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29/14-15 บา้นหนิแหลม ต าบลทา่ขนุน อ าเภอทองผาภูม ิกาญจนบรุ ี71180 
 

     มูลนิธดิวงแกว้ ในพระสงัฆราชปูถมัภ ์จงึไดก้ราบถวายทีด่นิ จ านวน 40 ไร ่ณ บา้น
หนิแหลม ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบรุ ีแด่พ่อแม่ครอูาจารย ์หลวงตาพระมหา
บวั เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2554 กบัมอืของท่านเองขณะทีท่่านอยู่ในหอ้งปลอดเชือ้ และ
เพือ่ใหท้ีด่นิผืนนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิประโยชนต่์อพระพุทธศาสนาเป็นการวฒันาถาวรต่อไปใน
อนาคต มูลนิธดิวงแกว้ฯ จงึกราบขออนุญาตจดัสรา้งเสนาสนะนีใ้หเ้ป็นวดัป่ากรรมฐาน
เหมาะสมต่อการประพฤตปิฏบิตัขิองพระสงฆแ์ละพุทธบรษิทัเพือ่เป็นอนุสรณ ์ตอบแทน
พระคณุขององคพ่์อแม่ครอูาจารยห์ลวงตาพระมหาบวั และถวายเป็นพระราชกศุลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เฉลมิพระเกยีรตใินวโรกาสทีพ่ระองคท์รงมพีระชนมายคุรบ 

84 พรรษา ในวนัที ่5 ธนัวาคม 2554 และเพือ่คงไวซ้ ึง่แนวทางทีพ่่อแม่ครอูาจารยไ์ดว้าง
ไว ้เป็นการเคารพ เทดิทนูและระลกึถงึองคท่์านอกีดว้ย โดยใชง้บประมาณ 20 ลา้นบาท  
2555 เร ิม่กอ่สรา้ง+กราบอาราธนาพระป่ากรรมฐานไปจ าพรรษา 

2556 วางศลิาฤกษ ์สรา้งพพิธิภณัฑอ์งคห์ลวงตา ขอจดทะเบยีนเป็นวดั 

2556 วนัที ่๑๒ พฤษภาคม ท าพธิมีอบถวายแด่คณะสงฆ ์

2558-60 เร ิม่สรา้งพระบรมธาตุเจดยี ์ญาณสงัวรานุสรณ ์

2559 วนัที ่๒๑ ตลุาคม ไดร้บัประกาศเป็นวดัในพระพุทธศาสนา (ธ) 
2560  วนัที ่ ๑๒  พฤษภาคม สรา้งพระธาตบุวัแกว้ บนยอดเขาบวัแกว้ 

2560 วนัที ่ ๒๓ ตุลาคม พธิสีมโภชนพ์ระบรมธาตเุจดยีฯ์ 

 
รา่งก าหนดการพธิผูีกพทัธสมีาฝังลูกนิมติ-ฉลองสมโภชพระอโุบสถ 

วดัป่าบวัแกว้ญาณสมัปันนุสรณ ์( 8-10 พ.ค.64 ) 
วนัศุกร ์ที ่8 พฤษภาคม 2564  
เวลา 08.00 น. ถวายภตัตาหารเชา้แด่พระสงฆ ์
       10.00 น.พระสงฆ ์... รูป ประกอบพธิสีวดถอนตจิวิราวปิปวาสสมีา 
                      และสวดถอนสมานสงัวาสสมีา 
       18.00 น. ประกอบพธิบีวชเนกขมัมะปฏบิตัธิรรมถอืศลี 8 
       19.00 น. ท าวตัรเย็น ต่อดว้ย ฟังพระธรรมเทศนา อบรมจติตภาวนา 
วนัเสาร ์ที ่9 พฤษภาคม 2564 
เวลา 08.00 น. ถวายภตัตาหารเชา้แด่พระสงฆ ์
        10.00 น. เร ิม่ประกอบพธิผูีกพทัธสมีา ตดัหวายลูกนิมติ 
        19.00 น. ท าวตัรเย็น  เจรญิพระพุทธมนต ์สมโภชอโุบสถ 
        ต่อดว้ย ฟังพระธรรมเทศนา อบรมจติตภาวนา 
วนัอาทติย ์ที ่10 พฤษภาคม 2564 
เวลา 08.00 น. ถวายภตัตาหารเชา้แด่พระสงฆ ์
        10.00 น. ประกอบพธิบีรรพชาอุปสมบท ฉลองอโุบสถ  
        18.00 น. พธิลีาสขิาบทแปดส าหรบัผูป้ฏบิตัธิรรมบวชเนกขมัมะ 
       19.00 น. ท าวตัรเย็น ต่อดว้ย ฟังพระธรรมเทศนา อบรมจติตภาวนา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 

