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ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
กิจกรรมกำรรณรงคส์่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรประกันภัยใน 9 ภูมิภำค (ดิจิทัล)

ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1d(เชียงใหม่) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำร
ประกันภัยในภูมิภำค (ดิจิทัล) จ ำนวน 1dเรื่อง ได้แก่ เรื่องd“เรื่อง 8 ข้อแนะน ำกำรท ำประกันชีวิตให้อุ่นใจ”
โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1d(เชียงใหม่ ) ด ำเนินกำรในวันที่ 
18 กรกฎำคม 2565

หมำยเหตุ: ภำพประกอบน้ีเป็นเพียงกำรคัดเลือกรูปมำบำงส่วนเท่ำน้ันสำมำรถรับชมฉบับเต็มได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก
ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
กิจกรรมกำรรณรงคส์่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรประกันภัยใน 9 ภูมิภำค (ดิจิทัล)

ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1d(เชียงใหม่) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำร
ประกันภัยในภูมิภำค (ดิจิทัล) จ ำนวน 1dเรื่อง ได้แก่ เรื่องd“เหตุผลส ำคัญที่ “ควรต้องท ำ” ประกันชีวิต”
โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ ส ำนักงำน คปภ . ภำค 1d(เชียงใหม่ ) ด ำเนินกำรในวันที่ 
27 กรกฎำคม 2565

หมำยเหตุ: ภำพประกอบน้ีเป็นเพียงกำรคัดเลือกรูปมำบำงส่วนเท่ำน้ันสำมำรถรับชมฉบับเต็มได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก
ชื่อ ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)



วันที่ 20 กรกฎำคม 2565 นำยอนุชิต บุญเรือง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรประกันภัย ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย เรื่อง แนะน ำหน่วยงำน คปภ., กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และบทบำท
หน้ำที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือสอบขอรับใบอนุญำตขับรถ ประเภทขับขี่รถบรรทุก 
หรือ ใบขับขี่ ท.2 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 50 รำย ณ ห้องประชุมส ำนักงำนขนส่งอ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 18 กรกฎำคม 2565 นำยวิษณุ อังกุรนำค ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง แนะน ำหน่วยงำน คปภ. และกำรประกันภัยรถภำคบังคับ 
(พ.ร.บ.) ให้แก่ ผู้มำขอรับใบขับขี่ ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 50 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 20 กรกฎำคม 2565 นำงปรำนี สุภำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรประกันภัย ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด
อุตรดิตถ์  บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ . ,
กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และกำรประกันภัยรถภำคสมัครใจ ให้แก่ ผู้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือ
ขอรับใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ จ ำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4
อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ 19 กรกฎำคม 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย เรื่อง บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) 
และกำรประกันภัยรถภำคสมัครใจ ให้แก่ ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 25 คน ณ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ) 

(บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัยกรมกำรขนสง่ทำงบก)



วันที่ ๖ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข 
สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน โดยออกบูธประชำสัมพันธ์แนะน ำ คปภ. และควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย จัดกิจกรรม
ร่วมสนุกรับของรำงวัลให้กับประชำชนในพ้ืนที่ ณ โรงเรียนบ้ำนน้ ำแรม หมู่ที่ ๙ ต ำบลห้วยไร่ อ ำเภอเด่นชัย
จังหวัดแพร่ 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบ ำบัดทุกข์
บ ำรุงสุข สร้ำงรอยย้ิมให้ประชำชน โดยออกบูธประชำสัมพันธ์แนะน ำ คปภ. และควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย 
จัดกิจกรรมร่วมสนุกรับของรำงวัลให้กับประชำชนในพ้ืนที่ ณ เทศบำลต ำบลแม่หล่ำย บ้ำนแม่หล่ำย
หมู่ที่ ๕ ต ำบลแม่หล่ำย อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จังหวัดเคลื่อนที่)



