
น.ส.ปรียาภรณ แสงสวาง ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญ ,นายจตุรงค  สุดลาภา ตําแหนงพนักงานปฏิบัติการอาวุโส  และนายจิตรักษ 

กิจเจตนี นักวิชาการประกันภัย  สํานักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดรายการผานสถานีวิทยุชุมชนคนกรุงเกา  

(สบายดีเรดิโอ) FM 101.25 MHz เร่ืองที่ออกอากาศ “การประกันภัยโควิด - 19 และขาวสารตางๆ ของสํานักงาน คปภ.” 

วันท่ี 1, 7-8, 11-12 , 18-19, 25-26 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. – 09.00 น. 

1

กิจกรรมเผยแพรความรูประกันภยัผานสื่อตางๆ ในสวนภูมภิาค

(จัดกิจกรรมประชาสัมพันธผานสถานีวิทยุ)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



สํานักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ติดต้ังปายประชาสัมพันธชวงปใหม 2565

- ปายไวนิล จํานวน 5 ปาย  บริเวณถนนกรมทางหลวง 3469 (บางปะอิน - อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2

กิจกรรมเผยแพรความรูประกันภัยผานสื่อตางๆ ในสวนภูมภิาค

จัดทําปายประชาสัมพันธ ชวงเทศกาลปใหม 2565

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



นางสาวอิสรี  เกตุกล่ํา ผูเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มอบหมายให นายจตุรงค สุดลาภา ตําแหนง พนักงานปฏิบัติการอาวุโส เขารวมประชุมกับสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมเตรียมความพรอมดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน             
ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2565 โดยมีนายสมศักด์ิ  เจริญไพฑูรย รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนประธาน 
ณ หองประชุมอโยธยา ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา วันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

3

กิจกรรมเผยแพรความรูประกันภัยผานสื่อตางๆ ในสวนภูมภิาค

(เขารวมกิจกรรมเพ่ือรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม 2565)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



นางสาวอิสรี เกตุกลํ่า ผู เชี่ยวชาญพิเศษ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                   
เขารวมประชุมกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมประชุมศูนยอํานวยการความปลอดภัย      
ทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสมศักด์ิ  เจริญไพฑูรย รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนประธาน        
ณ หองประชุมพุทไธศวรรย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

4

กิจกรรมเผยแพรความรูประกันภัยผานสื่อตางๆ ในสวนภูมภิาค

(เขารวมกิจกรรมเพ่ือรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม 2565 )

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ขาวประชาสมัพันธ



นางสาวอิสรี  เกตุกลํ่า ผูเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มอบหมายให นายจตุรงค สุดลาภา ตําแหนง พนักงานปฏิบัติการอาวุโส เขารวมประชุม ศูนยอํานวยการความปลอดภัย                  
ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2565 โดยมี นางสรัลพัชร ประโมทะกะ  รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา           
เปนประธาน ณ หองประชุมพุทไธศวรรย  ชั้ น 1 ศาลากลางจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบลคลองสวนพลู                               
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5

กิจกรรมเผยแพรความรูประกันภัยผานสื่อตางๆ ในสวนภูมภิาค

(เขารวมกิจกรรมเพ่ือรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม 2565)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



นางสาวอิสรี  เกตุกลํ่า ผูเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พรอมพนักงานเจาหนาที่ลงพ้ืนที่ ตรวจเย่ียมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน พรอมมอบเคร่ืองด่ืม นํ้าด่ืม สนับสนุน         
การทํางานของเจาหนาที่ และมอบกรมธรรมประกันภัย อุบัติเหตุปใหมอุนใจ(ไมโครอินชัวรรันส) สําหรับเทศกาลปใหม 
2565 ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน ความคุมครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท ในชวงเทศกาลปใหม 2565                
ณ องคการบริหารสวนตําบลคลองตะเคียน  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 29 ธันวาคม                
พ.ศ. 2564

6

กิจกรรมเผยแพรความรูประกันภยัผานสื่อตางๆ ในสวนภูมภิาค

(เขารวมกิจกรรมเพ่ือรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม 2565)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



นางสาวอิสรี  เกตุกลํ่า ผูเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พรอมพนักงานเจาหนาที่ลงพ้ืนที่ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ พรอมมอบเคร่ืองด่ืม น้ําด่ืม สนับสนุนการ ทํางานของ

เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานชวงเทศกาลปใหม 2565 และมอบกรมธรรมประกันภัย อุบัติเหตุปใหมอุนใจ (ไมโครอินชัวรรันส) 

สําหรับเทศกาลปใหม 2565 ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน ความคุมครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท                         

