
กรุณาใช้รูปถ่าย 

ณ ปัจจบุนั 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงก ุฎเกล้า 

 
เลขท ี่……………./……………..   เข ียนท ี่…………..……………………………………….................. 

ว ันท ี่……………..….เดือน………………..………………………พ.ศ.…………….......... 
ข ้าพเจ ้า…………………………………………………………..อายุ……..........ปี ส ัญชาต ิ…….......……ศาสนา……......…………...    

อยู ่บ ้านเลขท ี่……………………หม ู่ที…่…….ซอย……………….…..………..………………ถนน………………………………………..……………. 
ตําบล/แขวง………………………………………………………………เขต/อําเภอ…………………………………………….……………................ 
จังหว ัด…………….………………………………………รหัสไปรษณ ีย์………………………อาช ีพปัจจุบัน………………………..……………..…… 
ขอทำหน ังส ือพ ินัยกรรมฉบับน้ีเพ ื่อแสดงว่า เม ื่อข ้าพเจ ้าถ ึงแก่กรรมแล ้ว 

ข ้าพเจ ้าเต็มใจท ี่จะอ ุทิศศพของข ้าพเจ ้าให้แก่ ภาคว ิชากายว ิภาคศาสตร ์ว ิทยาล ัยแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกล ้ า 
เพ ื่อประโยชน์ในการศ ึกษาของนักเรียนแพทย์ทหาร 
ข ้าพเจ ้าเต็มใจท ี่จะอ ุทิศศพให้แก่สถาบันแพทย์ อ ื่นๆ เพ ื่อการศ ึกษา 
ข ้าพเจ ้าเต็มใจท ี่จะอ ุทิศศพให้แก่ว ิทยาล ัยแพทยศาสตร์พระมงก ุฎเกล้า, รพ.พระมงก ุฎเกล ้า และ สถาบันแพทย์  
อ ื่น ๆ  เพ ื่อการว ิจ ัย 

ท ั้งน ี้ศพของข ้าพเจ้าจะต ้องอย ู่ในสภาพท ี่ร่างกายไม ่ เสียหายจากอ ุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย  ท ี่อว ัยวะอย ู่ในสภาพใช้
ศ ึกษาไม ่ ได้, (ตัวอย่างเช่น  โรคเอดส์, มะเร็ง, แผลกดท ับ, ผ ่าตัดเอาอว ัยวะออก), ไม่เป ็นศพท ี่ผ ่ านการผ ่าตัดช ันสูตร, 
ไม่เป็นศพท ี่ม ีปัญหาด้านกฎหมายหรือคดีความ,ไม่เป็นศพท ี่ฉ ีดนํ้ายาร ักษาศพเอง 

ข ้าพเจ ้าขอมอบให ้……………………………………..………………………….เก ี่ยวข อ้งเป็น……..………................ของข ้าพเจ ้า 
อยู ่บ ้านเลขท ี่………………..…หม ู ่ที…่………ซอย……………..……….…………………………ถนน……………………………..……….............. 
ตําบล/แขวง………………….……….…….เขต/อำเภอ………..………………………...........จังหว ัด……………………............................... 
รหัสไปรษณ ีย์ …………….......………............โทรศ ัพท์ …………………………………………............เป็นผ ู้แจ้งการถ ึงแก ่กรรมของข ้าพเจ้าแก่  
เจ ้าหน ้าท ี่ว ิทยาล ัยแพทยศาสตร์พระมงก ุฎเกล้า (ตามรายละเอียดด้านหลัง) 

 หนังสือพินัยกรรมฉบับนี้ ทําขึ้น ๒ ฉบับในขณะที่ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ และข้าพเจ้าได้
อ่านและเข้าใจคําแนะนําของวิทยาลัยฯดีแล้ว เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าเต็มใจ และยินดีอุทิศศพของข้าพเจ้าตามความ
ประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยปราศจากการชักจูงแต่อย่างใด 

              (ลงช ื่อ) ………..……………………………………………………ผ ู ้ทําพ ินัยกรรม 
                        ( ………….…………………………..…................) 
              (ลงช ื่อ) ...................................................................ผู้แทน 
                        (                                               ) วิทยาลัยแพทยศาตร์พระมงกฎเกล้า 
              (ลงช ื่อ) …..………..………………………………………………พยาน 

              (                                                         ) 
              (ลงช ื่อ) ………..………….……………………………………....พยาน 

              (                                               ) 
เมื่อเสร็จการศึกษาแล้ว       ให้ญาตินํากลับไปฌาปนกิจ       ให้วิทยาลัยฯทําพิธีทางศาสนาและพระราชทานเพลิงศพ

     (โปรดด ูคําแนะนำด้านหล ัง)



 
ข ั้นตอนดําเนนิการอุท ิศร ่างกายเพ ื่อการศ ึกษาแก ่ว ิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงก ุฎเกล้า 

๑. กรอกแบบฟอร์มอ ุท ิศร่างกายเพ ื่อการศ ึกษา จํานวน ๒ ฉบับ พร้อมลงช ื่อผ ู้ทําพ ินัยกรรมและพยาน 
๒. ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป 
๓. สำเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
    ส ่งไปรษณ ีย์ ลงทะเบียนมาท ่ี      เรียน อาจารย์ห ัวหน้าภาคว ิชากายว ิภาคศาสตร์ 
 ว ิทยาล ัยแพทยศาสตร์พระมงก ุฎเกล้า