วันที่  27 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย ร่วมกับโครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โดย จัดบูธประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำน คปภ. ณ โรงเรียนบ้ำนด้ำยเทพกำญจนำอุปถัมภ์ ต ำบลบ้ำนด้ำย อ ำเภอแม่สำย 
จังหวัดเชียงรำย ผู้เข้ำร่วมงำน จ ำนวน 200 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 25 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วมกิจกรรม กำรขับเคลื่อนผลผลิตแรงงำน
นอกระบบเชื่อมสู่ประตูกำรค้ำ ณ ศำลำประชำคม ศำลำกลำงจังหวัดพะเยำ อ ำเภอเมืองพะเยำ 
จังหวัดพะเยำ ผู้เข้ำร่วมงำนจ ำนวน 500 คน 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)



วันที่ 5 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ร่วมกับบริษัท กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด 
สำขำแพร่ ลงพื้นที่บรรยำยให้ควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภัยรถภำคบงัคบั (พ.ร.บ.), แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน คปภ. 
และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ประชำชน และรณรงค์ให้จัดท ำประกันภัยภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ณ โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลลูนิเกด อ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีร่วมกิจกรรมและท ำประกันภัยรถจักรยำนยนต์ 
จ ำนวน 72 คัน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ)์



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(จัดบูธประชำสัมพันธ์)

วันที่ 11 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำจังหวัด
อุตรดิตถ์ จัดอบรม “ โครงกำร SMEs อุตรดิตถ์ เข้ำใจ เข้ำถึงสู่ธุรกิจสมัยใหม่ อย่ำงยั่งยืน " และร่วมพิธีเปิด
โครงกำรและจัดบูธให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรประกันภัย ณ ห้องแคทลียำ ชั้น 4 โรงแรมฟรำยเดย์ ต ำบลท่ำอิฐ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์



วันที่ 8 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมในโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัตคิุม้ครองผู้ประสบภัยจำกรถ ประจ ำปี 2565 ให้แก่ บุคลำกรในสถำนพยำบำล
และประชำชนทั่วไปจ ำนวน  105 รำย ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 11 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมในโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ประจ ำปี 2565 ให้แก่บุคลำกรใน
สถำนพยำบำลและประชำชนทั่วไปจ ำนวน  57 รำย ณ โรงแรมแกรนด์จำมจุรี อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ (ล ำพูน)
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 23 กรกฎำคม 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมเป็นวิทยำกรในโครงกำรขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลต้นธง อ ำเภอเมืองล ำพูน โดยบรรยำยให้ควำมรู้
ด้ำนประกันภัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จำกกำรท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่กลุ่มผู้น ำชุมชน 
จ ำนวน 70 รำย ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์อ ำเภอเมืองจังหวัดล ำพูน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ (ล ำพูน)
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 11 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง 
แนะน ำส ำนักงำน คปภ. ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.), กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสิทธิประโยชน์
และควำมคุ้มครองด้ำนกำรประกันภัย ให้แก่ ประชำชนทั่วไป ในโครงกำรอบรมกฎหมำยเบื้องต้นให้กับ
ประชำชน หมู่ที่ 6 โดยเทศบำลต ำบลสันทรำย ผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 70 คน ณ อำคำรเอนกประสงค์หมูบ่ำ้น
หมู่ที่ 6 ต ำบลสันทรำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงรำย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 25 กรกฎำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหนง่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จงัหวดัพะเยำ
บรรยำยใหค้วำมรูด้้ำนประกนัภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยภำคบังคบั (พ.ร.บ) และกองทนุทดแทน
ผู้ประสบภัย ใหแ้ก่กลุม่ผู้น ำชุมชน และผู้ปกครองของเดก็ปฐมวัย ผู้เข้ำรบักำรอบรม จ ำนวน 60 คน
ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบำ้นต๋อมดง ต ำบลบ้ำนตอ๋ม อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลต่างๆ)



วันที่ 26 กรกฎำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ  
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยภำคบังคับ (พ.ร.บ) และกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ให้แก่กลุ่มผู้น ำชุมชน และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 65 คน 
ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องห้ำ  ต ำบลบ้ำนต๋อม  อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลต่างๆ)



วันที่ 27 กรกฎำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง กำรประกันภัยภำคบังคับ (พ.ร.บ) และกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ให้แก่กลุ่มผู้น ำชุมชน และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 40 คน 
ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องไผ่  ต ำบลบ้ำนต๋อม  อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลต่างๆ)



