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                            องคก์รการกศุล “มลูนธิวิดัไทยโพธวิหิาร”  
                     คณะกรรมการมลูนธิวิดัไทยโพธวิหิาร (วทพ.) 

                      Committee of Wat Thai Bodhivihara Trust (Board) 
 

        ชุดที ่2 :  15 ม.ีค. 2560 - ปจัจบุนั  (ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนติบิุคคลตามกฎหมายอนิเดยี เมือ่วนัที ่5 ธ.ค. 2557)  
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6.  พระมหาศภุวฒัน์  สภุทฺโท    กรรมการมลูนธิ ิ   (Trustee) 

7.  นายสะส ิ ปราสาท    กรรมการมลูนธิ ิ   (Trustee) 
8.  ดร.องัคดั  กมุาร  ชารม์า    กรรมการมลูนธิ ิ     (Trustee) 

9.  นายเซ็ทเทนดรา  กมุาร  ซงิห ์   กรรมการมลูนธิ ิ     (Trustee) 

10. นายเอ็มด ี นาซมิ     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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ชุดที ่2 :  15 ม.ีค. 2560 - ปจัจบุนั  (ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนติบิุคคลตามกฎหมายอนิเดยี เมือ่วนัที ่5 ธ.ค. 2557)  
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6.  พระมหาศภุวฒัน์  สภุทฺโท    กรรมการมลูนธิ ิ   (Trustee) 
7.  นายสะส ิ ปราสาท    กรรมการมลูนธิ ิ   (Trustee) 
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14. พระครูโกศลพัฒนากร (หลวงพ่อนอ้ย)  กรรมการมลูนธิ ิ(กติตมิศักดิ)์   (Honorary Trustee) 

15. พระครูอมรวชริคณุ (หลวงพ่อตอ้ย)   กรรมการมลูนธิ ิ(กติตมิศักดิ)์   (Honorary Trustee) 
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คณะกรรมการมลูนธิวิดัไทยโพธวิหิาร 
Committee of Wat Thai Bodhivihara (Board) 

พระมหาปิยะณฐั  กตฺิตโิสภโณ 

ประธานอ านวยการมูลนธิฯิ 
เจา้อาวาส Abbot 

 

สนง.ใหญ ่วดัไทยโพธวหิาร 
 

ประธานสงฆ ์: พระมหาปิยะณัฐ  
กรรมการสงฆ ์: พระสงกรานต ์     
                   -พระสงัเวยีน   
ผูจ้ัดการ : ดายานันท ์กมุาร 

 

ศนูยธ์รรมหรรษาปฏบิตัธิรรมนานาชาต ิ
 

ประธานสงฆ ์: พระมหาปิยะณัฐ  
กรรมการสงฆ ์: ดร.พระมหาปรญิณภัสทร/์      
                 -พระธรีะพงศ/์-พระประพนธ ์ 

ผูอ้ านวยการ : ดร.นติกิานต ์(ดร.เบริต์)   
ผูจ้ัดการ/ธรุการ : ดร.องัคดั กมุาร ชารม์า 

ฝ่ายโรงครวั-โรงทาน 
-แมช่ณัีฐวรรณ ์

กองงานเลขานกุาร 
(งานธรุการ-ตดิตอ่ประสานงาน) 

-ฝ่ายไทย : พระประพันธ/์พระพสิษิฐ ์
-ฝ่ายอนิเดยี : องัคดั กมุาร ชารม์า 

ฝ่ายปฏคิม 
-องัคดั /-สะส ิ

กองงานไวยาวจักร 
-ฝ่ายการเงนิและบญัช ี
-ฝ่ายทะเบยีนทรัพยส์นิ 

-ฝ่ายกฎหมายภาษีอากร 

-ฝ่ายไทย : ดร.นติกิานต ์ 
-ฝ่ายอนิเดยี : ดายานันท ์ 

กองงานเผยแผ่
และประชาสมัพนัธ ์
-พระมหาปิยะณัฐ  
-ดร.นติกิานต ์ 

-คมสทิธิ ์ 

-ธรรมหรรษาวทิย/ุทวี ี

ฝ่ายศาสนพธิ ี
-แมช่ลี าเจยีก 

กองงานสาธารณูปการ 
ฝ่ายการกอ่สรา้งซอ่มแซม 

และบ ารุงรักษา 
-พระสงกรานต/์พระสงัเวยีน 

-พระชมอ้ย /-ดร.นติกิานต ์ 

-ดายานันท ์/-นาซมิ 

กองงานศกึษา
ปฏบิตัธิรรมและ
สงัคมสงเคราะห ์
-คณะกรรมการฝ่ายศกึษา 
-พระครูปลดัประดษิฐ ์

