
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน มิถุนายน 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 จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันเชิงรุก                                      
สู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 3 โดยมีนายธวัชชัย ศิลากิจ                      

ปลัดอ าเภอบุณฑริก เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม                                                    
ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 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 4 โดยมีนายรัฐพงค์ รุ่งธนศักดิ์                    

นายอ าเภอดอนมดแดง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการ                          
อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 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 เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.)                      

จังหวัดอุบลราชานี ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นางสาวเกษมนีย์ นาจาน                                   
คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์                                             

ส านักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 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 5 โดยมีนายเขมราฐ ขัมภรัตน์ 

นายอ าเภอโพธิ์ไทร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการ                                 
อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 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.จังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสยีหาย                  

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาประจ าจังหวัด ครั้งที่ 6/2565 
โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม 

ณ ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 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 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจส านักงาน 
คปภ. และหลักการประกันภัย ให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการรณรงค์การท าประกันภัย 

พ.ร.บ. เชิงรุก ประจ าปี 2565 ของส านักงาน คปภ.จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางพรพยงค์ บัวศรี 
ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี เป็นประธานพิธีการเปิดอบรม 

ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร                         
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 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 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมพิจารณาคัดเลอืกผลงานอาสาสมัคร                  

ประกันภัยดีเด่น ระดับภาค ประจ าปี 2565 โดยมีนางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค 
ส านักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมส านักงาน 

คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี                                 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 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 า                     

จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565  โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการ                         
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ห้องประชุมส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี                      
เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 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 าเดือน มิถุนายน 2565 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ผ่านระบบ ZOOM 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565


