ร่วมบุญเจ้ าภาพ
 งานส่ งเสริมการแพทย์ และสาธารณสุข
 รพ.สต.ปรังกาสี
 ห้ องน ้า......................บ.  ห้ องน ้าผู้พิการ ....................บ.
 ห้ องตรวจรักษา .......................บ.
 รพ.ด่านมะขามเตี ้ย
 ห้ องประชุม.....................บ.  ห้ องทันตกรรม .................บ.
 ห้ องกายภาพบาบัด .................บ.  ห้ องน ้า....................บ.
 เครื่ องเสียง ..............................บ
 รพ.วังเจ้ า
 ห้ องสามัญ.....................บ.  ห้ องพิเศษ......................บ.
 ห้ องน ้า ...............................บ.
 หอพระ.........................บ. พระพุทธเมตตา..................บ.
 รพ.สุโขทัย
 อาคารนิติเวช..................บ. ตู้เย็นเก็บศพ....................บ.
 รพ.สาโรง ห้ องตรวจรักษา ......................................บ.
 งานทานุบารุ งพระพุทธศาสนา ...........................บ.

ระบุ...........................................................
ออกใบเสร็จรั บเงินในนาม
ชื่อ........................................สกุล...............................................
ที่อยู่ ..........................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
เบอร์ โทรติดต่อ...........................................................................
อีเมล์.........................................................................................
the Raleigh community space-saving

ขอเรียนเชิญร่ วมทำนุบำรุงพระพุทธศำสนำ

วัชรธรรมสถาน สร้ างศาลา 84 ปี เจ้ าคุณเทพปัญญากวี 400,000 บาท
(ผู้ร่วมบุญ 100,000 บาท ติดชื่อเจ้ าภาพที่ศาลา)
ศาลาสร้างบารมี
250,000 บาท
พระประธาน (พระพุทธเมตตา)
200,000 บาท
อาสนะสงฆ์
100,000 บาท
ระบบไฟ
100,000 บาท
เครื่ องเสี ยง
100,000 บาท
บูรณะซ่อมแซม วัชรธรรมสถาน
500,000 บาท
วัดป่ าแก้ วบดินทร งบก่อสร้ าง 10-15 ลบ. (100,000 บาท ติดชื่อเจ้ าภาพ)
วัดป่ าแก้วของพระเจ้ าแผ่ นดินจัดสร้ างเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ตั้งอยู่ที่ บ้ านหนองกระบอก ต.นาแก้ ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
ที่ดิน
5,000,000 บาท
ห้องน้ า 8 ห้องๆ ละ 25,000
200,000 บาท
กุฏิ 4 หลังๆ ละ 150,000
600,000 บาท
โรงครัว/โรงอาหาร
2,500,000 บาท
ศาลาอเนกประสงค์
3,500,000 บาท
ปรับแต่งสถานที่ ทาถนน
1,000,000 บาท
ระบบไฟฟ้ าทั้งวัด
700,000 บาท
ระบบประปาในวัด
500,000 บาท
จัดอบรมปฏิบตั ิธรรมวัชรธรรมสถาน
1,000,000 บาท
จัดทาวิดีโอเผยแผ่พระธรรมเทศนา
200,000 บาท
จัดทาหนังสื อธรรมะแจกเป็ นธรรมทาน
300,000 บาท
โครงการส่ งเสริมการศึกษา
อาคารเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหินแหลม
1,500,000 บาท
อุปกรณ์การเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหินแหลม
300,000 บาท
ทุนการศึกษาเด็กนักเรี ยน
100,000 บาท
ทุนดูงานสาหรับคุณครู
100,000 บาท
โครงการสาธารณกุศล
ธนาคารเครื่ องมือแพทย์
500,000 บาท
MP3 บทสวดมนต์ให้คนไข้ติดเตียง
100,000 บาท
โรงทานรพ.ห้วยพลู
100,000 บาท

30 ปี มูลนิธิดวงแก้ ว

ขอเรียนเชิญร่วมจัดสร้าง
อาคารโรงพยาบาล
เพื่อพี่นอ้ งชาวชนบท
1. รพ.วังเจ้า จ.ตาก
2. รพ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
3. รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัย
4. รพ.ด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี
5. รพ.ปรังกาสี จ.กาญจนบุรี

มูลนิธดิ วงแก้วฯ ถือกำเนิดขึน้ ในปี 2531 โดยกลุ่มแพทย์
ศัลยกรรมตกแต่งทีไ่ ปออกหน่วยรักษำผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นชนบทห่ำงไกล
ทีข่ ำดโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรรักษำ เจ็บปว่ ย ทนทุกข์ทรมำนกับ
ควำมทุกข์ทำงกำย โดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ำรับกำร
บำบัดรักษำ ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วำมผิดปกติมำตัง้ แต่กำเนิด เช่น
ปำกแหว่ง เพดำนโหว่ ก้อนเนื้องอก ควำมพิกำรทีเ่ กิดจำกอุบตั เิ หตุ
ต่ำงๆ แผลเป็ นจำกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ทีส่ ำมำรถแก้ไขด้วย
ศัลยกรรมตกแต่งและสำมำรถรักษำผ่ำตัดได้ในโรงพยำบำลตำม
พืน้ ทีน่ นั ้ ๆ ในช่วงต้น กลุ่มศัลยแพทย์ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์
พร้อมกับคณะแพทย์มลู นิธิ หู คอ จมูก ชนบท ต่อมำเมื่อมีผปู้ ว่ ย

