
     ประกาศแพทยสภา 
ที ่  14   /2562 

เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ 
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ 

*********************************** 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2552  หมวด 5 ข้อ 16 (2) แพทยสภา  
จึงออกประกาศแพทยสภา ว่าด้วยค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 

สาขากุมารเวชศาสตร์ 15,000 บาท 
สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก  10,000 บาท 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด  10,000 บาท 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 10,000 บาท 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม 10,000 บาท 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 10,000 บาท 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 10,000 บาท 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต  10,000 บาท 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ 10,000 บาท 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 10,000 บาท 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ  10,000 บาท 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 10,000 บาท 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา 10,000 บาท 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ 10,000 บาท 
สาขาจิตเวชศาสตร์ 13,000 บาท 
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 15,000 บาท 
สาขาจักษุวิทยา  6,000 บาท 
สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 10,000 บาท 
สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 10,000 บาท 
สาขานิติเวชศาสตร์ 10,000 บาท 
อนุสาขาพยาธิสูตินรีวิทยา  10,000 บาท 
อนุสาขาตจพยาธิวิทยา  10,000 บาท 
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  10,000 บาท 
สาขารังสีวิทยาทั่วไป  10,000 บาท 
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 10,000 บาท 
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สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  10,000 บาท 
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 15,000 บาท 
อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 15,000 บาท 
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว 15,000 บาท 
อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท 15,000 บาท 
สาขาวิสัญญีวิทยา 10,000 บาท 
อนุสาขาการระงับปวด  9,000 บาท 
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพ่ือการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ 
และทรวงอก 

10,000 บาท 

อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท 10,000 บาท 
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับเด็ก 8,000 บาท 
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  10,000 บาท 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา 8,000 บาท 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน 8,000 บาท 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก 8,000 บาท 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 8,000 บาท 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 8,000 บาท 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์  8,000 บาท 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล 8,000 บาท 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 8,000 บาท 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร 8,000 บาท 
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  10,000 บาท 
สาขากุมารศัลยศาสตร์ 10,000 บาท 
สาขาประสาทศัลยศาสตร์ 10,000 บาท 
สาขาศัลยศาสตร์  10,000 บาท 
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง  10,000 บาท 
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก  10,000 บาท 
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 10,000 บาท 
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา 10,000 บาท 
อนุสาขาศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 10,000 บาท 
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด  10,000 บาท 
อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 10,000 บาท 
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 15,000 บาท 
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 17,000 บาท 
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  17,000 บาท 
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อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 17,000 บาท 
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 17,000 บาท 
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 8,000 บาท 
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 8,000 บาท 
อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ 8,000 บาท 
สาขาออร์โธปิดิกส์ 10,000 บาท 
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 10,500 บาท 
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา  10,500 บาท 
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 12,500 บาท 
สาขาตจวิทยา 14,500 บาท 
สาขาประสาทวิทยา 12,500 บาท 
สาขาอายุรศาสตร์ 12,000 บาท 
อนุสาขาเวชบ าบัดวิกฤต 8,500 บาท 
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 8,500 บาท 
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก 10,500 บาท 
อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก 10,500 บาท 
อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 10,500 บาท 
อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ 10,500 บาท 
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซ่ัม 10,500 บาท 
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม 10,500 บาท 
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต 
โรคระบบการหายใจ 

10,500 บาท 

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 12,500 บาท 
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 12,500 บาท 
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 15,500 บาท 

                                     
 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    15     มีนาคม  2562 
 

 
 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์) 
นายกแพทยสภา 

 


