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ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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       รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่ม   
ดอกมะลิ และเปิดกรวยดอกไม้ อ่านค�าเทิดพระเกียรติ อาเศียรวาท พร้อมบุคลากร มฉก. ร่วมใจเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ ณ ประตูเสด็จ(ประตู 2) และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 พร้อมกันนี้ได้มีพิธีเปิดห้องสมุดในสวน ณ อาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  จัดสัมมนาร่วมกับ Galuh 
University  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  จัดสัมมนาร่วมกับ Galuh University  สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ณ  อาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรม  พื้นที่ส่วนขยาย มฉก.2   โดยศูนย์วัฒนธรรมจัดการแสดง “หุ่นคน ม.หัวเฉียวฯ” ต้อนรับ  
คณะสัมนนา  และเมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี มฉก.  และ Dr.H.Yat.Rospia 
Brata,M.si., Rector of Galuh University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี   
อาจารย์ ดร. Jonathan Rante Carreon รักษาการรองคณบดคีณะศลิปศาสตร์  และคณะผูบ้ริหารจาก Galuh University ร่วมลงนาม    
การจัดสัมมนาในหัวข้อ “การศึกษาเปรียบเทียบ : ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย” พร้อมมอบใบประกาศนยีบัตรแก่ผูเ้ข้าร่วม       
สัมนนา ปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและร่วมปั่นจักรยานสีขาว 
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       เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2559  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมต้อนรับ              
คณะอนุกรรมการผู้ตรวจรางวัลการด�าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง  
ประจ�าปี  2559  เพือ่ตรวจประเมนิด�าเนนิงานโครงการส่งเสรมิการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใช้พลงังานในอาคารของ กฟน. (MEA Energy 
Saving Building) และเยี่ยมชม ม.หัวเฉียวฯ ซึ่งได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศของ กฟน. ในปี 2558 

การตรวจรางวัลการด�าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2559

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าศึกษาดูงานการ
อนุรักษ์พลังงานและรณรงค์ลดการใช้พลังงาน

      อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และผู้อ�านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ  
พร้อมทีมพลังงานของมหาวิทยาลัย  ให้การต้อนรับคณะท�างานด้านประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและรณรงค์ลดใช้พลังงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้แนวทางมาตรการต่างๆ ในการปฏิบัติด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยเพื่อน�าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถาบัน  โดยมีท่านรองอธิการบดีและผู้อ�านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ บรรยายเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้าน      
การประหยดัและการอนรุกัษ์พลงังานแบบมส่ีวนร่วมและการด�าเนนิงานส�านกังานสเีขยีวของมหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่  15  สงิหาคม 2559        
ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2  อาคารบรรณสาร



  

 แผนกวิเทศสมัพันธ์  กองกลาง  และคณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ(มฉก.) จดัพธีิปฐมนเิทศนกัศกึษาจนี 
ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจีน-ไทย  รุ่นที่  9  เพื่อต้อนรับนักศึกษา  แนะน�ามหาวิทยาลัย  แจ้งกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  พร้อมได้
รู้จักพูดคุยกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  โดยมีนักศึกษาจีนเข้าศึกษารุ่นที่ 9 จ�านวน  235  คน  จาก  9  สถาบัน  ได้แก่  มหาวิทยาลัย      
ครุศาสร์อวีห้ลนิ  มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศกว่างซ ี มหาวทิยาลยัชินโจว  มหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์และการเงินยนูนาน  มหาวทิยาลัยอูโ๋จว  
มหาวทิยาลัยชนชาตกิว่างซ ี มหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์และการเงนิกวางตุง้  สถาบนัอาชวีศกึษาและเทคโนโลยกีารค้ากว่างซ ี และสถาบนั
แลกเปล่ียนนานาชาติกว่างซี  ซ่ึงเข้าศึกษาในหลากหลายสาขาวิขา  ได้แก่  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทย            
เป็นภาษาทีส่อง  สาขาวชิาการท่องเท่ียว  สาขาวิชาธรุกจิระหว่างประเทศ  และหลกัสตูร B.B.A. (โปรแกรมจีน) ระหว่างวนัท่ี 15 สงิหาคม ถึงวันที่ 
1 กันยายน  2559  ณ  ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3 อาคารอ�านวยการ  และห้อง 2-114  ชั้น 1 อาคารเรียน มฉก.

