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10. นายเอ็มด ี นาซมิ     กรรมการมลูนธิ ิ(กติตมิศักดิ)์   (Honorary Trustee) 

11. พระครูใบฎกีาสรุกาญ  ปญฺญาวโร   กรรมการมลูนธิ ิ(กติตมิศักดิ ์          (Honorary Trustee) 

12. พระครูปลัดประดษิฐ ์ ธมฺมธโร   กรรมการมลูนธิ ิ(กติตมิศักดิ)์   (Honorary Trustee) 
13. พระครูสมหุช์มอ้ย  สธุมฺโม    กรรมการมลูนธิ ิ(กติตมิศักดิ)์   (Honorary Trustee) 

14. พระครูโกศลพัฒนากร (หลวงพ่อนอ้ย)  กรรมการมลูนธิ ิ(กติตมิศักดิ)์   (Honorary Trustee) 
15. พระครูอมรวชริคณุ (หลวงพ่อตอ้ย)   กรรมการมลูนธิ ิ(กติตมิศักดิ)์   (Honorary Trustee) 

16. พระครูสาครสริคิณุ (หลวงพ่อเจรญิ)   กรรมการมลูนธิ ิ(กติตมิศักดิ)์   (Honorary Trustee) 
หมายเหตุ :- คณะกรรมการมลูนธิ ิ(กติตมิศักดิ)์ คอื ผูท้ าคณุประโยชนใ์หแ้กม่ลูนธิฯิ หรอื ผูอ้ปุถัมภวั์ดฯ ไดร้ับเกยีรตยิกยอ่งเป็นกรณพีเิศษ 

หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายอนิเดยี เป็นองคก์รการกศุล 
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คณะกรรมการมลูนธิวิดัไทยโพธวิหิาร 
Committee of Wat Thai Bodhivihara (Board) 

พระมหาปิยะณฐั  กตฺิตโิสภโณ 

ประธานอ านวยการมูลนธิฯิ 

เจา้อาวาส Abbot 

 

สนง.ใหญ ่วดัไทยโพธวหิาร 
 

ประธานสงฆ ์: พระมหาเอกชยั  

กรรมการสงฆ ์: พระประดษิฐ/์      
   -พระสนทิพงษ์ / -พระยทุธนา 
   -พระบณัฑติ   

ผูจ้ัดการ : คณุดายานันท ์กมุาร 
 

ศนูยป์ฏบิตัธิรรมนานาชาตธิรรมหรรษา 
 

ประธานสงฆ ์: พระครูปลัดประดษิฐ ์ 
กรรมการสงฆ ์: พระพสิษิฐ/์      
 -พระเผา่เทวญั / -พระพงษ์เทวญั / -พระตุ ๊  
ผูอ้ านวยการ : ดร.นติกิานต ์(ดร.เบริต์)   
ผูจ้ัดการ/ธรุการ : ดร.องัคดั กมุาร ชารม์า 

ฝ่ายโรงครวั-โรงทาน 
-แมช่ณัีฐวรรณ์/คณุเสอื 

กองงานเลขานกุาร 
(งานธรุการ-ตดิตอ่ประสานงาน) 

-ฝ่ายไทย : พระครูใบฎกีาสรุกาญ 
-ฝ่ายอนิเดยี : องัคดั กมุาร ชารม์า 

ฝ่ายปฏคิม 
-องัคดั /-สะส ิ

กองงานไวยาวจักร 
-ฝ่ายการเงนิและบญัช ี

-ฝ่ายทะเบยีนทรัพยส์นิ 
-ฝ่ายกฎหมายภาษีอากร 

-ฝ่ายไทย : ดร.นติกิานต ์ 

-ฝ่ายอนิเดยี : ดายานันท ์ 

กองงานเผยแผ่
และประชาสมัพนัธ ์
-พระมหาปิยะณัฐ  

-ดร.นติกิานต ์(ดร.เบริต์) 
-ธรรมหรรษาทวี ี

-ธรรมหรรษาวทิยุ 

ฝ่ายศาสนพธิ ี
-แมช่ลี าเจยีก 

กองงานสาธารณูปการ 
ฝ่ายการกอ่สรา้งซอ่มแซม 
และบ ารุงรักษา 

-พระครูใบฎกีาสรุกาญ 
-พระชมอ้ย /-ดร.นติกิานต ์ 
-ดายานันท ์/-นาซมิ /-องัคดั 

กองงานศกึษา
ปฏบิตัธิรรมและ
สงัคมสงเคราะห ์
-คณะกรรมการฝ่ายศกึษา 

-พระครูปลดัประดษิฐ ์
-พระมหาเอกชยั 

 