๓๑๗ ถนนราชว ิถ ี เขตราชเทว ี กทม. 
๑๐๔๐๐

 ภาคว ิชากายว ิภาคศาสตร์ จะดําเนินการออกบัตรผู้อ ุทิศร่างกายเพ ื่อการศ ึกษา ภายในเวลา ๔๕ ว ัน 
 ขอให้ท่านประสานมายังภาคว ิชาฯ เพ ื่อติดต่อขอรับบัตร (ในวันและเวลาราชการ) 
 กรณ ีเปล ี่ยนท ี่อยู่หรือเบอร์โทรศ ัพท์กรุณาแจ ้งภาคว ิชาทราบเพ ื่อความสะดวกในการติดต่อ เช่น  

แจ้งกําหนดการทำบุญฯ และพ ิธ ีพระราชทานเพล ิงศพฯ 
หมายเลขโทรศ ัพท์ ภาคว ิชากายว ิภาคศาสตร์ : โทร ๐๒ ๗๖๓ ๙๓๐๐ ต่อ ๙๓๖๐๖, ๙๓๖๐๗ 

คําแนะนําสําหรับญาติ เม่ือผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาถึงแก่กรรม 
๑. โปรดแจ้งการถ ึงแก่กรรมท ันท ีที่เส ียช ีว ิตท ี่หมายเลขโทรศ ัพท์ 

ในเวลาราชการ   ๐๒ ๗๖๓ ๙๓๐๐ ต่อ ๙๓๖๐๖, ๙๓๖๐๗ หรือ สายตรง ๐๒ ๓๔๕ ๗๗๖๐  
 (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์) 
นอกเวลาราชการ  ๐๒ ๗๖๓ ๙๓๐๐ต่อ ๙๓๕๗๖, ๙๓๕๗๗ (นายทหารเวร วพม.) 

๒. ศพของผ ู้อ ุทิศร่างกายฯจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหร ือจังหว ัดใกล้เค ียงระยะห่างจากกรุงเทพมหานครฯไม่เกิน 
    ๑๐๐ กิโลเมตร ถ้าอยู่นอกระยะทางที่กําหนด ขอความกรุณาญาติผูอุ้ทิศร่างกายฯนํามาส่งที่วิทยาลัยฯ 
๓. เน่ืองจากร่างกายของผ ู้เส ียช ีว ิตจะต้องผ่านข ั้นตอนการเตรียมเพ ื่อให้เหมาะสมแก่การศ ึกษา ภาคว ิชากายว ิภาค

ศาสตร์ ว ิทยาล ัยแพทยศาสตรพ์ระมงก ุฎเกล้า ไม่สามารถรับผ ู้อ ุทิศรา่งกายฯ ในกรณ ีดังต่อไปนี ้
๓.๑ ถ ึงแก่กรรมนานเก ิน ๒๔ ช ั่วโมง ยกเว้นในกรณ ีที่ได้ฝากร่างผ ู้เส ียช ีว ิตไว้ในห้องเย็นของ

โรงพยาบาล 
๓.๒ อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
๓.๓ ผ ู้อ ุทิศร่างกายฯ ท ี่ได้รับการผ่าตัดซึ่งทำให้ส ูญเส ียอว ัยวะหรือส ูญเส ียแขน-ขาจากอ ุบัติเหตุ และเส ียช ีว ิตจาก 

โรคมะเร็งในช่องอกและช่องท้อง 
๓.๔ ผ ู้อ ุทิศร่างกายฯ ม ีคดี หรอืเก ี่ยวข้องก ับคดี หร ือท ี่ต ้องถ ูกผ่าพ ิส ูจน์ 
๓.๕ ผ ู้อ ุทิศร่างกายฯ ท ี่ผ่านกระบวนการเก ็บรักษาด้วยนํ้ายารักษาศพแบบท ั่วไป ซึ่งทำให้ศพแข ็ง ใช้ศ ึกษาไม่ได้ 

๔. เม ื่อผ ู้อ ุทิศรา่งกายฯ ถ ึงแก่กรรม  ขอใหญ้าติจัดเตรียมใบมรณะบัตรให้เรียบร้อย เพ่ือใช้ในการเคลื่อนย้ายศพ 
๕. หล ังจากเจ้าหน้าท ี่ของภาคว ิชาฯ ฉ ีดนํ้ายารักษาศพแล้ว ทางว ิทยาล ัยแพทยศาสตร์พระมงก ุฎเกล้า ขอรับศพกลับทันที 
    เพ่ือให้ศพอยู่ในสภาพท ี่เหมาะสมในการศ ึกษา 
๖. การพระราชทานเพล ิงศพฯ เป็นแบบรวมการ ไม่สามารถแยกเก ็บอ ัฐ ิได้ ถ้าญาติมีความประสงค์จะแยกดําเนินการเอง  
    โปรดแจ้งให้ภาคว ิชาทราบในว ันทำบุญอ ุท ิศส่วนก ุศลฯ ก่อนนําข ึ้นศ ึกษา 
๗. ภาคว ิชาฯ จะนําศพผ ู้อ ุทิศร่างกายฯ ข ้ึนเรียนตามลำดับ ก่อน-หล ัง โดยปกติแล้วจะประมาณ ๔ ปีหล ังจากถ ึงแก่กรรม 
๘. ในกรณ ีเปล ี่ยนท ี่อยู่ กรุณาแจ้งภาคว ิชาฯ ท ุกครั้ง ตามท ี่อยู่ข้างต้น 

คณาจารย์และน ักเรียนแพทยท์หาร  ขอขอบพระค ุณท่านท ี่อ ุท ิศร่างกายเพ ื่อการศ ึกษา น ับเป็นการเสียสละและ
เป็นกายว ิทยาทานอย่างสูง ขอกุศลในการอ ุท ิศฯคร้ังน ี้จงดลบ ันดาลให้ทา่นปราศจากโรคภ ัยไข้เจ็บตลอดอาย ุข ัย   

------------------------ 


