
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมีนำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 1 วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน ร่วมกับ คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดยะลา                              
ลงพื้นที่มอบน้ าดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ าท่วม ในพื้นที่ ต าบลท่าสาป ต าบลยุโป                             
ต าบลตาเซะ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

         

         

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมีนำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 2 วันที่  2 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ.หมู่ที่  2 ต าบลยุโป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.         
จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์                                 
ผู้ช านาญงาน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยที่เสยีชีวิตจากการจมน้ าในเหตุอุทกภัย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อลงสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการท าประกันภัยต่างๆ จากการสอบถามคนในครอบครัว ปรากฎว่า ผู้เสียชีวิตไม่ได้ท าประกันภัยแต่อย่างใด                         
และส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวในครั้งนี้ด้วย 

         

         

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมีนำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 3 วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน ต าบลบาโงยซิแน อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา                
มอบหมายให้นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ ายส่งเสริมความรู้ด้านการ
ประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน สิทธิประโยชน์                
ที่ได้รับจากการประกันภัยภาคบังคับ การประกันภัยภาคสมัครใจ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ การประกันชีวิต                            
การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ เพื่อเป็นการรณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้น าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา                     
นายปัญญา วาหะรักษ์ ที่ปรึกษา สมาคมตัวแทนประกันชิวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา THAIFA  ร่วมบรรยายให้ความรู้
ดังกล่าว 

         

         

 

 

 



        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมีนำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 4 วันที่  10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา                             
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา  มอบหมายให้                                   
นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยะลา                               
ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี และการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง 
เพื่อประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 รวมทั้งระเบียบและประกาศที่ เกี่ย วข้อง                                              
โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 



 

        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมีนำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 5 วันที่  10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา                                 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา  มอบหมายให้                                       
นางสาวณพัสชานันท์ สิริ ธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ                                
ประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และพิจารณากลั่นกรองค าขอ                               
ค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน ค่าทดแทน 
หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 



 

        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมีนำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 6 วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน บ้านบราแง ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง                             
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา                                  
นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย                               
ให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ                            
จากการประกันภัยภาคบังคับ การประกันภัยภาคสมัครใจ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ การประกันชีวิต การประกัน ภัย                            
ไมโครอินชัวรันส์ เพื่อเป็นการรณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ                                   
ให้แก่กลุ่มผู้น าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา นายปัญญา วาหะรักษ์ 
ที่ปรึกษาสมาคมตัวแทนประกันชิวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา THAIFA ร่วมบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว 

         

         

 

 

 



 

        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมีนำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 7 วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา ส านักงาน คปภ.                   
จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง                  
ประจ าจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) ครั้งที่  3/2565 เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น                                 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 

 



 

        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมีนำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 8 วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุทธิศาสตร์วิทยา ต าบลบ้านแหร อ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา                               
นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับ
สาธารณชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก                  
การประกันภัยภาคบังคับ การประกันภัยภาคสมัครใจ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ การประกันชีวิต การประกันภัยไมโคร
อินชัวรันส์ เพื่อเป็นการรณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆให้แก่                   
กลุ่มผู้น าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา นายปัญญา วาหะรักษ์                             
ที่ปรึกษาสมาคมตัวแทนประกันชิวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา THAIFA ร่วมบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว 

         

         

 

 

 



 

        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมีนำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 9 วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านตางง ต าบลเนินงาม อ าเภอรามัน                       
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.  จังหวัดยะลา                       
นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน และนายปัญญา วาหะรักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรกึษา
การเงินจังหวัดยะลา (THAIFA) ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ประกันภัยภาคบังคับ การประกันภัยภาคสมัครใจ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ การประกันชีวิต การประกันภัยไมโคร
อินชัวรันส์ เพื่อเป็นการรณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่                     
กลุ่มผู้น าชุมชนบ้านตางง ต าบลเนินงาม อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

         

          

 

 

 

 



 

        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยะลำ 
ประมวลภำพกิจกรรม ประจ ำเดอืนมีนำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 10 วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ท าการปกครองจังหวัดยะลา ช้ัน 2 อาคาร 1 ศาลากลาง
จังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนางจุฑามาศ พวงโมรา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลา ครั้งที่  3/2565                                
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีทรัพย์สินเสียหายในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา                           
จ านวน 7 ราย  โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

         

 


