
สรุปภาพประกอบกิจกรรม 
ประจ าเดือน มกราคม 2563 

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี 



   ข่าวประชาสัมพันธ์  
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธาน ี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี  

เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ โครงการอบรมความรู้ “คุมประพฤตใิส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน”  

ส าหรับผู้ถูกคุมประพฤต ิในหัวข้อ “กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ” 

ณ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนจงัหวัดอุบลราชธานี วันที่ 8 มกราคม 2563  



   ข่าวประชาสัมพันธ์  
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธาน ี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี  

เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ โครงการอบรมความรู้ “คุมประพฤตใิส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน”  

ส าหรับผู้ถูกคุมประพฤต ิในหัวข้อ “กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ” 

ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอ าเภอวารินช าราบ วันที่ 15 มกราคม 2563  



   ข่าวประชาสัมพันธ์  
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธาน ี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี    
ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบและแนะน าผู้ประกอบธุรกิจในเขตพื้นที่จงัหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ด ารงธรรม

จังหวัดอุบลราชธานี (สคบ.) โดยมี นายวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี                  
เป็นหัวหน้าคณะตรวจติดตาม วันที่ 23 มกราคม 2563  



   ข่าวประชาสัมพันธ์  
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธาน ี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี    
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จ าเลย    

ในคดีอาญา โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการประชุม          
วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.                                                                          

ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 



   ข่าวประชาสัมพันธ์  
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธาน ี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี    
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอทุกอ าเภอในจังหวัดอุบลราชานี            
เพ่ือสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกของส านักงาน คปภ.เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรและแนะน าหนว่ยงาน  



   ข่าวประชาสัมพันธ์  
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธาน ี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี    
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประจ าจงัหวัด โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ         

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.                                                                          
ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 



   ข่าวประชาสัมพันธ์  
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธาน ี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี    
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านบริหาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง                       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สาขาสียานยนต์ (อุบลราชธาน)ี วันที่ 28 มกราคม 2563           
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 



   ข่าวประชาสัมพันธ์  
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธาน ี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี    
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหนส้่วนราชการ หัวหน้าหนว่ยงานรัฐวิสาหกจิ และ

นายอ าเภอ วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.                                                                          
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 



   ข่าวประชาสัมพันธ์  
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธาน ี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี    
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบเกียรติบัตรโครงการยุวชนประกนัภยั ประจ าปี 2562 ให้กับนักเรียนผู้มีผลดีเด่น                   

ระดับจังหวัด และระดับภาค ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี                                                                    
วันที่ 27 มกราคม 2563  



   ข่าวประชาสัมพันธ์  
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธาน ี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี    
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบเกียรติบัตรโครงการยุวชนประกนัภยั ประจ าปี 2562 ให้กับนักเรียนผู้มีผลดีเด่น                   

ระดับจังหวัด และระดับภาค ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี                                                                    
วันที่ 29 มกราคม 2563  



   ข่าวประชาสัมพันธ์  
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธาน ี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี  

เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ โครงการอบรมความรู้ “คุมประพฤตใิส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน”  

ส าหรับผู้ถูกคุมประพฤต ิในหัวข้อ “กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ” 

ณ วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 31 มกราคม 2563  


