาพและ
ความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่นของสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นภูมิคุ้มกันที่จะนำพาให้องค์กรมีเสถียรภาพ  
ในระยะยาว จึงได้จัดสัมมนาให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือนำความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทาง
ในการบริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความยั่งยืน 

2. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าสัมมนา 

 2. เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์  
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าสัมมนา 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของ ชสกท. จำนวน 20 คน 
 2. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์สมาชิก ของ ชสกท. จำนวน 30 คน 
 3. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่ไม่เป็นสมาชิก จำนวน 10 คน 

4. วิธีการ 
 1. บรรยายเนื้อหา 
 2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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5. หัวข้อสัมมนาและวิทยากร 
 1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  วิทยากร โดย ดร. ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์ 
          ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 
 2. การบริหารจัดการเงินทุนและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง   
  วิทยากร โดย พล.ต.ต. ดนุกฤต  กลัมพากร 
          ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
 3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วิทยากร โดย ดร. เสฏฐวิทย์  เกิดผล 
          อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์   
                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 4. สรุปการสัมมนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับสหกรณ์ 
  วิทยากร โดย นายแพทย์มาณพพ์  เงินวิวัฒน์กูล 
                    รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
6. วัน เวลา และสถานที ่
 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 
 สถานที่ ณ ห้องบอลรูม 3 ชั ้น 2 โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส           
ถนนเจริญกรุง ซอย 30  สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้เข้าสัมมนาได้นำความรู้ไปปรับใช้ใหส้อดคล้องและเหมาะสมกับสหกรณ์ต่อไป 
 2.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าสัมมนา 
 3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 

8. ค่าลงทะเบียน 
 1. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ของชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด เข้าร่วม
สัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มคี่าลงทะเบียน (ชสกท. รับผิดชอบค่าพาหนะเดินทางไปกลับ
ตามระเบียบของ ชสกท. และอาหารกลางวัน อาหารว่างในวันสัมมนา)   

2. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ ของสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิก ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด   
เข้าร่วมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าลงทะเบียน จำนวน 1 คน หากประสงค์จะส่ง    
ผู้เข้าสัมมนาเกินกว่า 1 คน คิดค่าลงทะเบียนคนละ 3,000.-บาท (ค่าลงทะเบียนจะรวมค่าเอกสาร อาหารว่าง 
อาหารกลางวัน ) ค่าท่ีพักและค่าเดินทาง ผู้เข้าสัมมนาเบิกจากสหกรณ์ต้นสังกัด 

3. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ ของสหกรณ์ ที่ไม่เป็นสมาชิก ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด   
เข้าร่วมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยคิดค่าลงทะเบียนคนละ 3,000.-บาท (ค่าลงทะเบียนจะ
รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน ) ค่าท่ีพักและค่าเดินทาง ผู้เข้าสัมมนาเบิกจากสหกรณ์ต้นสังกัด 
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กำหนดการ  
สัมมนาวิชาการ ของ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (ชสกท.) 

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 
ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออรค์ิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส  

ถ. เจริญกรุง ซอย 30 สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 
............................................................. 

 
วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 

เวลา 08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 
 09.00-09.10 น.  กล่าวเปิดการสัมมนา 

โดย พล.ต.ต. ดนุกฤต  กลัมพากร 
ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 

 09.10-12.00 น.  สัมมนา “การบริหารงานความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”  
      โดย ดร. ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์ 
           ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น.  สัมมนา “การบริหารจัดการเงินทุนและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง”  
       โดย พล.ต.ต. ดนุกฤต  กลัมพากร 
           ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00-12.00 น.  สัมมนา “การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”  
      โดย ดร. เสฏฐวิทย์  เกิดผล 
            อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์   
                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-16.00 น.  สรุปการสัมมนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับสหกรณ์ 
      โดย นายแพทย์มาณพพ์  เงินวิวัฒน์กูล 
                     รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 

16.00 น.  ปิดการสัมมนา  
    .......................................................................................... 
 
หมายเหตุ   1. รับประทานอาหารว่าง เช้า 10.30 น. และบ่าย 14.30 น. 

     2. เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ใบตอบรับเข้าสัมมนา วิชาการ ประจำปี 2566 ของ ชสกท. 
“การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์” 

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 
ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส 

ถ. เจริญกรุง ซอย 30 สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………. 

 
เลขทะเบียนสมาชิก ............................. 

วันที่...................................................... 

 สหกรณอ์อมทรัพย์................................................................................................................ .........จำกัด 
ที่อยู่...................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.........................................โทรสาร..........................................E-mail………………………..…………………… 
มีความประสงคส์่งผู้เข้าสัมมนา จำนวน......................คน ดังนี้ 

1. …………………………………….……………..ตำแหน่ง.........................................มือถือ........................... 
2. …………………….……………………………..ตำแหน่ง.........................................มือถือ.......................... 
3. …………………….……………………………..ตำแหน่ง.........................................มือถือ.......................... 
4. …………………….……………………………..ตำแหน่ง.........................................มือถือ.......................... 
5. …………………….……………………………..ตำแหน่ง.........................................มือถือ.......................... 

