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คปภ. ภาค เก้า สงขลา
ส านักงาน คปภ. ภาค 9 - สงขลา

ส านักงาน คปภ. 
ภาค 9 (สงขลา)

สงขลา

ตรัง

นครศรีธรรมราช พัทลุง

นราธิวาสยะลา
ปัตตานี

สตูล

กิจกรรม ประจ าเดือน มกราคม 2565

“ด้วยรักและห่วงใย ให้ประกันภัยดูแลคุณ” 

สายด่วน คปภ. 1186



วันที่ 4 - 5 มกราคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ. ภาค 9 
(สงขลา) พร้อมทีมงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 4 - 5 มกราคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ. ภาค 9 
(สงขลา) พร้อมทีมงาน เข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ คลังจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด      
วัฒนธรรมจังหวัด ธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัด ยุติธรรมจังหวัด และผอ.เขตพ้ืนที่ประถมศึกษาสงขลาเขต 2

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 4, 6, 12 มกราคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ. 
ภาค 9 (สงขลา) พร้อมทีมงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านอนุญาโตตุลาการประจ าส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)   
นายวิชัย แสงพลสิทธิ์ นายอรุณ จันทร์เกิด และนายวิเชฏฐ์ มุสิกรังษี

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)



วันที่ 5 มกราคม 2565 ท่านเลขาธิการ อวยพรปีใหม่ พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี 2565 ให้พนักงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทางออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft 
Teams 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ. ภาค 9 
(สงขลา) ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง ของส านักงาน 
คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ครั้งที่ 1 ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams 



วันที่ 11 มกราคม 2565 ท่านรองชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ ประชุมแนวทางการด าเนินงานของสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ทางออนไลน์ ผ่านระบบ
โปรแกรม Microsoft Teams 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

วันที่ 13 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2564 ของส านักงาน คปภ. 
ภาค 9 (สงขลา) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) 



วันที่ 20 มกราคม 2565 ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการใช้เอกสาร
ประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัย ตามค าสั่ง
นายทะเบียนที่ 46/2564 ทางออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

วันที่ 31 มกราคม 2565 นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส ส านักงาน คปภ .     
ภาค 9 (สงขลา) รายงานตัวในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และผู้แทนภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา



วันที่ 3 มกราคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวอุไรวรรณ  ขวานอก  ผู้ช านาญงานอาวุโส  ได้รับ
มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อ านวยการวามปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 
(ประชุมสรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของวันที่ 2 มกราคม 2565)

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์/ปีใหม่



วันที่ 4 มกราคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น.  นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ      
ทางถนนตลอดทั้งปี ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อ านวยการวามปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง เพ่ือรับทราบ
ผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม
2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 (ประชุมสรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของวันที่ 3 มกราคม 2565)

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์/ปีใหม่



วันที่ 5 มกราคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อ านวยการวามปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 
(ประชุมสรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของวันที่ 4 มกราคม 2565)

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) สงกรานต์/ปีใหม่



วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 สถานที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ร่วมกับส านักงานปภ . จังหวัดตรัง    
ประชุมปิดศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ประจ าปี 2564

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) ปีใหม่



ส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล
เข้าร่วมประชุมติดตามการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดสตูล
เวลา 09.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล 

ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
วันที่ 4 มกราคม 2565 2

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) ปีใหม่



วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565  สถานที่ ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) ปีใหม่



วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 สถานที่ ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดยะลา 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนภูมภิาค

(เข้าร่วมประชุมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน) ปีใหม่



วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น สถานที่ จุดตรวจด่านทางหลวงพรุพ้อ อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา  นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อ านวยการภาคอาวุโส คปภ. ภาค 9 (สงขลา) และนายธนาศักดิ์  
จันทร์ตระกูล ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ประชุมและร่วมรณรงค์โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสงขลาในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ 2565 ลงพื้นที่มอบ สิ่งของและน้ าดื่มเพ่ือเป็นขวัญ
และก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจ า

• ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา

(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) สงกรานต/์ปีใหม่



วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ ขวานอก ผู้ช านาญงานอาวุโส ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมจุดตรวจ
รณณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 สนับสนุนน้ าดื่มและชุดอุปโภค
บริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายด้านการประกันภัยมอบให้แก่จุดตรวจทั้ง 2 แห่ง เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่และเป็นขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าจุดตรวจช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) สงกรานต/์ปีใหม่



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ลงพื้นที่ตรวจสอบอุบัติเหตรุายใหญ่) สงกรานต/์ปีใหม่

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัด
พัทลุง ร่วมเป็นสักขีพยานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต กรณีรถกระบะเสียหลักชนต้นไม้            
มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 (ช่วง 7 วันอันตราย) เหตุเกิดพ้ืนที่ อ.เขาขัยสน จ.พัทลุง โดยบริษัท 
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาพัทลุง ได้น าเช็คค่าสินไหมทดแทนซึ่งจ่ายแทนบริษัท ไทยศรีประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) มาชดใช้ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว โดยทายาทผู้ขับขี่ ได้รับค่าปลงศพ จ านวน 35,000.-
บาท และทายาทผู้โดยสาร ได้รับค่าสินไหมทดแทน จ านวน 500,000.-บาท ตามกฎหมาย 



นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางอนัญญา หอมดวง เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขต าบล 
และให้ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.) ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายอดุลย์ สาฮีบาตู นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อม
คณะท างาน จ านวน 40 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลตา่งๆ)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  Facebook Fanpage จ านวน  12 เรื่อง  ได้แก่  เรื่อง ส านักงาน คปภ. จัดพิธี
ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วนของปี 2565, คปภ.ย้ าออกค าสั่งนายทะเบียน 
ด้วยชอบโดยกฎหมาย พร้อมยืนหยัดดูแลประชาชน , “การท าประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบคือการที่ประชาชนผู้เอา
ประกันภัยมอบความไว้วางใจให้บริษัทประกันภัยที่อาสามาช่วยบริหารความเสี่ยงให้ ฉะนั้นการไปบอกเลิกกรมธรรม์ฯ
ในช่วงสถานการณ์วิกฤตขณะนี้ “อาคเนย์” ชงผู้ถือหุ้นเลิกกิจการ โอนพอร์ตให้ “อินทรประกันภัย” “ค้าน” ยกเลิก
ค าสั่งนายทะเบียน 38/2564  หวั่นผู้บริโภคถูกลอยเเพ, คปภ. คลี่ปมปัญหา “อาคเนย์” ท าไมยังเลิกกิจการไม่ได้,
11 ประเด็นถาม-ตอบ บมจ. อาคเนย์ประกันภัย เเละบมจ. ไทยประกันภัย 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook คปภ. นครศรีธรรมราช จ านวน 16 เรื่อง เช่น 
คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ส่งมอบความคุ้มครองด้านประกันภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทั่วไทย ให้กับประชาชนได้อุ่น
ใจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 , คปภ. เผย 15 ผลงานเด่นปี 64 พร้อมชูธงโอกาสทางธุรกิจและ“ทิศทางการด าเนินการปี 65 
แบบ Proactive ใน 5 มิติหลัก” , เลขาธิการ คปภ. สั่งทีมกฎหมายตรวจสอบกรณีโพสต์ออนไลน์จ้างเด็กเอ็นฯติดเชื้อหวังเคลม
ประกันโควิด , คปภ. เผย 5 อันดับความเสี่ยง จากมุมมองภาคธุรกิจประกันภัยไทย “ชีวิต-วินาศภัย” ประสานเสียง “มั่นใจ 
ระยะ 3 ปี” ยังมีเสถียรภาพรับมือสถานการณ์ต่างๆได้, คปภ. พร้อมยืนหยัดคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ยืนยัน
กรมธรรม์ประกันภัยโควิด แบบเจอ จ่าย จบ ยังให้ความคุ้มครองปกติสามารถเคลมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยได้ เป็นต้น 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Face  book จ านวน 2 เรื่อง 
ได้แก่ 1. เรื่อง  บริษัทประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย เจอ จ่าย จบ

