กรุณา print 2 ฉบับ
และส่งมาทั้ง 2 ฉบับ

คำแนะนำเกีย่ วกับผู้อทุ ศิ ร่ ำงกำยเพื่อประโยชน์ ในกำรศึกษำ
เมื่อผูอ้ ุทิศร่ างกายฯ ถึงแก่กรรม ขอให้ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูแ้ จ้งการเสี ยชี วิต โทรศัพท์แจ้งภายใน 24 ชัว่ โมง หำกเสี ยชีวิต
ตอนกลำงคื น ให้ โทรแจ้ ง ในตอนเช้ ำของวั น รุ่ งขึ้ น (แจ้ง มายัง เจ้า หน้ า ที่ ข องภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล)
• เจ้าหน้าที่รับร่ างผูอ้ ุทิศฯ 081-841-6830 หรื อ 081-841-8632 จันทร์ – อำทิตย์ ในเวลำ 08.30 – 16.30 น.
• เจ้าหน้าที่รับบริ จาคฯ 02-201-5400 หรื อ 085-249-4768 จันทร์ – ศุกร์ ในเวลำ 08.30 – 16.30 น.
การจัดการศพเป็ นหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เมื่อรับแจ้งการถึงแก่กรรม (โดยญาติตอ้ งทาใบมรณบัตรให้
เรี ยบร้อยก่อน เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายศพ) เจ้าหน้าที่จะนาศพไปที่ภาควิชาฯ เพื่อฉี ดน้ ายาและดองประมาณ 1 ปี จากนั้นนาร่ างอาจารย์
ใหญ่ข้ ึนให้นกั ศึกษาเรี ยนเป็ นเวลาประมาณ 1-2 ปี ก่อนการเรี ยน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล จะจัดงานพิธีทาบุญอุทิศส่ วน
กุศลให้อาจารย์ใหญ่ และเมื่อเรี ยนเสร็ จแล้ว จะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพรวมให้อาจารย์ใหญ่ โดยจะแจ้งให้ญาติทราบ วัน เวลา และ
สถานที่ จดั งานล่วงหน้า สาหรับญาติ ที่ประสงค์จดั งานพระราชทานเพลิงศพเอง ทางภาควิชาฯ จะออกจดหมายให้สาหรับติ ดต่อขอ
พระราชทานเพลิงศพกรณี พิเศษกับสานักพระราชวัง
คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยมหิ ดล ขอขอบพระคุ ณ ท่ านที่ อุทิ ศ ร่ างกายเพื่ อการเรี ย นและการวิจัยทางการแพทย์ ให้
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ถึงส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายมนุษย์ ก่อนที่จะไปรับการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ เพื่อเป็ นพื้นฐานและแนวทางรักษาโรคของ
เพื่ อนมนุ ษ ย์ต่อไป การบริ จาคร่ างกายเพื่ อการศึ กษานี้ นับเป็ นการเสี ยสละอย่างสู ง ขอกุศลในความตั้งใจดี น้ ี จงดลบันดาลให้ท่าน
ปราศจากโรคภัยตลอดอายุขยั
ที่อยู่เพื่อส่ งแบบฟอร์ มกลับ
ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตรำชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
หมำยเหตุ : เนื่ องจากปั ญหาการเดิ นทาง สาหรับ การฉี ดน้ ายารั กษาสภาพศพ ภาควิชาฯ รั บเฉพาะศพผูบ้ ริ จาคฯ ที่ อยู่ในระยะทาง
ประมาณ 100 กิโลเมตร จากกรุ งเทพฯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้ อควำมของผู้อุทศิ ร่ ำงกำยฯ เขียนถึงนักศึกษำแพทย์ ทจี่ ะใช้ ร่ำงของท่ ำนในกำรศึกษำ
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**การทาเรื่องบริจาคร่างกายไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ**

หนังสื อสำคัญกำรอุทศิ ร่ ำงกำยเพื่อกำรศึกษำ
เลขที่ .............................................

เขียนที่ .....................................................................
วันที่ ................ เดือน ................................ พ.ศ. ...........................
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/น.ส.) ....................................................... นามสกุล ............................................................... สัญชาติ ......................
หมายเลขบัตรประชาชน              เกิดวันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. .................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ .................หมู่ที่.......... หมู่บา้ น ................................. ตรอก/ซอย .................................... ถนน...................................
ตาบล/แขวง .................................. อาเภอ/เขต .......................................... จังหวัด .................................. รหัสไปรษณี ย ์ ........................
อาชีพปัจจุบนั .................................................... เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน / มือถือ) .......................................................................................
ขอทาหนังสื อพินยั กรรมฉบับนี้ไว้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินดีและเต็ม
ใจอุทิศร่ างกายของข้าพเจ้าเมื่อถึงแก่กรรมแล้วเป็ นกายวิทยาทาน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจยั ทางการแพทย์
ข้าพเจ้าขอมอบอานาจให้ (นาย, นาง, น.ส.) .................................................................................... ซึ่ งเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าเป็ น
(บุตร, ธิ ดา, ญาติ ฯลฯ) .................................... เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน / มือถือ)................................................................... เป็ นผูท้ ี่จะแจ้ง
การถึงแก่กรรมของข้าพเจ้าให้เจ้าหน้าที่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ทราบ
หนังสื อพินยั กรรมฉบับนี้ ทาขึ้ น ขณะที่ ขา้ พเจ้ามีสติ สัมปชัญญะครบถ้วนสมบู รณ์ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินดี และเต็มใจที่จะ
อุทิศร่ างกายของข้าพเจ้าตามความประสงค์ขา้ งต้น
ลงชื่อ .....................................................................ผูท้ าพินยั กรรม
รู ปถ่าย
(....................................................................)
ขนาด 1-2 นิ้ว
ลงชื่อ .....................................................................ผูร้ ับแจ้ง
(เจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
ลงชื่อ ....................................................................พยาน
(....................................................................)
ลงชื่อ ....................................................................พยาน ** พยำนต้องเป็ นบุคคลในครอบครัว
(....................................................................)
ลงชื่อ ....................................................................ผูเ้ ขียนแบบฟอร์ม
(....................................................................)
ในการอุทิศร่ างกายฯ ครั้งนี้ ผูท้ าพินยั กรรมมอบร่ างให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของภาควิชาฯ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนและวิจยั
ทางการแพทย์ตามความเหมาะสม หลังจากที่ใช้เรี ยนเสร็ จแล้ว ผูท้ าพินยั กรรมมีเจตจานง (กรุ ณาทาเครื่ องหมาย ในช่อง  เพียงข้อ
เดียว)
 1. ให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ดาเนินการขอพระราชทานเพลิงศพรวม ซึ่ งจะไม่สามารถแยกเถ้าอัฐิให้ญาตินากลับไปได้
และนักศึกษาแพทย์จะทาพิธีลอยอังคารให้ภายหลัง
 2. ให้ญาตินาร่ างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาเอง
**การทาเรื่องบริจาคร่างกายไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ**

(กรุณำกรอกแบบฟอร์ มตัวบรรจง)

