
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 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 รักษาการ                   
ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 11/2564 
โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม                                                       

ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

131 ถนนศรีณรงค์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. ๐๔๕ 243 462 / สายด่วน คปภ. ๑๑๘๖ 

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่หนว่ยแพทย์อาสา               

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที ่ประจ าป ี                      
งบประมาณ 2565 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 

ณ บ้านค าบอน ต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 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 เข้าร่วมประชุม ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนน เพื่อก าหนดมาตรการแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดทั้งปี โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม 

ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี                                  
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 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 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน         

การประกันภัย โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ในรูปแบบศูนย์ขวัญ
แผ่นดินของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ณ กรมทหารพรานที่ 23 (ค่ายสิงห์ด า)                       

ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 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 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน         
การประกันภัย โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนร่วมเป็นวิทยากร              

บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน               
ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

ณ ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 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 จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ประกันภัยเชิงรุกสู่อ าเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ก านัน                  

ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อ าเภอตาลสุม เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอตาลสุม
เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 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 พร้อมด้วยนายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่

มอบรางวัลแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมประกวด โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2564
ที่ได้รับรางวัล จ านวน 4 โรงเรียน
เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564


