














๗ 

ผนวก ก. 
จํานวนตําแหน่งแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใชทุ้น/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร 

สาขาและอนสุาขาต่างๆ และจํานวนที่สถาบันรบัฝึกอบรมได้* 
และการย่ืนใบสมัคร ณ ราชวิทยาลัยที่กํากับดูแลการฝกึอบรมสาขา/อนุสาขาต่างๆ  

ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ 
สาขา/อนุสาขา สถานท่ี/รายละเอียดการย่ืนใบสมัคร 
กม211 โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 
กม221 กุมารเวชศาสตร์ 
กม301 กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกําเนิด 
กม302 กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
กม303 กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา 
กม304 กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม 
กม305 กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ 
กม306 กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
กม307 กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 
กม308 กุมารเวชศาสตร์โรคไต 
กม309 กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ 
กม310 กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 
กม311 กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ 
กม312 กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
กม341 (เข้าปี ๔) โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 0 2716 6200 -1  
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaipediatrics.org  
 

จษ231 จักษุวิทยา 
 

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0 2718 0715 - 6 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcopt.org 

จพ121 จิตเวชศาสตร์ 
จพ122 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
จพ301 จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
จพ331 (เข้าปี ๓) จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
สํานักงานเลขาธิการ กองจิตเวชและประสาทวิทยา  
ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์/ โทรสาร 0 2640 4488; อีเมล : rcpsych.th@gmail.com  
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpsycht.org  

ปศ211 ประสาทศัลยศาสตร์ 
 

ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0 2718 1996 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.neuro.or.th  

                                           
* ดูรายละเอียดใน https://qrgo.page.link/GtVhP    



๘ 

สาขา/อนุสาขา สถานท่ี/รายละเอียดการย่ืนใบสมัคร 
พธ111 พยาธิวิทยากายวิภาค 
พธ112 พยาธิวิทยาคลินิก 
พธ114 เวชศาสตร์บริการโลหิต 
พธ121 นิติเวชศาสตร์ 
พธ301 ตจพยาธิวิทยา 
พธ302 พยาธิสูตินรีเวชวิทยา 
พธ303 โลหิตพยาธิวิทยา 

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
สํานักงานประธาน : เลขท่ี 2/2 สถาบันพยาธิวิทยา  
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 2  
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์: 0-2354-8208 ต่อ 124 มือถือ: 086-907-3996  
เว็บไซต์ : http://rcthaipathologist.org/   
อีเมล์ : payati_25@hotmail.com หรือ 
rcthaipathology@gmail.com  

รส121 รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
รส122 เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
รส211 รังสีวิทยาวินิจฉัย 
รส301 ภาพวินิจฉัยชั้นสูง 
รส302 ภาพวินิจฉัยระบบประสาท 
รส303 รังสีร่วมรักษาของลําตัว 
รส304 รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 
รส321 (เข้าปี ๒) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0 2716 5963 - 4  
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcrt.or.th  

วส211 วิสัญญีวิทยา 
วส301 เวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา) 
วส302 วิสัญญีวิทยาสําหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด

ใหญ่ และทรวงอก 
วส303 วิสัญญีสําหรับเด็ก 
วส304 วิสัญญีวิทยาสําหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท 

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0 2256 4294-5 อีเมล: pujirapornk@gmail.com   
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcat.in.th   

วค121 เวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0 2716 6651-2  
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaifammed.org 

วฉ121 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
ชั้น ๗ อาคารท่านผู้หญิงประภาศรีฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
๓๑๕ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
โทรศัพท์ 086 814 7253; อีเมล tcep.tmc@gmail.com 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก https://tcep.or.th/ 

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ  
วป221 แขนงระบาดวิทยา 
วป222 แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว 
วป223 แขนงเวชศาสตร์การบิน 
วป224 แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล 
วป225 แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก 
วป226 แขนงสาธารณสุขศาสตร ์
วป227 แขนงสุขภาพจิตชุมชน 
วป228 แขนงอาชีวเวชศาสตร์ 
วป321 (เข้าปี ๒) แขนงอาชีวเวชศาสตร์ 

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 
อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันบําราศนราดูร ถนนติวานนท์  
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทรศัพท์/โทรสาร 02-5903703 มือถึอ 089-8128-777  
Email : preventionmed@gmail.com  



๙ 

สาขา/อนุสาขา สถานท่ี/รายละเอียดการย่ืนใบสมัคร 
วฟ211 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีเลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0 2716 6808 โทรสาร 0 2716 6809 
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก http://rehabmed.or.th/  

ศศ211 ศัลยศาสตร์ 
ศศ212 กุมารศัลยศาสตร์ 
ศศ213 ศัลยศาสตร์ทรวงอก 
ศศ221 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
ศศ241 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
ศศ301 ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา 
ศศ302 ศัลยศาสตร์ลําไส้ใหญ่และทวารหนัก 
ศศ303 ศัลยศาสตร์หลอดเลือด 
ศศ304 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 
ศศ323 (เข้าปี ๒) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
ศศ331 (เข้าปี ๓) กุมารศัลยศาสตร์ 
ศศ333 (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
ศศ334 (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ทรวงอก 
ศศ335 (เข้าปี ๓) ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
ศศ344 (เข้าปี ๔) ศัลยศาสตร์ทรวงอก 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร.0 2716 6141-3  
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcst.or.th  

สน211 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
สน301 มะเร็งวิทยานรีเวช 
สน302 เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
สน303 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 
สน304 เวชศาสตรเชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 0 2716 5721-22, 0 2716 5724  
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rtcog.or.th 

สศ221 โสต ศอ นาสิกวิทยา 
สศ301 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า 
 

ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0 2256 4103, 0 2252 7787 
อีเมล: entchula2011@gmail.com  
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcot.org 

อธ221 ออร์โธปิดิกส์ 
 

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0 2716 5436-7; โทรสาร 0 2716 5440 
อีเมล: orthotraining@rcost.or.th  
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcost.or.th 



๑๐ 

สาขา/อนุสาขา สถานท่ี/รายละเอียดการย่ืนใบสมัคร 
อย121 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 
อย122 อายุรศาสตร์โรคเลือด 
อย221 อายุรศาสตร์ 
อย222 ประสาทวิทยา 
อย241 ตจวิทยา 
อย301 โภชนศาสตร์คลินิค 
อย302 เวชบําบดัวิกฤต 
อย303 เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
อย304 อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ 
อย305 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซ่ัม 
อย306 อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 
อย307 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 
อย308 อายุรศาสตร์โรคไต 
อย309 อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก 
อย310 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 
อย311 อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต

ระบบการหายใจ 
อย312 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
อย322 (เข้าปี ๒) อายุรศาสตร์โรคเลือด 
อย323 (เข้าปี ๒) ประสาทวิทยา 
อย324 (เข้าปี ๒) ตจวิทยา 
อย331 (เข้าปี ๓) อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0 2718 1649-51  
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpt.org 

 