 
การโอนเงินค่าลงทะเบียน   
 ผู้เข้าสัมมนาส่งใบตอบรับพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน กรณีส่งผู้เข้าสัมมนาเกิน 1 คน ๆ ละ 3,000.-บาท 
จำนวน................................บาท (.................................................) ในวันที่ ............................................................ 
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ชื่อบัญชี ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
เลขที่บัญชี  691-0-24458-3  และส่งสำเนาใบโอนเงิน ทาง Email:info@fsc-bangkok.com  
 
       (ลงชื่อ)...........................................................  
               (.........................................................) 
                             ผู้ประสานงาน  
       โทร................................................................. 
        
 



.i

r. iJ*!-t1"1"
a..l

].'.
:,.

I U
nFle ,.1

ot 3J U IJ a il fl : fU fl T { [ vr 1rtqt
'The Federation of Savinqs and Credit Co0peratives ol Bangkok Limited''

$, YanYt./ 2A I 2556

23 un:reru 2566

J^vtlSot to rfr ry lrir i'::rd'ruuritrnl :il:vlirtJ 256 6

lBuu il:vorun:::rn'r:r{'rrf,ufl'r:

:;, v d o
fr {fr eis}lreir I :ru n v rd rJ ri LLa v riruup}nl:a'oo!:Ll li'iuru 1 tn

I

pirut-ru:ravrri{[fl: {Lvrr,r o'rn-q leYriir,rupis-n#rrur':^rr.r'r: l:ua'1fl 25b6ql I

A .. A r - ".. X ; ^- ^- -uter'l "fl1:uT1l'tTQfrfilTri?'t3rtflu{?0.ifiuil:6u00xJfltfiu" ?u :nr,1'l-iirufl 25-26lutal 2566
u ^ "Y ^ t v da u S d d d ail uo{uoa:}..t J ?Ju 21:.tu:r:odn ooi6n Lflo:reiu laufia tioun yn?L?a:a il. ra?iln:'i {oLr 30

!q9

i-
avl:u ul iJ't{: fl ft:{ tyt3ililx41uFt:

9

fistoliuurfirx Fltuvn::llfl'lr utc r.JTud'nnT:so{aurr:fl:I rdrirliallrulfi-{fl6i12 lau

rl-flFrra{ilvL!^ulrnrav E,OlO.-rrrv, (a:ld'ur:'ry) rirnruylfilu qya,:lnitlanare o''t111?.j'l.i

tt'arvo'r1,n?nn1.{{u s{rr,rflrlrirvjyt'rru'rrynirrfiurnrr rYrrird':r:rurrfinqrnaunrnfpiud'rffn Iil:riu{'la

o 6t €t u i , v 4 t u 6l o .'
n?r3.rQru.l LurustCIu:1Jila{}J'te}'tu rllB{%x.]u3.t"1 nra"lu{ufr ts fiurrru 2566 vr-rfi lJ3.tur]"1lStc

{
rloa{?ufr'vi6 fl nfurarnfizu"uri'sFr?'r:JrJ:varrf lr"ra-u:ruirrf rr'ru1ufl ou?-un:!dryuaa

dotnt::luavLo^untfrurfrr 1r.l:Frrt^aa'a q6u:-tflrf,i:6f fl?.ia-tlyri Tvr:. oae-342-6649

rrrufiSi:rrri uri':ah: lvr:. 088-97 9-14989q

{u' r? auar r rfi olf : rili o r: rur

vd
ljoLtfi9r{F]11XrUUflA

vrapir:ronE 6s- J
t

(nrlnqn na-:rvrrn:)

rJ:vorun::r fl r:lJru:lfi 14n:erin:r tyyr dr #n

Effective Dale A1iA3/2565 FR-HR-19 Rev01



Effective Date : 22/12/2564  SD-HR-06 Rev00 

 

 
 
 

ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (ชสกท.) 
โครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2566 

…………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบัน ที่ระบบเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว ต้องเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่หลากหลายและคาดเดาได้ยาก สิ่งสำคัญท่ีจะทำให้องค์กรดำเนิน
ไปได้อย่างยั่งยืนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นที่พึ่งทางการเงินให้แก่สมาชิก จะต้องมีระบบการบริหาร
จัดการที่ด ีเพ่ือให้ระบบสหกรณ์มีภูมิคุ้มกัน สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะความ
เสี่ยงทางการเงิน ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 
  คณะกรรมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความ 
รับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และการบริหารกิจการที่ดี เพื่อสร้างเสถียรภาพและ
ความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่นของสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นภูมิคุ้มกันที่จะนำพาให้องค์กรมีเสถียรภาพ  
ในระยะยาว จึงได้จัดสัมมนาให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือนำความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทาง
ในการบริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความยั่งยืน 

2. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าสัมมนา 

 2. เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์  
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าสัมมนา 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของ ชสกท. จำนวน 20 คน 
 2. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์สมาชิก ของ ชสกท. จำนวน 30 คน 
 3. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่ไม่เป็นสมาชิก จำนวน 10 คน 

