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

กิจกรรมที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ส านักงานคปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวจุไรรัตน์ กาลรักษ์ นักวิชาการประกันภัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร
การคลังจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ออกบูธประชาสัมพันธ์    
ด้านประกันภัย โครงการพัฒนาธุรกิจและยกระดับขีดความสามารถ SMEs สนับสนุนเงินทุน สร้างรายได้สร้างเครือข่าย               
ร่วมกันพัฒนา โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 100 คน   

         

         
 

 

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2565 เพ่ือพิจารณา                    
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีทรัพย์สินเสียหายในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา จ านวน 3 ราย อ าเภอเมือง 1 ราย 
อ าเภอรามัน 1 ราย และอ าเภอยะหา จ านวน 1 ราย โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน       

         

         

 

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมที่ 3 วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา ประชุมร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดยะลา (THAIFA)                
ณ ห้องประชุมส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เพ่ือหารือแนวทางการปฏิบัติงานและการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ต่าง ๆ           
ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งหารือแนวทางการจัดงานพบปะสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี 2566 ของชาวประกันภัย
ในพ้ืนที่ 

         

         

 

 

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมที่ 4 วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน "มาแก มาแล มาร์เก็ต" จัดโดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เพ่ือจัดแสดง และจ าหน่ายสินค้าดีเด่น และสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมที่ 5 วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบเงินรางวัล อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ประจ าปี 2565 ระดับจังหวัด และรับภาค 
ประกอบด้วย 
1.นายรุสดี ยูโซ๊ะ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เงินรางวัล 5,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาค เงินรางวัล 
5,000 บาท 
2.นายอับดุลฮาเล็ม แสแตแล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่หนึ่ง เงินรางวัล 3,000 บาท 
3. นายเจ๊ะอูมา ดือราแม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง เงินรางวัล 2,000 บาท 
4.นางสาวรอปีอ๊ะ เจ๊ะนิ ได้รับรางวัลชมเชย 

ในโอกาสนี้ ส านักงาน คปภ. จังหวัด.ยะลา ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามท่านและขอขอบคุณที่เป็นเครือข่าย                
ในการท างานร่วมกันด้วยดีเสมอมา 

         

         

 

 

 

 



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

กิจกรรมที่  6 วันที่  13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา                    
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้                      
นางสาวณพัสชานันท์ สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน เข้าร่วมประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยะลา                  
เพ่ือติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมที่  7 วันที่  13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนิบง อาคาร 3 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา                     
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ประชุมร่วมกับส านักงาน
เยียวยาจังหวัดยะลา ส านักงานเยียวยาอ าเภอยะหา บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทกรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
รวมทั้งผู้ประสบภัย ผ่านระบบ Zoom เพ่ือหารือแนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองภัย                
ก่อการร้ายและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ได้รับ
ความเสียหายร้านสะดวกซ้ือ และเสาสัญญาณโทรศัพท์ จ านวน 18 จุด ให้มีการชดใช้และเยียวยาโดยเร็ว 

         

         

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมที่ 8 วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการ
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชน
ประกันภัย ประจ าปี 2565 ให้แก่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และได้รับรางวัล ดังนี้ 
ประเภทเพลง  
ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เงินรางวัล 5,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนพัฒนาวิทยา เงินรางวัล 4,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา เงินรางวัล 3,000 บาท 
ประเภทคลิปวีดีโอสั้น 
ชนะเลิศ โรงเรียนสตรียะลา เงินรางวัล 5,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค เงินรางวัล 8,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา เงินรางวัล 4,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนพัฒนาวิทยา เงินรางวัล 3,000 บาท 
ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคณะอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในโครงการ ดังกล่าว 
 

         

         

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXpDrkmGvFV92wzQ-Pb4YcHII7FxkWCSqqsXeqCDqoRclmyn4PeSJkA2OtkhsbFudy8vHZ5R49rVgEQ5If5lzwZGiNi59weiIIrppk5MgWVJNJM2pKG2ijvyn1aB7VkzqdEc5WTSCtETPWCkA30iPh8nwBjGKrlGi2b0OO6iNvDFg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXpDrkmGvFV92wzQ-Pb4YcHII7FxkWCSqqsXeqCDqoRclmyn4PeSJkA2OtkhsbFudy8vHZ5R49rVgEQ5If5lzwZGiNi59weiIIrppk5MgWVJNJM2pKG2ijvyn1aB7VkzqdEc5WTSCtETPWCkA30iPh8nwBjGKrlGi2b0OO6iNvDFg&__tn__=*NK-R


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

กิจกรรมที่  9 วันที่  15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา                    
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 9/2565 เพ่ือพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่าย
กองทุนยุติธรรม เฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี และการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 
รวมทั้งระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้อง โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมที่ 10 วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ส านักงาน 
คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการ ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจ าจังหวัดยะลา ครั้งที่ 9/2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และพิจารณา
กลั่นกรองค าขอค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนด
ค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา               
เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมที่ 11 วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา ส านักงาน 
คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ประชุมร่วมกับส านักงานเยียวยา               
จังหวัดยะลา ส านักงานเยียวยาอ าเภอยะหา บริษัท ไนซ เซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ แอ็ดจัสเตอร์ จ ากัด และบริษัทกรุงเทพประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทยะลาเซเว่น จ ากัด เพ่ือหารือแนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ภัยก่อการร้ายและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้                            
ของร้านสะดวกซื้อ seven eleven ที่ได้รับ Franchise (แฟรนไชส์) จากบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 7 สาขา 
(ยะลา 2 สาขา และนราธิวาส 5 สาขา) เพ่ือหาข้อสรุปในการชดใช้และเยียวยาโดยเร็ว 

         

         

 

 

 

 



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

กิจกรรมที่ 12 วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.45 น. ณ หอประชุม รพ.สต.ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา             
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์  แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา มอบหมายให้                       
นางสาวณพัสชานันท์  สิริธัญญาวัฒน์ ผู้ช านาญงาน ลงพ้ืนที่บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักงาน                         
การประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต าบลท่าสาป 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 140 คน 

         

         

 

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมที่ 13 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส านักงาน คปภ.
จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การวางแผน             
เพ่ือวัยเกษียน” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป รุ่นที่ 2 
ประจ าปี 2565 

         

         

 

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมที่ 14 วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุนทร ส านักงานคลังจังหวัดยะลา ส านักงาน คปภ. 
จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวณพัสชานันท์  สิริธัญญา
วัฒน์ ผู้ช านาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจ าจังหวัดยะลา (คบจ.ยะลา) ครั้งที่ 9/2565 เพ่ือขับเคลื่อน             
การด าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา 
เป็นประธาน 

         

         

 

 

 

 

 

 



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

กิจกรรมที่ 15 วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา 
ส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา โดยนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ.จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกรมการ             
จังหวัดยะลา ประจ าเดือนกันยายน 2565 โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน 

         

         


