
                                                                                                                                      28. แพทยสภา

           มีสาขาวชิาทัง้หมด    47    สาขาวชิา   คอื     กมุารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ    ประสาทวทิยา   ตจวทิยา   จิตเวชศาสตร์เดก็และวยัรุ่น    

  อายรุศาสตร์โรคเลอืด   ศลัยศาสตร์ทวารหนกั  กมุารเวชศาสตร์โรคไต  กมุารเวชศาสตร์โรคหวัใจ  อายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจ  กมุารเวชศาสตร์โรคเลอืด    

  อายรุศาสตร์โรคหวัใจ    อายรุศาสตร์โรคไต    กมุารศลัยศาสตร์    ศลัยศาสตร์ตกแตง่   ศลัยศาสตร์ทรวงอก   ศลัยศาสตร์ยโูรวทิยา   รังสวีทิยาวนิิจฉยั 

  พยาธิวทิยาคลนิีค     เวชศาสตร์ป้องกนั  (แขนงระบาดวทิยา    แขนงเวชศาสตร์ป้องกนัคลนิิค    แขนงสาธารณสขุศาสตร์    แขนงเวชศาสตร์การบิน) 

  เวชศาสตร์นิวเคลยีร์     รังสรัีกษา    รังสวีทิยาทัว่ไป    จิตเวชศาสตร์    นิตเิวชศาสตร์    วสิญัญีวทิยา    ประสาทศลัยศาสตร์    พยาธิวทิยากายวภิาค   

  พยาธิวทิยาทัว่ไป   ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์   ศลัยศาสตร์   กมุารเวชศาสตร์    อายรุศาสตร์   สตูศิาสตร์-นรีเวชวทิยา   เวชปฏิบตัทิัว่ไป   เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู   

  จกัษุวทิยา    โสต  นาสกิ  ลาริงซ์วทิยา    รังสวีทิยารักษาและเวชศาสตร์นิวเคลยีร์    โลหิตวทิยา    อายรุศาสตร์ทัว่ไป    ศลัยศาสตร์ทัว่ไป

เวชบ าบดัวกิฤต  เวชศาสตร์ครอบครัว ศลัยศาสตร์  ศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่   ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์   รังสรัีกษาและมะเร็งวทิยา

           การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของแพทยสภา   มีดงันี ้

        1. วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม (หลกัสตูรทัว่ไป) หลกัสตูร 3 ปี ตอ่จากแพทยศาสตรบณัฑิต

             + ใบอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  13,110   บาท                          

        2. วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมดงัตอ่ไปนี ้ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่   13,690   บาท 

             2.1  วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  (หลกัสตูรตอ่ยอด)  หลกัสตูร  1 - 2  ปี ตอ่จากแพทยศาสตรบณัฑิต

                     + วฒิุบตัรหลกัสตูรทัว่ไป/หนงัสอือนมุตัแิสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาเดยีวกบัวฒิุบตัรหลกัสตูรทัว่ไป
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             2.2  วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม หลกัสตูร  4 - 5  ปี  ตอ่จากแพทยศาสตรบณัฑิต + ใบอนญุาตให้เป็น

                     ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม                                                                                           

         3. หนงัสอือนมุตัแิสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาเดยีวกบัวฒิุบตัรในข้อ 1  หรือ  ข้อ 2  ได้รับอตัราเงินเดอืนเทา่กบั                                                                               

             วฒิุบตัรสาขานัน้ ๆ       

หมายเหตุ  *    วฒิุบตัร/หนงัสอือนมุตัฯิ   ในสาขาวชิาทีไ่ด้มีการเปลี่ยนหลกัสตูรจากหลกัสตูร  4 - 5  ปี  เป็นหลกัสตูร  3 ปี  หรือ   เปลี่ยนจากหลกัสตูร 3 ปี

                        เป็นหลกัสตูร  4 - 5  ปี     สว่นราชการทีจ่ะบรรจผุู้ มีคณุวฒิุดงักลา่วควรตรวจสอบหลกัฐานของแพทยสภาหรือสอบถามแพทยสภา                                                                                                  

                        โดยตรงวา่เป็นหลกัสตูรทัว่ไปหรือหลกัสตูรตอ่ยอด            
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
1 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยากายวิภาค

(พยาธิวิทยา)

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยากายวิภาค

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

2 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยาคลีนิค สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

