
 

          หนังสือส ำคัญกำรอุทศิร่ำงกำยเพือ่กำรศึกษำ 
 

เลขท่ี.......................... 
       วนัท่ี_____เดือน__________พ.ศ._____ 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.)_________________________นามสกลุ__________________________อาย_ุ__ปี 
หมายเลขบตัรประชาชน      เกิดวนัท่ี_____เดือน_____________พ.ศ._________ 
สญัชาติ_______ศาสนา_________อาชีพ_____________________ลกัษณะรูปร่าง___________ต าหนิ_______________ 
ส่วนสูง___ซม  น ้าหนกั____กก   โรคประจ าตวั______________ ภูมิล าเนาเดิม_______________ 
ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี____หมู่ท่ี____ซอย______________ ถนน______________ ต าบล_____________อ าเภอ________
จงัหวดั________รหสัไปรษณีย_์___________โทรศพัท ์(บา้น/มือถือ)__________________/_______________________ 

มีความประสงค์จะอุทิศร่างกายของขา้พเจา้ให้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี และวิทยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รังสิต เพื่อการศึกษา การวจิยั และการรักษาทางการแพทย ์ของบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข   
 ขา้พเจา้ขอมอบให(้นาย/นาง/น.ส.)___________________________ผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้โดยเป็น(บุตร,ธิดา,
ญาติ,อ่ืนๆ)___________เบอร์โทรศพัท์________________ท าหน้าท่ีแจง้การถึงแก่กรรมของขา้พเจา้แก่
เจา้หนา้ท่ี หนงัสือน้ีท าข้ึนขณะท่ีขา้พเจา้มีสติสมัปชญัญะครบถว้ยสมบูรณ์ เพ่ือแสดงวา่ขา้พเจา้เตม็ใจและยนิดีอุทิศศพของ
ขา้พเจา้ตามความประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ โดยปราศจากการชกัจูงแต่ประการใด 
  

(ลงช่ือ)_________________________ ผูอุ้ทิศร่างกาย 

      (__________________________) 

(ลงช่ือ)_________________________ ผูรั้บแจง้ 

                         ( เจา้หนา้ท่ี ) 

                     (ลงช่ือ)__________________________พยาน (ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัว) 

                          (__________________________) 

(ลงช่ือ)__________________________พยาน (ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัว) 

                          (__________________________) 

 
เม่ือไดมี้การศึกษาจนเสร็จส้ินแลว้ ขา้พเจา้ตอ้งการใหค้ณะแพทยศาสตร์ฯ  ด าเนินการดงัน้ี 

O ใหร้พ.ราชวถีิและคณะแพทยศาสตร์ฯท าพิธีฌาปนกิจให ้
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย  1-2 
น้ิว 

ส่วนน้ีส าหรับเจา้หนา้ท่ีเก็บ 



 

          หนังสือส ำคัญกำรอุทศิร่ำงกำยเพือ่กำรศึกษำ 
 

เลขท่ี.......................... 
       วนัท่ี_____เดือน__________พ.ศ._____ 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.)_________________________นามสกลุ__________________________อาย_ุ__ปี 
หมายเลขบตัรประชาชน      เกิดวนัท่ี_____เดือน_____________พ.ศ._________ 
สญัชาติ_______ศาสนา_________อาชีพ_____________________ลกัษณะรูปร่าง___________ต าหนิ_______________ 
ส่วนสูง___ซม  น ้าหนกั____กก   โรคประจ าตวั______________ ภูมิล าเนาเดิม_______________ 
ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี____หมู่ท่ี____ซอย______________ ถนน______________ ต าบล_____________อ าเภอ________
จงัหวดั________รหสัไปรษณีย_์___________โทรศพัท ์(บา้น/มือถือ)__________________/_______________________ 

มีความประสงค์จะอุทิศร่างกายของขา้พเจา้ให้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี และวิทยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รังสิต เพื่อการศึกษา การวจิยั และการรักษาทางการแพทย ์ของบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข   
 ขา้พเจา้ขอมอบให(้นาย/นาง/น.ส.)___________________________ผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้โดยเป็น(บุตร,ธิดา,
ญาติ,อ่ืนๆ)___________เบอร์โทรศพัท์________________ท าหน้าท่ีแจง้การถึงแก่กรรมของขา้พเจา้แก่
เจา้หนา้ท่ี หนงัสือน้ีท าข้ึนขณะท่ีขา้พเจา้มีสติสมัปชญัญะครบถว้ยสมบูรณ์ เพ่ือแสดงวา่ขา้พเจา้เตม็ใจและยนิดีอุทิศศพของ
ขา้พเจา้ตามความประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ โดยปราศจากการชกัจูงแต่ประการใด 
  

(ลงช่ือ)_________________________ ผูอุ้ทิศร่างกาย 

      (__________________________) 

(ลงช่ือ)_________________________ ผูรั้บแจง้ 

                         ( เจา้หนา้ท่ี ) 

                     (ลงช่ือ)__________________________พยาน (ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัว)  

                          (__________________________) 

(ลงช่ือ)__________________________พยาน (ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัว) 

                          (__________________________) 

 
เม่ือไดมี้การศึกษาจนเสร็จส้ินแลว้ ขา้พเจา้ตอ้งการใหค้ณะแพทยศาสตร์ฯ  ด าเนินการดงัน้ี 

