พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้ างอาคาร
“๗๒ ปี พระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต”
ณ รพ.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เนื่องจาก รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี กราบขอความกรุณา พ่อ แม่ครูอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต ว่าในปั จจุบนั แผนก
กายภาพบาบัดและแพทย์แผนไทย ไม่มีอาคารปฏิบตั ิงานเป็ นของตนเอง ต้ องอาศัยใช้ พืน้ ที่ของแผนกอื่น ทางรพ.ได้
พยายามขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ แล้ ว แต่ไม่ได้ รับการตอบกลับเลย
พ่ อ แม่ ค รู อ าจารย์ บุ ญ มี ธั ม มรโต วั ด ป่ าศรั ท ธาถวาย จึ ง พิ จ ารณารั บ ว่ า จะสร้ างอาคารนี ใ้ ห้ เพื่ อ เป็ น
สาธารณประโยชน์สาหรับประชาชนในพื ้นที่จะได้ มีโอกาสได้ รับบริ การที่ดียิ่งขึ ้น แพทย์พยาบาลและเจ้ าหน้ าที่ ก็จะได้ รับ
ความสะดวกสบายในการทางานมากขึน้ ด้ วย มูลนิธิดวงแก้ ว ในนามของลูกศิษย์จึงขอโอกาสรับผิด ชอบการก่อสร้ าง
ถวายพ่อแม่ครู อาจารย์ในวาระอายุวฒ
ั นะมงคลครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยใช้ ชื่ออาคาร “๗๒ ปี
พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต” อาคารนี ้จะเป็ นอาคาร ๒ ชันสร้
้ างขึ ้นใหม่ สาหรับแผนกกายภาพบาบัดและแพทย์แผนไทย
พื ้นที่ใช้ สอยรวมประมาณ 450 ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้ าง 6 ล้ านบาท
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๑.๐๐ น. - พิธีบวงสรวงเทพเทวดาอารักษ์
๑๒.๐๐ น. – แขกผู้มีเกียรติถึงบริเวณงาน - ลงทะเบียนพระภิกษุสงฆ์และแขกผู้มาร่วมงาน
๑๒.๓๙ น. - พล.ร.ต.หญิง สพฤดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล, อาราธนาพระปริตร
- คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และชัยมงคลคาถา(พระเถระ30รูป มีพระอาจารย์คาสด52พรรษาเป็ นประธาน)
๑๓.๑๙ น. -พ่อแม่ครูอาจารย์บญ
ุ มี เป็ นประธานเททองหล่อ
พระพุทธรูป“พระปิ ยพุทธบรมไตรโลกนาถ-พระพุทธเจ้ าที่เป็ นที่รักและเป็ นที่พงึ่ ของสามโลก”
-ต่อจากนัน้ - พ่อแม่ครูอาจารย์บญ
ุ มี เมตตาเจิมแผ่นป้ายศิลาฤกษ์ และวางศิลาฤกษ์ “อาคาร ๗๒ ปี พระอาจารย์บญ
ุ มี
ธัมมรโต”
๑๔.๑๙ น. -ร่วมกันทอดผ้ าป่ าร่วมสร้ าง
“อาคาร ๗๒ ปี พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต”
๑๔.๓๙ น. เสร็จแล้ วร่วมกันกราบถวายปัจจัยไทยธรรม
- พ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโตกล่าวสัมโมทนียกถา และให้ พร
๑๖.๐๐ น. เสร็จพิธี
รายนามพระเถระร่ วมพิธี
1 พระอาจารย์คาสด วัดป่ าบ้ านเพิ่ม
3 พระอาจารย์สมหมาย วัดป่ าสันติกาวาส
5 พระอาจารย์เสวย

2 พระอาจารย์บญ
ุ ทัน วัดเขาเจริญธรรม
4 พระอาจารย์จิรวัฒน์ วัดป่ าไชยชุมพล
6 พระอาจารย์สนิท

7 พระอาจารย์จี
9 พระอาจารย์สากล
11 พระอาจารย์พยนต์
13 พระอาจารย์อ้วน
15 พระอาจารย์สว่าง
17 พระอาจารย์ทวีป วัดป่ าปางมะนาว
19 พระอาจารย์คาแดง
21 พระอาจารย์ธีระศักดิ์
23 พระอาจารย์ปิ๋ว สานักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู
25 พระอาจารย์ไม
27 พระอาจารย์เขียว วัดป่ าหนองนกเขียน
29 พระครูสทุ ธิปัญญาวัฒน์

8 พระอาจารย์บญ
ุ ลัน่ วัดถ ้าอินทนิล
10 พระอาจารย์เฉลิม วัดป่ าภูแปก
12 พระอาจารย์มานะ
14 พระอาจารย์หมุน
16 พระอาจารย์ไพริน
18 พระอาจารย์พิมพา วัดป่ าดงคล้ อ
20 พระอาจารย์สามดง วัดอรัญพรหมาราม
22 พระอาจารย์น้อย วัดป่ าท่าน ้า
24 พระอาจารย์บญ
ุ คุ้ม
26 พระอาจารย์เขียว วัดป่ าถ ้าจุนโท
28 หลวงตาศิริ วัดถ ้าผาแดงผานิมิต
30 พระอาจารย์สงบ วัดป่ าสุขใจ

