
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน เมษายน 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

นางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข                           

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ หมู่ที่ 2 ต าบลเขมราฐ                                  

อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลลราชธานี
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 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 เข้าร่วมประชุมการด าเนินการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 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 เยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พร้อมมอบน้ าดื่มและเครื่องดื่มให้แก่

ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเย่ียม ณ อ าเภอโขงเจียม 

เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 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 เยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พร้อมมอบน้ าดื่มและเครื่องดื่ม            
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเย่ียม ณ อ าเภอตระการพืชผล 
เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 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 เยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พร้อมมอบน้ าดื่มและเครื่องดื่ม                     
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี 

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเย่ียม ณ อ าเภอสิรินธร 
เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 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 เยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พร้อมมอบน้ าดื่มและเครื่องดื่ม                     
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี 

เป็นหัวหน้าคณะตรวจเย่ียม ณ อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 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 เข้าร่วมประชุมการด าเนินการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี     

เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 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 มอบหมายให้นายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่         
ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์ สุขใจ และมีประกันภัย พ.ร.บ.ไว้คุ้มครอง

ความเสี่ยงในการเดินทาง ณ สถานีวิทยุครูสลา FM 96.75 MHz รายการลูกทุ่ง
สามัญประจ าบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 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 เข้าร่วมประชุมการด าเนินการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 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

นางลฏาภา นีระมนต์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.            
จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์ สุขใจ และมีประกันภัย        
พ.ร.บ.ไว้คุ้มครองความเสี่ยงในการเดินทาง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดอุบลราชธานี คลื่น FM 98.50 MHz
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 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 ลงพื้นทีเ่ยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน พร้อมมอบสิ่งของน้ าดื่ม เครื่องดื่ม     
เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ จุดตรวจ

องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 14 เมษายน 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 ลงพื้นทีเ่ยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน พร้อมมอบสิ่งของน้ าดื่ม เครื่องดื่ม     
เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ จุดตรวจ

องค์การบริหารส่วนต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 14 เมษายน 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.                     
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการด าเนินการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ                   

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการ                            
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 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.                       
จังหวัดอุบลราชธานี มอบน้ าดื่มสนับสนุน จุดบริการวิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี                                       

ณ ปตท.บ้านปลาดุก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 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 มอบหมายให้นายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่         
ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์ สุขใจ และประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่อง                           

การประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยการโฟนอิน                                 
เข้ารายการสถานีวิทยุฅนสู้ชีวิต จังหวัดอุบลราชธานี คลื่น FM 103 MHz

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 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.                       
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะท างานติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ และก าหนด      

มาตราการแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565                         
โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมลคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน                                         

ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี       
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 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.                     
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะท างานติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และก าหนด               
มาตราการแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565                        

โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน                                         
ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี       

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 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 เข้าร่วมประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ปี 2565 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี                            
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 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 เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข                           

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2

ต าบลหนองสะโน อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลลราชธานี
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 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 ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.                    
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจงัหวัด ส านักงานยุตธิรรม
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชมุ                              

ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 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 ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.                    
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดอุบลราชธานี                         

ประจ าเดือน เมษายน 2565 โดยมีนางสาวเกษมนีย์  นาจาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี                             
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ส านักงานคลังจงัหวัดอุบลราชธานี                                

ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวัดอุบลราชธานี                                                                                              
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 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 ผู้เช่ียวชาญ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.                        
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ                      
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดอุบลราชธานี                       

และนายอ าเภอ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Webex 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 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.                   
จังหวัดอุบลราชธานี และนายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ บรรยายให้ความรู้ด้าน                        
การประกันภัย ให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ จ านวน 40 คน ตามโครงการแก้ไขผู้เสพ ผู้ติด                        
ยาเสพติด ในรูปแบบสู่ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี)                                  

ณ กรมทหารราบที่ 23 (ค่ายสิงห์ด า) ค่ายสรรพสิทธิประสงค์                                                
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2565