3 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยาทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยาทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

4 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์ทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

5 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจิตเวชศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

6 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางประสาทศลัยศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

7 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

8 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

9 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจกัษุวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

พส. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
10 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

11 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

12 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาวินิจฉัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

13 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยาทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

14 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยารักษาและเวชศาสตร์-

นิวเคลียร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยารักษาและเวชศาสตร์-นิวเคลียร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

15 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นิติเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางนิติเวชศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

16 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางวิสญัญีวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

17 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชปฏบิตัิทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชปฏบิตัิทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

18 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

พส. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
19 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ฟืน้ฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

20 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โลหติวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางโลหติวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

21 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ป้องกัน สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ป้องกัน

อตัราเงินเดือนตามข้อ 1

22 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

  23 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางประสาทวิทยา

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

 24 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตจวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางตจวิทยา

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

 25 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

 26 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคเลือด สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์โรคเลือด

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

27 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ทวารหนกั สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ทวารหนกั

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

พส. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
28 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคไต สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์โรคไต

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

29 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

30 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

  31 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

32 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคหวัใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์โรคหวัใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

33 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคไต สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์โรคไต

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

  34 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารศลัยศาสตร์

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

35 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ตกแตง่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ตกแตง่

อตัราเงินเดือนตามข้อ 2

  36 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ทรวงอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ทรวงอก

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

พส. 6
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  37 * วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ยโูรวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ยโูรวิทยา

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

38 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาวินิจฉัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

39 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยาคลีนิค สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยาคลีนิค

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

40 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

41 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์-

ป้องกันคลินิค

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิค

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

42 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

43 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีรักษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีรักษา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

44 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีวิทยาทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีวิทยาทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

45 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจิตเวชศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

พส. 7
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46 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นิติเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางนิติเวชศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

47 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสขุ-

ศาสตร์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสขุศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

48 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

วิสญัญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางวิสญัญีวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

49 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางประสาทศลัยศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

50 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยากายวิภาค

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

51 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พยาธิวิทยาทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางพยาธิวิทยาทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

52 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

53 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

54 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

พส. 8
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55 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

56 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

57 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชปฏบิตัิทัว่ไป สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชปฏบิตัิทัว่ไป

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

เปลี่ยนเป็นเวชศาสตร์ครอบครัว

58 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ฟืน้ฟู สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

59 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จกัษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจกัษุวิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

60 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โสต  นาสิก  ลาริงซ์วิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางโสต  นาสิก  ลาริงซ์วิทยา

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

61 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การบนิ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การบนิ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

  62 * หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ยโูรวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ยโูรวิทยา

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  63 * หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารศลัยศาสตร์

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

พส. 9
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  64 * หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประสาทวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางประสาทวิทยา

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  65 * หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  66 * หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคเลือด สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์โรคเลือด

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

  67 * หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

68 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ทรวงอก สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ทรวงอก

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

69 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ตกแตง่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ตกแตง่

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

70 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ทวารหนกั สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ทวารหนกั

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

  71 * หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตจวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางตจวิทยา

โปรดตรวจสอบจากหมายเหตุ

72 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคหวัใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์โรคหวัใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

พส. 10
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73 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคไต สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์โรคไต

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

74 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางอายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

75 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์โรคหวัใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

76 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคไต สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์โรคไต

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

77 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

อตัราเงินเดือนตามข้อ 3

78 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชบ าบดัวิกฤต สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชบ าบดัวิกฤต

หลกัสตูรตอ่ยอด(4 - 5 ปี)

เร่ิมปีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

79 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

หลกัสตูรทัว่ไป

เดิมช่ือสาขาเวชปฏบิตัิทัว่ไป

เร่ิมปีการศกึษา 2542

80 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์

หลกัสตูรตอ่ยอด (4 ปี)

พส. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ
81 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ล าใส้ใหญ่และทวารหนกั สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ล าใส้ใหญ่และทวารหนกั

หลกัสตูรตอ่ยอด (4 ปี)

ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

82 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

หลกัสตูรตอ่ยอด (4 ปี)

83 หนงัสืออนมุตัิแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

เดิมช่ือสาขาวิชารังสีรักษา

พส. 12