2. เรื่อง บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขอเลิกกิจการ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ. Social Media... จ านวน......2..........เรื่อง 
• ได้แก่ เรื่อง ... เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยท าประกนัภยัโควิดแบบ “เจอ จา่ย จบ” 2 ฉบบั
• แตยื่นยนัไมข่อรบัคา่สินไหมทดแทน

• คปภ. พรอ้มยืนหยดัคุม้ครองสิทธิประโยชนข์องประชาชน ยืนยนักรมธรรมป์ระกนัภยัโควิด แบบเจอ จา่ย 
จบ ยงัใหค้วามคุม้ครองปกติสามารถเคลมประกนัภยักบับริษัทประกนัภยัได้

............................................................................................................................................................ 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท างาน บทบาทหน้าที่ 
การด าเนินกิจกรรมของ ส านักงาน คปภ. จังหวัด ข่าวสารต่างๆด้านการประกันภัย เช่น คปภ. รับค าขอเลิกประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัย ของ อาคเนย์ และไทยประกันภัย พร้อมก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขฯ เพ่ือพิทักษ์
ประโยชน์ผู้บริโภคให้ปฏิบัติให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอ บอร์ด คปภ. เพ่ือพิจารณาว่าจะอนุญาตให้เลิกกิจการหรือไม่    
ในระหว่างที่บริษัทท้ังสองยังด าเนินการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยประชาชนยังสามารถยื่นเคลมประกันภัยได้,  
การท าประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบ  เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media คือ Facebook คปภ. 
จังหวัดสตูล  ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ทั้งหมด จ านวน 11 เรื่อง 13

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างาน

บทบาทหน้าที่ การด าเนินกิจกรรมของส านักงาน คปภ.และข่าวสารต่าง ๆ

ด้านการประกันภัย ผ่านสื่อ Social media(Facebook)

ประจ าเดือน มกราคม 2565
จ านวน 20 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media คือ FACE BOOK จ านวน 25 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่อง งานสัมมนาออนไลน์ , คปภ.ลงพ้ืนที่เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย, คปภ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เครือข่ายผู้บริโภค, ประเด็น ถาม - ตอบ กรณีขอให้เพิกถอน ค าสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 , คปภ.          
พร้อมยืนหยัดคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ฯลฯ เป็นต้น

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
งานส่งเสริมความรู้ดา้นการประกนัภยั (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างานบทบาทหน้าที่ การด าเนินกิจกรรม
ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส และข่าวสารด้านประกันภัย เช่น คปภ. เผย 5 อันดับความเสี่ยง จากมุมมองภาค
ธุรกิจประกันภัยไทย “ชีวิต-วินาศภัย” ประสานเสียง “มั่นใจ ระยะ 3 ปี” ยังมีเสถียรภาพรับมือสถานการณ์ต่างๆ ได,้
คปภ. พร้อมยืนหยัดคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ยืนยันกรมธรรม์ประกันภัยโควิด แบบเจอ จ่าย จบ 
ยังให้ความคุ้มครองปกติสามารถเคลมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยได้ ,คปภ. ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือด้าน
ประกันภัยกรณีบิ๊กไบค์ชนคุณหมอกระต่ายเสียชีวิต ,บอร์ด คปภ. รับค าขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ
อาคเนย์และไทยประกันภัย พร้อมก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขฯ เพ่ือพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ผ่านสื่อ social media
ทาง Facebook ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส  เดือนมกราคม 2565 จ านวน 10 เรื่อง

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
งานส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (ไม่ใช้งบประมาณ)

(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media)



ในวันที่  27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5         

ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ประชุมร่วมกับ
นายธนาศั กดิ์  จั นทร์ตระกูล  ผู้ อ านวยการ  ส านั กงาน คปภ .จั งหวั ดสงขลา  ได้ เ ข้ าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565ผ่านระบบประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (VideoConference)