ม.หัวเฉียวฯ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน รุ่นที่ 9

 

       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยอาจารย์

ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี กล่าวรายงานการจัดพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี กล่าวให้ข้อคิดกับนักศึกษา

ใหม่ พร้อมกันนี้มีการบรรยายทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยคุณวิทิตนันท์ โรจนพานิช วิทยากรรับเชิญ  และการแสดงละคร เรื่อง 

เธอคือภาพลักษณ์ ของ มฉก. โดยนักศึกษารุ่นพี่ มฉก. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม มฉก.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
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       เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2559 ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และคณะท�างานด้านการ
จัดการพลังงานโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  เข้าศึกษาและดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย โดยมี  อาจารย์ฉลอง  
แขวงอินทร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) บรรยายเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้าน การประหยัดและอนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย และผู้อ�านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ น�าเสนอเรื่องต้นแบบส�านักงานสเีขยีวจากการประหยดั
พลงังาน  พร้อมด้วยทมีพลงังานของมหาวทิยาลยัน�าเสนอกจิกรรมการมส่ีวนร่วมด้านการอนรุกัษ์พลงังานและผลงานนวตักรรมงานประจ�าเพ่ือ
การประหยัดพลังงาน (R2I : Routine to Innovative for Saving Energy) 

คณะท�ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย 
เข้ำศึกษำดูงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนของ มฉก.

        คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดประชุม         
เพ่ือน�าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "การศึกษามาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านความยุติธรรมทางอาญาและสิทธิมนุษยชน      
เพื่อน�าไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทย" เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 4 โรงแรม  ทีเค. พาเลซ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับส�านักงาน
กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมเพื่อน�าเสนอผลงานวิจัย
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       ศนูย์แต้จิว๋วทิยา มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) ร่วมกับสถาบันไทย-จีนศกึษา  จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ก่ียวกับวัฒนธรรมจนี 
หัวข้อ "ประเพณีก้าวพ้นวัยของชาวจีน" (เส่งเต็ง ชุกฮวยฮึ้ง) วัฒนธรรมจีนศึกษา จากประเพณีชุกฮวยฮึ้งถึงโคมแดงหน้าคฤหาสน์โซวเฮงไถ่ 
โดยมี รศ.ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน วิทยากรบรรยาย      
โดย อ.ดนัย ผลึกมณฑล ผู้เชี่ยวชาญด้านคติชนวิทยา เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 1 มฉก. วิทยาเขตยศเส

      โครงการเสวนาวัฒนธรรมจีน      
 หัวข้อ "ประเพณีก้าวพ้นวัยของชาวจีน" (เส่งเต็ง ชุกฮวยฮึ้ง)

 

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559  คณะนิติศาสตร์ คณาจารย์ พร้อมตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมวาง
พวงมาลาเพือ่เป็นการสดุดเีทดิพระเกยีรต ิพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพพีฒันศกัดิ ์กรมหลวงราชบรุดิีเรกฤทธิ ์"พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" 
เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ณ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 

    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ            
      ร่วมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติ
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 มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) ร่วมกบัหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชมุชนมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ และกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต�าบลศีรษะจรเข้น้อย จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 185 ซึ่งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 หน่วยงาน
ร่วมแรงร่วมใจให้บริการประชาชนประกอบด้วย  บริการตรวจโรคท่ัวไป  จ่ายยา  ถอนฟัน  ตรวจน�้าตาลในเลือด  ตรวจพยาธิในเด็ก        
ตรวจมะเรง็เต้านม ตดัผม ก�าจดัเหา และจดักจิกรรมสนัทนาการ ฉดีวคัซนีป้องกนัพษิสนุขับ้า และท�าหมนัสุนขัและแมวโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 
เมื่อวันอาทิตย์ที่  21  สิงหาคม  2559  ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดหัวคู้ ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 185

3 หน่วยงานร่วมจัด โครงการ 
มฉก. บริการชุมชน                                

  

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์แก่นกัเรยีนและครูโรงเรียนในต�าบลคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ (โรงเรยีนวดัสล้ีง)” ขึน้ ภายใต้ความร่วมมอืของเครือข่าย
อุดมศกึษาภาคกลางตอนล่าง เพ่ือส่งเสรมิศักยภาพการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ของครแูละนกัเรยีนในต�าบลคลองด่าน ณ โรงเรยีนวดัสล้ีง  
ต. คลองด่าน อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ            

 โดยจัดกิจกรรม “คืนชีพเครื่องมือ-อุปกรณ์-ชุดการทดลองวิทยาศาสตร์” โดยอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
  ครั้งที่ 1 : ชุดการทดลองทางฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
  ครั้งที่ 2 : ชุดการทดลองสารและสมบัติของสาร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559     

โดยกจิกรรมนีไ้ด้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างอาจารย์ทางวทิยาศาสตร์ของมหาวทิยาลยั กับครจูากโรงเรยีนในต�าบลคลองด่าน เพื่อค้นหา
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับการสอนปฏิบัติการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมแนวทางแก้ไข ตลอดจนทดสอบการใช้ เคร่ืองมือ-
อุปกรณ์-ชุดการทดลองวิทยาศาสตร์ของทางโรงเรียน ให้มีความพร้อมที่จะสามารถใช้ในการสอนได้

