
ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี

คปภ.

นำงพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ ำนวยกำรภำค ส ำนักงำน คปภ .ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) ซักซ้อม           
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำน/ลูกจ้ำง ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี)และส ำนักงำน คปภ.
จังหวัดอุบลรำชธำนี ณ ห้องประชุมส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำนี) เมื่อวันที่  2 กันยำยน 
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) รับนโยบายและ
ร่วมประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ประจ าปี 2564
โดยมีรองเลขำธิกำร เป็นประธำนในพิธี เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 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.

ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี มอบหมำยให้ นำงสำวเอลิมำ เมฑำวริศกุล ผู้เชี่ยวชำญ 
นำยอธิวัฒน์ คุโนปรำกร ประสำนอ ำเภอกันทรลักษณ์ เพื่อด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมลู                    

ทุเรียนภูเขำไฟศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 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.

ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี มอบหมำยให้ นำงสำวเอลิมำ เมฑำวริศกุล ผู้เชี่ยวชำญ 
นำยอธิวัฒน์ คุโนปรำกร ประสำนอ ำเภอขุญหำญ เพื่อด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล                     

ทุเรียนภูเขำไฟศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 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.

ส ำนักงำน คปภ.ภำค 5 (อุบลรำชธำน)ี มอบหมำยให้ นำงสำวเอลิมำ เมฑำวริศกุล ผู้เชี่ยวชำญ 
นำยอธิวัฒน์ คุโนปรำกร ประสำนอ ำเภอศรีรัตนะ เพื่อด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมลู                     

ทุเรียนภูเขำไฟศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 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) ร่วมงำนกำร
ประกำศผลโรงเรียนชนะเลิศตำมโครงกำรประกวดโรงเรียนต้นแบบด้ำนกำรประกันภัย ผ่ำนทำง
ระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยโรงเรียนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบด้ำนกำรประกันภัย 
ระดับประเทศ ประจ ำปี 2563 เมื่อวันท่ี 8 กันยำยน 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) เข้ำร่วมกิจกรรม
เปิดตัวโครงกำร SMART OIC Happy Activities เป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้ำงกำรรับรู้และส่งเสริม
กำรเรียนรู้ที่จะสนับสนุนเปลี่ยนแปลงองค์กรร่วมกัน ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) 
เมื่อวันท่ี 9 กันยำยน 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) ร่วมจัดอบรม
ความรู้ด้านการประกันภัย ให้กับก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน ตามโครงการสร้างความ
ตระหนักและเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน ประจ าปี 2564 โดยมีนายวิชิต อ่อนทองอิน 
นายอ าเภอเขวาสินรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียน
อนุบาลเขวาสินรินทร์ ต าบลเขวาสินรินทร์ อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 15 
กันยำยน 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) ร่วมจัดอบรม
ความรู้ด้านการประกันภัย ให้ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ตามโครงการสร้างความตระหนัก
และเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน ประจ าปี 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบล 
ศรีเมืองใหม่ ต าบลศรีเมืองใหม่ อ าเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 
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) เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรประชุมน ำเสนอ  Knowledge Sharing โครงกำรจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture)และติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
ฉบับที่ 3 ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 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) ร่วมจัดอบรม
ความรู้ด้านการประกันภัย ให้ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ตามโครงการสร้างความตระหนัก
และเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน ประจ าปี 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอนาตาล 
อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 28 กันยำยน 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) ร่วมพิธีมอบรำงวัล
กำรปร ะกวดนวั ตกร รมบอร์ ด เ กมด้ ำนประกั นภั ย  (OIC Board Game Innovation)
ภำยใต้แนวคิด “ควำมรู้  ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัย” ( Insurance Literacy) โดยมี         
ดร.สุทธิพล ทวีชัยกำร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
(เลขำธิกำร คปภ.) เป็นประธำน ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoon เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 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) ร่วมพิธีมอบวัคซีน
ต้ำนโควิด-19 เพื่อใช้ในกำรป้องกันและรักษำกำรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับกลุ่มเปำะบำงและ 
ผู้พิกำรทั่วประเทศ ร่วมส่งมอบวัคซีนซิโนฟำร์ม โดยมี ดร .สุทธิพล ทวีชัยกำร เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขำธิกำร คปภ.) เป็นประธำน 
ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoon เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

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

โทร. ๐ ๔๕24 3462 /    สำยด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 