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมไบรท์ตั้น ชั้น 1 โรงแรม

คริสตัลหาดใหญ่นายธนาศักดิ์   จันทร์ตระกูล ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมเวที
ประชุมความร่วมมือกับสมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานประจ าจังหวัดสงขลาเ เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์
ผู้บริโภค แลกเปลี่ยนข้อมูลแก้ไขปัญหาสิทธิผู้บริโภคเชิงระบบร่วมกัน โดยมีหน่วยงานรัฐคุ้มครองผู้บริโภคที่
เกี่ยวข้องเช่น สาธารณสุขจังหวัด ธนาคารแห่งประเทศไทย กสทช.และเครือข่ายผู้บริโภค 13 อ าเภอ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัด สงขลา
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน)



วันที่ 27 มกราคม 2565  เวลา 14.00 น. นายชนม์ชนันท์  โต๊ะเจ๊ะ  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. 
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565       
เพ่ือรับทราบนโยบายของผู้บริหาร (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี) ประธานกรรมการนโยบาย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย แนวทางการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามทางม้าลาย และการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยภาพรวมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ  
และการสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ส าหรับจังหวัดพัทลุง 
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายดังกล่าว
โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น 4 
อาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565   สถานที่โรงพยาบาลกันตัง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์ 
โควิด-19 ตรวจประเมินโรงพยาบาล

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565  สถานที่ศาลากลางจังหวัดตรังร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 14 .เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  สถานที่..ศาลากลางจังหวัดตรัง ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3 ประชุมร่วมกับ
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดตรังประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565..

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565  สถานที่ศาลากลางจังหวัดตรัง ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3 ประชุมร่วมกับส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดตรังประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดตรัง เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่  27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. สถานที่ศาลากลางจังหวัดตรัง ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3
ประชุมร่วมกับส านักงานปภ. จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน  

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)



ส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล
ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล 

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ต ารวจภูธรจังหวัดสตูล 
และจัดระบบการประชุมผ่านระบบ google-meet

วันที่ 10 มกราคม 2565

5

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมกับหน่วยงานอื่น)



นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมน ศาลากลาง จังหวัดสตูล ชั้น 4

ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565
6

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมกับหน่วยงานอื่น)



นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจ าจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร  ศาลากลาง จังหวัดสตูล 

ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565
7

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมกับหน่วยงานอื่น)



นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดสตูล
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565  

ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล 

ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
วันที่ 27 มกราคม 2565 8

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล
(ประชุมกับหน่วยงานอื่น)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี
(ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น)

นางสาวปาณรดา  ญาณภาพเกวสิน ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดปัตตานี 
ครั้งที่  1 /2565 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี          
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565



วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 สถานที่ ณ ห้องประชุมพระสุนธร ส านักงานคลังจังหวัดยะลา

จัดกิจกรรม เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) 

ครั้งที่ 1/2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565   สถานที่ ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา          
จัดกิจกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

ประจ าจังหวัดยะลา ครั้งท่ี 1/2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565   สถานที่ ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา          
จัดกิจกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยะลา 

ครั้งท่ี 1/2565

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมกับหน่วยงานอื่น)



วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  สถานที่ ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(ประชุมกับหน่วยงานอื่น)



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมกับหน่วยงานอ่ืน)

นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ .จังหวัด
นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสุรชัย ไหมบัวเขียว 
หัวหน้าคลังจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะ คบจ .จังหวัดนราธิวาส             
ณ ห้องประชุมส านักงานคลังจังหวัดนราธิวาส วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. 



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมกับหน่วยงานอ่ืน)

นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.
จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวทยิดาภรณ์ มานุ้ย นักวิชาการประกันภัย เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการ
ประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจ าจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม
พระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมกับหน่วยงานอ่ืน)

นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ . จังหวัด
นราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวทยิดาภรณ์ มานุ้ย นักวิชาการประกันภัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดนราธิวาส 1/2565 ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 โดยมี         
นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. 



ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส
(ประชุมกับหน่วยงานอ่ืน)

นางวิจิตรา ศรีสุวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ .จังหวัด
นราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวทยิดาภรณ์ มานุ้ย นักวิชาการประกันภัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่  1/2565 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ          
จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ปภ.อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VideoConference)           
วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 



วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง ผู้แทนกลุ่มข้าราชการครูบ านาญ       
เข้าพบนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง เพื่อขอค าปรึกษา แนะน า หารือ กรณีได้รับ
ความเสียหายจากการท าประกันภัยผ่านตัวแทนฯ รายหนึ่งของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง และประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียน
ให้ส านักงานฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาด าเนินการตามระเบียบฯ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายต่อไป ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง ได้รับทราบข้อเท็จจริง ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วพร้อมอธิบายให้ค าแนะน า และแจ้งให้
ผู้เสียหายทั้งหมดรวบรวมเอกสาร พยานหลักฐานที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด และได้ชี้แจงถึงกระบวนการข้ันตอนการด าเนินการตาม
ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนฯ และยืนยันว่าส านักงานฯ จะด าเนินการภายใต้ระเบียบ 
เพื่อให้การพิจารณาเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จากการพูดคุยในเบื้องต้นทราบว่ามีผู้เสียหายประมาณ 20 ราย         
ความเสียหายประมาณ 20,000,000.-บาท ซึ่งส านักงานฯ จะได้เร่งรัดด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามกฎหมายต่อไป

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.  นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัด
พัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยส านักงานขนส่ง
จังหวัดพัทลุง  โดยจะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย วิธีป้องกันอุบัติเหตุ มารยาทในการขับรถ ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลและบ ารุงรักษารถเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรเพ่ือความปลอดภัย ซึ่งเป็น
หลักสูตรเดียวกับการขอรับใบอนุญาต  ขับรถที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด พร้อมสาธิตและให้ทดลองขับขี่
ภาคปฏิบัติ และแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam และทดสอบ
ภาคปฏิบัติ หากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดจึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ โดยได้รับ
เกียรติจาก พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพัทลุง 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. กลุ่มผู้เสียหาย ซึ่งเป็นข้าราชการครูบ านาญ จ านวน 14 ราย 
เข้าพบนายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง เพ่ือขอค าปรึกษา แนะน ากระบวนการ 
ขั้นตอน แนวทางการด าเนินการตามกฎหมายในการร้องเรียนขอความเป็นธรรมปัญหาด้านการประกันภัย ส านักงาน 
คปภ. จังหวัดพัทลุง ได้ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการด าเนินการให้ผู้เสียหายทั้งหมดได้ทราบ ขอให้รวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการยื่นเรื่องร้องเรียนเพ่ือให้ส านักงานฯ จะได้ด าเนินการตามระเบียบและให้ความเป็น
ธรรมกับผู้เสียหายต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัด
พัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจ าปี 2564 
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้เกียรติ
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ซึ่งภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก มีการน าเสนอผลงานด้านต่างๆ 
ของโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ต่อคณะกรรมการฯ และแขกผู้มีเกียรติ มีการการจัดนิทรรศการ การแสดง
ต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงและผลงานให้แก่โรงเรียน ประกอบการ
พิจารณาประเมินของคณะกรรมการฯ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน (ขนาดกลาง) ประจ าปี 2564ได้น าเสนอกิจกรรม ผลงานต่างๆ มามายที่ได้โรงเรียนรับรางวัล
จากการร่วมส่งผลงานโครงการต่างๆ ซึ่งหนึ่งในโครงการที่โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ได้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการประเมินฯ ในวันนี้ ได้แก่โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง
(กิจกรรมอื่นๆ)



วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 สถานที่ ณ จุดจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้วในเขตเทศบาลนครยะลา

จัดกิจกรรม เข้าร่วมตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว เพ่ือตรวจสอบและแนะน าผู้ประกอบการ
จ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฯ และประกาศคณะกรรมการ

ว่าด้วยสัญญาฯ

ภาพกิจกรรม ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา
(กิจกรรมอื่นๆ)