-พระมหาศภุวัฒน์ 

 
 

ฝ่ายบคุคลากร 
-อนันท ์/-นาซมิ 

ฝ่ายรกัษาความสะอาด 
-องัคดั/พนักงานวดั/เด็กวดั 

ศนูยอ์ านวยการและอปุถมัภ ์
สรา้งวดัไทยโพธวิหิาร กทม.  
-พระมหาปิยะณัฐ กตฺิตโิสภโณ 

-ดร.พระมหาปรญิณภัสทร ์รุจธิมฺโม 
-พระมหาศภุวัฒน ์สภุทฺโท  

-พระครูสมหุช์มอ้ย ธมฺมธโร 

-พระอาจารยธ์รีะพงศ ์สเุมโธ 
-ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ 

 
 

ฝ่ายธุรการ 
-พระประพนธ ์  

ฝ่ายตดิตอ่ทีพ่กั 
-พระพสิษิฐ/์-องัคัด 

ฝ่ายพยาบาล 
-แมช่นีภิา  

ศนูยป์ฏบิตัธิรรมนานาชาตอินิเดยี-ไทย 
   

  ประธานสงฆ ์: พระพสิษิฐ ์(รก.ผอ.ศนูย)์ 
กรรมการสงฆ ์: พระประพนธ ์

  ผูอ้ านวย : ดร.นติกิานต ์(ดร.เบริต์) 
  ผูจ้ัดการ : คณุเอ็มด ีนาซมิ (ผจก.ทวัร)์ 
 

พระประพนธ ์เตชวโร 
เลขานุการวดัไทยโพธวิหิาร 

หวัหนา้ส านกังานมูลนธิวิดัไทยโพธวิหิาร 

 

คณะกรรมการทีป่รกึษา  
-พระธรรมโพธวิงศ ์(งานปกครองสงฆ)์ 

หัวหนา้พระธรรมทตูสายอนิเดยี-เนปาล 
-คณะกรรมการทีป่รกึษา 

 

 

พระอาจารยธ์รีะพงศ ์สเุมโธ 
รองประธานอ านวยการมูลนธิฯิ 

รองเจา้อาวาส  Deputy Abbot 



 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
ที่ 1/2563 

เร่ือง  แต่งตั้งรักษาการเลขานุการวดัไทยโพธิวหิาร  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  และระเบียบ
มูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร ว่าดว้ยการบริหารกิจการของมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ  ดว้ยวธีิอิเลก็ทรอนิกส์  จึงแต่งตั้งให ้
 

พระประพนธ์   เตชวโร   (สมสอาด)  
 

เป็น  “ รักษาการเลขานุการวดัไทยโพธิวหิาร และ หัวหน้าส านักงานมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร” 
 

มีหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบเกบ็รักษาเอกสารส าคญัต่างๆ ของวดั และติดต่อประสานงานในกิจการทัว่ไป
ของวดั  และเป็น “หัวหน้าส านักงานมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร” ใหมี้อ านาจหนา้ท่ีควบคุมก ากบัดูแลรับผดิชอบ
และเป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือสั่งการใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีของวดัและของมูลนิธิฯ ปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ี
ตามท่ีเจา้อาวาสหรือคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบหมาย   

ทั้งน้ี  ใหย้กเลิกประกาศหรือมติอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   10  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 

                                         
 

                                         

           (พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ)                   (ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล) 
ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร        รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 

             เจา้อาวาสวดัไทยโพธิวหิาร                                          ประธานอุปถมัภส์ร้างวดัไทยโพธิวหิาร 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 
ที ่2/2563 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการสงฆ์วดัไทยโพธิวหิารและศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติฯ  ในสังกดัของมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร  
(Head Office  of Wat Thai Bodhivihara & Dhammahansa International Meditation Center under Wat Thai Bodhivihara Trust)   

