
        พระพุทธเวชศาสดา  

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ชื่อผู้จอง ............................................................................................................................................... 
ที่อยู่ .............................................................................................................................................................. 
E-mail ……………………………………………….....……....…………    โทร...................................................... 

ที่ รายการวัตถุมงคล สร้าง ราคาจอง จ านวน รวมเงิน 
1.พระพุทธเวชศาสดา เนื้อทองเหลือง 

1.1 หน้าตักกว้าง  12 นิ้ว  (ปิดทองค า) ตามส่ังจอง 25,000 ปิดการจองและส่ังซื้อ 

1.2 หน้าตักกว้าง  9  นิ้ว  (ปิดทองค า) 30 16,000 ปิดการจองและส่ังซื้อ 
1.3 หน้าตักกว้าง  9  นิ้ว  (รมด ามันปู) 69 12,000   

1.4 หน้าตักกว้าง  3  นิ้ว  (รมด ามันปู) 300 1,000   
2.พระกริ่งพระพุทธเวชศาสดา ขนาด 3.5 เซนติเมตร 

2.1 เนื้อทองค า (ทองค าประมาณ 2 บาท) ตามส่ังจอง 99,999 ปิดการจองและส่ังซื้อ 
2.2 เนื้อนวโลหะ 500 700   

3.พระเหรียญพระพุทธเวชศาสดา ขนาด 4 เซนติเมตร 
3.1 เนื้อเงิน 200 1,500   
3.2 เนื้อนวโลหะ 1,500 500   
3.3 เนื้อทองแดง 3,000 200   

รวม   

 ช่องทางการช าระเงิน 
1.ช าระเงินที่คณะแพทยศาสตร์ : งานคลังและพัสด ุชั้น 2 อาคารคุณากร 
2.ช าระเงินผ่านธนาคาร: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสติ 
   ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บญัชี  091-016526-5 
         ช่องทางการส่งหลักฐานการโอนเงินและใบสั่งจอง  
1. E-mail : med.planning9@gmail.com    2. Fax : 02-926-9668 (เวลาราชการ) 
3. Line ID : medtu.plan    4. Facebook : พระพุทธเวชศาสดา คณะแพทยศาสตร ์มธ. 
5. งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99/209 หมู ่18 ต.คลองหนึ่ง 
   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี12120 

***กรุณาเก็บหลักฐานการช าระงิน/ใบเสร็จรับเงินและใบรับวัตถุมงคลเพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัตถุมงคล *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณจุฑาทิพย์  วงษ์ประเสริฐ งานนโยบายและแผน โทร.02-926-9667-8, 095-3656283 

“ค าตัดสินหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสร้างพระฯถือเป็นที่สิ้นสุด” 
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  ใบสั่งจอง        ใบสั่งจองเลขที่ ..................     ใบรบัวัตถุมงคล     ใบสั่งจองเลขที่....................... 
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