 

ฝ่ายบคุคลากร 
-อนันท ์/-นาซมิ 

ฝ่ายรกัษาความสะอาด 
-องัคดั/พนักงานวดั/เด็กวดั 

ศนูยอ์ านวยการและอปุถมัภ ์
สรา้งวดัไทยโพธวิหิาร กทม.  
-พระมหาปิยะณัฐ กตฺิตโิสภโณ 
-ดร.พระมหาปรญิณภัสทร ์รุจธิมฺโม 

-พระครูสมหุช์มอ้ย ธมฺมธโร 
-พระอาจารยธ์รีะพงศ ์สเุมโธ 

-ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ 

 
 

ฝ่ายธุรการ 
-พระพสิษิฐ ์  

ฝ่ายตดิตอ่ทีพ่กั 
-พระเป๊ียก/-องัคัด 

ฝ่ายพยาบาล 
-แมช่นีภิา 

สถานปฏบิตัธิรรมพุทธรามคาม 
   

  ประธานสงฆ ์: พระครูใบฎกีาสรุกาญ 

กรรมการสงฆ ์: พระพระโอภาส 

-พระนพรัตน ์/-พระสรวฒัน ์/-พระพูวง   
  ผูอ้ านวย : ดร.นติกิานต ์(ดร.เบริต์) 

  ผูจ้ัดการ : คณุเอ็มด ีนาซมิ (ผจก.ทวัร)์ 
 

พระครูใบฎกีาสรุกาญ  ปญฺญาวโร 

เลขานุการวดัไทยโพธวิหิาร 
หวัหนา้ส านกังานมูลนธิวิดัไทยโพธวิหิาร 

 

คณะกรรมการทีป่รกึษา  
-พระธรรมโพธวิงศ ์(งานปกครองสงฆ)์ 
หัวหนา้พระธรรมทตูสายอนิเดยี-เนปาล 

-คณะกรรมการทีป่รกึษา 
 

 

พระอาจารยธ์รีะพงศ ์สเุมโธ 

รองประธานอ านวยการมูลนธิฯิ 
รองเจา้อาวาส  Deputy Abbot 



 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
ที่ 7/2562 

เร่ือง   แต่งตั้งเลขานุการวดัไทยโพธิวหิาร  และหัวหน้าส านักงานมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
------------------------- 

ดว้ย  วดัไทยโพธิวหิาร  (Wat Thai Bodhivihara)   พุทธคยา   รัฐพิหาร   อินเดีย   ไดจ้ดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลตามกฎหมายอินเดีย  เป็นองคก์รการกศุลในนาม  “มูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร”  เม่ือวนัท่ี  5  ธ.ค. 2557  
โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีอ านาจหนา้ท่ีบริหารกิจการของมูลนิธิฯ ตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์รการกศุลของ
อินเดีย  เพื่อใหก้ารด าเนินงานบริหารจดัการของมูลนิธิฯ  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดีงาม  ตามวตัถุประสงค์
และบรรลุเป้าหมายขององคก์รการกศุลในนามมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร   
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัแห่งตราสารจดัตั้งมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร พ.ศ. 2557 และโดยมติ
เห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ   จึงให้ยกเลิกประกาศมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร  เร่ือง  แต่งตั้งเลขานุการ
และผูช่้วยเลขานุการวดัไทยโพธิวหิาร  ลงวนัท่ี  6  ธนัวาคม  2560  และแต่งตั้งให ้
 

พระครูใบฎกีาสุรกาญ   ปญฺญาวโร   (บุญวถิ)ี 
 

เป็น  “ เลขานุการวัดไทยโพธิวิหาร ”  มีหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบเก็บรักษาเอกสารส าคญัต่างๆ ของวดั 
และติดต่อประสานงานในกิจการทัว่ไปของวดั  และเป็น “หัวหน้าส านักงานมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” ให้มี
อ  านาจหน้าท่ีควบคุมก ากบัดูแลรับผิดชอบและเป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือสั่งการให้พนักงานเจา้หน้าท่ีของวดั
และของมูลนิธิฯ ปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีเจา้อาวาสหรือคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบหมาย   

