
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน มีนาคม 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

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่                    
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ นโยบายการป้องกันและ       

ลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เวลา 10.00 น. เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหารในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564                          

ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมPOC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

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

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกวิน สิงห์ไกรหาญ ผู้ช านาญงาน สังกัด ส านักงาน 
คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) และนายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ สังกัด ส านักงาน คปภ.จังหวัด
อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่หนว่ยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
(พอ.สว.) หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที ่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2564

โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 
ณ โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ ต าบลไพบูลย์ อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

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

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่                  
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้เสียหายในคดีอาญา โดยมี นางศิริพร สังวร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ                       
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม 

ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

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

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน         
การประกันภัย ในการจัดอบรมอาสาสมัครเกษตรกรประจ าหมู่บ้าน ของส านักงานเกษตร          
อ าเภอนาเยีย ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2564 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

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

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 4/2564          

โดยมีนางศิริพร สังวร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ                            
การบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม                                                           

ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2564 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

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

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานีเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ประกันภัยให้กับ         
ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป                          

ณ ห้องประชุมศรณีรงค์ 3 โรงแรมอีโค่อินน์ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2564 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

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

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกวิน สิงห์ไกรหาญ ผู้ช านาญงาน                              
สังกัด ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสา              

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที ่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข         
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2564 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน             

ณ โรงเรียนบ้านสร้างโหงน่ ต าบลหนองไฮ อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

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

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง            

จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี                                 
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช                                         

ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2564 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

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

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประจ าจังหวัด

อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี           
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ส านักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี 

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2564 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

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

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมออนไลน์ “สื่อสารงานรัฐ           
พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” ของคณะกรรมการข่าวประชาสัมพันธ์             

โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม                                   
ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2564 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

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

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน         

การประกันภัย โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ ต าบลโนนสมบูรณ์

อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564 