วันที่ 8 กรกฎำคม 256๕ นำยยศพล จิตติมำนุสรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน 
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง แนะน ำส ำนักงำน คปภ., กำรประกันภัยภำคบังคับ (พ.ร.บ.) 
และประกันภัยรถภำคสมัครใจ ให้แก่ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมโครงกำรสำนพลังผู้บริโภค รู้เท่ำทัน สินค้ำและ
บริกำรบนโลกออนไลน์ จังหวัดน่ำน จ ำนวน 25 คน ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่ำน อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน 

21

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 1 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทยั บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกนัภัย เรื่อง ประกันภัยรถภำค
บังคับ (พ.ร.บ.), ไมโครอินชัวร์รัน และกำรประกนัชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ ให้แก่ นักเรียนจ ำนวน 
200 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)

วันที่ 8 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
จังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงำนเครือข่ำย บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยและจัดบูธประชำสัมพันธ์
ส ำนักงำน คปภ. ให้บริกำรจัดท ำประกันภัยภำคบังคับรถจักรยำนยนต์ รถจักรยำนยนต์พ่วงข้ำง และรถอื่นๆ 
ให้แก่ ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลคอรุม และต ำบลบึงท่ำยวน อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จ ำนวน 100 คน 
และมีผู้สนใจจัดท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 35 คัน



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)

วันที่ 11 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัย
ทำงถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงำนเครือข่ำย บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยและจัดบูธ
ประชำสัมพันธ์ ให้บริกำรจัดท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.)  ให้แก่ ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลผักขวง 
อ ำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จ ำนวน 50 คน และมีผู้สนใจจัดท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.)
รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน  10  คัน



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)

วันที่ 12 กรกฎำคม 2565  ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำจังหวัด
อุตรดิตถ์ จัดอบรม “ โครงกำร SMEs อุตรดิตถ์ เข้ำใจ เข้ำถึง สู่ธุรกิจสมัยใหม่ อย่ำงยั่งยืน "  โดยบรรยำย
กำรประกันภัยส ำหรับภำคธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบกำร SMEs จ ำนวน 80 คน และจัดบูธให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรประกันภัย ณ ห้องแคทลียำ ชั้น 4 โรงแรมฟรำยเดย์ ต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎำคม 2565  เวลำ 08.30-12.00 นำฬิกำ ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุตรดติถ์ ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมรณรงคป์้องกันอุบัตเิหตุและควำมปลอดภัยทำงถนนตำมโครงกำรต ำบลขบัขีป่ลอดภัย 
บรรยำยให้ควำมรู้ดำ้นกำรประกันภัย แนะน ำบทบำทหน้ำที่ส ำนกังำน คปภ. ให้แก่ ประชำชนในพื้นที่ต ำบล
คุ้งตะเภำ จ ำนวน 50 คน และบริษัทประกันภัยในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดติถ์ รับบริกำรจัดท ำประกนัภัยภำค
บังคับรถจักรยำนยนต ์และรถประเภทอื่นๆ มีผู้สนใจจัดท ำประกนัภัยทั้งสิ้นจ ำนวน 38 คัน ณ วัดป่ำสักเรไร 
(หัวหำด) หมู่ที่ 5 ต ำบลคุ้งตะเภำ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์



ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)

วันที่ 25 กรกฎำคม 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง ประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้แก่ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมและ
ศึกษำดูงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริประจ ำปี พ.ศ. 2565 จ ำนวน 250 คน ณ หอประชุมธรรมำภิบำล
เทศบำลต ำบลคุ้งตะเภำ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลคุ้งตะเภำ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์



วันที่ 4 กรกฎำคม 2565 นำยณัฐจักร์ ไชยวุฒิจักร ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดตำก บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เรื่อง ควำมรู้ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้แก่ ประชำชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 ต ำบล
แม่กำษำ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 30 คน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)