 นอกจากนี้กิจกรรม “เรียนรู้พรรณไม้ในโรงเรียนและชุมชน” โดยอาจารย์กลุ่มวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ             
โดยกจิกรรมน้ีเป็นการ “เรยีนรูใ้บไม้ใกล้ตวัของฉนั” โดยอาจารย์ ครแูละนักเรยีนร่วมกนัส�ารวจพรรณไม้รอบโรงเรียนและชมุชนพร้อมให้ความรู้ 
ด้านพฤกษศาสตร์แก่นักเรียน และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนสามารถจ�าแนกประเภทของใบไม้

	 				โครงการ...			 	 	 	 	 	 						
“เสรมิสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้านวทิยาศาสตร์
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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) น�านักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมจัดนิทรรศการ             
และน�าเสนอผลงานวิชาการใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” ซ่ึงเป็นเวทีแสดงศกัยภาพทางการวจิยั
ของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  ซึ่งเชื่อมโยงการน�าผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่ม
เป้าหมายภายใต้รูปแบบงาน “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
 โดยนักศึกษาและคณาจารย์ ได้น�าเข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการ จ�านวน 9 ผลงาน ภายใต้ทีมงาน “งานวิจัย     
เพื่อสุขภาพการแพทย์ สังคมผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน  มีการจัดแสดงผลงานวิจัย
ร่วมกับการสาธติผลงาน ได้แก่ เครือ่งวัดมมุคว�า่หงายแขนท่อนปลายอเิลก็ทรอนกิส์  การพฒันาโปรแกรมประยกุต์บนเวบ็ส�าหรบัการวินจิฉัยโรค  
ในระบบทางเดินอาหารเบื้องต้น อาหารสุขภาพจากเจลาตินเกล็ดปลาสลิด เจลหอมปรับอากาศผสมสารสมุนไพรยับยั้งเชื้อรา โยเกิร์ต      
ข้าวไรซ์เบอรี่งอกเสริมเชื้อโพรไบโอติก และการแสดงเนื้อเยื่อต่าง ๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 17- 21 สิงหาคม 2559

									มหกรรมงานวจิัยแห่งชาติ	2559		 	
(Thailand	Research	Expo	2016)
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   “โปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคออักเสบบนระบบปฏิบัติการ iOS” (HCU Sore Throat Application) ของทีม 
HCU Sore Throat   ประกอบด้วย อ.ดร.วริตัน์ ทองรอด จากคณะเภสชัศาสตร์ อ.ณฐัพร นนัทจริะพงศ์ จากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และนายทรงธรรม ประวัติโยธิน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้ารับรางวัล “นวัตกรรมดี ประเภทประชาชนท่ัวไป”     
ในงานประกวดนวัตกรรมซอฟแวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ประจ�าปี 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยศาสตราจารย์คลินกิ 
เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มอบ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เม่ือวันที่                 
24 สิงหาคม 2559

"รับรางวัลนวัตกรรมดี"
	 จากการประกวด	นวัตกรรมซอฟต์แวร์	ด้านสุขภาพ    
    กระทรวงสาธารณสุข	ประจ�าปี	2559



 ส�านกังานประกนัสงัคมได้มกีารปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าบรกิารกรณทีนัตกรรมในระบบประกนัสงัคม ไม่ว่าจะเป็นการขดูหนิปนู 
อุด ถอน และผ่าฟันคุด จาก 600 บาท ต่อรายต่อปี เพิ่มเป็น 900 บาท ต่อรายต่อปี ทั้งนี้ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์
เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�าเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยจ่ายตามอัตราค่าบริการทางการแพทย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559 
กรณีใส่ฟันเทียม เบิกได้ประมาณ 1,300 บาท ไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี

 นอกจากนี้ยังมีการน�าร่องการใช้สิทธิทันตกรรม โดยไม่ต้องส�ารองจ่ายค่าบริการทันตกรรม มีจังหวัดน�าร่องดังนี้ กรุงเทพมหานคร 
12 เขตพื้นที่ และ 18 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี อ่างทอง สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร พังงา สตูล จันทบุรี บึงกาฬ 
มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ เชียงใหม่ แพร่ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี โดยส�านักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลน�าร่อง 
ให้ทราบ และผู้ประกันตนสามารถใช้บริการสถานพยาบาลน�าร่องได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

 ในกรณขีองผูป้ระกนัตนทีส่ญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายไม่ถึงร้อยละ 50 ของร่างกาย มีสทิธไิด้รบัประโยชน์ทดแทนกรณทีพุพลภาพ 
และกรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพก่อน 31 มีนาคม 2538 ได้รับสิทธิกรณีทุพพลภาพตลอดชีวิต ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 
เป็นต้น

ที่มา : http://health.sanook.com/4509/

ค้นหามาให้...อ่าน

ประกันสังคมใจดี! เพิ่มวงเงินค่าท�าฟัน    
                 900 บาทต่อปี 

ผู้ประกันตน รับสิทธิเพิ่มวงเงินจากท�าฟัน 600 บาทต่อปี เป็น 900 บาทต่อปี       
พร้อมขยายสิทธิผู้ทุพพลภาพได้รับสิทธิตลอดชีวิต

9 HCU News



HCU News 10


