พระพุทธเจ้าที่ทรงเป็ นที่รักและที่พ่ งึ ของสามโลก

มูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์
ขอเรียนเชิญร่วมสร้างอาคาร
“๗๒ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต”
รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ผู้ร่วมบุญตั้งแต่ 3,000 บาทขึน้ ไป
มีของที่ระลึกมอบให้
และตั้งแต่ 100,000 บาท
จาริกชื่อเป็นอนุสรณ์ในอาคารหลังนี้
ร่วมปัจจัยสร้างอาคารได้ที่
ธ.ทหารไทย เลขที่ 082-229287-6
ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงแก้ว
ติดตามความคืบหน้าโครงการที่
https://www.facebook.com/groups/
AJ.BUNMEE/

การก่อสร้างอาคาร “๗๒ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต”
งบประมาณเบื้องต้นประมาณ 6 ล้านบาท
ร่วมสมทบทุนบริจาคผ่านทาง
1) มูลนิธิดวงแก้วฯ
2) วัดถ้ำเต่ำ และ
3) รพ.หนองวัวซอ
ผู้มีจิตศรัทธำ สำมำรถร่วมบุญทัง 3 ช่องทำงเป็นปัจจัย
หรือ บริจำคเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จ้ำเป็นในกำรก่อสร้ำง เช่น ให้
เปล่ ำ /รำคำพิ เ ศษ หรื อ ช่ ว ยรั บ งำนบำงส่ ว นไปกระท้ ำ ใน
ขอบเขตของผังหลักที่วำงไว้โดยชอบ หรือรับเป็นเจ้ำภำพตำม
รำยกำรต่ำงๆ
บริจำค หรือสนับสนุน กิจกรรมของมูลนิธิดวงแก้วฯ
1. โอนเงิ น เข้ ำ บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ ธนำคำรทหำรไทย
ชื่ อ บั ญ ชี " มู ล นิ ธิ ด ว ง แ ก้ ว ใ น พ ร ะ สั ง ฆ ร ำ ชู ป ถั ม ภ์ "
เลขที่บัญชี 082-229287-6
2. โอนเงินผ่ำน prompt pay หมำยเลข 089-892-8822
ชื่อบัญชี วัชรธรรม
3. เช็ ค หรื อ ธนำณั ติ สั่ ง จ่ ำ ย "มู ล นิ ธิ ด วงแก้ ว ในพระ
สั ง ฆรำชู ป ถั ม ภ์ " สั่ ง จ่ ำ ยที่ ท้ ำ กำรไปรษณี ย์ ส มุ ท รปรำกำร
จ่ำหน้ำซองถึง พล.ร.ต. นพ. ดร. ปิโยรส ปรียำนนท์ รน.
มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ 1/2 ซอยเทศบำล 23
ถ.สุขุมวิท ต.ปำกน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270
เมื่ อ ท่ ำ นโอนเงิ น แล้ ว โปรดส่ ง หลั ก ฐำนกำรโอนเงิ น
พร้อมชื่อที่อยู่ของท่ำน หมำยเลขโทรศัพท์ และวัตถุประสงค์
ในกำรบริ จ ำคทำง โทรสำร 0-2049-7184 หรื อ E-mail :
duangkaew.org@gmail.com

มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
1/2 ซ.เทศบาล 23 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้า
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรสาร 02-049-7184 email duangkaew.org@gmail.com

โครงการก่อสร้างอาคาร
โ
“๗๒ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต”
รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ฝฝ

รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี กราบขอความกรุณา
พ่อแม่ครูอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ว่า ในปัจจุบัน แผนก
กายภาพบ าบั ด และแพทย์ แ ผนไทย ไม่ มี อ าคาร
ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง ต้องอาศัยใช้พื้นที่ของแผนก
อื่ น ทางรพ.ได้ พ ยายามขอความอนุ เ คราะห์ จ าก
หน่วยงานต่างๆ แล้วแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ
พ่อแม่ครูอาจารย์จึงพิจารณารับว่าจะสร้างอาคาร
นี้ให้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อคนในพื้นที่ จะได้มี
โอกาสได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่
ก็จะได้รับความสะดวกสบายในการทางานมากขึ้นด้วย
มู ล นิ ธิ ด วงแก้ ว ในนามของลู ก ศิ ษ ย์ จึ ง ขอโอกาส
รับผิดชอบการก่อสร้างถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ ในวาระ
อายุวัฒนมงคลครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยใช้ชื่ออาคาร “๗๒ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต” เป็น
อาคาร ๒ ชั้นสาหรับแผนกกายภาพบาบัดและแพทย์
แผนไทย

อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบาบัด “72 ปี พระอาจาร์บุญมี ธัมมรโต” รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
รายละเอียดลักษณะอาคาร

รายละเอียดลักษณะอาคาร

ชั้น 1 แผนกกายภาพบาบัด

ชั้น 2 แผนกแพทย์แผนไทย

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย
1. ห้องรักษาพิเศษ 1 ห้องละ 200,000 บ.

“พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ”
พระประธานประจาอาคาร
เจ้าภาพ 150,000 บาท

2. ห้องรักษาพิเศษ 2 ห้องละ 100,000 บ.
3. ห้องรักษาพิเศษ 3 ห้องละ 100,000 บ.
4. ห้องโถงรวมแผนกแพทย์แผนไทย
5 เจ้าภาพๆ ละ 300,000 บ.
5. ห้องอบสมุนไพรชาย ห้องละ 200,000 บ.
6. ห้องอบสมุนไพรหญิง ห้องละ 200,000 บ.
1. ห้องทางานเจ้าหน้าที่ ห้องละ 200,000 บ.
2. ห้องรักษาพิเศษ 1 ห้องละ 200,000 บ.
3. ห้องรักษาพิเศษ 2 ห้องละ 200,000 บ.
4. ห้องโถงรวมแผนกกายภาพบาบัด
5 เจ้าภาพๆ ละ 300,000 บ.
5. ห้องน้าผู้พิการ ห้องละ 50,000 บ.
6. ห้องน้า 2 ห้องๆ ละ 35,000 บ.

7. ห้องน้า 2 ห้องๆ ละ 25,000 บ.

รายละเอียดการก่อสร้างอาคาร
1. กระเบืองปูพืน 450 ตำรำงเมตร ๆ ละ 1000 บ.
2. แผ่นพืนส้ำเร็จ 450 ตำรำงเมตรๆ ละ 200 บ.
3. ปูนส้ำเร็จ ประมำณ 1,000 คิวๆ ละ 2,000 บ.
4. หลังคำพียูโฟม 500 ตำรำงเมตรๆ ละ 500 บ.
5. ผนังมวลเบำ 800 ตำรำงเมตรๆ ละ 500 บ.
6. ตู้อบสมุนไพร 2 ตู้ๆ ละ 50,000 บ.
7. ปูนฉำบถุงละ 125 บ.
8. ทรำย คิวละ 700 บ.
9. หิน คิวละ 700 บ.
10. เหล็กโครงสร้ำง ตันละ 15,000 บ.

พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 450 ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง 6 ล้านบาท

