ว ัดไทยโพธิวห
ิ าร Wat Thai Bodhivihara
Siddhartha Nagar, Ward No.16 P.O. Boodhgaya 824231 Dist. Gaya, Bihar, India
16 สิทธารถ นาการ์ (หมูบ
่ า้ นสิทธ ัตถะ) พุทธคยา เมืองคยา ร ัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 824231
www.watthaibodhi.com E-mail : watthaibodhi@hotmail.com Tel : (+91) 9430057989

ที่ วทพ. 002/2562
12 สิ งหาคม 2562
เรื่ อง
ขอเชิ ญร่ วมเป็ นเจ้าภาพสร้างวัดไทยโพธิวหิ าร ประจาปี พ.ศ. 2562-2563 ( ก.ค.2562-2563)
เจริ ญพร/เรี ยน ท่านสมาชิกชมรมธรรมหรรษา/ธรรมหรรษาทัวร์ /ธรรมหรรษาวิทยุ-ทีว/ี บางกอกไทย เซ็นเตอร์
สิ่ งที่ส่งมาด้วย รายงานวัดไทยโพธิวหิ าร ประจาปี พ.ศ. 2562-2563 และภาพถ่ายประกอบฯ จานวน 1 ชุด
ด้วย วัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร อินเดีย ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย
อินเดีย เป็ นองค์กรการกุศลในนาม “มูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร” เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 ได้จดั ตั้งสานักปฏิบตั ิธรรม
ในสังกัดมูลนิธิวดั ไทยโพธิ วหิ าร มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการสงฆ์ มีอานาจหน้าที่บริ หารจัดการ
ควบคุมกากับดูแล ตามวัตถุประสงค์ตราสารจัดตั้งมูลนิธิฯ (องค์กรการกุศล) ตามกฎหมายอินเดีย รวม 3 สานักฯ
1. วัดไทยโพธิวหิ าร (บริเวณทีด่ ินสร้ างวัดแห่ งใหม่ : ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่ ) พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย
2. ศูนย์ ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ธรรมหรรษา (อาคารสานักงานมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร) พุทธคยา
3. สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ พุทธรามคาม (อาคารทีพ่ กั สงฆ์สมณะชี พราหมณ์ นานาชาติ) พุทธคยา
ขณะนี้ ทางวัดได้ ซื้อทีด่ ิน เนื้อที่ 1 ไร่ เศษ ใช้ งบประมาณ 8,000,000.- บาท (แปดล้านบาทถ้ วน) ได้เริ่ ม
ดาเนินการก่อสร้างวัดไทยโพธิ วหิ าร ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นมา เบื้องต้ นได้ สร้ างกาแพงรอบวัด 80%
และกุฏิสงฆ์กรรมฐานแล้ว 5 หลัง จานวนพระสงฆ์ ใน 3 สานักฯ พรรษากาลนี้ 18 รู ป แม่ ชี 3 คน รวม 21 รู ป/คน
มูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร จึงขอเชิ ญท่านสมาชิกผูม้ ีจิตศรัทธาร่ วมเป็ นเจ้ าภาพสร้ างวัดไทยโพธิวิหาร ถวาย
เป็ นพุทธบูชา ณ พุทธคยา โพธิมณฑล ต้ นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า ดังรายการต่อไปนี้ :เจ้ าภาพซื้อทีด่ ิน (ยังมีหนีค้ ้ างชาระ) เจ้ าภาพห้ องนา้ อุปกรณ์ อย่ างดี เจ้ าภาพเสา ศาลาอเนกประสงฆ์ทรงไทยตารางนิว้ ละ 100 บาท หรื อตามศรัทธา รวม 20 ห้ องๆ ละ 50,000 บาท โรงครัว-โรงทาน รวม 40 ต้ นๆ ละ 10,000.เจ้ าภาพบานหน้ าต่ างศาลาเอนกประสงค์ รวม 30 บานๆ ละ 5,000 บาท เจ้ าภาพข้ าวสาร กระสอบละ 1,000 บาท
เจ้ าภาพดินถมวัด รถ 6 ล้อคันละ 300.- เจ้ าภาพ ปูน/กรวด/ทราย กองทุนละ 100 บาท หรื อ ทาบุญตามกาลังศรัทธา
ด้วยอานาจแห่งกุศลทานการบริ จาคในครั้งนี้ และอานาจแห่งคุณพระศรี รัตนตรัย จงดลบันดาลประทาน
พรให้ท่านและครอบครัว จงเจริ ญด้วย อายุ วรรณะ สุ ขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกทิพาราตรี กาล เทอญ
โอนเงินทาบุญเข้าธนาคาร ว ัดไทยโพธิวห
ิ าร
ขอเจริ ญพร
่ บ ัญชี “ พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺตโิ สภโณ –
ชือ
และ นายนิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล ”
ธนาคาร : สาขาเซ็ นทร ัล ปิ่ นเกล้า
- กสิกรไทย
ออมทรัพย์ 013-329-1695
- กรุงไทย
ออมทรัพย์ 031-024-8035
- ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 246-258-6773
- กรุงเทพ
สะสมทรัพย์ 909-013-0239

(พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ : พระอาจารย์ มหาอาทิตย์)
ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
เจ้ าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร
ขออนุโมทนาบุญ / ขอแสดงความนับถือ

พระมหาปิ ยะณัฐ (พระมหาอาทิตย์) เจ้ าอาวาส
ไทย(+66) 0851792961 อินเดีย(+91) 9939992245
ดร.เบิร์ต :ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277
(ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล : อาจารย์มหาทิวา/ดร.เบิร์ต)
อินเดีย : (+91) 430057989, 7755883856
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร/ประธานอุปถัมภ์ฯ

กาหนดการทอดกฐ ินพุทธบูชาสาม ัคคี 2 กอง 2 วัด/สำนักฯ ในสงั กัดมูลนิธวิ ัดไทยโพธิวห
ิ ำร
เพือ
่ ชำระหนี้คำ่ ทีด
่ น
ิ สร ้ำงวัดไทยโพธิวห
ิ ำร-สร ้ำงศำลำเอนกประสงค์ทรงไทย-โรงครัว-โรงทำน