วันที่ 5 กรกฎำคม 2565 นำยณัฐจักร์ ไชยวุฒิจักร ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก  
บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย ในหัวข้อเรื่อง ควำมรู้ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้แก่ ประชำชนในพ้ืนที่ หมู่ 1 ต ำบลพระธำตุผำแดง อ ำเภอแม่สอด 
จังหวัดตำก ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 70 คน ณ ศำลำอเนกประสงค์ วัดดอนมูล หมู่ 1 ต ำบลพระธำตุ
ผำแดง อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(บรรยำยให้ควำมรู้แก่กลุ่มบุคคลตำ่งๆ)
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ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่) ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media ผ่ำน Facebook Page “ส ำนักงำน 
คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)” และ Linedofficiald“@oicregion1” จ ำนวน 16 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง 8 ข้อแนะน ำ
กำรท ำประกันชีวิตให้อุ่นใจ , เหตุผลส ำคัญที่ “ควรต้องท ำ” ประกันชีวิต และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 กรกฎำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 (เชียงใหม่)
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ.จังหวัดเชียงใหม่” และ Line official “@oicchiangmai” จ ำนวน 23 เรื่อง ได้แก่ ส ำนักงำน คปภ. 
ลงพ้ืนที่เร่งให้ควำมช่วยเหลือด้ำนประกันภัย กรณีรถตู้ “คณะท ำบุญ” พลิกคว่ ำที่จังหวัดขอนแก่น , 
ส ำนักงำน คปภ. น ำ บริษัททิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) มอบสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวนักท่องเที่ยว
ลูกครึ่งไทย-เบลเยี่ยม ที่เสียชีวิตจำกกรพลัดตกเรือยำงล่องแก่ง ในล ำน้ ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 กรกฎำคม  2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ” และ 
Line official “@oicphayao” จ ำนวน  16 เรื่อง  ได้แก่ คปภ. จัด “Focus Group” ผุดแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี,
ใช้หลักฐำนอะไรบ้ำง?...ในกำรยื่นขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้น , คปภ. รุดลงพ้ืนที่เร่งช่วยเหลือด้ำนประกันภัยกรณี
เครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทระเบิดกลำงทะเลจังหวัดชุมพร และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำร
ระหว่ำงวันที่ 1 – 31 กรกฎำคม  2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน
คปภ .  จั ง ห วั ด ล ำ ป ำ ง ” และ  Linedofficiald“@oiclampang”dจ ำ น วน  18  เ รื่ อ ง  ไ ด้ แ ก่ จั ด 
“FocusdGroup” ผุดแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี, ใช้หลักฐำนอะไรบ้ำง?...ในกำรยื่นขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้น,
คปภ. รุดลงพ้ืนที่เร่งช่วยเหลือด้ำนประกันภัยกรณีเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทระเบิดกลำงทะเลจังหวัดชุมพร 
และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 กรกฎำคม  2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่” 
และ Linedofficiald“@oicphrae” จ ำนวน 15 เรื่อง ได้แก่  คปภ. จัด “FocusdGroup” ผุดแผน
ยุทธศำสตร์ 5 ปี, ใช้หลักฐำนอะไรบ้ำง?...ในกำรยื่นขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้น , คปภ. รุดลงพ้ืนที่เร่ง
ช่วยเหลือด้ำนประกันภัยกรณีเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทระเบิดกลำงทะเลจังหวัดชุมพร และประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 กรกฎำคม  2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Socail Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน” และ Line 
official “oicnan” จ ำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ กำรท ำประกันชีวิต,เมื่อประสบภัยจำกรถแล้วเบิกคำ่เสียหำย
เบื้องต้นจำกใครไมไ่ด้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย,เริ่มแล้ว! สัญญำประกันภัยสุขภำพตำมมำตรฐำนใหม ่
ยกระดับกำรคุม้ครองสิทธปิระโยชน์ดำ้นประกันภัย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป, ช่องทำงกำรติดตอ่กองทนุ
ประกันวินำศภัย  และประชำสัมพันธ์เกีย่วกบักำรประกนัภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที ่1 – 31 
กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 35

