
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ด ารงธรรม

จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการ
ประชุม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 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                 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย                          

ครั้งที่ 8/2564 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี                            
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด                                                            

ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 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 ร่วมประชุมผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ       

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ส านักงาน คปภ. ภาค 5 อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 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 จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ประกันภัย              

เชิงรุกสู่อ าเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อ าเภอโขงเจียม                             
เข้ารับการอบรม โดยมี นายวินิจ เทพนิต นายอ าเภอโขงเจียม                                                

เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอโจงเจียม
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563



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              
เข้าร่วมกิจกรรม “7 ปี ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี แก้ทุกข์ชาวบ้าน สนองงานแผ่นดิน”            

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม                               
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 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               

จัดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย ปี 2564 โดยมี นางพรพยงค์ บัวศรี                          
ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี

เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศรีณรงค์ 2 โรงแรมอีโค่อินน์
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 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 นางสาวเอลิมา เมฑาวริศกุล ผู้เชี่ยวชาญ                   
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดอุบลราชธานี                                    

ครั้งที่ 7/2564 โดยมนีายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี                                   
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด                                                            

ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 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                        
เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564                     

โดยมี นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม                      
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ส านักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี

เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564