รพ.สต.ปรังกาสี งบก่ อสร้ าง 1.2 ลบ.
(100,000 บาท ขึน้ ไปติดชื่อเจ้ าภาพที่อาคาร)
เจ้ าภาพตามรายการ 1-3 ติดชื่อเจ้ าภาพให้ ที่หน้ าห้ อง
 ห้ องตรวจคัดกรองโรค
1. ห้ องตรวจรักษา 100,000 บ.*3 ห้ อง = 300,000 บาท
2. ห้ องน ้า 25,000 บ. * 4 ห้ อง
= 100,000 บาท
3. ห้ องน ้าผู้พิการ 35,000 บ. *1 ห้ อง
= 35,000 บาท
 อาคารตรวจรักษา ทาหลังคา
200,000 บาท
ปั จจุบนั ผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาไม่มีที่นงั่ คอยรับการตรวจ
รักษา หลังจากที่ได้ อาคารนี ้พี่น้องเราคงจะสะดวกสบายขึ ้นมากทีเดียว
นอกจากนี ้ด้ วยความอนุเคราะห์ของรพ.ทองผาภูมิ ยังจะได้ ส่งแพทย์
ทันตแพทย์มาช่วยดูแลผู้ป่วยทุกวันตอนเช้ าด้ วย

เข้ำรับกำรบำบัดรักษำมำกขึน้ จึงได้แยกออกมำดำเนินกำรในนำม
ของมูลนิธดิ วงแก้ว
ปจั จุบนั มูลนิธฯิ ดำเนินงำนกำรให้กำรส่งเสริม สนับสนุน
งำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข เช่น ให้ทุนกำรศึกษำแพทย์
พยำบำล สนับสนุนอำคำร และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ให้แก่
โรงพยำบำลต่ำงๆ ทีข่ ำดแคลนมำโดยตลอด
ซึง่ ในปี 2561 นี้จะครบวำระ 30 ปี ของมูลนิธฯิ เรำจึง
ดำเนินกำรจัดสร้ำงอำคำรให้โรงพยำบำลต่ำงๆ ทีข่ ำดแคลนใน
ชนบท 5 แห่ง ได้แก่
1. รพ.สต.ปรังกำสี จ.กำญจนบุรี
2. รพ.ด่ำนมะขำมเตีย้ จ.กำญจนบุรี
3. รพ.วังเจ้ำ จ.ตำก
4. รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัย และ
5. รพ.สำโรง จ.อุบลรำชธำนี

รพ.ด่ านมะขามเตีย้ งบก่ อสร้ าง 8-10 ลบ.
อาคาร 70 ปี พระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต เป็ นอาคารสองชัน้
ชัน้ ล่ างเป็ นห้ องตรวจทันตกรรม และห้ องกายภาพบาบัด
ชัน้ บนเป็ นห้ องประชุมของโรงพยาบาล พืน้ ที่รวม 900 ตรม.
(100,000 บาท ขึน้ ไปติดชื่อเจ้ าภาพที่อาคาร)
เจ้ าภาพตามรายการ 1-5 ติดชื่อเจ้ าภาพให้ ที่หน้ าห้ อง
1. ห้ องประชุม
1,900,000 บาท
2. ทันตกรรม
150,000 บ.*3 ห้ อง
= 450,000 บาท
3. ห้ องน ้า
30,000 บ. *7 ห้ อง
= 210,000 บาท
4. ห้ องกายภาพ
1,000,000 บาท
5. เครื่ องเสียง
100,000 บาท

อำคำร 70 ปี พระอำจำรย์บุญมี ธัมมรโต
30 ปี มูลนิธดิ วงแก้ว ในพระสังฆรำชูปถัมภ์
รพ.วังเจ้ำ จ.ตำก

รพ.วังเจ้า งบก่อสร้าง 12 ลบ.
อาคาร 70 ปี พระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต เป็ นอาคารผู้ป่วยใน
ประกอบด้ วย ผู้ป่วยชาย/หญิง อย่ างละ 15 เตียง
ห้ องพิเศษ 10 ห้ อง และห้ องนา้ 16 ห้ อง
(100,000 บาท ขึน้ ไปติดชื่อเจ้ าภาพที่อาคาร)
เจ้ าภาพตามรายการ 1-4 ติดชื่อเจ้ าภาพให้ ที่หน้ าห้ อง
1. ห้ องสามัญ 15 เตียง ชาย
1,000,000 บาท
2. ห้ องสามัญ 15 เตียง หญิง
1,000,000 บาท
3. ห้ องพิเศษ (พระ 1/ ช. 4/ญ. 5) ห้ องละ 200,000 บาท
4. ห้ องน ้า (25,000 บาท *16 ห้ อง)
400,000 บาท
หอพระพุทธเมตตา รพ.วังเจ้ า
650,000 บาท
หอพระขนาด 5*5 ม.
450,000 บาท
พระพุทธเมตตา (รวมฐาน)
200,000 บาท

รพ.สุโขทัย

งบก่ อสร้ าง 4,000,000 บาท

อาคารนิตเิ วช
ตู้เย็นเก็บศพขนาด 4 ศพ จานวน 1 ตู้

3,200,000 บาท
800,000 บาท

รพ.สาโรง จ.อุบลราชธานี งบก่ อสร้ าง 500,000 บาท
ห้ องตรวจรักษาโรค

500,000 บาท

มูลนิธิดวงแก้ ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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