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the Raleigh community space-saving  

ขอเรยีนเชิญรว่มจดัสรา้ง

อาคารโรงพยาบาล 

เพื่อพี่นอ้งชาวชนบท 

 

1. รพ.วงัเจา้ จ.ตาก 

2. รพ.ส าโรง จ.อุบลราชธานี 

3. รพ.สโุขทยั จ.สโุขทยั 

4. รพ.ด่านมะขามเตี้ย  

    จ.กาญจนบุรี 

5. รพ.ปรงักาส ีจ.กาญจนบุรี 

 

ขอเรียนเชิญร่วมท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ 
วัชรธรรมสถาน สร้างศาลา 84 ปี เจ้าคุณเทพปัญญากวี  400,000 บาท 
(ผู้ร่วมบุญ 100,000 บาท ติดช่ือเจ้าภาพที่ศาลา) 
     ศาลาสร้างบารม ี    250,000 บาท 
     พระประธาน (พระพุทธเมตตา)   200,000 บาท 
     อาสนะสงฆ ์      100,000 บาท 
     ระบบไฟ       100,000 บาท 
     เคร่ืองเสียง      100,000 บาท 
     บูรณะซ่อมแซม วชัรธรรมสถาน  500,000 บาท 
วดัป่าแก้วบดนิทร  งบก่อสร้าง  10-15 ลบ. (100,000 บาท ติดช่ือเจ้าภาพ) 
     วัดป่าแก้วของพระเจ้าแผ่นดนิจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดนิทรเทพยวรางกูร   
ต้ังอยู่ท่ี บ้านหนองกระบอก ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร        
     ท่ีดิน                    5,000,000 บาท 
     หอ้งน ้า 8 หอ้งๆ ละ  25,000       200,000 บาท  
     กุฏิ 4 หลงัๆ ละ 150,000      600,000 บาท 
     โรงครัว/โรงอาหาร               2,500,000 บาท 
      ศาลาอเนกประสงค ์              3,500,000 บาท 
      ปรับแต่งสถานท่ี ท าถนน                1,000,000 บาท 
      ระบบไฟฟ้าทั้งวดั      700,000 บาท 
      ระบบประปาในวดั      500,000 บาท 
จดัอบรมปฏิบติัธรรมวชัรธรรมสถาน               1,000,000 บาท 
จดัท าวดีิโอเผยแผพ่ระธรรมเทศนา     200,000 บาท 
จดัท าหนงัสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน   300,000 บาท 
โครงการส่งเสริมการศึกษา 
อาคารเรียนโรงเรียนบา้นหินแหลม               1,500,000 บาท 
อุปกรณ์การเรียนโรงเรียนบา้นหินแหลม  300,000 บาท 
ทุนการศึกษาเดก็นกัเรียน   100,000 บาท 
ทุนดูงานส าหรับคุณครู    100,000 บาท 
โครงการสาธารณกุศล 
ธนาคารเคร่ืองมือแพทย ์   500,000 บาท 
MP3 บทสวดมนตใ์ห้คนไขติ้ดเตียง  100,000 บาท 
โรงทานรพ.หว้ยพลู    100,000 บาท 

30 ปี มูลนิธิดวงแก้ว 



 
 
 
 
 
รพ.วงัเจ้า  งบก่อสร้าง 12 ลบ. 
อาคาร 70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต เป็นอาคารผู้ป่วยใน 
ประกอบด้วย ผู้ป่วยชาย/หญิง อย่างละ 15 เตียง  
ห้องพิเศษ 10 ห้อง และห้องน า้ 16 ห้อง 
(100,000 บาท ขึน้ไปติดชื่อเจ้าภาพที่อาคาร)      
   เจ้าภาพตามรายการ 1-4 ติดช่ือเจ้าภาพให้ที่หน้าห้อง 
1. ห้องสามญั 15 เตียง ชาย                          1,000,000 บาท 
2. ห้องสามญั 15 เตียง หญิง                         1,000,000 บาท   
3. ห้องพิเศษ  (พระ 1/ ช. 4/ญ. 5) ห้องละ        200,000 บาท 

  4. ห้องน า้      (25,000 บาท *16 ห้อง)              400,000 บาท 
หอพระพุทธเมตตา รพ.วังเจ้า                 650,000 บาท 

หอพระขนาด 5*5 ม.                                450,000 บาท 
พระพทุธเมตตา (รวมฐาน)                             200,000 บาท 
 

รพ.สุโขทัย     งบก่อสร้าง   4,000,000  บาท   
 อาคารนิตเิวช                               3,200,000  บาท   
  ตู้ เย็นเก็บศพขนาด 4 ศพ  จ านวน 1 ตู้              800,000  บาท   
 

รพ.ส าโรง จ.อุบลราชธานี งบก่อสร้าง  500,000 บาท 
 ห้องตรวจรักษาโรค                  500,000  บาท 
 

 มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถมัภ์  
1/2 ซอย 23 ถ.สขุมุวิท ต.ปากน า้ อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10270  
www.duangkaew.org      e-mail: duangkaew.org@gmail.com  
https://www.facebook.com/Duangkaewfoundation/  
ติดตอ่โทร. 085-123-9952 / 081-875-5588  Fax 02-049-7184 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ที่ ธ.ทหารไทย  สาขาอิมพีเรียลส าโรง  

บัญชี "มูลนิธิดวงแก้ว” เลขที่  082-2-29287-6  
(สามารถน าใบเสร็จรับเงนิไปลดหย่อนภาษีได้)  

