การก่อสร้างอาคาร “๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว”
งบประมาณเบือ้ งต้นประมาณ ๑๐ ล้านบาท

มูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์
ขอเรียนเชิญร่วมสร้างอาคาร รพ.
“๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว”
รพ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ผู้ร่วมบุญตัง้ แต่ 1,000 บาทขึ้นไป
ผ่านทางมูลนิ ธิดวงแก้วฯ
มีของที่ระลึกมอบให้

และตัง้ แต่ 100,000 บาท
จารึกชื่อเป็ นอนุสรณ์ในอาคารหลังนี้
ร่วมปัจจัยสร้างอาคารได้ที่
ธ.ทหารไทยธนชาต
เลขที่ 082-229287-6
ชื่อบัญชี มูลนิ ธิดวงแก้ว
ติ ดตามความคืบหน้ าโครงการที่
www.facebook.com/groups/108yrsluangtamahabue

ร่วมสมทบทุนบริ จาคผ่านทาง
1) มูลนิ ธิดวงแก้วฯ (ใบอนุโมทนาจากมูลนิธดิ วงแก้วฯ)
2) วัดป่ าบ้านตาด (ขอรับใบอนุโมทนาจากวัดป่ าบ้านตาด)
3) รพ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (ใบเสร็จจากรพ.บ้านไผ่)

โครงการก่อสร้างอาคาร
“๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว”
รพ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ผูม้ จี ติ ศรัทธา สามารถร่วมบุญทัง้ 3 ช่องทางเป็ นปั จจัย หรือ บริจาคเป็ น
วัสดุอุปกรณ์ท่จี าเป็ นในการก่อสร้าง เช่น ให้เปล่า/ราคาพิเศษ หรือช่วยรับ
งานบางส่วนไปกระทาในขอบเขตของผังหลักที่วางไว้โดยชอบ หรือรับเป็ น
เจ้าภาพตามรายการต่างๆ

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต
ชื่อบัญชี "มูลนิ ธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์"
เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 082-229287-6
2. เช็ค หรือธนาณัติ สั ่งจ่าย " มูลนิธิดวงแก้ว ฯ" สั ่งจ่ายที่ทาการ
ไปรษณียส์ มุทรปราการ จ่าหน้าซองถึง พล.ร.ต. นพ. ดร. ปิ โยรส ปรียา
นนท์ รน. มูลนิธดิ วงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1/2 ซอยเทศบาล 23
ถ.สุขมุ วิท ต.ปากน้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 เมื่อท่านโอนเงิน
แล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ของท่าน หมายเลข
โทรศัพท์ทาง E-mail : duangkaew.org@gmail.com
3. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร.ไทยพาณิ ชย์
ชื่อบัญชี "วัดป่ าบ้านตาดเพื่อ 108 ปี ชาตกาลหลวงตา
พระมหาบัว" โดยพระอาจารย์สุธรรม จึงรุ่งเรืองรัตน์
เลขบัญชี .510-453-0486 (ขอรับใบอนุโมทนาจากวัดป่ าบ้านตาด)
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

รพ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กราบขอความกรุณ า พ่อ แม่
ครูอาจารย์สุธรรม เจ้าอาวาสวัดป่ าบ้านตาด ว่าในปัจจุบนั
รพ.บ้า นไผ่ไ ด้ย้า ยที่ทาการและกาลัง ก่อ สร้า งรพ.แห่ง ใหม่
เนื่ อ งจากพื้น ที่ ใ ห้ก ารรัก ษาผู้ป่ วยมีไ ม่เ พีย งพอ แม้จ ะได้
ก่อ สร้างอาคารตามที่ ได้รบั งบประมาณมาแล้ว แต่ จานวน
เตี ย งรับ ผู้ป่ วยก็ย งั ไม่พ อเพีย ง เพราะยัง ขาดอาคารรับ
ผู้ป่วยพิ เศษอีกจานวนหนึ่ ง
พ่อแม่ครูอาจารย์สุธรรม พิ จารณาแล้วจึง รับว่าจะสร้าง
อาคารนี ้ ใ ห้เ พื ่อ บูช าพระคุณ หลวงตา พระมหาบ วั
ญาณสัมปันโน เป็ นสาธารณประโยชน์ เพื่อ คนในพื้นที่ และ
ประชาชนทั ่วไปจะได้มีโอกาสได้รบั การรักษาพยาบาลที่ดี
ยิ่ งขึ้น
มูลนิ ธิดวงแก้วฯ ในนามคณะศิ ษย์ขององค์หลวงตาฯ จึง
ขอโอกาสแบ่งเบาภาระในการก่อสร้างอาคารนี้ ถวายพ่อแม่ครู
อาจารย์ในวาระ ๑๐๘ ปี ชาตกาล องค์หลวงตา ในวันที่ ๑๒
สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยใช้ ชื่ออาคารว่า “๑๐๘ ปี หลวงตา
พระมหาบัว” เพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัว เป็ นอาคาร
๒ ชัน้ สาหรับผู้ป่วยพิ เศษ และสงฆ์อาพาธ จานวน ๓๓ เตียง

