เรียนเชิญร่วมบุญสร้างวัดป่ ากรรมฐาน
ณ เมืองจัง จ.น่ าน
วัด ป่ าแห่ง ใหม่ท่ีพ ระอาจารย์อคั รเดช
วัด บุ ญ ญาวาส รับ มอบที่ดิน จากคุ ณ อานนท์
มานันท์ จานวน 45 ไร่ ที่บ้านหาดผาขน เมือง
จัง อ.ภูเพียง จ.น่ าน 55000 เพื่อถวายกุศลให้
พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระภิกษุณีองค์แรก
ของพระพุทธศาสนา โดยให้ช่ือว่า -วัดป่ ามหา
วัน -(วัดที่พ ระนางบวชและบรรลุ ธ รรม ที่ภูฏ า
คาร วัดป่ ามหาวัน เมืองปั ฏนา Patna เมืองหลวงของรัฐพิหาร) โดยมูลนิธดิ วงแก้ว ในพระสังฆราชู ป
ถัมภ์ขอรับภาระพ่อแม่ครูอาจารย์ต ั ๋น มาช่วยดาเนินการสร้างเสนาสนะป่ าแห่ งนี้ในระยะแรกจนพระสงฆ์
สามารถอยูจ่ าพรรษาได้ต่อไป เริม่ ดาเนินการใน กรกฎาคม 2562 และพระสงฆ์จะเข้าพักในพฤศจิกายน
2562 นี้ครับ
ร่างค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้นในการก่อสร้างวัดป่ ามหาวัน จ.น่าน
1. ปรับแต่งพืน้ ที+่ ขุดบ่อ+ทาทางระบายน้า
2. ขุดบ่อบาดาล 200,000
3. ระบบปั ม้ น้าด้วยโซล่าเซล 120,000
4. ฐานแท็งก์น้า 150,000
5. ถังเก็บน้า 2000ลิตร4ใบ+ติดตัง้ 50,000
6. ห้องน้าฆราวาส 250,000 (ห้องละ45000บ.)
7. ศาลาอเนกประสงค์ 1,500,000
8. ห้องน้าพระสงฆ์+ทีล่ า้ งบาตร 200,000 (ห้องละ45000บ.)
9. กุฎพี ระ 5*5 ม. 250,000
10. กุฎพี ระ 5*5 ม. 250,000
11. โรงครัว 1,500,000

12. กุฎพี ระ 5*7 ม. 300,000
13. กุฎพี ระ 5*7 ม. 300,000
14. ศาลาใหญ่ 2,500,000
15. ระบบไฟฟ้ าโซล่าเซล-เดินสายภายในวัด 500,000
16. ระบบน้าประปาภายในวัด 150,000
17. ระบบกรองน้าสาหรับบริโภค 150,000
18. รัว้ วัด 500,000
19. ปลูกต้นไม้ภายในละทารัว้ วัด 60,000
20. หลังก่อสร้างทาถนนภายในวัด ลาดปูน/โรยหิน ทาร่องน้า 300,000
21. กุฏทิ า่ น อ.ตั ๋น/รับรองพระเถระ *800,000
22. พระประธาน * 500,000
23. พระยืนภาวนา 200,000
24. ศาลาแปดเหลีย่ ม 1,000,000
25. พระมหาปชาบดีโคตรมีเถรี 500,000
26. อาคารพักรวมฆราวาส หญิง * 1,000,000
27. อาคารพักรวมฆราวาส ชาย * 1,000,000
28. ประตูวดั 100,000
รวม 13,550,000
1. รับบริจาคผ่านทางมูลนิธดิ วงแก้วฯ
2. รับผ่านทางวัดบุญญาวาส
3. ผูม้ จี ติ ศรัทธา สามารถร่วมบุญได้ผ่านทัง้ สองทางเป็ นปั จจัย หรือ บริจาคเป็ นวัสดุอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นใน
การก่อสร้าง เช่น ให้เปล่า/ราคาพิเศษ หรือช่วยรับงานบางส่วนไปกระทาในขอบเขตของผังหลักทีว่ างไว้
โดยชอบหรือรับเป็ นเจ้าภาพตามรายการต่างๆข้างต้นโดยจะติดชื่อจารึกให้ทอ่ี าคารนัน้ ๆ
ทัง้ นี้เนื่องจากมีเวลาจากัดในการก่อสร้าง เพราะพระจะเข้าพักภาวนาในพฤศจิกายนนี้ เราจึง
ต้องรีบดาเนินการอย่างเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้ครับ

บริจาค หรือสนับสนุน กิจกรรมของมูลนิธดิ วงแก้วฯ
๑. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอิมพีเรียลเวิลด์สาโรง ชื่อบัญชี "มูลนิธดิ วง
แก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์" เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๘๒-๒-๒๙๒๘๗-๖
promptpay หมายเลข 089-892-8822
๒. เช็ค หรือธนาณัติ
สังจ่
่ าย "มูลนิธดิ วงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์" สังจ่
่ ายทีท่ าการไปรษณียส์ มุทรปราการ จ่าหน้า
ซองถึง
พล.ร.ต. นพ. ดร. ปิ โยรส ปรียานนท์ รน.
มูลนิธดิ วงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขมุ วิท
ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
เมือ่ ท่านโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อทีอ่ ยูข่ องท่าน หมายเลขโทรศัพท์ และ
วัตถุประสงค์ในการบริจาค ทางโทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔ หรือ E-mail duangkaew.org@gmail.com

