
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน กันยายน 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 โดย นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 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 โดย นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ                   
ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 10/2564 โดยมี                        
นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม                                                       

ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 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          

จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ประกันภัยเชิงรุกสู่อ าเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ก านัน                  
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นท่ีอ าเภอศรีเมืองใหม่ เข้ารับการอบรม โดยมีนายสรชาย ครองยุทธ

นายอ าเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม                                                              
ณ หอประชุมเทศบาลต าบลศรีเมอืงใหม่

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 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 โดย นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการ              

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพืน้ที่                                
จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ร้อยตรีมนต์สง่า ลีลาศสง่างาม

หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม              
ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี 

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี                       
เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 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 เข้าร่วม
ประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 7/2564 โดยมีนางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง              

คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมบ้านสวนคุณตา                  
แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 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 โดย นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหาร

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting 
ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี                                        

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี                        
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 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 จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้                   

ประกันภัยเชิงรุกสู่อ าเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อ าเภอนาตาล                    
เข้ารับการอบรม โดยมีนายกรณ์ บุตรพันธุ์ ปลัดอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอนาตาล 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564