ตึกสงฆ์อาพาธและผูป้ ่วยพิเศษ “อาคาร ๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว” รพ.บ้านไผ่ (เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ )
รายละเอียดลักษณะอาคาร
เชิ ญร่วมเป็ นเจ้าภาพ (สามารถร่วมกันได้)

1. ห้องทางานเจ้าหน้ าที่ พยาบาล
“ ห้องบงกช ”
800,000 บ.
2. ห้องผู้ป่วยพิ เศษรวมเล็ก
“ ห้องปทุมมาศ ” 1,000,000 บ.
3. ห้องผู้ป่วยพิ เศษรวมใหญ่
“ ห้องบัวทอง ” 1,200,000 บ.
4. ป้ ายแกรนิ ตรูปหลวงตา และคาสอน
จานวน 9 แผ่นๆ ละ 50,000 บ.
5. ห้องน้าผู้พิการ 3 ห้องๆ ละ 40,000 บ.
6. ห้องน้า
3 ห้องๆ ละ 30,000 บ.
7. เครื่องปรับอากาศ 8 เครื่องๆ ละ 40,000 บ.
8. เตียงไฟฟ้ า 21 เตียงๆ ละ 40,000 บ.

2.
1. ห้องพระ
“บัวแก้ว” 800,000 บ.
2. ห้องสงฆ์อาพาธ “บัวบูชา” 600,000 บ.
3. ห้องพิ เศษ 1
“บัวหลวง” 600,000 บ.
4. ห้องพิ เศษ 2
“บัวขวัญ” 600,000 บ.
5. ห้องพิ เศษ 3
“บัวชมพู” 600,000 บ.
6. ห้องพิ เศษรวม “ปทุมวดี” 1,000,000 บ.
7. ห้องน้าผู้พิการ 1 ห้องๆ ละ 40,000 บ.
8. ห้องน้า
6 ห้องๆ ละ 30,000 บ.
9. เครื่องปรับอากาศ 8 เครื่องๆ ละ 40,000 บ.
10. เตียงไฟฟ้ า
12 เตียงๆ ละ 40,000 บ.

“พระปิ ยะพุทธบรมไตรโลกนาถ”
พระประธานประจาอาคาร
เจ้าภาพ 450,000 บาท

เชิ ญร่วมเป็ นเจ้าภาพรายย่อย

1. กระเบือ้ งปูพื้น 1,000 ตารางเมตร ๆ ละ 1,000 บ.
2. แผ่นพื้นสาเร็จ 1,000 ตารางเมตรๆ ละ 300 บ.

***ลิฟต์ 1 ตัว เจ้าภาพ 1 ล้านบาท***
มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
1/2 ซ.เทศบาล 23 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 085-123-9952 email: duangkaew.org@gmail.com

3. ปูนสาเร็จ ประมาณ 3,000 คิ วๆ ละ 2,000 บ.
4. หลังคาพียูโฟม 500 ตารางเมตรๆ ละ 500 บ.
5. ผนังมวลเบา 1,800 ตารางเมตรๆ ละ 500 บ.
6. เหล็กโครงสร้าง 7 ตันๆละ 30,000 บ.
7. ค่าถมดิ น 350,000 บาท

พื้นที่ใช้สอย รวมประมาณ 1,000 ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง 10 ล้านบาท

