
 

 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2562 ดังนี้ 
 

           กิจกรรมท่ี 1 วนัท่ี 4 มีนาคม  2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรังและนางสาวจินตนา ปัน้ทอง นักวิชาการประกันภัย จัดโครงการยุวชนประกันภัย
ประจ าปี 2562 บรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยัตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ การประกันภัยภาค
สมคัรใจ การประกนัชีวิต การเบิกจ่ายและขอรับเงินตามสิทธิจากกองทนุทดแทนผู้ประสบภยัจากรถและรับรู้สิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประสบภยัเพ่ือให้เข้าใจในเร่ือง พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ และแนะน าหน่วยงาน คปภ. การจดัท าประกนัภยัประเภท
ต่างๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน ให้แก่คณะครูอาจารย์และนกัรัยน จ านวน 206 คน ณ โรงเรียนคนัธพิธยาคาร 
อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 

 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2562 ดังนี้ 
 

           กิจกรรมท่ี 2 วนัท่ี 11 มีนาคม  2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรังและนางสาวจินตนา ปัน้ทอง นักวิชาการประกันภัย จัด โครงการยุวชนประกันภัย
ประจ าปี 2562 บรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยัตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ การประกันภัยภาค
สมคัรใจ การประกนัชีวิต การเบิกจ่ายและขอรับเงินตามสิทธิจากกองทนุทดแทนผู้ประสบภยัจากรถและรับรู้สิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประสบภยัเพ่ือให้เข้าใจในเร่ือง พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ และแนะน าหน่วยงาน คปภ. การจดัท าประกนัภยัประเภท
ตา่งๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวนั ให้แก่คณะครูอาจารย์และนกัรัยน จ านวน 229 คน ณ โรงเรียนสิเกาประชาผดงุ
วิทย์  อ าเภอสิเกา  จงัหวดัตรัง 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2562 ดังนี้ 
 
         กิจกรรมท่ี 3 วนัท่ี 12 มีนาคม  2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดตรังและนางสาวจินตนา ปัน้ทอง นักวิชาการประกันภัย จัด โครงการยุวชนประกันภัย
ประจ าปี 2562 บรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยัตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ การประกันภัยภาค
สมคัรใจ การประกนัชีวิต การเบิกจ่ายและขอรับเงินตามสิทธิจากกองทนุทดแทนผู้ประสบภยัจากรถและรับรู้สิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประสบภยัเพ่ือให้เข้าใจในเร่ือง พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ และแนะน าหน่วยงาน คปภ. การจดัท าประกนัภยัประเภท
ต่างๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวนั ให้แก่คณะครูอาจารย์และนกัรัยน จ านวน 219 คน ณ โรงเรียนกันตงัพิทยากร
อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรัง 
 

 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2562 ดังนี้ 
 
         กิจกรรมท่ี 4 วนัท่ี 20 มีนาคม  2562 เวลา 09.30 น. – 15.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซล่ิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรังและนางสาวกรรตกิาร์ กนัตงักลุ ผู้ช านาญงานอาวุโส ได้เข้าตรวจสอบธนาคารตาม
แผนตรวจสอบประจ าไตรมาส 1/2562 จ านวน 2 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทยสาขาตรัง และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตรัง 

 

 
 
 



 
 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง 
ภำพกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2562 

ส ำนักงำน (คปภ.) จังหวัดตรัง ด ำเนินกิจกรรมประจ ำเดือน มีนำคม 2562 ดังนี้ 
 
         กิจกรรมท่ี 5 วนัท่ี 21 มีนาคม  2562 เวลา 09.30 น. – 15.30 น. ส านกังาน คปภ.จงัหวดัตรัง โดย นางสาวสวุิมล  แซ่ลิม้ 
ผู้อ านวยการส านกังาน คปภ. จงัหวดัตรังและนางสาวกรรติการ์ กันตงักลุ ผู้ช านาญงานอาวุโส ได้เข้าตรวจสอบธนาคารตาม
แผนตรวจสอบประจ าไตรมาส 1/2562 จ านวน 2 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนพระราม 6  และธนาคารกรุงศรีอยธุยา
สาขาตรัง 
 

 