ขอเชิญร่วมบญุ  

ปิดทองฝังลูกนมิิต ผูกพัทธสีมา 

บูรณะเสนาสนะ 

วัดป่าบัวแกว้ ญาณสมัปันนุสรณ ์

วดัทีพ่วกเราลกูศษิยข์อง 

องคห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน 

วดัปา่บา้นตาด สรา้งถวายเปน็อนสุรณใ์ห ้

พอ่แมค่รอูาจารย ์ตอบแทนพระคณุทีท่า่น

เมตตาสัง่สอนอบรมพวกเรามา 

อยา่งไมเ่หน็แกเ่หนด็เหนื่อย 

ในวาระทีไ่ดร้บัพระราชทานวสิงุคามสมีา  

โดยจะไดป้รบัปรงุเสนาสนะรองรบัพธิจีดั

บรรพชาอปุสมบทภกิษ ุสามเณร เพือ่สบืตอ่

พระบวรพทุธศาสนา รกัษาพระธรรมวนิยั  

ใหย้ัง่ยนืสถติสถาพรตราบนานเทา่นาน 

 

 

ขอเชิญร่วมบญุ  
การปรบัปรงุเสนาสนะ 

งบประมาณเบือ้งตน้ประมาณ 8 ลา้นบาท  

เรยีนเชญิรว่มบญุผา่นทาง 

1) มูลนิธิดวงแก้วฯ  

2) วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ 

      ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบุญทั้ง 2 ช่องทางเป็นปัจจัย หรือ 

บริจาคเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการก่อสร้าง เช่น ให้เปล่า ราคา

พิเศษ หรือช่วยรับงานบางส่วนไปกระท าในขอบเขตของผังหลักที่วาง

ไว้ โดยชอบ หรือรับเป็นเจ้าภาพตามรายการต่างๆ 

 

    บรจิาค หรอืสนบัสนนุ กจิกรรมของมลูนธิดิวงแกว้ 

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี 

“มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์” เลขที่บัญชี 082-229-2876 

2. โอนเงินผ่าน prompt pay หมายเลข   089-892-8822 ชื่อ

บัญชี วัชรธรรม  

3. เช็ค หรือ ธนาณัติ สั่งจ่าย “มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์”  

/ 1 2 ซอยเทศบาล 22 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ า จ.สมุทรปราการ 10270  

4. ผู้ร่วมบุญตั้งแต ่5,000 บาทขึ้นไป มีของที่ระลึกมอบให ้

5. ผู้ร่วมบุญตั้งแต1่00,000 บาทจะจาริกชื่อเป็นอนสุรณ ์

6. เจ้าภาพแผ่นแกรนติรตันมาลา,ศาลา,กุฎี มีจารึกชื่อให ้

     เม่ือท่านโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมช่ือที่อยู่

ของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ และวัตถุประสงค์ในการบริจาคทาง 

โทรสาร 02-049-7184 หรือ E-mail : duangkaew.org@gmail.com 

 

 
     

มูลนธิดิวงแกว้ ในพระสงัฆราชปูถัมภ์ 

     1/2 ซ.เทศบาล 22 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

     โทรสาร 02-049-7184 หรือที ่duangkaew.org@gmail.com 
 

 



 

 

 

 

1. ขยายศาลาพระอุโบสถโดยรอบท ัง้ 4 ทศิ  

       1,500,000 บ. 

