
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.

นำงพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ ำนวยกำรภำค ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) 
เป็นวิทยำกรบรรยำยให้กับชมรมธนาคารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม   
บ้านสวนคุณตา อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2563 โดยมีสมาชิกชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี      
เข้าร่วมรับฟังจ านวน 230 คน

กิจกรรมที่ 1



ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) จัดอบรมต่อใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ำ
ประกันภัย ครั้งท่ี 4 รุ่นท่ี 2/2563 และเป็นวิทยำกรบรรยำย ระหว่ำงวันท่ี 9-13 
พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

กิจกรรมที่ 2



ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) จัดอบรมต่อใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ำ
ประกันภัย ครั้งท่ี 4 รุ่นท่ี 2/2563 วันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2563 โดยมอบหมำยให้  
นำงอโนมำ อินทรีย์ ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัดยโสธร
และนำงสำวอรวรรณ สุนทรำ ผู้เชี่ยวชำญส ำนักงำน คปภ .จังหวัดอ ำนำจเจริญ         
เป็นวิทยำกรบรรยำย  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี

กิจกรรมที่ 2



ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) จัดอบรมต่อใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ำ
ประกันภัย ครั้งท่ี 4 รุ่นท่ี 2/2563 วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563 โดยมอบหมำยให้  
นำงณัฎฐพัชร์ เดชอ ำภำพันธ์ ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัด
มุกดำหำร และนำงอัญชรีย์ สีหำสำร ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดอ ำนำจเจริญ เป็นวิทยำกรบรรยำย  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง       
จ.อุบลรำชธำนี

กิจกรรมที่ 2



ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) จัดอบรมต่อใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ำ
ประกันภัย ครั้งท่ี 4 รุ่นท่ี 2/2563 วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 โดยมอบหมำยให้  
นำงศุภวัลย์ นันตำวัง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด และนำยอธิวัฒน์
คุโณปกำร ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ .จังหวัดศรีสะเกษ        
เป็นวิทยำกรบรรยำย  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

กิจกรรมที่ 2



ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) จัดอบรมต่อใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ำ
ประกันภัย ครั้งท่ี 4 รุ่นท่ี 2/2563 วันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 โดยมอบหมำยให้  
นำงลฎำภำ นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวัด
อุบลรำชธำนี   เป็นวิทยำกรบรรยำย  ณ โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง              
จ.อุบลรำชธำนี

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

กิจกรรมที่ 2



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 

ส านักงาน คปภ.ภาค 5(อุบลราชธาน)ี จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานและการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)ให้แก่พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ส านักงาน 
คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร                 
เมื่อวันท่ี  14 - 15 พฤศจกิายน 2563

กิจกรรมที่ 3



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 

ส านักงาน คปภ.ภาค 5(อุบลราชธาน)ี จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานและการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)ให้แก่พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ส านักงาน 
คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร                 
เมื่อวันที่  14 - 15 พฤศจกิายน 2563

กิจกรรมที่ 3



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 

นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ.ภาค 5(อุบลราชธานี) 
ร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
ของผู้บริหาร และบุคลากรสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และสายส่งเสริมและ
ประกันภัยภูมิภาค ณ โรงแรม ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 
เมื่อวันที่ 20 - 22 พฤศจกิายน 2563

กิจกรรมที่ 4



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 

นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) 
ร่วมมอบรางวัลผลการประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชน
ประกันภัย ปี 2563 ระดับจังหวัดและระดับภาค ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ.
ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมที่ 5



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 

นำงพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ ำนวยกำรภำค ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) 
ร่วมประชุมประจ ำเดือนจังหวัดอุบลรำชธำนี หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำ
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และนำยอ ำเภอประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563 โดยมี
นำยสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประธำนกำรประชุม     
ณ ห้องประชุมพรหมรำช ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี  เมื่อวันที่       
25 กันยำยน 2563 

กิจกรรมที่ 6



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 

นำงพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ ำนวยกำรภำค ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) 
ร่วมกิจกรรม “เวทีอุบลฮักแพง สำนแรง ร่วมใจ”ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 
2563 โดยมี  นำยสฤษด์ิ วิฑู รย์   ผู้ว่ ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี           
เป็นประธำนกำรประชุม ณ ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี  เมื่อวันท่ี 25 
กันยำยน 2563 

กิจกรรมที่ 7