4. วิธีการ 
 1. บรรยายเนื้อหา 
 2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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5. หัวข้อสัมมนาและวิทยากร 
 1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  วิทยากร โดย ดร. ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์ 
          ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 
 2. การบริหารจัดการเงินทุนและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง   
  วิทยากร โดย พล.ต.ต. ดนุกฤต  กลัมพากร 
          ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
 3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วิทยากร โดย ดร. เสฏฐวิทย์  เกิดผล 
          อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์   
                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 4. สรุปการสัมมนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับสหกรณ์ 
  วิทยากร โดย นายแพทย์มาณพพ์  เงินวิวัฒน์กูล 
                    รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
6. วัน เวลา และสถานที ่
 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 
 สถานที่ ณ ห้องบอลรูม 3 ชั ้น 2 โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส           
ถนนเจริญกรุง ซอย 30  สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้เข้าสัมมนาได้นำความรู้ไปปรับใช้ใหส้อดคล้องและเหมาะสมกับสหกรณ์ต่อไป 
 2.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าสัมมนา 
 3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 

8. ค่าลงทะเบียน 
 1. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ของชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด เข้าร่วม
สัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มคี่าลงทะเบียน (ชสกท. รับผิดชอบค่าพาหนะเดินทางไปกลับ
ตามระเบียบของ ชสกท. และอาหารกลางวัน อาหารว่างในวันสัมมนา)   

2. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ ของสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิก ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด   
เข้าร่วมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าลงทะเบียน จำนวน 1 คน หากประสงค์จะส่ง    
ผู้เข้าสัมมนาเกินกว่า 1 คน คิดค่าลงทะเบียนคนละ 3,000.-บาท (ค่าลงทะเบียนจะรวมค่าเอกสาร อาหารว่าง 
อาหารกลางวัน ) ค่าท่ีพักและค่าเดินทาง ผู้เข้าสัมมนาเบิกจากสหกรณ์ต้นสังกัด 

3. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ ของสหกรณ์ ที่ไม่เป็นสมาชิก ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด   
เข้าร่วมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยคิดค่าลงทะเบียนคนละ 3,000.-บาท (ค่าลงทะเบียนจะ
รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน ) ค่าท่ีพักและค่าเดินทาง ผู้เข้าสัมมนาเบิกจากสหกรณ์ต้นสังกัด 
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กำหนดการ  
สัมมนาวิชาการ ของ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (ชสกท.) 

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 
ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออรค์ิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส  

ถ. เจริญกรุง ซอย 30 สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 
............................................................. 

 
วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 

เวลา 08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 
 09.00-09.10 น.  กล่าวเปิดการสัมมนา 

โดย พล.ต.ต. ดนุกฤต  กลัมพากร 
ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 

 09.10-12.00 น.  สัมมนา “การบริหารงานความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”  
      โดย ดร. ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์ 
           ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น.  สัมมนา “การบริหารจัดการเงินทุนและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง”  
       โดย พล.ต.ต. ดนุกฤต  กลัมพากร 
           ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00-12.00 น.  สัมมนา “การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”  
      โดย ดร. เสฏฐวิทย์  เกิดผล 
            อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์   
                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-16.00 น.  สรุปการสัมมนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับสหกรณ์ 
      โดย นายแพทย์มาณพพ์  เงินวิวัฒน์กูล 
                     รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 

16.00 น.  ปิดการสัมมนา  
    .......................................................................................... 
 
หมายเหตุ   1. รับประทานอาหารว่าง เช้า 10.30 น. และบ่าย 14.30 น. 

     2. เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ใบตอบรับเข้าสัมมนา วิชาการ ประจำปี 2566 ของ ชสกท. 
“การบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์” 

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 
ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส 

ถ. เจริญกรุง ซอย 30 สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………. 

 
เลขทะเบียนสมาชิก ............................. 

วันที่...................................................... 

 สหกรณอ์อมทรัพย์................................................................................................................ .........จำกัด 
ที่อยู่...................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.........................................โทรสาร..........................................E-mail………………………..…………………… 
มีความประสงคส์่งผู้เข้าสัมมนา จำนวน......................คน ดังนี้ 

1. …………………………………….……………..ตำแหน่ง.........................................มือถือ........................... 
2. …………………….……………………………..ตำแหน่ง.........................................มือถือ.......................... 
3. …………………….……………………………..ตำแหน่ง.........................................มือถือ.......................... 
4. …………………….……………………………..ตำแหน่ง.........................................มือถือ.......................... 
5. …………………….……………………………..ตำแหน่ง.........................................มือถือ.......................... 

 
การโอนเงินค่าลงทะเบียน   
 ผู้เข้าสัมมนาส่งใบตอบรับพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน กรณีส่งผู้เข้าสัมมนาเกิน 1 คน ๆ ละ 3,000.-บาท 
จำนวน................................บาท (.................................................) ในวันที่ ............................................................ 
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ชื่อบัญชี ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
เลขที่บัญชี  691-0-24458-3  และส่งสำเนาใบโอนเงิน ทาง Email:info@fsc-bangkok.com  
 
       (ลงชื่อ)...........................................................  
               (.........................................................) 
                             ผู้ประสานงาน  
       โทร................................................................. 
        
 