---------------------- 
ดว้ย  วดัไทยโพธิวิหาร  (Wat Thai Bodhivihara)  พุทธคยา  รัฐพิหาร  อินเดีย  ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม

กฎหมายอินเดีย  เป็นองคก์รการกุศลในนาม “มูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร” เม่ือวนัท่ี  5  ธ.ค. 2557 โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
มีอ านาจหนา้ท่ีบริหารกิจการของมูลนิธิฯ   ตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รการกุศลของอินเดีย   เพื่อใหก้ารด าเนินงานบริหาร
จดัการของมูลนิธิฯ  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดีงามบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รการกุศลฯ  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัแห่งตราสารจดัตั้งมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร พ.ศ. 2557  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สงฆว์ดัไทยโพธิวหิาร  และศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติธรรมหรรษา (DIMC.) ในสังกดัของมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร (Head 
Office of Wat Thai Bodhivihara & Dhammahansa International Meditation Center under Wat Thai Bodhivihara Trust) ดงัน้ี :- 
  

1. พระมหาปิยะณัฐ  กตฺิติโสภโณ  (คิดการ)          ประธานกรรมการสงฆ์  (ประจ าศูนยฯ์ DIMC.)  
 2.  พระอาจารย์สงกรานต์  วิสุทฺโธ  (หาญแก้วงาม)          รองประธานกรรมการสงฆ์  (ประจ าวดัไทยโพธิวหิาร) 

3.  พระสังเวยีน  กลฺยาโณ  (พมิพา)           กรรมการสงฆ์  (ประจ าวดัไทยโพธิวหิาร) 
4.  พระอาจารย์ธีระพงศ์  สุเมโธ  (แซ่ลี)้                        กรรมการสงฆ์  (ประจ าศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติ) 

 5.  ดร.พระมหาปริญณภัสทร์  รุจิธมฺโม  (ทองมา)           กรรมการสงฆ์  (ประจ าศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติ) 
6.  พระประพนธ์  เตชวโร  (สมสอาด)           กรรมการสงฆ์และเลขานุการ  (ประจ าศูนยฯ์ DIMC.) 
7.  พระพสิิษฐ์  จรณธมฺโม  (พงศ์อาชวโกศล)          กรรมการสงฆ์และผู้ช่วยเลขานุการ (ประจ าศูนย ์ITT.) 
มีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมก ากบัดูแลรับผดิชอบบริหารจดัการปกครองคณะสงฆ ์พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกาท่ี  

ในสังกดั ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง กติกาสงฆ์ ระงบัอธิกรณ์ท่ี
เกิดข้ึนโดยยดึขอ้วตัรปฏิบติัตามพระธรรมวินยัพุทธบญัญติัเป็นท่ีตั้ง ตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือเจา้อาวาสมอบหมาย 

อน่ึง  ในกรณีท่ี พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ  เจ้าอาวาสวดัไทยโพธิวิหาร  ในฐานะประธานกรรมการสงฆไ์ม่อยู ่ 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้ว้ยเหตุใดๆ  ให้ พระอาจารย์สงกรานต์  วสุิทฺโธ  ในฐานะรองประธานกรรมการสงฆ์  เป็น
ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนเจา้อาวาส  และท าหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการสงฆ ์ ใหร้องประธานกรรมการสงฆผ์ูท้  าหนา้ท่ีแทนฯ  
มีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัประธานกรรมการสงฆ ์ จนกวา่ประธานกรรมการสงฆจ์ะอยูฯ่ หรือสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ทั้งน้ี  ใหย้กเลิกประกาศหรือมติอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  11  มกราคม  2563  เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  11  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

                                         

           (พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ)                              (ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล) 
    ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร                        รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 

            เจา้อาวาสวดัไทยโพธิวหิาร                                            ประธานอุปถมัภส์ร้างวดัไทยโพธิวหิาร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 
ที ่3/2563 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายการเงินบัญชีและทรัพย์สินของมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร (กงท.วทพ.) 
 

