
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

      รพ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กราบขอความกรุณา   พ่อแม่
ครูอาจารย์สุธรรม เจ้าอาวาสวดัป่าบ้านตาด ว่าในปัจจุบนั 
รพ.บ้านไผ่ได้ย้ายที่ท าการและก าลงัก่อสร้างรพ.แห่งใหม่ 
เน่ืองจากพื้นที่ให้การรกัษาผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ  แม้จะได้
ก่อสร้างอาคารตามท่ีได้รบังบประมาณมาแล้ว แต่จ านวน
เตียงรบัผู้ป่วยก็ยงัไม่พอเพียง เพราะยงัขาดอาคารรบั
ผู้ป่วยพิเศษอีกจ านวนหน่ึง 

     พ่อแม่ครูอาจารย์สุธรรม พิจารณาแล้วจึงรบัว่าจะสร้าง
อาคารนี้ให ้เพื ่อบ ูชาพระค ุณหลวงตา     พระมหาบวั 
ญาณสมัปันโน เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อคนในพื้นท่ีและ
ประชาชนทัว่ไปจะได้มีโอกาสได้รบัการรกัษาพยาบาลท่ีดี
ย่ิงขึ้น  

 มูลนิธิดวงแก้วฯ ในนามคณะศิษยข์ององค์หลวงตาฯ จึง
ขอโอกาสแบ่งเบาภาระในการก่อสร้างอาคารน้ีถวายพ่อแม่ครู
อาจารย์ในวาระ ๑๐๘ ปีชาตกาล      องค์หลวงตา ในวนัท่ี ๑๒ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยใช้ช่ืออาคารว่า “๑๐๘ ปี หลวงตา
พระมหาบวั” เพื่อบูชาคณุองคห์ลวงตาพระมหาบวั เป็นอาคาร 
๒ ชัน้ ส าหรบัผู้ป่วยพิเศษ และสงฆ์อาพาธ จ านวน ๓๓ เตียง  

 

     
 การก่อสรา้งอาคาร “๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบวั” 

งบประมาณเบือ้งต้นประมาณ  ๑๐  ลา้นบาท  

ร่วมสมทบทุนบริจาคผ่านทาง 
1) มูลนิธิดวงแก้วฯ (ใบอนุโมทนาจากมลูนิธดิวงแกว้ฯ) 
2) วดัป่าบ้านตาด  (ขอรบัใบอนุโมทนาจากวดัป่าบา้นตาด) 
3) รพ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (ใบเสรจ็จากรพ.บา้นไผ่) 

      ผูม้จีติศรทัธา สามารถร่วมบุญทัง้ 3 ช่องทางเป็นปัจจยั หรอื บรจิาคเป็น
วสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการก่อสร้าง เช่น ให้เปล่า/ราคาพเิศษ หรอืช่วยรบั
งานบางส่วนไปกระท าในขอบเขตของผงัหลกัที่วางไว้โดยชอบ หรอืรบัเป็น
เจา้ภาพตามรายการต่างๆ 

1. โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคารทหารไทยธนชาต         
 ชื่อบญัช ี"มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสงัฆราชูปถมัภ"์  
 เลขทีบ่ญัชี 082-229287-6  

    2. เช็ค หรือธนาณัติ สัง่จ่าย " มูลนิธิดวงแก้วฯ" สัง่จ่ายที่ท าการ
ไปรษณียส์มุทรปราการ  จ่าหน้าซองถงึ พล.ร.ต. นพ. ดร. ปิโยรส ปรยีา
นนท์ รน. มูลนิธดิวงแก้ว  ในพระสงัฆราชูปถมัภ์ 1/2 ซอยเทศบาล 23 
ถ.สุขมุวทิ ต.ปากน ้า  อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270  เมื่อท่านโอนเงนิ
แล้วโปรดส่งหลกัฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ของท่าน หมายเลข
โทรศพัทท์าง   E-mail : duangkaew.org@gmail.com 

3. โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคาร.ไทยพาณิชย ์      
       ชื่อบญัช ี"วดัป่าบ้านตาดเพื่อ 108 ปีชาตกาลหลวงตา
พระมหาบวั" โดยพระอาจารยส์ุธรรม  จึงรุ่งเรืองรตัน์   
 เลขบญัช ี.510-453-0486 (ขอรบัใบอนุโมทนาจากวดัป่าบา้นตาด) 

 
 

 

    สำหรับผู้ร่วมสนับสนุนโครงการผ่านทางมูลนิธิฯ โดยไม่ขอรับใบเสร็จ 

700 บาท ขึ้นไป หนังสือ "ธ สถิต ในธรรมนิรันดร์" พระบรม
สาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 
ทรงผนวช และมีพระราชดำรัสสนทนาธรรมกับพระอริยสงฆ์ ผลงาน
โดย 74 ศิลปิน  มีค่าจัดส่งเล่มละ 100 บาท 