ณ ว ัดไทยโพธิวห
ิ าร และ ศูนย์ปฏิบ ัติธรรมนานาชาติ พุทธคยา อินเดีย
3 - 4 พ.ย. 2562 (3 พ.ย. วัดไทยโพธิวห
ิ ำร + 4 พ.ย. ศูนย์ปฏิบต
ั ธิ รรมนำนำชำติ)
3 พ.ย. 62 (ขึน
้ 7 คำ่ เดือน 12) พิธย
ี กเสาเอก สร ้ำงศำลำเอนกประสงค์ทรงไทย-โรงครัว-โรงทำน
14.00 น. พิธย
ี กเสำเอกสร ้ำงศำลำเอนกประสงค์ทรงไทย-โรงครัว-โรงทำน ณ วัดไทยโพธิวห
ิ ำร
15.00 น. พิธท
ี อดกฐิน (กองที่ 1) ณ ว ัดไทยโพธิวห
ิ าร (ทีด
่ น
ิ ใหม่) ถวำยไทยธรรม เป็ นเสร็จพิธ ี
4 พ.ย. 62 (ขึน
้ 8 ค่ำ เดือน 12) พิธท
ี อดกฐินพุทธบูชำสำมัคคี ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (กองที่ 2)
06.00 น. ตัง้ องค์กฐินพุทธบูชำสำมัคคี ณ ต ้นพระศรีมหำโพธิ์ สถำนทีต
่ รัสรู ้ (กฐินศูนย์ปฏิบต
ั ธิ รรมฯ)
07.00 น. ถวำยภัตตำหำรแด่พระสงฆ์ 10 รูป+ผู ้แสวงบุญรับประทำนอำหำร ณ ศูนย์ปฏิบต
ั ธิ รรมนำนำชำติ
08.00 น. พิธท
ี อดกฐิน (พุทธบูชำสำมัคคี ครัง้ ที่ 5/2562) ณ ต ้นพระศรีมหำโพธิ์ ถวำยไทยธรรม เป็ นเสร็จพิธ ิ

จึงขอเชิญผู ้มีจต
ิ ศรัทธำร่วมเป็ นเจ ้ำภำพทอดกฐิน เพือ
่ ชำระหนีค
้ ำ่ ทีด
่ น
ิ และ สร ้ำงศำลำเอนกประสงค์ทรงไทย-โรงครัว-โรงทำน
ขออำนำจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลทำนบำรมี จงดลบันดำลให ้ท่ำนและครอบครั บ เจริญด ้วย อำยุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ.
บจก. ธรรมหรรษาท ัวร์ และ บางกอกไทย เซ็ นเตอร์ โดย ดร.เบิรต
์ ธรรมหรรษาท ัวร์ ประธานต้นศร ัทธา 1,000,000.- บาท
ดำเนินงำนโดย สถานีโทรท ัศน์อน
ิ เตอร์เน็ ตธรรมหรรษาทีว ี - คณะธรรมหรรษาจริกแสวงบุญ - คณะกรรมการว ัดไทยโพธิวห
ิ าร

2561

ั้
ิ ากฤษ์ : อาคารบุญสาม ัคคีธรรมหรรษา 4 ชน
พิธวี างศล

จากว ันทอดกฐ ิน 18 พ.ย. 2561 – ว ันทอดกฐ ิน 3 พ.ย. 2562 เพือ
่ สร้างว ัดไทยโพธิวห
ิ าร

2562

โอนเงินทาบุญ : ในนาม “พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺตโิ สภโณ - ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล”
ี
็
ิ รไทย 013-329-1695
บ ัญชออมทร ัพย์ สาขาเซนทร ัล ปิ่ นเกล้า ธนาคารกรุงไทย 031-024-8035 # กสก
โอนแล้วกรุณาแจ้ง โทร. 02-8845683-6 Fax : 02-8845682 มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277

ใบแจ้งความประสงค์รว่ มทาบุญทอดกฐ ิน
กฐ ินว ัดไทยโพธิวห
ิ าร พุทธคยา อินเดีย
กฐ ินศูนย์ปฏิบ ัติธรรมนานาชาติ
กองละ 2,562 บาท
หรือทาบุญตามศร ัทธา
เจ ้ำภำพห้องปฏิบ ัติธรรม 40 ห้องๆ ละ 250,000 บาท จำรึกชอื่ เจ ้ำภำพติดไว ้หน ้ำห ้อง
เจ ้ำภำพสร้างห้องนา้ (อุปกรณ์อย่างดี) รวม 20 ห้องๆ ละ 50,000.- บาท
เจ ้ำภำพเสำศำลำอเนกประสงค์ทรงไทย+โรงครัว+โรงทำน 40 ต้นๆ ละ 10,000.-บาท
ื้ ทีด
ทำบุญซอ
่ น
ิ ถมบริเวณวัดไทยโพธิวห
ิ ำร เพือ
่ สร ้ำงศำลำฯ รวม 300 คันๆละ 300.-บำท

ชื่ อ-นามสกล...........................................................................................................................................................................
อุทศิ ให้ ........................................................................................................................จานวนเงิน..................................บาท
บ้านเลขที่................................หมู่ที่........ตรอก/ซอย....................................................ถนน..................................................
แขวง/ตาบล..........................................เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด................................รหัส................
โทร.................................................................................................E-mail : ..........................................................................
ไลน์ไอดี (Line ID) :………………………………………… ไม่ตอ้ งการใบอนุโมทนาบัตร (ทางวัดส่ งให้ทางไปรษณี ย)์
ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ให้ออกในนามของ.................................................................................................................

