
 

 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562 ดังนี้ 
 

           กิจกรรมท่ี 1 วนัท่ี  1 กมุภาพนัธ์  2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้ อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ตามโครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ให้กับ
นกัศึกษา กศน. อ าเภอย่านตาขาว จังหวดัตรัง จ านวน 120 คน เพ่ือให้เข้าใจในเร่ือง พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ
แนะน าหนว่ยงาน คปภ. การจดัท าประกนัภยัประเภทตา่ง  เพ่ือน าปปประยุกต์ใช้กบัชีวิตประจ าวนั ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ 
(ทุง่คา่ย) ต.ทุง่คา่ย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562 ดังนี้ 
 

                กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี  12 กุมภาพันธ์  2562 ส านักงาน คปภ.จังหวัดตรัง โดย นางสาวสุวิมล  แซ่ลิม้ ผู้ อ านวยการ
ส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง 
  1. ปด้บรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัพรบ.คุ้มคาองปู้ ประสบภยัจากรถ ให้กบัชาวบ้าน หมู่บ้านเขาโหรง ต.น า้ผดุ จ านวน 30 คน ณ 
ส านกัสงฆ์เขาโหรง เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
  2.ปด้บรรยายให้ความรู้เก่ียวกบั พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ และแนะน าหน่วยงาน คปภ. จ.ตรัง ให้กบัชาวบ้านหมู่ 10 ต.
นาทา่มเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง จ านวน 120 คน และรณรงค์ให้ชาวบ้านปด้ท าพรบ. ครบทัง้หมูบ้่าน  เวลา 13.00 น. – 15.00 น. 
 

 

                                                                                            
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562 ดังนี้ 
 

        กิจกรรมท่ี 3 วนัท่ี  22 กมุภาพนัธ์  2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ปด้มอบหมายให้ น.ส.กรรติการ์ กันตงักุล ต าแหน่ง ผู้ ช านาญงานอาวุโส และน.ส.
จินตนา ปัน้ทอง ต าแหน่ง นกัวิชาการ เข้าร่วม "โครงการ วนั RVP รักษาความปลอดภัยทางถนน" ของบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั สาขาตรัง ณ สถานท่ีด้านหน้าสนง. บจ. กลางคุ้มครองฯ โดยมีกิจกรรมดงันี  ้
 1.บริการเปล่ียนหลอดปฟรถจกัรยานยนต์ ฟรี 
 2.แจกเอกสารเร่ืองความปลอดภยัทางถนนและ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
 3.แจกของขวญัเล็ก น้อย  ส าหรับผู้ ท่ีมารับบริการ 
    ทัง้นี ้สนง. คปภ. จ.ตรัง ปด้น าของท่ีระลกึและเอกสารส่ือประชาสมัพนัธ์ ของ คปภ. เข้าร่วมในกิจกรรมนีด้้วย 
 

 
 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวดัตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562 ดังนี้ 
 

        กิจกรรมท่ี 4 วนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์  2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวตัตรัง ปด้รับค าเชิญจากโรงเรียนคนัธพิทยาคารเข้าร่วมจดันิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรรม
เปิดบ้านคนัธพิทยาคาร “มหกรรมคณุธรรมน าวิชาการ” ทางส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ปด้จดัตัง้บธูเพ่ือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบั
การประกนัภยัประเภทตา่ง และให้ความรู้ตอบข้อส่งสยัแก่นกัเรียนและประชาชนทัว่ปปท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนคนัธพิทยา
คาร อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 
 

 
 


