
สรุปภาพประกอบกิจกรรม
ประจ าเดือน กรกฎาคม 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 จัดประชุมบริษัทประกันวินาศภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียม               
ความพร้อมการจัดกิจกรรม CSR ในช่วงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปี 2565                  

จังหวัดอุบลราชธานี และ เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรรรงค์การประกันภัย                        
พ.ร.บ. เชิงรุก ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธาน)ี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 



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 ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.                        
จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวเอลิมา เมฑาวริศกุล และนายรวิพล จันทร์สุวรรณ์                     

ลงพื้นที่แนะน าการจัดผลงานของนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2565                       
ณ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี                                                      

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 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 ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการ                              
ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวเอลิมา เมฑาวริศกุล 

ผู้เชี่ยวชาญร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                
(พอ.สว.) หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที ่ประจ าป ี2565 โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ                                          

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งค า                                   
หมู่ 6 ต าบลโนนกาเล็น อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 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 เข้าร่วมประชุม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด                 
พ.ศ. 2565 ช่วงเดือน กรกฎาคม 2565 โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

อุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี                                                                                      

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 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 ผู้เชี่ยวชาญพิศษ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.               
จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายรวิพล จันทร์สุวรรณ์ ร่วมกับชมรมประกันภัย                       

จังหวัดอุบลราชธานี ท ากิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) และมอบวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด                  
พร้อมน้ าดื่ม ให้กับพระธาตุหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 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 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุม                   

คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี                       
โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม                        
ณ ห้องประชุมยุติธรรม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 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.จังหวัดอุบลราชานี รับมอบน้ าดื่มจากชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดอุบลราชธานี                      

เพื่อให้บริการน้ าดื่มฟรี ส าหรับผู้มาเที่ยวงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา                                 
จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2565                                                                         

เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 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 ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.                           
จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวมันทนา วงศ์มั่น อาสาสมัครประกันภยัจังหวัดอุบลราชธานี                         

ซึ่งได้รับคัดเลอืกเป็นอาสาสมคัรประกันภัยดีเดน่ระดบัภาค ประจ าปี 2565 น าเสนอผลงาน                       
เพ่ือคัดเลือกเป็นอาสาสมัครประกนัภยัดีเด่นระดับประเทศ โดยผ่านระบบ Microsoft Teams

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 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

นางพรยงค์ บัวศรี ผู้อ านวยการภาค ส านักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชานี) พร้อมด้วย                 
นางสาวเอลิมา เมฑาวริศกุล ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ                   

ชมรมประกันภัยวินาศภัยจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งจุดให้บริการน้ าดื่มฟรีส าหรับผู้มาเที่ยวงาน
เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก                       

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยื่ยมชมบูธ                                                
เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 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 7/2565 โดยมี นางสาวเกษมนีย์ นาจาน                                           
คลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์                                           

ส านักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 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 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียม 

ความพร้อม “มหกรรมไกล่เกลี่ยหน้ีสินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน”                               
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสาวธัญทิพย์ ยศกฤตวิทย์สกุล ผู้อ านวยการ                                

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม                                                       
ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4                                                                                                  

เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 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 ร่วมออกบู๊ทนิทรรศการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหน้ีสินครัวเรือนและยุติธรรม      

พบประชาชน” จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ว่าท่ีร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องทับทิมสยาม 1                           

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์                                                                   
เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 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 โดยนางลฎาภา นีระมนต์ ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรร่วมบรรยายความรู้ด้านการประกนัภยั                 
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการหลกัสูตรการจัดตัง้อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)                    

จัดโดยส านักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมส านักงาน                          
ปภ.เขต 13 อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี                                                                   

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 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 เจ้าหน้าที่อาวุโส เป็นวิทยากร 

บรรยายความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด                  
ประจ าปี 2565 ของส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ณ กรมทหารพรานที่ 23                                                  

ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี                                                                  
เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 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 เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ                

แก้ไขปัญหาผู้เสพ และ ผู้ติดยาเสพติด ประจ าปี 2565 ของส านักงานคุมประพฤติ                         
จังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ณ วัดป่าหนองยาว ต าบลโพนงาม                                     

อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 73 คน                                                              
เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 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 ร่วมออกบู๊ทนิทรรศการ งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21                        

จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินจังหวัดอุบลราชธานี                    
โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี                                        

เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 สุนีย์ทาวเวอร์                                                       
เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 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 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิต เนื่องในโอกาส                            
วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21 จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา                           

ทางการเงินจังหวัดอุบลราชธานี ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 สุนีย์ทาวเวอร์                                       
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565