ทั้งน้ี  ใหย้กเลิกประกาศอ่ืนท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  17  กรกฎาคม  2562  เป็นตน้ไป 
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                         
(พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ) 

        ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
                                                                       เจา้อาวาสวดัไทยโพธิวหิาร     
         

 
              (พระอาจารยธี์ระพงศ ์ สุเมโธ)                     (ดร.นิติกานต ์ ธรรมหรรษากุล) 
รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร                           รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
พระธรรมทูต ปฏิบติัศาสนกิจวดัไทยโพธิวหิาร                                ประธานอุปถมัภส์ร้างวดัไทยโพธิวหิาร  

 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 
ที ่8/2562 

เร่ือง   แต่งตั้งประธานคณะสงฆ์เครือข่ายส านักปฏิบัติธรรมในสังกดัมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
------------------------- 

ดว้ย  วัดไทยโพธิวิหาร  (Wat Thai Bodhivihara)  พุทธคยา  รัฐพิหาร  อินเดีย  ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย  เป็นองคก์รการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เม่ือวนัท่ี  5  ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
มีอ านาจหน้าท่ีบริหารกิจการของมูลนิธิฯ   ตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รการกุศลของอินเดีย    เพื่อให้การด าเนินงานบริหาร
จดัการของมูลนิธิฯ  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดีงามบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รการกุศลฯ  

โดยท่ีพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ ์ หวัหนา้พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ไดก้ าหนดนโยบายให ้
แต่ละวดัและส านกัสงฆห์รือศูนยป์ฏิบติัธรรมต่างๆในประเทศอินเดีย-เนปาล จะตอ้งมีพระธรรมทูตท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคม เป็นประธานหรือหวัหนา้สงฆ์ควบคุมก ากบัดูแลหมู่คณะสงฆใ์ห้ประพฤติดีปฏิบติัชอบ
ตามพระธรรมวนิยั และตามกฎหมายบา้นเมืองในทอ้งถ่ินนั้นๆ ทั้งน้ี มูลนิธิวดัไทยโพธิวิหารมีเครือข่ายส านกัปฏิบติัธรรม
ในสังกดั รวม 3 แห่ง คือ  (1)  ศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติธรรมหรรษา  (2)  สถานปฏิบติัธรรมนานาชาติพุทธรามคาม  (3) 
ส านกังานใหญ่วดัไทยโพธิวหิาร (ท่ีดินใหม่) จึงจ าเป็นตอ้งมีประธานสงฆห์รือหวัหนา้สงฆเ์ป็นผูน้ าของหมู่คณะสงฆน์ั้น  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัแห่งตราสารจดัตั้งมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร พ.ศ. 2557 และโดยมติเห็นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ  จึงแต่งตั้งให ้ พระครูปลดัประดิษฐ์  ธมฺมธโร  (นระสาร)  อายุ  58  พรรษา  27  วทิยฐานะ น.ธ.เอก, 
ป.ธ. 3  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง  เจา้อาวาสวดัเสียงธรรมโพธิญาณ นครซิดนีย,์ ประเทศออสเตรเลีย  ประธานสงฆแ์ละพระ
ธรรมทูตวดัพุทธรัตนประทีป สกอตแลนด,์ สหราชอาณาจกัร (UK) ปฏิบติัศาสนกิจ ณ วดัไทยโพธิวหิาร  เป็น 

ประธานคณะสงฆ์เครือข่ายส านักปฏบัิติธรรมในสังกดัมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
มีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมก ากบัดูแลรับผดิชอบบริหารจดัการปกครอง คณะสงฆ ์พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา 

ท่ีพ  านกัอาศยัอยูใ่นเครือข่ายส านกัปฏิบติัธรรมในสังกดัของมูลนิธิฯ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวนิยั 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั กติกาสงฆ ์ระงบัอธิกรณ์ท่ีเกิดข้ึนตามพระธรรมวินยัพุทธบญัญติั และตามท่ีเจา้อาวาสมอบหมาย   

