
 

 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 ดังนี้ 
 

            กิจกรรมท่ี 1 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้ อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการในกิจการโครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน น าบริการรัฐสู่
ประชาชน"ของส านักงานยุติธรรมจงัหวัดตรัง และได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม      
(พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง)  ท่านผู้ ว่าราชการจงัหวัดตรัง (นายศิริพัฒ พัฒกุล)  และผู้บงัคบัการต ารวจภูธรจังหวัดตรัง     
(พลต ารวจตรีสมพงศ์  ทองใบ)  เข้าร่วมชมบู๊ทของส านักงาน คปภ. โดย ผอ คปภ. แนะน าหน่วยงาน บทบาทหน้าท่ีของ
ส านกังาน คปภ. สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ การประกันภยัภาคสมคัรใจ การประกันชีวิต 
และประกนัภยั 200 ณ วิทยาลยัเทคนิคตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 

 

 



         

 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 ดังนี้ 
 

            กิจกรรมท่ี 2 วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง เข้าร่วมประชุมโครงการปลอดภัยสานพลงัสร้างวฒันธรรมความปลอดภัยทางถนน
อย่างยัง่ยืนและเข้าร่วมตรวจสอบจุดเส่ียงจุดอนัตรายท่ีเกิดอุบตัิเหตบุอ่ยครัง้บริเวณโค้งหน้าร้านกะช่องฮิลส์เพ่ือน าผลมาเป็น
แนวทางแก้ไขตอ่ไป ณ ส านกังานแขวงการทางอ าเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
 

 



  

 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 ดังนี้ 
 

      กิจกรรมท่ี 3 วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดยนางสาวกรรติการ์ กนัตงักลุ 
ผู้ช านาญงานอาวโุส ได้เข้าประชมุกบัคณะกรรมการปลอดภยัทางถนนจงัหวดัตตรัง เพ่ือรับทราบปัญหาการเกิดเหต ุณ จดุเส่ียง
ตา่งๆ และร่วมกนัหาแนวทางเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนน รวมทัง้ หาแนวทางรณรงค์ให้ผู้ขบัข่ีใส่หมวกกนัน็อคต่อ
ใบอนญุาตขบัข่ี พร้อมท า พรบ คุ้มครองผู้ประสบภยัให้ถกูต้องตอ่ไป ณ ห้องประชมุอ าเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 
 

 
  



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 ดังนี้ 
 

            กิจกรรมท่ี 4 วนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสุวิมล  แซ่
ลิม้ ผู้ อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง และนางสาวจินตนา  ปัน้ทอง นักวิชาการ เข้าเป็นวิทยากรร่วมกับหน่วยงาน
โรงพยาบาลตรัง บรรยายสิทธิตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ งานกองทนุทดแทนผู้ประสบภยั ให้แก่เจ้าหน้าท่ี รพ. ตาม
โครงการอบรมสิทธิการรักษาพยาบาลส าหรับผู้ประกนัตนในสถานพยาบาล โดยมีผู้ เข้ารับการอบรม 200 คน ณ ห้องประชุม
พทุธรักษา  โรงพยาบาลตรัง  อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
 

 
             



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 ดังนี้ 
 

           กิจกรรมท่ี 5 วนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง เข้าร่วมโครงการ "MOF.HATS" "ซ่ือสตัย์ รับผิดชอบ สามคัคี มีจิตบริการ " กบัคณะ
ผู้บริหารการคลงัประจ าจงัหวดัตรัง (คบจ.ตรัง) โดยมีทา่นรองผู้วา่ราชการจงัหวดัตรัง(ท่านวสนัต์ ถนอมทรัพย์) เป็นประธานเปิด
โครงการ ณ ห้องธนารมย์ 3 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 ดังนี้ 
 

       กิจกรรมท่ี  วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดยนางสาวจินตนา ปัน้ทอง
เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราท าความดีด้วยใจ” ร่วมกบัคณะกรรมการ คบจ. จงัหวดัตรัง และร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม  
ณ วดัตนัตยาภิรม อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 ดังนี้ 
 
         กิจกรรมท่ี 7 วนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. – 11.00 น. ส านกังาน คปภ.จังหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรัง ได้รับเชิญจากชมรม Young Insurance Society มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตตรัง โดย รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบลูย์ รองอธิการบดี และ ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์ประจ าหลกัสตูรการประกันภัยและ
การจดัการความเส่ียง โดย คปภ.ตรังให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยั สิทธิประโยชน์ตา่งๆ เม่ือกรณีเกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนน ให้
นกัศกึษาสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างสมัฤทธิผล โดยมีนกัศกึษาเข้าร่วม 80 คน ณ อาคารเรียนรวม 1 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

 

 


