
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน เมษายน 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 โดยนางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี และนายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ สังกัด 

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยร่วมกับชมรมประกันวินาศภัย จังหวัดอุบลราชธานี                       

มอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์ป้องกันฯ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด                    
เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 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 และนายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่            
ประชุมบริษัทประกันวินาศภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการ  
ปฏิบัติงานร่วมกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี 
เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 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 ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอนาเยีย                 

บรรยาย ให้ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่เกษตรกร                                                         
ณ บ้านนาดู่ ต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 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 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ        
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลาง     

จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 เมษายน 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 มอบหมายให้ นายกวิน สิงห์ไกรหาญ ผู้ช านาญงาน เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์        
ปี 2564 โดยมี นายศุภสิทธิ์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน        

ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี 
วันที่ 12 เมษายน 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 และนางสาวศิริญญากร พันธ์วงศ์ นักวิชาการ

ประกันภัย ร่วมกับชมรมประกันภัยจังหวัดอุบลราชธานี และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ        
ที่ปรึกษาทางการเงินจังหวัดอุบลราชธานี มอบสิ่งของสนับสนุน จุดบริการประชาชน                 
ณ จุดบริการแขวงทางหลวงอุบลราชธานี 1 อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 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 ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน   

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมจุดบริการประชาชน และมอบสิ่งของ       
ตรวจเยี่ยมให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตอ าเภอเมืองอบุลราชธานี อ าเภอเหล่าเสือโก้ก                  

และอ าเภอตระการพืชผล รวม 5 จุด
เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 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 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยมี 
นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 

ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
วันที่ 14 เมษายน 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 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยมี 
นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 

ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
วันที่ 15 เมษายน 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 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยมี 
นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 

ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
วันที่ 16 เมษายน 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 มอบหมายให้ นายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่                   
เข้าร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ                         

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์                                  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม POC 

ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
วันที่ 17 เมษายน 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 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความ

ช่วยเหลือประจ าจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 โดยมนีายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด                                          

ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 