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Miedia ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดสุโขทัย” และ Linedofficial “@oicsukhothai” จ ำนวน 11 เรื่อง  ได้แก่ เลขำธิกำรเตือน..!
อย่ำหลงเชื่อ กลุ่มมิจฉำชีพ call center, คปภ. จัด “Workshop” พลิกโฉมบทบำท “กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย” ก้ำวสู่ SmartdFund, และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 
1 – 31 กรกฎำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media ผ่ำน Facebook page “ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดอุตรดิตถ์” และ Line official “@oicuttaradit” จ ำนวน 12 เรื่อง  ได้แก่ คปภ.จัด Workshop พลิก
โฉมบทบำท กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย, เรียนเชิญผู้สนใจหลักสูตร Insuance Inspired 2022 virtual conference 
และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 31 กรกฎำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ SocialdMediadผ่ำน FacebookdPaged“ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดตำก” และ Line official “@oictak” จ ำนวน 13 เรื่อง ได้แก่ จะท ำอย่ำงไรให้ประกันภัยอยู่ใน
ใจประชำชน, พลิกโฉมโลกประกันภัย ไร้ขีดจ ำกัด, คปภ. เร่งลงพ้ืนที่ช่วยเหลือด้ำนประกันภัย กรณี
เครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทระเบิกกลำงทะเลจังหวัดชุมพร, หลักฐำนในกำรใช้ยื่นขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นจำก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 
1 – 31 กรกฎำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)
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ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแมฮ่่องสอน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media ผ่ำน Facebook Page “ส ำนักงำน 
คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ Line official “@oicmaehongson” จ ำนวน 20 เรื่อง ได้แก่ จะท ำอย่ำงไร
ให้ประกันภัยอยู่ในใจประชำชน, พลิกโฉมโลกประกันภัย ไร้ขีดจ ำกัด, คปภ. เร่งลงพ้ืนที่ช่วยเหลือด้ำน
ประกันภัย กรณีเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ทระเบิกกลำงทะเลจังหวัดชุมพร, หลักฐำนในกำรใช้ยื่นขอรับค่ำเสียหำย
เบื้องต้นจำกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประกันภัยอื่นๆ ด ำเนินกำรระหว่ำง
วันที่ 1 – 31 กรกฎำคม 2565

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งำนส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมำณ)

(ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media)



วันที่ 25 กรกฎำคม 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนค่ำเสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่
จ ำเลยในคดีอำญำ ครั้งที่ 7/2565 และคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 26 กรกฎำคม 2565 นำงสำวนำถญำ ศิริสำยัณห์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนค่ำเสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลย
ในคดีอำญำ ครั้งที่ 6/2565 และคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565
ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศูนย์รำชกำรจังหวัดล ำพูน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 19 กรกฎำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดพะเยำ ครั้ งที่  4/2565 และประชุม
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ 
ประจ ำจังหวัด ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุม 1 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ต ำบลบ้ำนต  ำ 
อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 19 กรกฎำคม 2565 นำยกิตติชัย ศรีวิชัย ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ 
ร่วมประชุมเสวนำรับฟังควำมเห็นของผู้บริโภคจังหวัดพะเยำ ณ โรงแรมเกทเวย์ อ ำเภอเมืองพะเยำ 
จังหวัดพะเยำ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 27 กรกฎำคม 2565 นำยกิตติชัย ศรีวิชัย ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ ร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัดพะเยำ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมภูกำมยำว 
ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดพะเยำ ต ำบลบ้ำนต๋อม อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 20 กรกฎำคม 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง เข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ชำติไทย 
กำรสร้ำงจิตส ำนึกรัก หวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ำรงรักษำไว้ ซึ่งสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
ณ หอประชุมจังหวัดล ำปำง ศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 21 กรกฎำคม 2565นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง เข้ำร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัดล ำปำง 
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อำคำรประถมศึกษำ โรงเรียนสำธิตลอออุทิศ 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ศูนย์กำรศึกษำ ล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 21 กรกฎำคม 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำกำรเงิน
จังหวัดล ำปำง และคณะกรรมกำรชมรมประกันวินำศภัยจังหวัดล ำปำง เพ่ือสรุปกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรจัดงำน "วันประกันชีวิตแห่งชำติ ประจ ำปี 2565" ณ ห้องประชุมส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง 
อำคำรศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 2 ถนนวชิรำวุธด ำเนิน ต ำบลพระบำท อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 25 กรกฎำคม 2565 นำงลัดดำ โพธิตุ้ย ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนค่ำเสียหำยและค่ำ
ทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ ครั้งที่ 7/2565 และคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำ
จังหวัดล ำปำง ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 19 กรกฎำคม 2565 นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ช ำนำญงำน ส ำนักงำนคปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมประชุมคณะคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดแพร่ ชั้น 1 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแพร่ 

