
 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุ ฎเกล้า 

 

เลขที ่……………./……………..   เขี ยนที ่…………..……………………………………….................. 
วี นที ี ……………..….เดอืน………………..………………………พ.ศ.…………….......... 

ขี าพเจี า…………………………………………………………..อายุ…….............……ปีสี ญชาตี …….......……ศาสนา……......………. 
อยูี บี านเลขที ่……………………หมีู ท …่…….ซอย……………….…..………..………………ถนน………………………………………..……………. 
ต าบล/แขวง………………………………………………………………เขต/อ าเภอ…………………………………………….……………................ 
จ งหวี ด…………….………………………………………รห สไปรษณี ย์………………………อาชี พปัจจุบ น………………………..……………..…… 
ขอทำหนี งสีือพี น ยกรรมฉบ บน ้เพีื่อแสดงว า เมีื่อขี าพเจี าถี งแก กรรมแลี ว 

ขี าพเจี าเต็มใจที ่จะอีุท ศศพของขี าพเจี าให แก  ภาควุิชากายวุิภาคศาสตร์ วุิทยาลุัยแพทยศาสตรพ์ระมงก ฎเกลุ้ า 
เพีื่อประโยชน์ในการศี กษาของน กเร ยนแพทย์ทหาร 
ขี าพเจี าเต็มใจที ่จะอีุท ศศพให แก สถาบ นแพทย ์อีื่นๆ เพีื่อการศี กษา 
ขี าพเจี าเต็มใจที ่จะอีุท ศศพให แก วี ทยาลี ยแพทยศาสตร์พระมงกีุฎเกล า, รพ.พระมงกีุฎเกลี า และ สถาบ นแพทย์  
อีื่น ๆ  เพีื่อการวี จี ย 

ทุั้งนุ ้ศพของขุ้าพเจ้าจะตุ้องอยุ ่ในสภาพทุ ่รา่งกายไมุ่ เส ยหายจากอุ บัติเหต  หรือการเจ็บป่วยุ ทุ ่อวุัยวะอยุ ่ในสภาพใช้
ศุ กษาไมุ่ ได้, (ตัวอย่างเช่น  โรคเอดส์, มะเร็ง, แผลกดทุับ, ผุ่าตัดเอาอวุัยวะออก), ไม่เปุ็นศพทุ ่ผุ่ านการผุ่าตัดชุันส ตร, 
ไม่เป็นศพทุ ่มุ ปญัหาด้านกฎหมายหรอืคด ความ,ไม่เป็นศพทุ ่ฉุ ดน้้ายารุักษาศพเอง 

ขี าพเจี าขอมอบให  ……………………………………..………………………….เกี ่ยวขี องเป็น……..………................ของขี าพเจี า 
อยูี บี านเลขที ่………………..…หมีูี ท …่………ซอย……………..……….…………………………ถนน……………………………..……….............. 
ต าบล/แขวง………………….……….…….เขต/อำเภอ………..………………………...........จ งหวี ด……………………............................... 
รห สไปรษณี ย์ …………….......………............โทรศี พท ์…………………………………………............เป็นผีู แจงการถี งแกี กรรมของขี าพเจ าแก   
เจี าหนี าที ่วี ทยาลี ยแพทยศาสตร์พระมงกีุฎเกล า 

 หนังสือพินัยกรรมฉบับน ุ้ท้าข ้นุ๒ุฉบับในขณะท ่ข้าพเจ้าม สติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบ รณ์ุและข้าพเจ้าได้
อ่านและเข้าใจค้าแนะน้าของวิทยาลัยฯด แล้วุเพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าเต็มใจุและยินด อ ทิศศพของข้าพเจ้าตามความ
ประสงค์ดังกล่าวข้างต้นุโดยปราศจากการชักจ งแต่อย่างใด 

              (ลงชีื่อ) ………..……………………………………………………ผีูี ท าพี น ยกรรม 
                        ( ………….…………………………..…................) 
              (ลงชีื่อ) พ.อ.ีหญ งีผศ........................................ .....ผู แทน 
                        (          ธ ญญาร ตน์ีีีกุญชรบุญ           ) ว ทยาล ยแพทยศาตร์พระมงกฎเกล า 
              (ลงชีื่อ) นาย………..………………………………………………พยาน 

              (            วส นต์ี ีเมืองเช ยงหวานีีี      ) 
              (ลงชีื่อ) ส.ต.ี………..………………………………………........พยาน 

              (             ส.ต.ทรงพลีีสุพรีีีี          ) 
เมื่อเสร็จการศ กษาแล วีีีีีีีให ญาต น ากล บไปฌาปนก จีีีีีีีให ว ทยาล ยฯท าพ ธ ทางศาสนาและพระราชทานเพล งศพ

     (โปรดดีูค าแนะนำด านหลี ง)



 

ขุั้นตอนด้าเนินการอ ทุิศรุ่างกายเพุื่อการศุ กษาแกุ่วุิทยาลัยแพทยศาสตรพ์ระมงกุ ฎเกล้า 
๑. กรอกแบบฟอร์มอีุที ศร างกายเพีื่อการศี กษา จ านวน ๒ ฉบ บ พร อมลงชีื่อผีู ท าพี น ยกรรมและพยาน 
๒. ภาพถ ายหน าตรงไม สวมหมวก ขนาด ๑ น ้ว จ านวน ๓ รูป 
๓. สำเนาบ ตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบ บ 
    สี งไปรษณี ย์ ลงทะเบ ยนมาที ่      เร ยน อาจารย์หี วหน าภาควี ชากายวี ภาคศาสตร์ 
 วี ทยาลี ยแพทยศาสตร์พระมงกีุฎเกล า 

