
ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

นำงพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ ำนวยกำรภำค ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี)  เข้ำร่วมประชุม      
เชิงปฎิบัติกำร (Workshop)เพื่อจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ร่วมกับ
ผู้บริหำรและบุคลำกรของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ผ่ำนทำงออนไลน์ (Microsoft Teams)
เมื่อวันท่ี  6 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 



ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

นำงพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ ำนวยกำรภำค ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) รับมอบนโยบำย       
กำรยกระดับบุคลำกรกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรมวลชนในยุคดิจิทัล จังหวัดอุบลรำชธำนี     
โดยมีนำยสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นประธำน ณ ห้องประชุมพรหม    
วรรำช ศำลำกลำงจังหวัดอุบลรำชธำนี อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 
เมื่อวันท่ี 9 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 



ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

นำงพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ ำนวยกำรภำค ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี ร่วมฟัง 
Knowledge Sharing โครงกำร SMART OIC PMO หัวข้อ SMART OIC  IT tips & tricks 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี 10 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 



ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

นำงพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ ำนวยกำรภำค ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) ร่วมประชุม
น ำเสนอผลงำนวิจัย “โครงกำรศึกษำและวิจัยปัญหำกำรจัดท ำประกันภัยภำคบังคับของเจ้ำของ
รถจักรยำนยนต์” จัดโดย ส ำนักงำน คปภ. ร่วมกับศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันท่ี 13 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 



ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

นำงพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ ำนวยกำรภำค ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) เป็นประธำน            
เปิดกิจกรรมวิชำกำรออนไลน์ วันประกันชีวิตแห่งชำติ ครั้งที่ 22 ประจ ำปี 2564 และบรรยำย
พิเศษหัวข้อ “มั่นใจไปกับ คปภ.” ผ่ำนระบบ ZOOM MEETING เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหำคม 
พ.ศ. 2564

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 



ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

นำงพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ ำนวยกำรภำค ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) ร่วมประชุมเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชน
ด้ำนกำรประกันภัยในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019
เมื่อวันท่ี 18 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 



ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) ร่วมจัดอบรม
ความรู้ ด้านการประกันภัยให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการสร้างความตระหนักและเข้าถึง    
การประกันภัยของประชาชน ประจ าปี 2564 โดยมีนายพิศาล เค้ากล้า นายอ าเภอบัวเชด         
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบัวเชดวิทยา ต าบลบัวเชด อ าเภอ
บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันท่ี 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 



ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี 
ร่วมสัมมนาอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ประจ าปี 2564 ผ่านการประชุมทางจอภาพ 

ระบบ Microsoft  Teams เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 



ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) ร่วมประชุม
คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำคัดเลือกอำสำสมัครประกันภัยดีเด่น ระดับภำค ประจ ำปี พ .ศ.2564    
ผ่ำนระบบ Microsoft0Teams เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 



ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) ร่วมจัดอบรม    
ตำมโครงการสร้างความตระหนักและเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน ประจ าปี 2564              
ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำหว้ำ ต ำบลค ำหว้ำ อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 


