
   ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) 

“คปภ. คุ้มครองผู้ท ำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

ประชุมผู้อ ำนวยกำร คปภ.จังหวัดในพื้นที่ ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5(อุบลรำชธำนี) เพ่ือซักซ้อมแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน / คณะกรรมกำรตรวจสอบพสัดปุระจ ำปี 2562 ประจ ำส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) 
ลงพื้นที่ตรวจสอบพัสดปุระจ ำปี 2562 ณ ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) และส ำนักงำน คปภ.

จังหวัดอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2563  



   ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2562  
ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี 

“คปภ. คุ้มครองผู้ท ำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดปุระจ ำปี 2562 ประจ ำส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) ลงพื้นที่
ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2562 ณ ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอ ำนำจเจริญ เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2563  



   ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2562  
ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี 

“คปภ. คุ้มครองผู้ท ำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดปุระจ ำปี 2562 ประจ ำส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) ลงพื้นที่
ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2562 ณ ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดมกุดำหำร เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2563  



   ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2562  
ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี 

“คปภ. คุ้มครองผู้ท ำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดปุระจ ำปี 2562 ประจ ำส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) ลงพื้นที่
ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2562 ณ ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2563  



   ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2562  
ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี 

“คปภ. คุ้มครองผู้ท ำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดปุระจ ำปี 2562 ประจ ำส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) ลงพื้นที่
ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2562 ณ ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 7-8 มกรำคม 2563  



   ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2562  
ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี 

“คปภ. คุ้มครองผู้ท ำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดปุระจ ำปี 2562 ประจ ำส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) ลงพื้นที่
ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2562 ณ ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดสรุินทร์ เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2563  



   ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2562  
ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี 

“คปภ. คุ้มครองผู้ท ำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดปุระจ ำปี 2562 ประจ ำส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) ลงพื้นที่
ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2562 ณ ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 8-9 มกรำคม 2563  



   ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) 

“คปภ. คุ้มครองผู้ท ำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ” 
               131 ถนนศรีณรงค์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 

                        โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖  
 

คปภ. 

สวัสดีปีใหม่ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ นำยวัฒนำ พุฒิชำติและสวัสดีปีใหม่ท่ำนคลงัจงัหวัดศรีสะเกษ 
นำงสำวศิริกันยำ ศรศิลป์ ณ ศำลำกลำงจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2563  