O ใหร้พ.ราชวถีิและคณะแพทยศาสตร์ฯท าพิธีฌาปนกิจให ้
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย  1 น้ิว 

ส่วนน้ีส าหรับผูอุ้ทิศร่างกาย 



กำรอุทศิร่ำงกำยฯสำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยส่งแบบฟอร์มทำงไปรษณีย์ 
เอกสำรทีต้่องเตรียม 

1. รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ เขียน ช่ือ-นามสกลุ ไวด้า้นหลงัรูป 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  1 ฉบบั 
3. หนงัสือส าคญัการอุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษา 

ขั้นตอนกำรบริจำคร่ำงกำย 
1. กรอกแบบฟอร์มหนงัสือส าคญัการอุทิศร่างกายฯ  กรุณาเขียนด้วยตวับรรจง ชดัเจน 
2. ลงลายมือช่ือผูท้  าพินยักรรมใหเ้รียบร้อย และใหพ้ยานท่ีเป็นญาติลงลายมือช่ือ 2 ท่าน 
3. ระบุเจตจ านงในการจดัฌาปนกิจ หลงัการศึกษาเสร็จในเอกสารพินยักรรม 
4. ส่งแบบฟอร์มท่ีกรอกแลว้ พร้อมรูปถ่าย และส าเนาบตัรประชาชน ทางไปรษณีย ์มาท่ี: 
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย ์กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400 และใหเ้ขียน  ท่ีมุมซองวา่ “อุทศิร่ำงกำยเพือ่กำรศึกษำ” 
5. ผูอุ้ทิศร่างกายฯจะไดรั้บบตัรประจ าตวัผูอุ้ทิศร่างกายฯ  
•หากท าบตัรหายหรือเปล่ียนแปลงท่ีอยูใ่หแ้จง้ทางโทรศพัท ์ในวนั และเวลาราชการ 
•ท่านท่ีตอ้งการยกเลิกพินยักรรมการอุทิศร่างกาย กรุณาแจง้ใหโ้รงพยาบาลทราบ 
ควรแจ้งทำยำท ดงันี ้
1. ท่านได้อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาทางการแพทย์ไว ้กับ โรงพยาบาลราชวิถีและ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ทายาทมีสิทธ์ิในการยกเลิกการอุทิศร่างกายฯ ของท่านไดโ้ดยชอบธรรม  
3. ทายาทตอ้งแจง้ทางโรงพยาบาลเร่ืองการเสียชีวิตโดยเร็วท่ีสุด ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากเสียชีวิต และห้ำมฉีด

น ำ้ยำรักษำสภำพศพ   
4. โรงพยาบาลจะจดัเจา้หนา้ท่ีไปรับร่างผูอุ้ทิศท่ีอยูใ่นเขต กทม. และปริมณฑลระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร จาก

กรุงเทพฯ ถา้ระยะทางเกินท่ีก าหนดญำตต้ิองน ำร่ำงมำส่งเอง 
ไม่รับศพ กรณีต่อไปนี ้
⧫ เสียชีวติ ดว้ยโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคไวรัสตบัอกัเสบบีและซี  โรควณัโรค โรคซิฟิลิส โรคเอดส์หรือดว้ยโรคเก่ียวกบั
สมอง เช่น   มะเร็งสมอง , เลือดออกในสมอง, ผ่ำตัดสมอง และโรคกล้ำมเนือ้อ่อนแรง    แต่กรณีเสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งใน
ช่องอก หรือช่องทอ้ง เจา้หนา้ท่ี จะไปพิจารณาดูวา่มีลกัษณะเหมาะสมท่ีจะน าร่าง มาเตรียมไดห้รือไม่ 
⧫  เสียชีวติดว้ยอุบติัเหตุ หรือเป็นศพท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีหรือเพ่ิงไดรั้บการผา่ตดัก่อนเสียชีวติ 
⧫  ศพท่ีมีอวยัวะขาดหายไปหรือไม่ครบสมบูรณ์  
⧫ ร่างท่ีมีน ้ าหนกันอ้ยกวา่ 40 กิโลกรัม หรือมากกวา่ 70 กิโลกรัม หรือมีร่างกายท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะใชศึ้กษาได ้ เช่น แขน
ขา โก่ง หลงัคดงอหรือ  ผิวหนงัเป็นแผลพพุอง มีกล่ินเหมน็ 
 
ข้อมูลตดิต่อเพือ่แจ้งกำรไปรับส่งร่ำงของผู้อุทศิร่ำงกำยเพือ่กำรศึกษำ 

ในเวลำรำชกำร: งานถ่ายทอดเทคโนโลย ี กลุ่มงานสนบัสนุนวชิาการ โรงพยาบาลราชวถีิ  
        โทร:  02-2062900 ต่อ 2804 หรือ 2805      แจง้ความประสงคว์า่ “อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษา” 

นอกเวลำรำชกำร:  งานชนัสูตร โรงพยาบาลราชวถีิ  
        โทร: 0656380065   แจง้ความประสงคว์า่“อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษา” 

 

***การท าเร่ืองอุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษา ไม่เสียค่าใชจ่้ายใด 

ส่วนน้ีส าหรับผูอุ้ทิศร่างกายไวเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ 



 

 

ส่งเอกสาร จ่าหนา้ซอง.... 
 

 

 