๓๑๗ ถนนราชวี ถี  เขตราชเทวี  กทม. 
๑๐๔๐๐ 

 ภาควี ชากายวี ภาคศาสตร์ จะด าเน นการออกบ ตรผู อีุท ศรางกายเพีื่อการศี กษา ภายในเวลา ๔๕ วี น 
 ขอให ท านประสานมาย งภาควี ชา เพี่ือต ดต อขอร บบ ตร 
 กรณี เปลี ่ยนที ่อยู หรอืเบอรโ์ทรศี พท์กรุณาแจี งภาควี ชาทราบเพีื่อความสะดวกในการต ดต อ เช น  

แจ งก าหนดการทำบุญและพี ธี พระราชทานเพลี งศพ 
หมายเลขโทรศี พท ์ ภาควี ชากายวี ภาคศาสตร์ี:ีโทรี๐๒ี๗๖๓ี๙๓๐๐ีต อี๙๓๖๐๖,ี๙๓๖๐๗ 

ค้าแนะน้าส้าหรับญาติุเม่ือผ ้อ ทิศร่างกายเพื่อการศ กษาถ งแก่กรรม 
๑. โปรดแจ้งการถุ งแก่กรรมทุันทุ ท ่เสุ ยชุ วุิตที ่หมายเลขโทรศี พท์ 

ในเวลาราชการ   ๐๒ี๗๖๓ี๙๓๐๐ีต อ ๙๓๖๐๖, ๙๓๖๐๗ หรือี สายตรงี๐๒ี๓๔๕ี๗๗๖๐  
 (ภาคว ชากายว ภาคศาสตร์) 
นอกเวลาราชการ  ๐๒ี๗๖๓ี๙๓๐๐ต อ ๙๓๕๗๖, ๙๓๕๗๗ (นายทหารเวร วพม.) 

๒. ผีู ท อ่ีุท ศฯ จะต องอยู ในเขตกรุงเทพมหานครหรีือจ งหวี ดใกล เคี ยงีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ไม่เกิน 
    ๑๐๐ กิโลเมตรีนอกระยะทางน ้ญาต ผู เส ยช ว ตต องน ามาส งเอง 
๓. เนื่องจากร างกายของผีู เสี ยชี วี ตจะต องผ านขี ้นตอนการเตร ยมเพีื่อให เหมาะสมแก การศี กษาแพทย์ ภาควี ชาี

กายวี ภาคศาสตร์ วี ทยาลี ยแพทยศาสตร์พระมงกีุฎเกล า จ งไม สามารถร บผีู อีุท ศร างกายในกรณี ด งต อไปน ้ 
๓.๑ ถี งแก กรรมนานเกี น ๒๔ ชี ่วโมง ยกเว นในกรณี ท ไ่ด ฝากร างผีู เสี ยชี วี ตไวในห องเย็นของ

โรงพยาบาล 
๓.๒ อยู นอกเขตกรุงเทพมหานครและปร มณฑล 
๓.๓ ผีู อีุท ศร างกายที ่ได ร บการผ าต ดซ ง่ทำให สีูญเสี ยอวี ยวะหรอืสีูญเสี ยแขน-ขาจากอีุบ ต เหตุ และ 

ผีู เสี ยชี วี ตที ่ถี งแก กรรมจากโรคมะเร็งในช องอกและช องท อง 
๓.๔ ผีู อีุท ศร างกายมี คด  หรอืเกี ่ยวข องกี บคด  หรีือที ี ตี องถีูกผ าพี สีูจน์ 
๓.๕ ผีู อีุท ศร างกายที ่ผ านกระบวนการเกี็บร กษาด วยน้ ายาร กษาศพแบบที ่วไป ซ ่งทำให ศพแขี็ง ใช ศี กษาไม ได  

๔. เมีื่อผีู อีุท ศฯ ถี งแก กรรมี ขอให้ญาติจัดเตรียมใบมรณะบัตรให้เรียบร้อยีเพ่ือใช ในการเคลื่อนย ายศพ 
๕. หลี งจากเจ าหน าที ่ของภาควี ชาฯ ฉี ดน้ ายาร กษาศพแล ว ทางวี ทยาลี ยแพทยศาสตร์พระมงกีุฎเกล า ไม อนีุญาตให  
    นำไปบำเพี็ญกุศลก อน เพราะจะไม อยู ในสภาพที ่เหมาะสมในการศี กษาต อไป 
๖. การพระราชทานเพลี งศพ เป็นแบบร วมการไม สามารถแยกเกี็บอี ฐี ได  ถ าญาต ม ความประสงค์จะแยกด าเน นการเอง  
    โปรดแจ งให ภาควี ชาทราบในวี นทำบุญอีุที ศส วนกีุศลก อนขี ้นศี กษา 
๗. ภาควี ชาฯ จะน าศพผีู อีุท ศฯ ขี ้นเร ยนตามลำด บ ก อน-หลี ง โดยปกต แล วจะประมาณ ๔ ปีหลี งจากถี งแก กรรม 
๘. ในกรณุ เปลุ ่ยนทุ ่อย  ่กร ณาแจ้งภาควุิชาฯ ทุ กครั้ง ตามทุ ่อย ข้่างต้น 

คณาจารยแ์ละนี กเร ยนแพทย์ทหาร  ขอขอบพระคีุณท านที ่อีุที ศร างกายเพีื ีอการศี กษา  นี บเป็นการเส ยสละี
และเป็นกายวี ทยาทานอย างสูง ขอกุศลในการอีุที ศคร ้งนี ้ จงดลบี นดาลให ท านปราศจากโรคภี ยไข เจ็บตลอดอายีุขี ย  

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