รพ.สต.ปรังกาสี  งบก่อสร้าง 1.2 ลบ. 
  (100,000 บาท ขึน้ไปตดิชื่อเจ้าภาพที่อาคาร)      
   เจ้าภาพตามรายการ 1-3 ติดช่ือเจ้าภาพให้ที่หน้าห้อง 
 ห้องตรวจคดักรองโรค 
   1. ห้องตรวจรักษา 100,000 บ.*3  ห้อง    = 300,000 บาท   
     2. ห้องน า้  25,000 บ. * 4  ห้อง                = 100,000 บาท 
    3. ห้องน า้ผู้พิการ 35,000 บ. *1 ห้อง         =  35,000 บาท 
 อาคารตรวจรักษา ท าหลงัคา                         200,000 บาท 
 ปัจจบุนัผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาไม่มีท่ีนัง่คอยรับการตรวจ
รักษา หลงัจากท่ีได้อาคารนีพ่ี้น้องเราคงจะสะดวกสบายขึน้มากทีเดียว 
นอกจากนีด้้วยความอนเุคราะห์ของรพ.ทองผาภมูิ ยงัจะได้ส่งแพทย์ 
ทนัตแพทย์มาช่วยดแูลผู้ ป่วยทกุวนัตอนเช้าด้วย  
 
 
 
 
 

รพ.ด่านมะขามเตีย้  งบก่อสร้าง 8-10 ลบ. 
อาคาร 70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต เป็นอาคารสองชัน้ 
ชัน้ล่างเป็นห้องตรวจทนัตกรรม และห้องกายภาพบ าบัด  
ชัน้บนเป็นห้องประชุมของโรงพยาบาล พืน้ที่รวม 900 ตรม. 
   (100,000 บาท ขึน้ไปติดช่ือเจ้าภาพที่อาคาร)      
   เจ้าภาพตามรายการ 1-5 ติดช่ือเจ้าภาพให้ที่หน้าห้อง 
1.  ห้องประชมุ                   1,900,000 บาท 
2.  ทนัตกรรม    150,000 บ.*3 ห้อง          =    450,000 บาท
3.  ห้องน า้      30,000 บ. *7 ห้อง         =    210,000 บาท 
4.  ห้องกายภาพ        1,000,000 บาท
5.  เคร่ืองเสยีง        100,000 บาท 

 มลูนิธดิวงแกว้ฯ ถอืก ำเนิดขึน้ในปี 2531 โดยกลุ่มแพทย์

ศลัยกรรมตกแต่งทีไ่ปออกหน่วยรกัษำผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นชนบทหำ่งไกล

ทีข่ำดโอกำสในกำรเขำ้ถงึกำรรกัษำ เจบ็ปว่ย ทนทุกขท์รมำนกบั

ควำมทุกขท์ำงกำย  โดยไม่คดิค่ำใชจ้่ำยใดๆ ผูป้ว่ยทีเ่ขำ้รบักำร

บ ำบดัรกัษำ ไดแ้ก่ ผูป้ว่ยทีม่คีวำมผดิปกตมิำตัง้แต่ก ำเนิด เช่น 

ปำกแหว่ง เพดำนโหว่ กอ้นเน้ืองอก ควำมพกิำรทีเ่กดิจำกอุบตัเิหตุ

ต่ำงๆ แผลเป็นจำกไฟไหม ้น ้ำรอ้นลวก ทีส่ำมำรถแกไ้ขดว้ย

ศลัยกรรมตกแต่งและสำมำรถรกัษำผ่ำตดัไดใ้นโรงพยำบำลตำม

พืน้ทีน่ัน้ๆ ในชว่งตน้ กลุ่มศลัยแพทยไ์ดร้่วมออกหน่วยแพทย ์

พรอ้มกบัคณะแพทยม์ลูนิธ ิห ูคอ จมกู ชนบท ต่อมำเมื่อมผีูป้ว่ย

เขำ้รบักำรบ ำบดัรกัษำมำกขึน้ จงึไดแ้ยกออกมำด ำเนินกำรในนำม

ของมลูนิธดิวงแกว้ 

 ปจัจบุนัมลูนิธฯิ ด ำเนินงำนกำรใหก้ำรสง่เสรมิ สนบัสนุน

งำนดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสขุ เช่น ใหทุ้นกำรศกึษำแพทย ์

พยำบำล สนบัสนุนอำคำร และอุปกรณ์ทำงกำรแพทยใ์หแ้ก่

โรงพยำบำลต่ำงๆ ทีข่ำดแคลนมำโดยตลอด 

 ซึง่ในปี 2561 นี้จะครบวำระ 30 ปี ของมลูนธิฯิ เรำจงึ

ด ำเนินกำรจดัสรำ้งอำคำรใหโ้รงพยำบำลต่ำงๆ ทีข่ำดแคลนใน

ชนบท 5 แห่ง ไดแ้ก่  

 1. รพ.สต.ปรงักำส ีจ.กำญจนบุร ี  

 2. รพ.ด่ำนมะขำมเตีย้ จ.กำญจนบุร ี  

 3. รพ.วงัเจำ้ จ.ตำก   

 4. รพ.สโุขทยั จ.สโุขทยั และ     

 5. รพ.ส ำโรง จ.อุบลรำชธำนี  

 

อำคำร 70 ปี พระอำจำรย์บุญม ีธมัมรโต 
30 ปี มลูนธิดิวงแกว้ ในพระสงัฆรำชปูถมัภ์ 

รพ.วงัเจำ้ จ.ตำก 

mailto:duangkaew.org@gmail.com
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