
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.                       
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ                      

และประชุมติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง                                             
โดยมีนางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน                                                         

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 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 จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันเชิงรุก                                  
สู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 โดยมีนางจ าเนียร สายราช ปลัดอ าเภออาวุโส                                     

อ าเภอส าโรง  เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี                                           
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 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 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัด
อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ

ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาประจ าจังหวัด  ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ                          
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกาประชุม ณ ห้องประชุมส านักงาน                  

ยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 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 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน                      
คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชานี                                    

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการ                              
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ผ่านระบบ ZOOM 

เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 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 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.                                   
จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยาย                              
ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และ ผู้ติดยาเสพติด                                  
ประจ าปี 2565 ของส านักงานคุมประพฤคิจังหวัดอุบลราชธานี ณ กรมทหารพรานที่ 23                                  

ค่าสรรพสิทธิประสงค์ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี                                                                       
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 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 จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการประกันเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจ าปี 2565
ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 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 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.                                 
จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้                      
ด้านการประกันภัย ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ                             

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมส านักงาน                                         
บังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี                                                                    

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 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 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน                     
คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด
อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2565  โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี               
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพรหมเทวา (ห้องประชุมที่ท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี)                 

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565


