
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)  

จงัหวดักระบี่ 
ประมวลภำพกจิกรรม ประจ ำเดอืน กรกฏำคม 2561 

กจิกรรมที่ 1  
วนัที่ 3 ก.ค.61 ส ำนักงำน คปภ.จังหวดั กระบี่ มอบหมำยให้ นำย สมมิตร เจียวก๊ก พนักงำนปฎบิัติกำรอำวุโส บรรยำยควำมรู้
ด้ำนกำรประกนัภัย และ หลกัเกณฑ์กำรส่งผลงำนโครงกำรยุวชนประกนัภัย ณ อำคำรอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนเขำดิน ต ำบล
หน้ำเขำ อ ำเภอเขำพนม จังหวดักระบี่ 

                
 

        
        

 
 



  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)  

จงัหวดักระบี่ 
ประมวลภ ำพกจิกรรม ประจ ำเดอืน กรกฏำคม 2561 

กจิกรรมที่ 2  
วนัที ่6 กรกฏำคม 2561 ผอ. ส ำนักงำน คปภ.จังหวดักระบี่ มอบหมำย นำยสมิตร เจียวก๊ก พนักงำนปฏิบัติกำรอำวุโส บรรยำย
ควำมรู้กำรประกนัภัย พ.ร.บ.ฯ แก่กลุ่มนักเรียน มัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 2 อ.เหนือคลอง  
จังหวดักระบี่ 

 
 

 



 

 
ส ำนักง ำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)  

จงัหวดักระบี่ 
ประมวลภำพกจิกรรม ประจ ำเดอืน กรกฏำคม 2561 

กจิกรรมที่ 3 
วนัที่ 13 กรกฏำคม 2561 ผอ. ส ำนักงำน คปภ.จังหวดักระบี่ มอบหมำยนำงสุนิสำ คงค ำ นักวชิำกำรประกนัภัย  

บรรยำยควำมรู้กำรประกนัภัย พ.ร.บ.ฯ ประกนัชีวติ และ หลกัเกณฑ์วธีิกำรส่งผลงำนโครงกำรยุวชน แก่กลุ่มนักเรียน 
มัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนเมืองกระบี่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองกระบี่ อ ำเภอเมือง จังหวดักระบี่ 

   
 

 
 



   
ส ำนักงำนคณะกรรมก ำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)  

จงัหวดักระบี่ 
ประมวลภำพกจิกรรม ประจ ำเดอืน กรกฏำคม 2561 

กจิกรรมที่ 4 
วนัที ่17 กรกฏำคม 2561 นำง สิริรัชนี พชืมงคล ผอ.ส ำนักงำน คปภ.จังหวดักระบี่ ประชุมร่วมกบัโรงพยำบำลกระบี่ 

โรงพยำบำลอ ำเภอต่ำงๆในจังหวดักระบี่ บรรยำยระเบียบหลกัเกณฑ์ และวธีิกำรขอรับค่ำเสียหำเบือ้งต้น ให้ควำมรู้ด้ำนกำร
ประกนัภัย พ.ร.บ. แก่ เจ้ำหน้ำทีข่องโรงพยำบำล ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลกระบี่ อ ำเภอเมือง จังหวดักระบี่ 

 
 

 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)  

จงัหวดักระบี่ 
ประมวลภำพกจิกรรม ประจ ำเดอืน กรกฏำคม 2561 

กจิกรรมที่ 5 
วนัที ่18 กรกฏำคม 2561 นำงสิริรัชนี พชืมงคล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน คปภ.จังหวดักระบี่ และ หน่วยงำนต่ำงๆร่วมเป็น
กรรมกำรตัดสินโครงกำรยุวชนประกนัภัยจังหวดักระบี่  ประจ ำปี 2561 โดย มีท่ำนคลังจังหวดัเป็นประธำนกรรมในกำรตัดสิน
คร้ังนี ้ณ ห้องประชุมพำนิชย์ ต ำบลกระบี่ใหญ่ อ ำเภอเมืองจังหวดักระบี่ 

   
 

   



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)  

จงัหวดักระบี่ 
ประมวลภำพกจิกรรม ประจ ำเดอืน กรกฏำคม 2561 

กจิกรรมที่ 6 
วนัที่ 24-25 ก.ค. 61 เวลำ 15.00 น. ผอ. ส ำนักงำน คปภ.จังหวดักระบี่ ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัภัย ให้แก่ กลุ่มผู้จัดกำร และ 
พนักงำน ธนำคำรกรุงไทย ในจังหวดักระบี่ หัวข้อกำรบรรยำยเร่ือง ข้อบังคับระเบียนกำรขำยประกนัผ่ำนธนำคำร  
ณ ห้องประชุมธนำคำรกรุงไทย สำขำ กระบี่ ต ำบลปำกน ำ้ อ ำเภอเมือง จังหวดักระบี่ 

    
 

    



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)  

จงัหวดักระบี่ 
ประมวลภำพกจิกรรม ประจ ำเดอืน กรกฏำคม 2561 

กจิกรรมที่ 7 
วนัที่ 26 ก.ค. 61 คปภ.จังหวดักระบี่ ร่วมกบั ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวดักระบี่ บรรยำยควำมรู้กำรประกนัภัยภำคบังคับ พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ โดยผอ.ส ำนักงำน คปภ.จังหวดักระบี่ มอบหมำย นำย สมมิตร เจียวก๊ก บรรยำยควำมรู้  
แก่ ผู้น ำชุมชนผู้ปกครอง และ นักเรียน ชุมชนบ้ำนศำลำด่ำน ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้ำนศำลำด่ำน อ ำเภอเกำะลนัตำ 
จังหวดักระบี่ 
 

    
 

 



 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)  

จงัหวดักระบี่ 
ประมวลภำพกจิกรรม ประจ ำเดอืน กรกฏำคม 2561 

กจิกรรมที่ 7 
วนัที่ 26 ก.ค. 61 เวลำ 08.30 น. ส ำนักงำน คปภ.จังหวดักระบี่ น ำโดย ผอ.นำง สิริรัชนี พชืมงคล เป็นประธำนเปิดงำน กจิกรรม
วนัประกนัชีวติแห่งชำติ ร่วมกบั สมำคมตัวแทนประกนัชีวติและทีป่รึกษำกำรเงิน และ อำสำสมัครประกนัภัย ชมรมประกนั
วนิำศภัย บริษัทประกนั โรงพยำบำลเอกชน ร่วมกนั เดินขบวนเดินขบวนพำเหรด รอบตัวเมืองกระบี่ประชำสัมพนัธ์ ให้
ประชำชนตระหนักถึง บทบำทของกำรประชีวติในคร้ังนี้   

    

 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99?source=feed_text