ทั้งน้ี ใหย้กเลิกประกาศอ่ืนท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 -17 กรกฎาคม 2563   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                         
(พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ) 

        ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
                                                                      เจา้อาวาสวดัไทยโพธิวหิาร             
         

              (พระอาจารยธี์ระพงศ ์ สุเมโธ)                    (ดร.นิติกานต ์ ธรรมหรรษากุล) 
รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร                           รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
พระธรรมทูต ปฏิบติัศาสนกิจวดัไทยโพธิวหิาร                                ประธานอุปถมัภส์ร้างวดัไทยโพธิวหิาร  



 
 
 
 

ประกาศมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 
ที ่9/2562 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการสงฆ์ประจ าศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติธรรมหรรษา  ในสังกดัของมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 

(Dhammahansa International Meditation Center (DIMC.) under Wat Thai Bodhivihara Trust)   
------------------------- 

ดว้ย  วัดไทยโพธิวิหาร  (Wat Thai Bodhivihara)  พุทธคยา  รัฐพิหาร  อินเดีย  ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย  เป็นองคก์รการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เม่ือวนัท่ี  5  ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
มีอ านาจหน้าท่ีบริหารกิจการของมูลนิธิฯ   ตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รการกุศลของอินเดีย    เพื่อให้การด าเนินงานบริหาร
จดัการของมูลนิธิฯ  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดีงามบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รการกุศลฯ  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัแห่งตราสารจดัตั้งมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร พ.ศ. 2557 และโดยมติเห็นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสงฆป์ระจ าศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติธรรมหรรษา  ในสังกดัของมูลนิธิ
วดัไทยโพธิวหิาร (Dhammahansa International Meditation Center (DIMC.) under Wat Thai Bodhivihara Trust) ประกอบดว้ย  

1. พระครูปลดัประดษิฐ์  ธมฺมธโร  (นระสาร)     ประธานกรรมการสงฆ์ 
                  (เจา้อาวาสวดัเสียงธรรมโพธิญาณ นครซิดนีย,์ ออสเตรเลีย และประธานสงฆว์ดัพุทธรัตนประทีป สกอตแลนด,์  
                   สหราชอาณาจกัร) พระธรรมทูต ปฏิบติัศาสนกิจ ณ วดัไทยโพธิวิหาร ประธานคณะสงฆเ์ครือข่ายฯมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร) 

 2.  พระพสิิษฐ์  จรณธมฺโม  (พงศ์อาชวโกศล)   กรรมการสงฆ์ 
 3.  พระเผ่าเทวัญ  อนฺิทวโิส  (เทพาอารักษ์)    กรรมการสงฆ์ 
 4.  พระพงษ์เทวัญ  อนฺิทงกุโร  (เทพาอารักษ์)   กรรมการสงฆ์ 
 5.  พระตุ๊  ปิยสีโล  (โพธ์ิศิริ)     กรรมการสงฆ์ 

มีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมก ากบัดูแลรับผดิชอบบริหารจดัการปกครองคณะสงฆ ์พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกาท่ี
พ  านกัอาศยัอยูใ่นสังกดั ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวนิยั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง กติกาสงฆ ์ระงบั
อธิกรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยยดึหลกัขอ้วตัรปฏิบติัตามพระธรรมวนิยัพุทธบญัญติัเป็นท่ีตั้ง  และตามท่ีเจา้อาวาสมอบหมาย   

ทั้งน้ี ใหย้กเลิกประกาศอ่ืนท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 -17 กรกฎาคม 2563   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                         
(พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ) 

        ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 
                                                                      เจา้อาวาสวดัไทยโพธิวหิาร             
         

              (พระอาจารยธี์ระพงศ ์ สุเมโธ)                    (ดร.นิติกานต ์ ธรรมหรรษากุล) 
 รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร                           รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
  พระธรรมทูต ปฏิบติัศาสนกิจวดัไทยโพธิวหิาร                    ประธานอุปถมัภส์ร้างวดัไทยโพธิวหิาร  



 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 
ที ่10/2562 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการสงฆ์ประจ าสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติพุทธรามคาม  ในสังกดัของมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร  