รายงานว ัดไทยโพธิวห
ิ าร
พ.ศ. 2562-2563
องค์กรกำรกุศล “มูลนิธวิ ัดไทยโพธิวห
ิ าร”

คณะกรรมการมูลนิธวิ ัดไทยโพธิวห
ิ าร (วทพ.)
Committee of Wat Thai Bodhivihara Trust (Board)
ชุดที่ 2 : 15 มี.ค. 2560 - ปัจจุบ ัน (ได้จดทะเบียนเป็นนิตบ
ิ ุคคลตามกฎหมายอินเดีย เมือ
่ ว ันที่ 5 ธ.ค. 2557)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

พระมหำปิ ยะณั ฐ กิตฺตโิ สภโณ (คิดกำร)
พระอำจำรย์กต
ิ ติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต (หอมดอก)
พระอำจำรย์ธรี ะพงศ์ สุเมโธ (แซ่ล)ี้
ดร.นิตก
ิ ำนต์ ธรรมหรรษำกุล
นำยดำยำนันท์ กุมำร
พระมหำศุภวัฒน์ สุภทฺโท
นำยสะสิ ปรำสำท
ดร.อังคัด กุมำร ชำร์มำ
นำยเซ็ทเทนดรำ กุมำร ซิงห์
นำยเอ็มดี นำซิม
พระครูใบฎีกำสุรกำญ ปญฺญำวโร
พระครูปลัดประดิษฐ์ ธมฺมธโร
พระครูสมุหช
์ ม ้อย สุธมฺโม
พระครูโกศลพัฒนำกร (หลวงพ่อน ้อย)
พระครูอมรวชิรคุณ (หลวงพ่อต ้อย)
พระครูสำครสิรค
ิ ณ
ุ (หลวงพ่อเจริญ)

ประธำนอำนวยกำรมูลนิธ ิ
รองประธำนอำนวยกำรมูลนิธ ิ
รองประธำนอำนวยกำรมูลนิธ ิ
รองประธำนอำนวยกำรมูลนิธ ิ
กรรมกำรและเลขำนุกำรมูลนิธ ิ
กรรมกำรมูลนิธ ิ
กรรมกำรมูลนิธ ิ
กรรมกำรมูลนิธ ิ
กรรมกำรมูลนิธ ิ
กรรมกำรมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมกำรมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ์
กรรมกำรมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมกำรมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมกำรมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมกำรมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมกำรมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์

(Director)
(Deputy Director)
(Deputy Director)
(Deputy Director)
(Trustee Secretary)
(Trustee)
(Trustee)
(Trustee)
(Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)
(Honorary Trustee)

หมำยเหตุ :- คณะกรรมกำรมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์ คือ ผู ้ทำคุณประโยชน์ให ้แก่มล
ู นิธฯิ หรือ ผู ้อุปถัมภ์วัดฯ ได ้รับเกียรติยกย่องเป็ นกรณีพเิ ศษ

ื รับรองกำรจดทะเบียนเป็ นนิตบ
หนังสอ
ิ ค
ุ คลตำมกฎหมำยอินเดีย เป็ นองค์กรกำรกุศล

แผนภูมก
ิ ารบริหารองค์การ : มูลนิธวิ ัดไทยโพธิวห
ิ าร (Wat Thai Bodhivihara)
ชุดที่ 2 : 15 มี.ค. 2560 - ปัจจุบ ัน (ได้จดทะเบียนเป็นนิตบ
ิ ุคคลตามกฎหมายอินเดีย เมือ
่ วน
ั ที่ 5 ธ.ค. 2557)
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พระมหำปิ ยะณั ฐ กิตฺตโิ สภโณ
พระอำจำรย์กต
ิ ติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต (หอมดอก)
พระอำจำรย์ธรี ะพงศ์ สุเมโธ (แซ่ล)ี้
ดร.นิตก
ิ ำนต์ ธรรมหรรษำกุล
นำยดำยำนันท์ กุมำร
พระมหำศุภวัฒน์ สุภทฺโท
นำยสะสิ ปรำสำท
ดร.อังคัด กุมำร ชำร์มำ
นำยเซ็ทเทนดรำ กุมำร ซิงห์
นำยเอ็มดี นำซิม
พระครูใบฎีกำสุรกำญ ปญฺญำวโร
พระครูปลัดประดิษฐ์ ธมฺมธโร
พระครูสมุหช
์ ม ้อย สุธมฺโม
พระครูโกศลพัฒนำกร (หลวงพ่อน ้อย)
พระครูอมรวชิรคุณ (หลวงพ่อต ้อย)
พระครูสำครสิรค
ิ ณ
ุ (หลวงพ่อเจริญ)

ประธำนอำนวยกำรมูลนิธ ิ
รองประธำนอำนวยกำรมูลนิธ ิ
รองประธำนอำนวยกำรมูลนิธ ิ
รองประธำนอำนวยกำรมูลนิธ ิ
กรรมกำรและเลขำนุกำรมูลนิธ ิ
กรรมกำรมูลนิธ ิ
กรรมกำรมูลนิธ ิ
กรรมกำรมูลนิธ ิ
กรรมกำรมูลนิธ ิ
กรรมกำรมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
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กรรมกำรมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมกำรมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมกำรมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมกำรมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
กรรมกำรมูลนิธ ิ (กิตติมศักดิ)์
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(Trustee)
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(Honorary Trustee)
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คณะกรรมการมูลนิธวิ ัดไทยโพธิวห
ิ าร
Committee of Wat Thai Bodhivihara (Board)
พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺตโิ สภโณ
ประธานอานวยการมูลนิธฯ
ิ
เจ้าอาวาส Abbot

คณะกรรมการทีป
่ รึกษา
-พระธรรมโพธิวงศ์ (งำนปกครองสงฆ์)
หัวหน ้ำพระธรรมทูตสำยอินเดีย-เนปำล
-คณะกรรมกำรทีป
่ รึกษำ

พระอาจารย์ธรี ะพงศ ์ สุเมโธ
รองประธานอานวยการมูลนิธฯิ
รองเจ้าอาวาส Deputy Abbot
พระครูใบฎีกาสุรกาญ ปญฺญาวโร
เลขานุการว ัดไทยโพธิวห
ิ าร

ศูนย์อานวยการและอุปถ ัมภ์
สร้างว ัดไทยโพธิวห
ิ าร กทม.
-พระมหำปิ ยะณั ฐ กิตฺตโิ สภโณ
-ดร.พระมหำปริญณภัสทร์ รุจธ
ิ มฺโม
-พระครูสมุหช
์ ม ้อย ธมฺมธโร
-พระอำจำรย์ธรี ะพงศ์ สุเมโธ
-ดร.นิตก
ิ ำนต์ ธรรมหรรษำกุล