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 25 กรกฎำคม 2565 นำยกิตติพงษ์ มีศิริ ต ำแหน่ง ผู้ช ำนำญงำนอำวุโส ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่  
เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลย
ในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัด ครั้งที่ 7/2565  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดแพร่ อำคำรบูรณำกำร
กระทรวงยุติธรรม อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 22 กรกฎำคม 2565 นำงวรณัฐธยำน์ กองค ำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยใน
คดีอำญำประจ ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย

51

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 22 กรกฎำคม 2565 นำงวรณัฐธยำน์ กองค ำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนยุติธรรม ชั้น 2 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย

52

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 26 กรกฎำคม 2565 นำงวรณัฐธยำน์ กองค ำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
ร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัดสุโขทัย หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ นำยอ ำเภอ  
ผู้บังคับกำร ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำ และผู้น ำองค์กรเอกชน 
ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมศรีสัชนำลัย ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย

53

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 20 กรกฎำคม 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม 1 
อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรมชั้น 2 ต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 



วันที่ 20 กรกฎำคม 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์  
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลย
ในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุม 1 อำคำรบูรณำกำรกระทรวงยุติธรรม
ชั้น 2 ต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 



วันที่ 27 กรกฎำคม 2565 นำงดวงสมร จันเสนำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัอุตรดิตถ์  
ร่วมประชุมคณะกรมกำรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ ำเดือน 
กรกฎำคม 2565 ผ่ำนระบบ ZOOM

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน) 



วันที่ 4 กรกฎำคม 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน จังหวัดตำก ครั้งที่ 2/2565
ณ ห้องประชุม ตำกสินมหำรำช ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 21 กรกฎำคม 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ และประชุมคณะอนุกรรมกำรให้
ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดตำก ณ ห้องประชุมส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 25 กรกฎำคม 2565 นำงสำวสิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก 
เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรจังหวัดตำก หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้ เกี่ ยวข้อง ประจ ำ เดือน 
กรกฎำคม 2565 ณ ห้องประชุม ตำกสินมหำรำช ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดตำก

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดตำก
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 21 กรกฎำคม 2565 นำยจรัส คะละภู ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมประชุมเพ่ือหำรือและติดตำมกำรบูรณำกำรข้อมูลจำกอุบัติ เหตุทำงถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(ข้อมูล 3 ฐำน) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ต ำบลจองค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 25 กรกฎำคม 2565 นำยจรัส คะละภู ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยใน
คดีอำญำ ประจ ำจังหวัด ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ต ำบลจองค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 26 กรกฎำคม 2565 นำยจรัส คะละภู ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพำสชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต ำบลจองค ำ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ประชุมร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน)



วันที่ 28 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และเข้ำร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณ
กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อำคำรหอประชุมจังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 28 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ร่วมกับสมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษำ
กำรเงินจังหวัดล ำปำง จัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชำติ ประจ ำปี 2565 โดยกำรบริจำคโลหิต มอบเจล
แอลกอฮอล์ และหน้ำกำกอนำมัย ให้แก่เหล่ำกำชำดจังหวัดล ำปำงใช้ในกิจกรรมรับบริจำคโลหิต ให้แก่
บุคคลำกรทำงกำรแพทย์ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนดูแลผู้ป่วย ณ อำคำรบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย 
อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 31 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง ร่วมกับสมำคมตัวแทนประกันขีวิตและที่ปรึกษำ
กำรเงินจังหวัดล ำปำง ชมรมประกันวินำศภัยจังหวัดล ำปำง จัดงำนวันประกันชีวิตแห่งชำติ ครั้งที่ 21 
ประจ ำปี 2565 โดยจัดขบวนแห่รถม้ำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดล ำปำง เพ่ือรณรงค์ประชำสัมพันธ์สร้ำง
กำรรับรู้ให้กับประชำชนให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญด้ำนกำรประกันชีวิต ประกันวินำศภัย น ำไปบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงให้กับตนเองและครอบครัว และจัดกิจกรรม CSR มอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ำกำกอนำมัย ให้แก่
โรงเรียนจ ำนวน 18 แห่ง