(Buddharamakam International Meditation Center (BIMC.) under Wat Thai Bodhivihara Trust)   
------------------------- 

ดว้ย  วัดไทยโพธิวิหาร  (Wat Thai Bodhivihara)  พุทธคยา  รัฐพิหาร  อินเดีย  ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย  เป็นองคก์รการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เม่ือวนัท่ี  5  ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
มีอ านาจหน้าท่ีบริหารกิจการของมูลนิธิฯ   ตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รการกุศลของอินเดีย   เพื่อให้การด าเนินงานบริหาร
จดัการของมูลนิธิฯ  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดีงามบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รการกุศลฯ  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัแห่งตราสารจดัตั้งมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร พ.ศ. 2557 และโดยมติเห็นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสงฆ์ประจ าสถานปฏิบติัธรรมพุทธรามคาม  ในสังกดัของมูลนิธิวดัไทย-
โพธิวหิาร (Buddharamakam International Meditation Center (BIMC.) under Wat Thai Bodhivihara Trust) ประกอบดว้ย 
  

1. พระครูใบฎกีาสุรกาญ  ปญฺญาวโร  (บุญวิถี)   ประธานกรรมการสงฆ์ 
                  (เลขานุการวดัไทยโพธิวหิาร และหวัหนา้ส านกังานมูลนิธิฯ) 
 2.  พระโอภาส  ปญฺโญภาโส  (อุดม)    กรรมการสงฆ์ 
 3.  พระนพรัตน์  สิริมงฺคโล  (เหมือนมาตย์)   กรรมการสงฆ์ 
 4.  พระสรวฒัน์  คมฺภีรปญฺโญ  (เทดิทูล)    กรรมการสงฆ์ 
 5.  พระพูวง  อุปะลาต  (สุจิณฺโณ)     กรรมการสงฆ์ 
 

มีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมก ากบัดูแลรับผดิชอบบริหารจดัการปกครองคณะสงฆ ์พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกาท่ี
พ  านกัอาศยัอยูใ่นสังกดั ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวนิยั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง กติกาสงฆ ์ระงบั
อธิกรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยยดึหลกัขอ้วตัรปฏิบติัตามพระธรรมวนิยัพุทธบญัญติัเป็นท่ีตั้ง  และตามท่ีเจา้อาวาสมอบหมาย   

ทั้งน้ี  ใหย้กเลิกประกาศอ่ืนท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 -17 กรกฎาคม 2563   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                         
(พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ) 

        ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 
                                                                      เจา้อาวาสวดัไทยโพธิวหิาร             
         

              (พระอาจารยธี์ระพงศ ์ สุเมโธ)                    (ดร.นิติกานต ์ ธรรมหรรษากุล) 
 รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร                           รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
  พระธรรมทูต ปฏิบติัศาสนกิจวดัไทยโพธิวหิาร                    ประธานอุปถมัภส์ร้างวดัไทยโพธิวหิาร  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 
ที ่11/2562 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการสงฆ์ประจ าส านักงานใหญ่วดัไทยโพธิวิหาร  ในสังกดัของมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร  

(Head Office of Wat Thai Bodhivihara under Wat Thai Bodhivihara Trust)   
------------------------- 

ดว้ย  วัดไทยโพธิวิหาร  (Wat Thai Bodhivihara)  พุทธคยา  รัฐพิหาร  อินเดีย  ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย  เป็นองคก์รการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เม่ือวนัท่ี  5  ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
มีอ านาจหน้าท่ีบริหารกิจการของมูลนิธิฯ   ตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รการกุศลของอินเดีย   เพื่อให้การด าเนินงานบริหาร
จดัการของมูลนิธิฯ  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดีงามบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รการกุศลฯ  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัแห่งตราสารจดัตั้งมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร พ.ศ. 2557 และโดยมติเห็นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสงฆป์ระจ าส านกังานใหญ่วดัไทยโพธิวหิาร (ท่ีดินใหม่สร้างวดั) ในสังกดั
ของมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร (Head Office of Wat Thai Bodhivihara under Wat Thai Bodhivihara Trust) ประกอบดว้ย 
  