ห ัวหน้าสาน ักงานมูลนิธวิ ัดไทยโพธิวห
ิ าร

สนง.ใหญ่ ว ัดไทยโพธวิหาร
ประธำนสงฆ์ : พระมหำเอกชัย
กรรมกำรสงฆ์ : พระประดิษฐ์/
-พระสนิทพงษ์ / -พระยุทธนำ
-พระบัณฑิต
ผู ้จัดกำร : คุณดำยำนันท์ กุมำร

กองงานสาธารณู ปการ
ฝ่ ำยกำรก่อสร ้ำงซ่อมแซม
และบำรุงรักษำ
-พระครูใบฎีกำสุรกำญ
-พระชม ้อย /-ดร.นิตก
ิ ำนต์
-ดำยำนันท์ /-นำซิม /-อังคัด

สถานปฏิบ ัติธรรมพุทธรามคาม

ศูนย์ปฏิบ ัติธรรมนานาชาติธรรมหรรษา
ประธำนสงฆ์ : พระครูปลัดประดิษฐ์
ิ ฐ์/
กรรมกำรสงฆ์ : พระพิสษ
-พระเผ่ำเทวัญ / -พระพงษ์ เทวัญ / -พระตุ๊
ผู ้อำนวยกำร : ดร.นิตก
ิ ำนต์ (ดร.เบิรต
์ )
ผู ้จัดกำร/ธุรกำร : ดร.อังคัด กุมำร ชำร์มำ

กองงานไวยาว ัจกร
-ฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
ิ
-ฝ่ ำยทะเบียนทรัพย์สน
-ฝ่ ำยกฎหมำยภำษี อำกร
-ฝ่ ำยไทย : ดร.นิตก
ิ ำนต์
-ฝ่ ำยอินเดีย : ดำยำนันท์

ประธำนสงฆ์ : พระครูใบฎีกำสุรกำญ
กรรมกำรสงฆ์ : พระพระโอภำส
-พระนพรัตน์ /-พระสรวัฒน์ /-พระพูวง
ผู ้อำนวย : ดร.นิตก
ิ ำนต์ (ดร.เบิรต
์ )
ผู ้จัดกำร : คุณเอ็มดี นำซิม (ผจก.ทัวร์)

กองงานเผยแผ่
ั ันธ์
และประชาสมพ
-พระมหำปิ ยะณั ฐ
-ดร.นิตก
ิ ำนต์ (ดร.เบิรต
์ )
-ธรรมหรรษำทีว ี
-ธรรมหรรษำวิทยุ

ึ ษา
กองงานศก
ปฏิบ ัติธรรมและ
ั
สงคมสงเคราะห์
-คณะกรรมกำรฝ่ ำยศึกษำ
-พระครูปลัดประดิษฐ์
-พระมหำเอกชัย

กองงานเลขานุการ
(งำนธุรกำร-ติดต่อประสำนงำน)
-ฝ่ายไทย : พระครูใบฎีกำสุรกำญ
-ฝ่ายอินเดีย : อ ังค ัด กุมาร ชาร์มา

ฝ่ายศาสนพิธ ี
ี ำเจียก
-แม่ชล

ฝ่ายโรงคร ัว-โรงทาน
ี ั ฐวรรณ์/คุณเสือ
-แม่ชณ

ฝ่ายธุรการ
ิ ฐ์
-พระพิสษ

ฝ่ายปฏิคม
-อังคัด /-สะสิ

ฝ่ายติดต่อทีพ
่ ัก
-พระเปี๊ ยก/-อังคัด

ฝ่ายบุคคลากร
-อนันท์ /-นำซิม

ฝ่ายพยาบาล
ี ภ
-แม่ชน
ิ ำ

ฝ่ายร ักษาความสะอาด
-อังคัด/พนั กงำนวัด/เด็กวัด

ประกาศมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
ที่ 7/2562
เรื่ อง แต่ งตั้งเลขานุการวัดไทยโพธิวหิ าร และหัวหน้ าสานักงานมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
-------------------------

ด้วย วัดไทยโพธิวหิ าร (Wat Thai Bodhivihara) พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย ได้จดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคลตามกฎหมายอินเดีย เป็ นองค์กรการกุศลในนาม “มูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร” เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557
โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีอานาจหน้าที่บริ หารกิจการของมูลนิ ธิฯ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของ
อินเดีย เพื่อให้การดาเนิ นงานบริ หารจัดการของมูลนิ ธิฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงาม ตามวัตถุประสงค์
และบรรลุเป้าหมายขององค์กรการกุศลในนามมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแห่ งตราสารจัดตั้งมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิ วิหาร พ.ศ. 2557 และโดยมติ
เห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิ ธิฯ จึงให้ยกเลิกประกาศมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิ วิหาร เรื่ อง แต่งตั้งเลขานุ การ
และผูช้ ่วยเลขานุการวัดไทยโพธิวหิ าร ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และแต่งตั้งให้

พระครูใบฎีกาสุ รกาญ ปญฺญาวโร (บุญวิถ)ี
เป็ น “ เลขานุ การวัดไทยโพธิวิหาร ” มีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบเก็บรักษาเอกสารสาคัญต่างๆ ของวัด
และติดต่อประสานงานในกิจการทัว่ ไปของวัด และเป็ น “หัวหน้ าสานักงานมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” ให้มี
อานาจหน้าที่ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบและเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของวัดและ
ของมูลนิธิฯ ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ตามที่เจ้าอาวาสหรื อคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศอื่นที่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
(พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ)
ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวหิ าร
(พระอาจารย์ธีระพงศ์ สุ เมโธ)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
พระธรรมทูต ปฏิบตั ิศาสนกิจวัดไทยโพธิ วหิ าร

(ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิวหิ าร

ประกาศมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
ที่ 8/2562
เรื่ อง แต่ งตั้งประธานคณะสงฆ์ เครื อข่ ายสานักปฏิบัติธรรมในสั งกัดมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
------------------------ด้วย วัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara) พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดี ย ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย เป็ นองค์กรการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มี
อานาจหน้าที่ บริ หารกิ จการของมูลนิ ธิฯ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของอิ นเดี ย เพื่อให้การดาเนิ นงานบริ หาร
จัดการของมูลนิธิฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงามบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรการกุศลฯ
โดยที่พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้กาหนดนโยบายให้
แต่ละวัดและสานักสงฆ์หรื อศูนย์ปฏิ บตั ิธรรมต่างๆในประเทศอินเดี ย-เนปาล จะต้องมีพระธรรมทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคม เป็ นประธานหรื อหัวหน้าสงฆ์ควบคุมกากับดูแลหมู่คณะสงฆ์ให้ประพฤติดีปฏิบตั ิชอบ
ตามพระธรรมวินยั และตามกฎหมายบ้านเมืองในท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ มูลนิธิวดั ไทยโพธิ วหิ ารมีเครื อข่ายสานักปฏิบตั ิธรรมใน
สังกัด รวม 3 แห่ ง คื อ (1) ศูนย์ป ฏิ บตั ิ ธรรมนานาชาติธรรมหรรษา (2) สถานปฏิ บตั ิธรรมนานาชาติพุ ทธรามคาม (3)
สานักงานใหญ่วดั ไทยโพธิ วหิ าร (ที่ดินใหม่) จึงจาเป็ นต้องมีประธานสงฆ์หรื อหัวหน้าสงฆ์เป็ นผูน้ าของหมู่คณะสงฆ์น้ นั
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแห่ งตราสารจัดตั้งมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิ วิหาร พ.ศ. 2557 และโดยมติ เห็นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงแต่งตั้งให้ พระครู ปลัดประดิษฐ์ ธมฺมธโร (นระสาร) อายุ 58 พรรษา 27 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,
ป.ธ. 3 ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ ง เจ้าอาวาสวัดเสี ยงธรรมโพธิ ญาณ นครซิ ดนี ย,์ ประเทศออสเตรเลีย ประธานสงฆ์และพระ
ธรรมทูตวัดพุทธรัตนประทีป สกอตแลนด์, สหราชอาณาจักร (UK) ปฏิบตั ิศาสนกิจ ณ วัดไทยโพธิ วหิ าร เป็ น

ประธานคณะสงฆ์ เครื อข่ ายสานักปฏิบัติธรรมในสั งกัดมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
มีอานาจหน้าที่ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบบริ หารจัดการปกครอง คณะสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิ กา
ที่พานักอาศัยอยูใ่ นเครื อข่ายสานักปฏิบตั ิธรรมในสังกัดของมูลนิธิฯ ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงามตามพระธรรมวินยั
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกาสงฆ์ ระงับอธิ กรณ์ที่เกิดขึ้นตามพระธรรมวินยั พุทธบัญญัติ และตามที่เจ้าอาวาสมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศอื่นที่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 17 กรกฎาคม 2562 -17 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
(พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ)
ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวหิ าร
(พระอาจารย์ธีระพงศ์ สุ เมโธ)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
พระธรรมทูต ปฏิบตั ิศาสนกิจวัดไทยโพธิ วหิ าร

(ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิวหิ าร

ประกาศมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
ที่ 9/2562
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการสงฆ์ ประจาศู นย์ ปฏิบัติธรรมนานาชาติธรรมหรรษา ในสั งกัดของมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
(Dhammahansa International Meditation Center (DIMC.) under Wat Thai Bodhivihara Trust)
------------------------ด้วย วัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara) พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดี ย ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย เป็ นองค์กรการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มี
อานาจหน้าที่ บริ หารกิ จการของมูลนิ ธิฯ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของอิ นเดี ย เพื่อให้การดาเนิ นงานบริ หาร
จัดการของมูลนิธิฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงามบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรการกุศลฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแห่ งตราสารจัดตั้งมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิ วิหาร พ.ศ. 2557 และโดยมติเห็ นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิ ธิฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสงฆ์ประจาศูนย์ปฏิบตั ิธรรมนานาชาติธรรมหรรษา ในสังกัดของมูลนิ ธิวดั
ไทยโพธิวหิ าร (Dhammahansa International Meditation Center (DIMC.) under Wat Thai Bodhivihara Trust) ประกอบด้วย
1. พระครู ปลัดประดิษฐ์ ธมฺมธโร (นระสาร)
ประธานกรรมการสงฆ์
(เจ้าอาวาสวัดเสี ยงธรรมโพธิ ญาณ นครซิดนีย,์ ออสเตรเลีย และประธานสงฆ์วดั พุทธรัตนประทีป สกอตแลนด์,
สหราชอาณาจักร) พระธรรมทูต ปฏิบตั ิศาสนกิจ ณ วัดไทยโพธิ วิหาร ประธานคณะสงฆ์เครื อข่ายฯมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิ วิหาร)

2. พระพิสิษฐ์ จรณธมฺโม (พงศ์ อาชวโกศล)
กรรมการสงฆ์
3. พระเผ่าเทวัญ อินฺทวิโส (เทพาอารักษ์ )
กรรมการสงฆ์
4. พระพงษ์ เทวัญ อินฺทงกุโร (เทพาอารักษ์ )
กรรมการสงฆ์
5. พระตุ๊ ปิ ยสี โล (โพธิ์ศิริ)
กรรมการสงฆ์
มีอานาจหน้าที่ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบบริ หารจัดการปกครองคณะสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิ กาที่
พานักอาศัยอยูใ่ นสังกัด ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงามตามพระธรรมวินยั กฎระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง กติกาสงฆ์ ระงับ
อธิ กรณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักข้อวัตรปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั พุทธบัญญัติเป็ นที่ต้ งั และตามที่เจ้าอาวาสมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศอื่นที่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 17 กรกฎาคม 2562 -17 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
(พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ)
ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวหิ าร
(พระอาจารย์ธีระพงศ์ สุ เมโธ)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
พระธรรมทูต ปฏิบตั ิศาสนกิจวัดไทยโพธิ วหิ าร

(ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิวหิ าร

ประกาศมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
ที่ 10/2562
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการสงฆ์ประจาสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติพุทธรามคาม ในสั งกัดของมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
(Buddharamakam International Meditation Center (BIMC.) under Wat Thai Bodhivihara Trust)
------------------------ด้วย วัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara) พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดี ย ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย เป็ นองค์กรการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มี
อานาจหน้าที่ บริ หารกิ จการของมู ลนิ ธิฯ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของอิ นเดี ย เพื่อให้การดาเนิ นงานบริ หาร
จัดการของมูลนิธิฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงามบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรการกุศลฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแห่ งตราสารจัดตั้งมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิ วิหาร พ.ศ. 2557 และโดยมติเห็ นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิ ธิฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสงฆ์ประจาสถานปฏิบตั ิธรรมพุทธรามคาม ในสังกัดของมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิวหิ าร (Buddharamakam International Meditation Center (BIMC.) under Wat Thai Bodhivihara Trust) ประกอบด้วย
1. พระครูใบฎีกาสุ รกาญ ปญฺญาวโร (บุญวิถี)
(เลขานุการวัดไทยโพธิวหิ าร และหัวหน้าสานักงานมูลนิธิฯ)
2. พระโอภาส ปญฺโญภาโส (อุดม)
3. พระนพรัตน์ สิ ริมงฺคโล (เหมือนมาตย์)
4. พระสรวัฒน์ คมฺภีรปญฺโญ (เทิดทูล)
5. พระพูวง อุปะลาต (สุ จิณฺโณ)

ประธานกรรมการสงฆ์
กรรมการสงฆ์
กรรมการสงฆ์
กรรมการสงฆ์
กรรมการสงฆ์

มีอานาจหน้าที่ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบบริ หารจัดการปกครองคณะสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิ กาที่
พานักอาศัยอยูใ่ นสังกัด ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงามตามพระธรรมวินยั กฎระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง กติกาสงฆ์ ระงับ
อธิ กรณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักข้อวัตรปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั พุทธบัญญัติเป็ นที่ต้ งั และตามที่เจ้าอาวาสมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศอื่นที่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 17 กรกฎาคม 2562 -17 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
(พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ)
ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวหิ าร
(พระอาจารย์ธีระพงศ์ สุ เมโธ)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
พระธรรมทูต ปฏิบตั ิศาสนกิจวัดไทยโพธิ วหิ าร

(ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิวหิ าร

ประกาศมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
ที่ 11/2562
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการสงฆ์ประจาสานักงานใหญ่วดั ไทยโพธิวิหาร ในสั งกัดของมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
(Head Office of Wat Thai Bodhivihara under Wat Thai Bodhivihara Trust)
------------------------ด้วย วัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara) พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดี ย ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย เป็ นองค์กรการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มี
อานาจหน้าที่ บริ หารกิ จการของมู ลนิ ธิฯ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของอิ นเดี ย เพื่อให้การดาเนิ นงานบริ หาร
จัดการของมูลนิธิฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงามบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรการกุศลฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแห่ งตราสารจัดตั้งมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิ วิหาร พ.ศ. 2557 และโดยมติเห็ นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิ ธิฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสงฆ์ประจาสานักงานใหญ่วดั ไทยโพธิ วิหาร (ที่ดินใหม่สร้างวัด) ในสังกัด
ของมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร (Head Office of Wat Thai Bodhivihara under Wat Thai Bodhivihara Trust) ประกอบด้วย
1. พระมหาเอกชัย โชติปญฺโญ (เครื อเนตร)
2. พระประดิษฐ์ ธมฺมธีโร (หอมขจร)
3. พระสนิทพงษ์ อตฺตทนฺโต (ธานี)
4. พระยุทธนา อิจิตฺโต (ไขศรี)
5. พระบัณฑิต ฉนฺทธมฺโม (อัศวภูมิ)

ประธานกรรมการสงฆ์
กรรมการสงฆ์
กรรมการสงฆ์
กรรมการสงฆ์
กรรมการสงฆ์

มีอานาจหน้าที่ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบบริ หารจัดการปกครองคณะสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิ กาที่
พานักอาศัยอยูใ่ นสังกัด ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงามตามพระธรรมวินยั กฎระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง กติกาสงฆ์ ระงับ
อธิ กรณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักข้อวัตรปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั พุทธบัญญัติเป็ นที่ต้ งั และตามที่เจ้าอาวาสมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศอื่นที่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 17 กรกฎาคม 2562 -17 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
(พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ)
ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวหิ าร
(พระอาจารย์ธีระพงศ์ สุ เมโธ)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
พระธรรมทูต ปฏิบตั ิศาสนกิจวัดไทยโพธิ วหิ าร

(ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิวหิ าร

ประกาศมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
ที่ 12/2562
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการบริหารสานักปฏิบัติธรรม ในสั งกัดของมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
------------------------ด้วย วัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara) พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดี ย ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย เป็ นองค์กรการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มี
อานาจหน้าที่ บริ หารกิ จการของมู ลนิ ธิฯ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของอิ นเดี ย เพื่อให้การดาเนิ นงานบริ หาร
จัดการของมูลนิธิฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงามบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรการกุศลฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแห่ งตราสารจัดตั้งมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิ วิหาร พ.ศ. 2557 และโดยมติเห็ นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารสานักปฏิบตั ิธรรมในสังกัดของมูลนิธิวดั ไทยโพธิ วหิ าร ดังต่อไปนี้:1.
1.1
1.2
1.3
1.4

สานักงานใหญ่ มูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร (Head Office of Wat Thai Bodhivihara Trust)
พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ (คิดการ)
ประธานอานวยการมูลนิธิฯ / ประธานกรรมการบริหาร
พระมหาเอกชัย โชติปญฺโญ (เครื อเนตร)
ประธานกรรมการสงฆ์ / รองประธานกรรมการบริหาร
ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล
รองประธานอานวยการมูลนิธิ / ผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร
นายดายานันท์ กุมาร
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ / ผู้จัดการฝ่ ายบริหาร