ในชวงเทศกาลปใหม 2565  ณ องคกรบริหารสวนตําบลบานคลัง อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                      

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564
7

กิจกรรมเผยแพรความรูประกันภยัผานสื่อตางๆ ในสวนภูมิภาค

(เขารวมกิจกรรมเพ่ือรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม 2565)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



นางสาวอิสรี  เกตุกล่ํา ผูเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                   

พรอมพนักงานเจาหนาที่ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ พรอมมอบเคร่ืองด่ืม น้ําด่ืม สนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่ 

ผูปฏิบัติงานชวงเทศกาลปใหม 2565 และมอบกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุปใหมอุนใจ  (ไมโครอินชัวรรันส) สําหรับเทศกาล   

ปใหม 2565 ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน ความคุมครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท ในชวงเทศกาลปใหม 2565             

ณ เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

8

กิจกรรมเผยแพรความรูประกันภยัผานสื่อตางๆ ในสวนภูมภิาค

(เขารวมกิจกรรมเพ่ือรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม 2565)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

)



นางสาวอิสรี  เกตุกลํ่า ผูเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา               

พรอมพนักงานเจาหนาที่ลงพื้นที่ ตรวจเย่ียมจุดตรวจ/จุดบริการ พรอมมอบเคร่ืองด่ืม นํ้าด่ืม สนับสนุนการทํางานของ

เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานชวงเทศกาลปใหม 2565 และมอบกรมธรรมประกันภัย อุบัติเหตุปใหมอุนใจ (ไมโครอินชัวรรันส) 

สําหรับเทศกาลปใหม 2565 ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน ความคุมครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท               

ในชวงเทศกาลปใหม 2565 ณ เทศบาลตําบลบานสราง อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 

2564
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กิจกรรมเผยแพรความรูประกันภัยผานสื่อตางๆ ในสวนภูมภิาค

(เขารวมกิจกรรมเพ่ือรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม 2565)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



นางสาวอิสรี  เกตุกลํ่า ผูเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
พรอมพนักงานเจาหนาที่ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ พรอมมอบเคร่ืองด่ืม น้ําด่ืม สนับสนุนการทํางานของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชวงเทศกาลปใหม 2565 และมอบกรมธรรมประกันภัย อุบัติเหตุปใหมอุนใจ (ไมโครอินชัวรรันส) 
สําหรับเทศกาลปใหม 2565 ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน ความคุมครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท                   
ในชวงเทศกาลปใหม 2565 ณ องคการบริหารสวน ตําบลคลองสระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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กิจกรรมเผยแพรความรูประกันภยัผานสื่อตางๆ ในสวนภูมภิาค

(เขารวมกิจกรรมเพ่ือรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม 2565)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



นางสาวอิสรี  เกตุกล่ํา ผูเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา              

พรอมพนักงานเจาหนาที่ลงพ้ืนที่ ตรวจเย่ียมจุดตรวจ/จุดบริการพรอมมอบเคร่ืองด่ืม นํ้าด่ืม สนับสนุนการทํางานของ

เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานชวงเทศกาลปใหม 2565 และมอบกรมธรรมประกันภัย อุบัติเหตุปใหมอุนใจ (ไมโครอินชัวรรันส) 

สําหรับเทศกาลปใหม  2565 ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน ความคุมครองอุบั ติเหตุสูงสุด 100,000 บาท               

ในชวงเทศกาลปใหม 2565 ณ องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                  

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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กิจกรรมเผยแพรความรูประกันภยัผานสื่อตางๆ ในสวนภูมิภาค

(เขารวมกิจกรรมเพ่ือรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม 2565)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



นางสาวอิสรี  เกตุกลํ่า ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมประชุมคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํา
จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา โดยมีนางสรัลพัชร  ประโมทะกะ รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปนประธานการพิจารณา
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา และมอบกรมธรรมประกันภัย อุบัติเหตุปใหมอุนใจ             
(ไมโครอินชัวรรนัส) สําหรับเทศกาลปใหม 2565 ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน  ความคุมครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท 
ใหกับคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัดพระนครศรีอยธุยา  ทีเ่ขารวมประชุมทุกทาน ณ หองประชุมมงคลบพิตร (2) 
ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 ธันวาคม 2564

12

กิจกรรม สํานักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(กิจกรรมอ่ืนๆ)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



นางสาวอิสรี เกตุกล่ํา ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกับสาขาบริษัทประกันภัย ตัวแทน - 
นายหนาประกันภัย ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รวมกิจกรรม "รวมน้ําใจชวยกาชาด" ประจาํป 2565 มอบส่ิงของใหกับสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อจัดเตรียมเปนรางวัลในงาน" ยอยศย่ิงฟา อยุธยามรดกโลก "ณ สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 