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดล ำปำง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 24 กรกฎำคม 2565 นำงสำววรรณภำ ฤกษนันทน์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมพิธีสมโภชองค์พระธำตุช่อแฮ ในงำนมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนอื งำมเหลือชำติพันธุ์ นมัสกำรพระธำตุช่อแฮ” 
ณ อุโบสถและลำนพระบรมธำตุช่อแฮ วัดพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 25 กรกฎำคม 2565 นำงสำววรรณภำ ฤกษนันทน์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่ 
ร่วมโครงกำรพิธีบรรพชำอุปสมบทd910dรูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 90 พรรษำ 12 สิงหำคม 2565
ณ วัดพระบำทมิ่งเมืองวรวิหำร อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแพร่
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 21 กรกฎำคม 2565 นำงวรณัฐธยำน์ กองค ำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
จัดรำยกำรผ่ำนสถำนีวิทยุสถำนีวิทยุ อสมท. สุโขทัย ร่วมจัดรำยกำรวิทยุประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับประกันภัย
รถภำคบังคับ (พ.ร.บ.), กำรประกันภัยชีวิต,dกำรประกนัภัยสุขภำพ และประกันภัยรำยย่อย (ไมโครอินชัวรัสน์)

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 18 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมกำรรณรงค์ “กำรสวมหมวกนิรภัย 
100 % ก่อนเข้ำศูนย์รำชกำร” ณ ถนนขุนลุมประพำส (บริเวณหน้ำทำงเข้ำศูนย์รำชกำร)

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 26 กรกฎำคม 2565 นำยกรัณฑ์ ปันทวงศ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรประกันภัย ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย และรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรท ำประกันภัยรถภำคบังคับ (พ.ร.บ.) และแนะน ำส ำนักงำน 
คปภ. ให้กับนักเรียนโรงเรียนปำยวิทยำคำร และนักเรียนโรงเรียนบ้ำนเมืองแปง อ ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ณ โรงเรียนปำยวิทยำคำร และโรงเรียนบ้ำนเมืองแปง อ ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 12 กรกฎำคม 2565 นำงพัชรำ สุภำวรรณ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำน คปภ. จังหวดัพะเยำ บรรยำย
ให้ควำมรูด้้ำนประกนัภัย เรือ่ง ประกนัภัยรถภำคบงัคบั (พ.ร.บ.), กำรบรหิำรควำมเสี่ยงภัยโดยกำรประกนัชีวติและ
กำรประกันอบุตัิเหตุรำยย่อย (ไมโครอนิชัวรันส์) ใหแ้ก่ ให้กบัผู้น ำชุมชน อสม. และประชำชนในพื้นทีต่ ำบลแม่ใส
จ ำนวน 52 คน ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ เฮือนพะเยำธำรสวรรค์ หมู่ที่ 1 ต ำบลแม่ใส อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดพะเยำ
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ



72

ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ

วันที่ 26 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย เรื่อง บทบำท
หน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ., ควำมรู้เกี่ยวกำรประกันชีวิต, ประกันภัยภำคสมัครใจ และกำรประกันอุบัติเหตุ
รำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้แก่ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ในพ้ืนที่ต ำบลน้ ำแก่น 
จ ำนวน 50 คน ณ หอประชุมบ้ำนใหม่น้ ำแก่น หมู่ที่ 3 ต ำบลน้ ำแก่น อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน
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ภำพกิจกรรม ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรประกนัภยัให้กับสำธำรณชนทั่วประเทศ

วันที่ 27 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดน่ำน บรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนประกันภัย เรื่อง บทบำท
หน้ำที่ของส ำนักงำน คปภ., ควำมรู้เกี่ยวกำรประกันชีวิต, ประกันภัยภำคสมัครใจ และกำรประกันอุบัติเหตุ
รำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้แก่ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ในพื้นที่ต ำบลท่ำวังผำ 
จ ำนวน 31 คน ณ หอประชุมบ้ำนท่ำวังผำ 3 หมู่ที่  7 ต ำบลท่ำวังผำ อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน