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ธรรมหรรษา (Dhammahansa International Meditation Center : DIMC.)
พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ (คิดการ)
ประธานอานวยการมูลนิธิฯ / ประธานกรรมการบริหาร
พระครู ปลัดประดิษฐ์ ธมฺมธโร (นารสาร) ประธานกรรมการสงฆ์ / รองประธานกรรมการบริหาร
ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล
รองประธานอานวยการมูลนิธิ / ผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร
ดร.อังคัด กุมาร ชาร์ มา
กรรมการมูลนิธิ / ผู้จัดการฝ่ ายบริหาร

3. สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ พุทธรามคาม (Budhdaramkam International Meditation Center : BIMC.)
3.1 พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ (คิดการ)
ประธานอานวยการมูลนิธิฯ / ประธานกรรมการบริหาร
3.2 พระครู ใบฎีกาสุ รกาญ ปญฺญาวโร (บุญวิถี) ประธานกรรมการสงฆ์ / รองประธานกรรมการบริหาร
3.3 ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล
รองประธานอานวยการมูลนิธิ / ผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร
3.4 นายเอ็มดี นาซิม
กรรมการมูลนิธิ (กิตติมศักดิ์) / ผู้จัดการฝ่ ายบริ หาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 17 กรกฎาคม 2562 - 17 กรกฎาคม 2563 (กาหนดวาระ 1 ปี )
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
(พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ)
(พระอาจารย์ ธีระพงศ์ สุ เมโธ)
(ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร รองประธานอานวยการมูลนิธิฯ
รองประธานอานวยการมูลนิธิฯ
เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร
พระธรรมทูต ปฎิบตั ิศาสนกิจ วทพ. ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิ วหิ าร

ประกาศมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
ที่ 13/2562
เรื่ อง แต่ งตั้งคณะทางานประจาโรงครัว-โรงทานของมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร และหัวหน้ าคณะแม่ ชีและอุบาสกอุบาสิ กา
-------------------------

ด้วย วัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara) พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดี ย ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย เป็ นองค์กรการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มี
อานาจหน้าที่ บริ หารกิ จการของมู ลนิ ธิฯ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศลของอิ นเดี ย เพื่อให้การดาเนิ นงานบริ หาร
จัดการของมูลนิธิฯ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดีงามบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรการกุศลฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแห่ งตราสารจัดตั้งมูลนิ ธิวดั ไทยโพธิ วิหาร พ.ศ. 2557 และโดยมติเห็ นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิ ธิฯ จึงแต่งตั้งคณะทางานประจาโรงครัว-โรงทานของมูลนิธิวดั ไทยโพธิ วหิ าร และหัวหน้าคณะแม่ชีและ
อุบาสกอุบาสิ กาวัดไทยโพธิวหิ าร ประกอบด้วย
1. แม่ ชีณฐั วรรณ วันทา (แม่ ชีไกร)
หัวหน้ าคณะทางาน
2. แม่ ชีลาเจียก แก้ วปู่ วัด (แม่ ชีเจียก)
คณะทางาน
3. แม่ ชีนิภา สาราญ (แม่ ชีเหยม)
คณะทางาน
4. นายดายานันท์ กุมาร (เลขานุการมูลนิธิฯ)
คณะทางาน
5. นายเอ็มดี นาซิม (กรรมการมูลนิธิฯ)
คณะทางาน
6. นายสะสิ ปราสาท (กรรมการมูลนิธิฯ)
คณะทางาน
7. ดร.อังคัด กุมาร ชาร์ มา (กรรมการมูลนิธิฯ/ผู้จัดการทัว่ ไป)
คณะทางาน
ทั้งนี้ จึงแต่ งตั้งให้ แม่ ชีณฐั วรรณ วันทา เป็ น “หัวหน้ าคณะแม่ ชีและอุบาสกอุบาสิ กาวัดไทยโพธิวหิ าร”
มีหน้าที่ควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบบริ หารจัดการเกี่ยวกับโรงครัว-โรงทานของมูลนิ ธิฯ จัดภัตตาหารถวายแด่คณะ
สงฆ์ พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบ าสิ กา และผูป้ ฏิ บตั ิธรรมที่พานักอาศัยอยู่ในวัด หรื อมาพักอาศัยในวัดในระหว่างปฏิ บตั ิ
ธรรม ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดี งามตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง กติกาสงฆ์ เป็ นภาระและธุ ระจัดการใน
เรื่ องโรงครัว-โรงทานของมูลนิธิฯ แทนคณะสงฆ์ และตามที่เจ้าอาวาสหรื อคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศอื่นที่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 17 กรกฎาคม 2562 -17 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
(พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺติโสภโณ)
ประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวิหาร
เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวหิ าร
(พระอาจารย์ธีระพงศ์ สุ เมโธ)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
พระธรรมทูต ปฏิบตั ิศาสนกิจวัดไทยโพธิ วหิ าร

(ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
รองประธานอานวยการมูลนิธิวดั ไทยโพธิวหิ าร
ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิวหิ าร
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กรกฎาคม 2561/2018

บริเวณทีด
่ น
ิ สร้างว ัด ห่างจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ 4.5 กม.
ั้ 40 ห้อง
โครงการก่อสร้าง อาคารทีพ
่ ักสงฆ์-ผูแ
้ สวงบุญ 4 ชน
โครงการสร้างอุโบสถ+วิหารพระพุทธเจ้า 28 พระองค์+“หลวงพ่อดา”
โครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์ทรงไทย-โรงคร ัว-โรงทาน กาล ังดาเนินการอยู่
โครงการสร้างห้องนา้ 20 ห้อง (พระสงฆ์ 4/ชาย 6/หญิง 10) กาล ังดาเนินการฯ
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พรรษากาล พ.ศ. 2561/2018

บริเวณทีด
่ น
ิ สร้างว ัด ห่างจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ 4.5 กม.
่ งจราจร ด้านหล ังติดทะเลสาบอ่างเก็บนา้
ด้านหน้าติดถนน 6 ชอ
ห่างจากสนามบินนานาชาติคยา (สนำมบินพำณิชย์เก่ำ กำลังสร ้ำงใหม่) 5.5 กม.

- 16 ั
ย้อนอดีต : 29 ก.ค. 2561 ได้ตรวจดูทด
ี่ น
ิ ณ บ้านสกวาระ
พุทธคยา เมืองคยา ร ัฐพิหาร

พระมหำปิ ยะณั ฐ พระอำจำรย์ธรี ะพงศ ์
เจ ้ำอำวำส
รองเจ ้ำอำวำส

่ งจราจร ห่างจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ 4.5 กม.
ถนน 4+2=6 ชอ
คณะกรรมการมูลนิธวิ ัดไทยโพธิวห
ิ าร-คณะเจ้าภาพต้นศร ัทธาอุปถ ัมภ์ ดูทด
ี่ น
ิ สร้างว ัด (สาน ักงานใหญ่)

คุณอุท ัย และครอบคร ัว เจ้าของทีด
่ น
ิ ได้เจรจาตกลงขายทีด
่ น
ิ ให้ สร้างว ัดไทยโพธิวห
ิ าร

ั
ื้ ทีด
30 ก.ค. 2561 : มูลนิธวิ ัดไทยโพธิวห
ิ าร ได้ทาสญญาซ
อ
่ น
ิ

บริษ ัท ธรรมหรรษาท ัวร์ แอนด์ แทรเวล จาก ัด – บริษ ัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จาก ัด
ื้ ทีด
ไอ อินเดีย ธรรมหรรษาท ัวร์ (พุทธคยา) เจ้าภาพกฐน
ิ 61 ซอ
่ น
ิ 1,000,000.- บาท
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ั
ั
ื้ ทีด
1 ส.ค. 2561 เชา้ : หล ังจากได้ทาสญญาซ
อ
่ น
ิ -นาสญญาถวายพระสงฆ์
แล้ว ทาบุญฉลอง

ั ันธ์ก ับคนในพืน
ั
้ ที่ ณ บ้านสกวาระ
1 ส.ค. 2561 บ่าย : แจกทานให้คนมีรายได้นอ
้ ย ผูกมิตรสมพ
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13 พ.ย. 2561 : ติดตงป
ั้ ้ าย ว ัดไทยโพธิวห
ิ าร

14 พ.ย. 2561 : ปฐมฤกษ์ พิธส
ี วดธ ัมมจ ักก ัปปว ัตตนสูตร

ั้
ิ าฤกษ์สร้างอาคารทีพ
17 พ.ย. 2561 : พิธบ
ี ช
ู าพระร ัตนตร ัย-บวงสรวงเทวาอาร ักษ์-วางศล
่ ักสงฆ์ 4 ชน
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18 พ.ย. 2561 : บริวารกฐ ินฯ 2,222,229.- บาท จ่ายค่าทีด
่ น
ิ สร้างว ัดไทยโพธิวห
ิ าร (ค่าทีด
่ น
ิ 8 ล้าน)

1 ธ.ค. 2561 : สร้างกาแพงล้อมรอบ ว ัดไทยโพธิวห
ิ าร

ี : ห้องนา้ - ห้องสุขา
ฐานทีพ
่ ักของเสย

6 ม.ค. 2562 : งานก่อสร้างกาแพงล้อมรอบ ว ัดไทยโพธิวห
ิ าร คงดาเนินการต่อไป
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2562 : โครงการก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย-โรงคร ัว-โรงทาน-ห้องนา
้ -ห้องสุขา

ก.พ.- มี.ค. 2562 : อนุโมทนาบุญแด่ คณะพระครูอมรวชริ คุณ - พระมหาศุภว ัฒน์ สุภทฺโท

ิ้ สุดฤดูการแสวงบุญแดนพุทธภูม ิ
สน

อินเดีย-เนปาล (ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562)
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พรรษากาล 2562/2019 : โครงการก่อสร้างกุฏส
ิ งฆ์กรรมฐาน-ขุดเจาะบ่อบาดาล-แท้งนา้

ก.ค. 2562/2019 : โครงการก่อสร้างกุฎส
ิ งฆ์กรรมฐาน จานวน 5 หล ัง สถานทีจ
่ าพรรษา
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จำเป็ นเร่งด่วน : วัดไทยโพธิวห
ิ ำร สร ้ำงใหม่ไม่มศ
ี ำลำทำกิจของสงฆ์ สวดมนต์กลำงแจ ้ง ถ ้ำฝนตกมำต ้องหนีเข ้ำร่ม
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ศาลาพุทธบูชาธรรมหรรษานุสรณ์

ศาลา : ศาลาทีบ
่ าเพ็ ญบุญกุศลอเนกประสงค์ หอสวดมนต์ โรงคร ัว-โรงทาน
พุทธบูชา : บูชาพระพุทธเจ้า ณ สถานทีต
่ ร ัส บริเวณโพธิมณฑล พุทธคยา
ธรรมหรรษา : คณะธรรมหรรษาจากริกแสวงบุญ-สายบุญธรรมหรรษาท ัวร์
ั
อนุสรณ์ : พุทธ-ธ ัมม-สงฆานุ
สรณ์ น้อมระลึกนึกถึงพระร ัตนตร ัยว่าเป็นทีพ
่ งึ่

ิ ร่วมเป็นเจ้าภาพ : หน้าต่าง 30 บาน ๆ ละ 5,000.- บาท
ขอเชญ
เสามหาบารมี คา้ จุนชวี ี รากฐานชวี ต
ิ มน
่ ั คง 40 ต้นๆ ละ 10,000.ื้ ดินถมบริเวณว ัด-สถานทีก
เจ้าภาพซอ
่ อ
่ สร้าง รถ 300-400 ค ันๆ ละ 300.-

3 พ.ย. 62 : พิธท
ี อดกฐน
ิ -ยกเสาเอกสร้าง ศาลาพุทธบูชาธรรมหรรษานุสรณ์

