
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045 243 462 / สายด่วน คปภ. 1186

เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์  2564 ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางลฎาภา นีระมนต์ 
ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วม
ประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2564 ประจ าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564        

เวลา 13.00 น. เพื่อรับนโยบายโครงการเราชนะ โดยมีโดยมี นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง    
คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1                  

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045 243 462 / สายด่วน คปภ. 1186

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2564 ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางลฎาภา นีระมนต์ 
ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้แนะน าหน่วยงาน และการประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย      
จากรถ พ.ศ.2535 ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก ต าบลไร่น้อย      

อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045 243 462 / สายด่วน คปภ. 1186

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์  2564 ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางลฎาภา นีระมนต์ 
ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานจับ

สลากรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอ าเภอสิรินธร          

เป็นประธานในพิธ ีณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี                     



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. ๐๔๕ 243 462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวณริศรา ศรีเจริญ
ผู้เช่ียวชาญ สังกัด ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่หนว่ยแพทย์อาสา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที ่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข         
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2564 โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี        

เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านป่าข่า ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. ๐๔๕ 243 462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) 
พร้อมด้วย นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด

อุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศกึษา และครูที่ปรึกษาโครงการอัจฉริยะ         
ยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2563 โดยมี นายบุญหลาย ยิ่งยืน รองผู้อ านวยการโรงเรียนม่วงสามสิบ         

อัมพวันวิทยา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ต าบลม่วงสามสิบ 
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. ๐๔๕ 243 462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี 
พร้อมด้วย นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด

อุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศกึษา และครูที่ปรึกษาโครงการอัจฉริยะ         
ยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2563 โดยมี นายพิทักษ์ บุญยอ ผู้อ านวยการโรงเรียนเดชอุดม                

ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนเดชอุดม ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. ๐๔๕ 243 462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงาน คปภ.

จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ส ารวจชุมชนและแหลง่ท่องเที่ยว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือก    
โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ (ประกันภัยแพ) ณ เข่ือนสิรินธร อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. ๐๔๕ 243 462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

คปภ.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ.ภาค 5 
(อุบลราชธาน)ี พร้อมด้วย นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบค่าปลงศพจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จากกรณี
รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ โดยหน่ึงในผู้เสียชีวิต คือ นางสาวมนชนิตว์ ช่วยบุญ รองนางสาวไทย       

ปี 2562 ณ วัดผาสุการาม อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. ๐๔๕ 243 462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

คปภ.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ 
นายกวิน สิงห์ไกรหาญ ผู้ช านาญงาน สังกัด ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี เข้าร่วม    
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ      
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด       

ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. ๐๔๕ 243 462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 นางลฎาภา นรีะมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ    
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบอุปกรณ์เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มูลนิธิ กู้ชีพกู้ภัย 

เพ่ือสนับสนุนงานด้านป้องกนัอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีมูลนิธิกู้ภยั มารับมอบ
จ านวน 10 มูลนิธิเนื่องในวันครบรอบก่อตั่ง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 

ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากัด สาขาอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. ๐๔๕ 243 462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่หน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บ าบัดทุกข์ 

บ ารุงสุขสร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ปี 2564 โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการ     
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมค า ต าบลนาโพธิ์                             

อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045 243 462 / สายด่วน คปภ. 1186

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 10.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี 
มอบหมายให้นายกวิน สิงห์ไกรหาญ ผู้ช านาญงาน สังกัด ส านักงาน คปภ.ภาค 5                

(อุบลราชธาน)ี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แนะน าหน่วยงาน และการประกันภัย                                   
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ                                                           

ณ วัดทุ่งศรีเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธธานี จังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. ๐๔๕ 243 462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

คปภ.

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ.
ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด          

ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน             
การประชุม ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. ๐๔๕ 243 462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้            
นายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุม                             
เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยความปลอดภัย            
ทางถนน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 

ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