13

กิจกรรม สํานักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(กิจกรรมอ่ืนๆ)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



นางสาวอิสรี  เกตุกลํ่า ผูอํานวยการสํานักงานคปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมประชุมคณะผูบริหารการคลังประจํา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายชัชวัสส  ณ สงขลา คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนประธานการประชุม          

คณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสํานักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา            

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

14

กิจกรรม สํานักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(กิจกรรมอ่ืนๆ)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



นางอิสรี  เกตุกลํ่า ผูอํานวยการสํานักงานคปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมพนักงานเจาหนาที่และผูแทนบริษัท
ประกันภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมวกกันน็อค เคร่ืองด่ืม น้ําด่ืม สนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีตํารวจ 
ในชวงเทศกาลปใหม 2565 และยังมอบกรมธรรมประกันภัย อุบัติเหตุปใหมอุนใจ(ไมโครอินชัวรรันส) สําหรับเทศกาล 
ปใหม 2565 ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน ความคุมครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท ใหกับเจาหนาที่          
ทีป่ฏิบัติงานชวงเทศกาลปใหม ณ สถานีตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 ธันวาคม 2564

15

กิจกรรม สํานักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(กิจกรรมอ่ืนๆ)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



วันที่ 30 ธ.ค.2564 นางสาวอิสรี  เกตุกลํ่า ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
มอบหมายใหนางสาวปรียาภรณ  แสงสวาง ผูเชี่ยวชาญ พรอมพนกังานเจาหนาที่สํานักงานคปภ.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เดินประชาสัมพันธมอบกรมธรรมประกันภัย อุบัติเหตุปใหมอุนใจ(ไมโครอินชัวรรนัส) 
สําหรับเทศกาลปใหม 2565 ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วนั ความคุมครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 
บาท ในชวงเทศกาลปใหม 2565 ใหกับหัวหนาสวนราชขาราชการ  และ ประชาชนที่มาติดตองาน ใน
ศูนยราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16

กิจกรรม สํานักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(กิจกรรมอ่ืนๆ)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



นางสาวอิสรี  เกตุกลํ่า ผูเชี่ยวชาญพิเศษรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                   
พรอมพนักงานเจาหนาที่สํานักงานคปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผูแทนบริษัทประกันภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                  
รวมเปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2565 โดยมีนายสมศักด์ิ เจริญไพฑูรย                         
รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปนประธานในพิธีเปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล             
ปใหม พ.ศ.2565 และการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ประจําป 2565 ทั้งนี้ สํานักงาน คปภ.                 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมกับภาคธุรกิจประกันภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนเคร่ืองด่ืม ผลิตภัณฑอาหาร                    
และนํ้าด่ืม ให กับจุดบริการประชาชน ณ หมวดทางหลวงบางปะอิน  อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                          
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17

กิจกรรม สํานักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(กิจกรรมอ่ืนๆ)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



นางสาวอิสรี เกตุกลํ่า ผูเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

มอบหมายให นายจตุรงค สุดลาภา  พนักงานปฏิบัติการอาวุโส  เขาบรรยายใหความรูดานประกันภัย ใหแก ผูเขารับการอบรม

ตอใบอนุญาตขับรถยนต  จํานวน 20 คน  หัวขอการบรรยาย “การประกันภัยรถยนตภาคบังคับและภาคสมัครใจ”               

ณ หองประชุมสํานักงานขนสงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

18

งานสงเสริมความรูดานการประกันภัย (ไมใชงบประมาณ) 

(บรรยายใหความรูดานการประกันภัยกรมการขนสงทางบก)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



นางสาวอิสรี เกตุกลํ่า ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให นายจตุรงค สุดลาภา                 
พนักงานปฏิบัติการอาวุโส  เขาบรรยายใหความรูดานประกันภัย ในโครงการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติดในรูปแบบ 
“ศูนยขวัญแผนดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” รุนที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2565  ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหแก ผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 30 คน หัวขอ “การประกันภัยรถยนตภาคบังคับและภาคสมัครใจ” 
ณ กองรอยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน ตําบลสวนพริก อําเภอพระนครศรีอยุธยา                                      
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

19

งานสงเสริมความรูดานการประกันภัย (ไมใชงบประมาณ)

(บรรยายใหความรูแกกลุมบุคคลตางๆ)

ขาวประชาสมัพันธ

สํานักงาน  คปภ. จังหวดัพระนครศรีอยุธยา


