
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 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 ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ                            
ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยบริการ                            

เคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยบริการ                  
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าปี งบประมาณ 2565 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์                                    
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม                                      

หมู่ที่ 1 ต าบลเหล่างาม อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 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 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย                          

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาประจ าจังหวัดอุบลราชธานี                                     
ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี                        

เป็นประธาน ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี                                              
เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 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 เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.)                           

จังหวัดอุบลราชานี  ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางสาวเกษมนีย์ นาจาน                                 
คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์                                            

ส านักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 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 พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี ลงพื้นที่ประสานประธานกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจล่องแพ          

เพื่อจัดท าโครงการส่งเสริมพฒันาผู้ประกอบธุรกิจล่องแพ ให้มีการจัดท า                                  
ประกันภัยแพ 100% ในเขตพื้นท่ีอ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 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 ร่วมออก                         
หน่วยบริการเคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)                                     
หน่วยบริการจังหวัดเคลือ่นที่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์                               

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ โรงเรียนเก่าขามวิทยา                                                   
หมู่ที่ 4 ต าบลศรีสุข อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 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 ร่วมกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”                           

โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 
ณ ทางข้ามระหว่างโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กับ                                                    

สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี                                                                               
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 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 รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ส ารวจชุมชน เพ่ือน าเสนอ                                   

โครงการ คปภ.เพ่ือชุมชน ประจ าปี 2565 ณ บากชุม ต าบลโนนก่อ                                                     
อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 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 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชานี                                    

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์                                               
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 

ผ่านระบบ ZOOM 
เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 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 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดอุบลราชธานี   
ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 

ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565