1. พระมหาเอกชัย  โชติปญฺโญ  (เครือเนตร)   ประธานกรรมการสงฆ์ 
 2.  พระประดิษฐ์  ธมฺมธีโร  (หอมขจร)    กรรมการสงฆ์ 

3.  พระสนิทพงษ์  อตฺตทนฺโต  (ธานี)    กรรมการสงฆ์ 
 4.  พระยุทธนา  อจิิตฺโต  (ไขศรี)     กรรมการสงฆ์ 
 5.  พระบัณฑิต  ฉนฺทธมฺโม  (อศัวภูมิ)    กรรมการสงฆ์ 
 

มีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมก ากบัดูแลรับผดิชอบบริหารจดัการปกครองคณะสงฆ ์พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกาท่ี
พ  านกัอาศยัอยูใ่นสังกดั ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวนิยั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง กติกาสงฆ ์ระงบั
อธิกรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยยดึหลกัขอ้วตัรปฏิบติัตามพระธรรมวนิยัพุทธบญัญติัเป็นท่ีตั้ง  และตามท่ีเจา้อาวาสมอบหมาย 

ทั้งน้ี  ใหย้กเลิกประกาศอ่ืนท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 -17 กรกฎาคม 2563   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                         
(พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ) 

        ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 
                                                                      เจา้อาวาสวดัไทยโพธิวหิาร             
         

              (พระอาจารยธี์ระพงศ ์ สุเมโธ)                    (ดร.นิติกานต ์ ธรรมหรรษากุล) 
 รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร                           รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
  พระธรรมทูต ปฏิบติัศาสนกิจวดัไทยโพธิวหิาร                    ประธานอุปถมัภส์ร้างวดัไทยโพธิวหิาร  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 
ที ่12/2562 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักปฏิบัติธรรม ในสังกดัของมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร  
------------------------- 

ดว้ย  วัดไทยโพธิวิหาร  (Wat Thai Bodhivihara)  พุทธคยา  รัฐพิหาร  อินเดีย  ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย  เป็นองคก์รการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เม่ือวนัท่ี  5  ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
มีอ านาจหน้าท่ีบริหารกิจการของมูลนิธิฯ   ตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รการกุศลของอินเดีย   เพื่อให้การด าเนินงานบริหาร
จดัการของมูลนิธิฯ  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดีงามบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รการกุศลฯ  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัแห่งตราสารจดัตั้งมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร พ.ศ. 2557 และโดยมติเห็นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านกัปฏิบติัธรรมในสังกดัของมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร ดงัต่อไปน้ี:- 
 

1.    ส านักงานใหญ่ มูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร (Head Office of Wat Thai Bodhivihara Trust) 
1.1  พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ (คิดการ) ประธานอ านวยการมูลนิธิฯ / ประธานกรรมการบริหาร 
1.2  พระมหาเอกชัย  โชติปญฺโญ  (เครือเนตร) ประธานกรรมการสงฆ์ / รองประธานกรรมการบริหาร 
1.3  ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล  รองประธานอ านวยการมูลนิธิ / ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
1.4  นายดายานันท์  กุมาร   กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ /  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร  

 

2.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ธรรมหรรษา (Dhammahansa International Meditation Center :DIMC.) 
2.1  พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ (คิดการ) ประธานอ านวยการมูลนิธิฯ / ประธานกรรมการบริหาร 
2.2  พระครูปลดัประดิษฐ์  ธมฺมธโร  (นารสาร) ประธานกรรมการสงฆ์ / รองประธานกรรมการบริหาร 
2.3  ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล  รองประธานอ านวยการมูลนิธิ / ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
2.4  ดร.องัคัด  กุมาร  ชาร์มา   กรรมการมูลนิธิ /  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร  
 

3.    สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ พุทธรามคาม (Budhdaramkam International Meditation Center :BIMC.) 
3.1  พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ (คิดการ) ประธานอ านวยการมูลนิธิฯ / ประธานกรรมการบริหาร 
3.2  พระครูใบฎกีาสุรกาญ ปญฺญาวโร (บุญวิถี) ประธานกรรมการสงฆ์ / รองประธานกรรมการบริหาร 
3.3  ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล  รองประธานอ านวยการมูลนิธิ / ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
3.4  นายเอม็ดี  นาซิม    กรรมการมูลนิธิ (กติติมศักดิ์) /  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร  
ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  17  กรกฎาคม 2562 - 17  กรกฎาคม  2563  (ก าหนดวาระ 1 ปี)  