   (ตารางเมตรละ 6,000 บ.) 

 
 

2. ท าก าแพงแกว้พรอ้มซุม้เสมารอบพระอุโบสถ 

  2.1 เสมา 32 ใบๆ ละ 10,000 บ. 

  2.2 แกรนติสลกัพระคาถารตันมาลา 

         (ภาษาบาล)ี 108 บทๆ ละ      2,000 บ.              

  2.3 แกรนติสลกัค าแปลรตันมาลา  

        (ภาษาไทย)108 บทๆ ละ       2,000 บ.                                           

  2.4 แผน่หนิศลิาแลง  60,000 บาท 

 

 
    

    

    

 

 

  
ขอเชิญร่วมบญุ  

 

3. ผกูพทัธสมีา ฝงัลกูนมิติ ระหวา่ง 8-10  พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

   3.1 ลูกนมิติเอกลูกละ 500,000 บ. จ านวน 1 ลกู    

       พรอ้มดาบทอง 

   3.2 ลูกนมิติรองลูกละ 200,000 บ. จ านวน 8 ลกู   

        พรอ้มดาบ 

   3.3 ลูกนมิติครอบครวัลูกละ 10,000 บ. จ านวน 108 ลกู 

   3.4 ดาบตดัหวายทอง ขนาด 19 นิว้ ราคา 10,000 บ. 

   3.5 ดาบตดัหวาย ขนาด 19 นิว้ ราคา 5,000 บ. 

   3.6 มดีตดัหวายขนาด 9 นิว้ ราคา 2,000 บ. 

   3.7 มดีตดัหวายขนาด 7 นิว้ ราคา 1,000 บ. 

(สง่ชือ่เจา้ภาพสลกัทีม่ดี/ ฝักดาบ กอ่น 31 ม.ค. 64) 

4. ศาลาบ าเพ็ญกศุล )เตรยีมบวช  ( 1,000,000 บ. 

              เจา้ภาพ 4 ทา่นๆ ละ 250,000 บ. 

5. ศาลาพกัพระนวกะ     1,000,000 บ. 

         เจา้ภาพ 4 ทา่นๆ ละ 250,000 บ. 

 

  6. กฏุริบัรองพระเถระ 1หลงั 350,000 บ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ท าถนนภายในวดั  1,000,000 บ. 

       เจา้ภาพตรม. ละ 450 บ. 

      เจา้ภาพหนิท าถนน 200,000 บ.  

8. ราดยางถนนเขา้วดั 1,200,000 บ. 

        เจา้ภาพตรม. ละ 450 บ. 

       เจา้ภาพหนิ    300,000 บ.  

9. บูรณะพพิธิภณัฑอ์งคห์ลวงตา 300,000 บ. 

    บูรณะกฏุวิหิารท ัง้หมดภายในวดั 300,000 บ. 

   บูรณะแตง่สอีงคพ์ระบรมธาตเุจดยี ์

    ญาณสงัวรานุสรณ ์ 300,000 บ. 

     ซอ่มชา้งทรงทา่นเจา้พระคณุสมเด็จ ฯ200,000 บ. 

10. เรยีนเชญิรว่มบรรพชาอุปสมบท,บวชเนกขมัมะ 

     ฉลองพระอุโบสถโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

 

 

 

WWW.duangkaew.org  FB:  https://www.facebook.com/Duangkaewfoundation/  บญัชีออมทรัพย ์ธนาคารทหารไทย ช่ือบญัชี “มูลนิธิดวงแกว้ ในพระสังฆราชูปถมัภ”์ เลขท่ีบญัชี 082-229-2876  โทร. 0851239952, 0818755588 

http://www.duangkaew.org/
https://www.facebook.com/Duangkaewfoundation/



