
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน มีนาคม 2565

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี



ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

ที่ตั้ง 131 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
โทร.045 243 462 / E-mail: ubonratchathani@oic.or.th

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

ประจ าปี 2565 เพ่ือชี้แจงโครงการรณรงค์การท าประกันภัย พ.ร.บ. เชิงรุก และบทบาทหน้าที่                          
ของส านักงาน คปภ.โดยมีนายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565



ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

ที่ตั้ง 131 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
โทร.045 243 462 / E-mail: ubonratchathani@oic.or.th

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องด้านการประกันภัย และแนะน าหน่วยงาน     

ให้กับผู้ประกอบธุรกิจล่องแพ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม 
ของคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชานี 
โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 

ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่ 15 มีนาคม 2565



ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชานี  

ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นางสาวเกษมนีย์ นาจาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 
ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2565

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

ที่ตั้ง 131 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
โทร.045 243 462 / E-mail: ubonratchathani@oic.or.th



ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

ที่ตั้ง 131 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
โทร.045 243 462 / E-mail: ubonratchathani@oic.or.th

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี        

ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต าบลจาระแม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2565



ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

ที่ตั้ง 131 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
โทร.045 243 462 / E-mail: ubonratchathani@oic.or.th

นางลฎาภา นรีะมนต์ ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี 
มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน และคณะครูที่ปรึกษา โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภยั ประจ าปี 2564

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อ าเภอโชงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565



ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

ที่ตั้ง 131 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
โทร.045 243 462 / E-mail: ubonratchathani@oic.or.th

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการใน   
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร

ประกันภัย จ านวน 10 คน ตามโครงการอาสามัครประกันภัย ประจ าปี 2565
ณ โรงแรมอีโค่อินท์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2565



ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

ที่ตั้ง 131 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
โทร.045 243 462 / E-mail: ubonratchathani@oic.or.th

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวเอลิมา เมฑาวริศกุล เข้าร่วมพิธี       
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต                      
ดอกเบญจมาศแปลงใหญ่บ้านตาติด ต าบลโนนผ้ึง อ าเภอวารินช าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2565



ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน   

และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565
โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 

ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2565

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

ที่ตั้ง 131 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
โทร.045 243 462 / E-mail: ubonratchathani@oic.or.th



ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวเอลิมา เมฑาวริศกุล เข้าร่วม
โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี        

เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบัวทิพย์ ชั้น 7 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2565

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

ที่ตั้ง 131 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
โทร.045 243 462 / E-mail: ubonratchathani@oic.or.th



ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

ที่ตั้ง 131 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
โทร.045 243 462 / E-mail: ubonratchathani@oic.or.th

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดอุบลราชธานี   
ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 

ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2565



ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

ที่ตั้ง 131 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
โทร.045 243 462 / E-mail: ubonratchathani@oic.or.th

ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวเอลิมา เมฑาวริศกุล 
มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน และคณะครูที่ปรึกษา โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภยั 

ประจ าปี 2564  โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา                    
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี   

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565



ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

ที่ตั้ง 131 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
โทร.045 243 462 / E-mail: ubonratchathani@oic.or.th

ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวเอลิมา เมฑาวริศกุล 
มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน และคณะครูที่ปรึกษา โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภยั 

ประจ าปี 2564 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
อ าเภอตระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565



ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

ที่ตั้ง 131 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
โทร.045 243 462 / E-mail: ubonratchathani@oic.or.th

ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวเอลิมา เมฑาวริศกุล 
มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน และคณะครูที่ปรึกษา โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภยั 
ประจ าปี 2564 โรงเรียนเช่ืองในพิทยาคาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเข่ืองในพิทยาคาร 

อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี  
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565



ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชานี ประจ าเดือน มีนาคม 2565      

โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 
ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2565

“คปภ. คุ้มครองผู้ท าประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”

ที่ตั้ง 131 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี       
โทร.045 243 462 / E-mail: ubonratchathani@oic.or.th