1,000 บาท ขึ้นไป  ลูกดอกบัวแก้วคริสเติล รูปองค์หลวงตา 
ค่าจัดส่งชิ้นละ 100 บาท 

 

 

มูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
ขอเรียนเชิญร่วมสร้างอาคาร รพ. 
“๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว” 

รพ.บ้านไผ ่จ.ขอนแก่น 

ผู้ร่วมบุญตัง้แต่ 1,000 บาทขึ้นไป 
ผ่านทางมูลนิธิดวงแก้วฯ 
มีของท่ีระลึกมอบให้ 

 
และตัง้แต่ 100,000 บาท 

จารึกช่ือเป็นอนุสรณ์ในอาคารหลงัน้ี 
ร่วมปัจจยัสร้างอาคารได้ท่ี 

ธ.ทหารไทยธนชาต 
เลขท่ี 082-229287-6 

ช่ือบญัชี มูลนิธิดวงแก้ว 
ติดตามความคืบหน้าโครงการท่ี 

www.facebook.com/groups/108yrsluangtamahabue 

โครงการก่อสร้างอาคาร 
“๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว” 

รพ.บ้านไผ ่จ.ขอนแก่น 

 

mailto:duangkaew.org@gmail.com


 

“พระปิยะพทุธบรมไตรโลกนาถ” 

        พระประธานประจ าอาคาร 

             เจ้าภาพ 450,000 บาท  

  

 

 

 

 

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพรายย่อย 

    1. กระเบือ้งปพูื้น 1,000 ตารางเมตร ๆ ละ 1,000 บ. 

    2. แผ่นพื้นส าเรจ็ 1,000 ตารางเมตรๆ ละ 300 บ. 

    3. ปนูส าเรจ็ ประมาณ 3,000 คิวๆ ละ 2,000 บ. 

    4. หลงัคาพียูโฟม 500 ตารางเมตรๆ ละ 500 บ. 

    5. ผนังมวลเบา 1,800 ตารางเมตรๆ ละ 500 บ. 

    6. เหลก็โครงสร้าง 7 ตนัๆละ 30,000 บ. 

    7. ค่าถมดิน 350,000 บาท                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดลกัษณะอาคาร 
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ (สามารถร่วมกนัได้) 

    
 

 

 

 

1. ห้องท างานเจ้าหน้าท่ี พยาบาล 
      “ ห้องบงกช ”         800,000 บ. 

2. ห้องผู้ป่วยพิเศษรวมเลก็ 
     “ ห้องปทุมมาศ ”    1,000,000 บ. 

3. ห้องผู้ป่วยพิเศษรวมใหญ่  
     “ ห้องบวัทอง ”      1,200,000 บ. 

4. ป้ายแกรนิตรปูหลวงตา และค าสอน   
     จ านวน  9  แผ่นๆ ละ      50,000 บ. 

 5. ห้องน ้าผู้พิการ 3 ห้องๆ ละ     40,000 บ. 

 6. ห้องน ้า         3 ห้องๆ ละ     30,000 บ. 

 7. เครื่องปรบัอากาศ 8 เครื่องๆ ละ 40,000 บ. 

 8. เตียงไฟฟ้า     21 เตียงๆ ละ    40,000 บ. 

 
 

 
                  

 

 

1. ห้องพระ              “บวัแก้ว”     800,000 บ. 
2. ห้องสงฆ์อาพาธ   “บวับูชา”    600,000 บ. 
3. ห้องพิเศษ 1       “บวัหลวง”   600,000 บ. 
4. ห้องพิเศษ 2       “บวัขวญั”    600,000 บ. 
5. ห้องพิเศษ 3       “บวัชมพ”ู    600,000 บ. 
6. ห้องพิเศษรวม     “ปทุมวดี”   1,000,000 บ. 
7. ห้องน ้าผู้พิการ 1 ห้องๆ ละ        40,000 บ. 
8. ห้องน ้า                6 ห้องๆ ละ      30,000 บ. 
9. เครื่องปรบัอากาศ 8 เครื่องๆ ละ  40,000 บ. 
10. เตียงไฟฟ้า           12 เตียงๆ ละ   40,000 บ. 

 
***ลิฟต์ 1 ตัว  เจา้ภาพ 1 ล้านบาท***   

มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
1/2 ซ.เทศบาล 23 ถ.สุขุมวิท ต.ปากนำ้ 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

โทร. 085-123-9952     email: duangkaew.org@gmail.com 

พื้นท่ีใช้สอย  รวมประมาณ  1,000 ตารางเมตร    งบประมาณค่าก่อสร้าง 10 ล้านบาท 

     2.            

  ตึกสงฆ์อาพาธและผูป้่วยพิเศษ “อาคาร ๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว” รพ.บ้านไผ่   (เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ) 


