
 

 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 ดังนี้ 
 

            กิจกรรมท่ี 1 วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์เป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยั
ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ การประกนัภัยภาคสมคัรใจ การประกันชีวิต การเบิกจ่ายและขอรับเงินตาม
สิทธิจากกองทนุทดแทนผู้ประสบภัยจากรถและรับรู้สิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัย และประชาสมัพนัธ์กรมธรรมม์ประกันภัย 
200 และแนะน าองค์กร พร้อมแนะน าทา่น ผู้อ านวยการวิทยาลยัสารพดัชา่งตรัง รณรงค์รถทกุคนัในโรงเรียนพร้อมใจกนัท า พรบ 
ให้ครบ หากเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คนัใดยังไม่ได้ท า ขอให้โรงเรียนรวบรวมรายช่ือเพ่ือ คปภ. ประสานบริษัทกลางฯเข้าไป
ด าเนินการจัดท า พรบ. ให้ครบ 100% ต่อไป มีผู้ เข้ารับฟัง จ านวน 65 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการสารพัดช่างตรัง         
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
 

 



 

 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 ดังนี้ 
 

       กิจกรรมท่ี 2 วนัท่ี 17-18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดยนางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ได้ด าเนินการโครงการยุวชนประกันภัยประจ าปี 2561 ตดัสินผลงานของโรงเรียน/
สถานศกึษาและนกัเรียนซึง่สง่ผลงานเข้าประกวดตามโครงการยวุชนประกนัภยัจ านวน 10 โรงเรียน โดยมีนายภูมิศกัดิ์ ทองใหม ่
คลงัจงัหวดัตรัง เป็นประธานในท่ีประชมุ และมีหวัหน้าสว่นราชการเป็นกรรมการ  ณ ห้องประชมุส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง 
 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 ดังนี้ 
 

          กิจกรรมท่ี 3 วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดยนางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้ อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการอาสาสมัครประกันภัยประจ าปี 2561                
มีผู้ เข้าร่วมประชมุจ านวน  40 คน ณ ห้องประชมุภชัรี โรงแรมวฒันาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง โดยเน้นให้อาสาสมคัรท างานเป็นกลุ่ม
และแก้ไขโจทย์ด้าน พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ ผลตอบรับคืออาสาสมคัรเข้าใจสิทธิประโยชน์ และสามารถน าไปขยายผล
ให้คนในท้องถ่ินได้ 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 ดังนี้ 
 

   กิจกรรมท่ี 4 วนัเสาร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. – 16.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดยนางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวัดตรัง ร่วมกับสมาคมตวัแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาทางการเงินจดักิจกรรมเดินขบวน
รอบตวัเมืองตรังในภาคเช้า ณ ลานพระบรมมรูป ร.5 และตลอดภาคบา่ยจดัวิชาการประกนัชีวิตโดยเชิญวิทยากรจากส่วนกลาง
สมาคมฯ คณุประภาพร ลิขสิทธ์ิ บรรยายหวัข้อ " ไม่กล้าเปล่ียนก็ไม่มีโอกาส " ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี
ตวัแทนของทกุบริษัทเข้าร่วมประมาณ 100 คน 
 

 
       



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 ดังนี้ 
 

          กิจกรรมท่ี 5 วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดยนางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวัดตรัง ออกส่ือผ่านคล่ืนวิทยุ OK RADIO FM.94.25  Mhz. ประชาสมัพนัธ์แนะน าองค์กร 
รวมถึงรณรงค์ในเทศกาลวันหยุดยาว 4 วัน วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร และวันชดเชยวันเฉลิมฯ โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้รถทุกคนท าประกันภัย พรบ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ก่อนวนัเดินทาง และวนัหยดุยาวตอ่เน่ือง  ณ คล่ืนวิทยุ OK RADIO FM.94.25  Mhz.   อ าเภอ
ห้วยยอด จงัหวดัตรัง 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 ดังนี้ 
 

          กิจกรรมท่ี 6 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดยนางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ออกส่ือผ่านคล่ืนวิทยุุ 92.75 Trang FM ประชาสมัพนัธ์แนะน าองค์กร รวมถึงรณรงค์
ในเทศกาลวนัหยดุยาว 4 วนั วนัอาสาฬหบชูา วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กรู และวนัชดเชยวนัเฉลิมฯ โดยประชาสมัพนัธ์เชิญชวนให้รถทุกคนท าประกนัภยั พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 
ก่อนวนัเดนิทาง และวนัหยดุยาวตอ่เน่ือง ณ คล่ืนวิทยุ ุ92.75 Trang FM อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
 

 
 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 ดังนี้ 
 

          กิจกรรมท่ี 7 วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดยนางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง  นดัชาวบ้านหมู่ 2 ต าบลเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ น ารถมอเตอร์ไซค์ทัง้เก่าใหม่  มาท า 
พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พร้อมนดัหมายให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถสาขาตรังเข้าบริการจดัจ าหน่ายถึง
ศาลาเอนกประสงค์ของหมูบ้่าน มีรถมอเตอร์ฯ จดัท า พรบ.รวม 45 คนั 

 

   


