
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี    
ลงพื้นที่ ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั สาขาอุบลราชธานี เพ่ือประชาสัมพันธ์      

การท าประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน  
ที่มาจัดท าประกนัภัย ณ อบต. สร้างถ่อ อ.เข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

คปภ.

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี    
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการประชุม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.                                                                          
ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“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    
เข้าร่วมประชุมกับ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรกึษาทางการเงินจงัหวัดอุบลราชธานี เพ่ือวางแผน

เตรียมความพร้อมในการ างาน ปี 2563 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี                               



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

คปภ.

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี 
มอบหมายให้ นายกวิน สิงห์ไกรหาญ เจ้าหน้าที่ช านาญการ เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง

ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางอ าไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน      
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2563 ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นทีอุ่บลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“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 ศูนย์รับรานงานตัวเทศบาลเมืองพิบลูมงัสาหาร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“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 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.                                                                          
ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

คปภ.

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี    
เข้าร่วมเป็นเกียรติงาน วัน RVC รักความปลอดภัยทางถนน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากัด 

สาขา อุบลราชธานี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.0 น.                

ณ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

คปภ.

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางลฎาภา นีระมนต์ 

ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยสู่อ าเภอทุกอ าเภอ ครั้งที่ 1 โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอ าเภอสิรินธร 

เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

คปภ.

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี    
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        

และนายอ าเภอ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวัด  


