
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน ธันวาคม 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 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน E-San Border 2021 

จัดโดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ                      
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธเีปิดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า                

ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 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 เข้าร่วมอบรมสร้างแนวทางการปฏิบัติงาน    

ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้เป็นทิศทางเดียวกันของส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภภมิิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี                 

เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 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 มอบหมายให้ นายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วย   
บริการเคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยบริการจังหวัด

เคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัด
เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านตุ ต าบลกาบิน อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 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 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้             

ด้านการประกันภัย โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน   
ของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56     

ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 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 มอบหมายนายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุมโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน         
ในระดับพื้นที่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์         
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกัน        

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 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 มอบหมายให้นายกวิน สิงห์ไกรหาญ ผู้ช านาญงาน              
สังกัดส านักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธาน)ีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน                         

การประกันภัย โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน                 
ของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ณ กรมทหารพรานที่ 23 (ค่ายสิงห์ด า)                       

ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 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 เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง
จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนางสาวเกษมนย์ี นาจาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี 

เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ส านักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 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

มอบโล่และเงินรางวัล แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย                 
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทเพลง ประจ าปี 2564

ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 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 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 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

นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี พร้อมด้วย 
นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด

อุบลราชธานี และนายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบ                
ค่าสินไหมทดแทนของบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) กรณีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ        

ชนต้นไม้เป็นเหตุให้มผีู้เสยีชีวิต 3 รายและบาดเจ็บ 1 ราย โดยได้รับเกียรติจาก                          
พ.ต.อ.จิรัฏฐ์ ธัญญ์จโิรจน์ ผกก.สภ.ทุ่งซรีอุดม ณ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอทุ่งศรีอุดม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 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

นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี พร้อมด้วย 
นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด

อุบลราชธานี ประชุมบริษัทประกันวินาศภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อม   
ในการปฏิบัติงานร่วมกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2565

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี
เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 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 เข้าร่วมงานรวมน้ าใจให้กาชาดจังหวัด

อุบลราชธานี ประจ าปี 2565 โดยมีนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 
พร้อมด้วยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธเีปิด                  

ณ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 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 เข้าร่วมมอบป้ายเตือนฉุกเฉินสะท้อนแสงน้ าดื่ม

และเครื่องดื่มชูก าลัง ให้แก่ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน, มูลนิธิจีตัมเกาะอุบลราชธานี                
และมูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี โดยมีนางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค                      

ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานจอดรถ                   
ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 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

นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี พร้อมด้วย  
นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
อุบลราชธานี และนายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ             
ทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ ปี 2565 โดยร่วมกับชมรมประกันวินาศภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

มอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์ป้องกันฯ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัด                    
เป็นประธานพิธี ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 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 ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน   

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมจุดบริการประชาชน และมอบสิ่งของ            
ตรวจเยี่ยมให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตอ าเภอศรีเมืองใหม่ อ าเภอโขงเจียม                                      

และอ าเภอตระการพืชผล รวม 5 จุด
เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 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                     

ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มอบสิ่งของสนับสนุน      
จุดบริการประชาชน ณ จุดบริการแขวงทางหลวงอุบลราชธานี 1 อ าเภอวารินช าราบ                 

จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 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 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม POC 
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

วันที่ 30 ธันวาคม 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                 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน                 

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 โดยมี 
นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 

ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564