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                         
       (พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ)                (พระอาจารย์ธีระพงศ์  สุเมโธ)               (ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล) 
ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร     รองประธานอ านวยการมูลนิธิฯ              รองประธานอ านวยการมูลนิธิฯ 
          เจา้อาวาสวดัไทยโพธิวิหาร                 พระธรรมทูต ปฎิบติัศาสนกิจ วทพ.     ประธานอุปถมัภส์ร้างวดัไทยโพธิวหิาร 



 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 
ที ่13/2562 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะท างานประจ าโรงครัว-โรงทานของมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร และหัวหน้าคณะแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกา  
------------------------- 

ดว้ย  วัดไทยโพธิวิหาร  (Wat Thai Bodhivihara)  พุทธคยา  รัฐพิหาร  อินเดีย  ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายอินเดีย  เป็นองคก์รการกุศลในนาม “มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร” เม่ือวนัท่ี  5  ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
มีอ านาจหน้าท่ีบริหารกิจการของมูลนิธิฯ   ตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รการกุศลของอินเดีย   เพื่อให้การด าเนินงานบริหาร
จดัการของมูลนิธิฯ  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดีงามบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รการกุศลฯ  
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัแห่งตราสารจดัตั้งมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร พ.ศ. 2557 และโดยมติเห็นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ  จึงแต่งตั้งคณะท างานประจ าโรงครัว-โรงทานของมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร และหัวหน้าคณะแม่ชี
และอุบาสกอุบาสิกาวดัไทยโพธิวหิาร ประกอบดว้ย 

1.  แม่ชีณฐัวรรณ  วนัทา (แม่ชีไกร)    หัวหน้าคณะท างาน 
 2.  แม่ชีล าเจียก  แก้วปู่วดั  (แม่ชีเจียก)     คณะท างาน 

3.  แม่ชีนิภา  ส าราญ  (แม่ชีเหยม)     คณะท างาน 
4.  นายดายานันท์  กุมาร (เลขานุการมูลนิธิฯ)      คณะท างาน 
5.  นายเอม็ดี  นาซิม  (กรรมการมูลนิธิฯ)    คณะท างาน 
6.  นายสะสิ  ปราสาท  (กรรมการมูลนิธิฯ)    คณะท างาน 
7.  ดร.องัคัด  กุมาร  ชาร์มา  (กรรมการมูลนิธิฯ/ผู้จัดการทัว่ไป)    คณะท างาน 
ทั้งน้ี  จึงแต่งตั้งให้แม่ชีณฐัวรรณ  วนัทา  เป็น “หัวหน้าคณะแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาวดัไทยโพธิวหิาร” 
มีหน้าท่ีควบคุมก ากบัดูแลรับผิดชอบบริหารจดัการเก่ียวกบัโรงครัว-โรงทานของมูลนิธิฯ จดัภตัตาหารถวายแด่

คณะสงฆ์ พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา และผูป้ฏิบติัธรรมท่ีพ  านกัอาศยัอยูใ่นวดั หรือมาพกัอาศยัในวดัในระหวา่ง
ปฏิบติัธรรม ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดีงามตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง กติกาสงฆ์ เป็นภาระและธุระ
จดัการในเร่ืองโรงครัว-โรงทานของมูลนิธิฯ แทนคณะสงฆ ์ และตามท่ีเจา้อาวาสหรือคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบหมาย   

ทั้งน้ี  ใหย้กเลิกประกาศอ่ืนท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 -17 กรกฎาคม 2563   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
                                         

(พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ) 
        ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 

                                                                        เจา้อาวาสวดัไทยโพธิวหิาร             
         

              (พระอาจารยธี์ระพงศ ์ สุเมโธ)                    (ดร.นิติกานต ์ ธรรมหรรษากุล) 
 รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร                           รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
  พระธรรมทูต ปฏิบติัศาสนกิจวดัไทยโพธิวหิาร                    ประธานอุปถมัภส์ร้างวดัไทยโพธิวหิาร  