------------------------- 
 

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

 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัแห่งตราสารจดัตั้งมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร พ.ศ. 2557  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ฝ่ายการเงินบญัชีและทรัพยสิ์นของมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร (กงท.วทพ.)  ประกอบดว้ย :- 
 

1. พระมหาปิยะณัฐ  กตฺิติโสภโณ       ประธานกรรมการ  
(ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร/เจา้อาวาส) 

2. พระอาจารย์ธีระพงศ์  สุเมโธ  (แซ่ลี)้    รองประธานกรรมการ  
(รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร) 

3. พระอาจารย์กติติพงษ์  จิตฺตคุตฺโต  (หอมดอก)   รองประธานกรรมการ 
(รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร)  

4. ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล                       รองประธานกรรมการ  
(รองประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร/ไวยาวจักรฯ) 

5. ดร.พระมหาปริญณภัสทร์  รุจิธมฺโม  (ทองมา)   กรรมการ 
(กรรมการมูลนิธิฯ กิตติมศกัด์ิ/ผูช่้วยเจา้อาวาสวดับางบวั กทม.) 

6. พระมหาศุภวฒัน์ สุภทฺโท  (ยุวรรณศรี)   กรรมการ 
(กรรมการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร/วดัเขาวงั จ.ราชบุรี) 

7. พระสงกรานต์  วสุิทฺโธ  (หาญแก้วงาม)                                         กรรมการ 
(หวัหนา้กองงานสาธารณูปการวดัไทยโพธิวหิาร) 

8. พระสังเวยีน กลฺยาโณ  (พมิพา) (รหน.กองงานสาธารณูปการฯ) กรรมการ 
9. นาย เอม็ ดี  นาซิม  (กรรมการฯ/ไวยาวจักรวดัไทยโพธิวหิาร) กรรมการ 
10. ดร.องัคัด  กุมาร  (กรรมการมูลนิธิฯ/ผูจ้ดัการ สนง.มูลนิธิฯ) กรรมการ 
11. นายดายานันท์  กุมาร  (เลขานุการมูลนิธิฯ/ไวยาวจักรวดัฯ)         กรรมการ 
12. แม่ชีณฐัวรรณ  วนัทา  (หวัหนา้อุบาสิกาวดัไทยโพธิวหิาร) กรรมการ 
13. นายชูพงษ์  อจัจาธร  (ผจก.ผา่ยต่างประเทศ DHT.+BTC.)           กรรมการ 

                                                                                                                          /14. พ.ต.ต.หญิง... 
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14. พ.ต.ต.หญงิ สุวมิล  ธรรมหรรษากุล (ท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมาย) กรรมารและเลขานุการ 

(รองประธานมูลนิธิศูนยป์ฏิบติัธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย) 
15. พระประพนธ์  เตชวโร  (สมสอาด)                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(เลขานุการวดัไทยโพธิวหิาร/หวัหนา้ส านกังานมูลนิธิ วทพ.) 
16. พระพสิิษฐ์  จรณธมฺโม  (พงศ์อาชวโกศล)                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(ผูอ้  านวยการส านกังานมูลนิธิ ไอทีที. / ITT.) 
17. นายคมสิทธ์ิ   พิศเพง็  (ผูจ้ดัการฝ่ายบริการทวัร์ฯ DHT.+BTC.)    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. น.ส.อารีรักษ์  แซ่อึง้ (ผูจ้ดัการทัว่ไป ประจ า สนง.DHT.+BTC.)   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมก ากบัดูแลเก็บรักษา  และด าเนินงาน  ปฏิบติังาน  จดัท าทะเบียนทรัพยสิ์น  และ
การเงินและบญัชีรายรับ-รายจ่าย-เงินคงเหลือ รับผดิชอบเก่ียวกบัการเงินและบญัชี รวมถึงทรัพยสิ์นต่างๆ ของมูลนิธิ 
วดัไทยโพธิวหิาร  เนน้ความซ่ือสัตยสุ์จริตโปร่งใสและตรวจสอบได ้ และใหจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกบั
การเงินบญัชีและทรัพยสิ์น  เสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในสมยัประชุมสามญัประจ าปี 
 

 อน่ึง  ในการรับบริจาคเงินและทรัพยสิ์นอ่ืนใด  หรือการไดม้าซ่ึงเงินหรือทรัพยสิ์นของมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
ใหจ้ดัท าทะเบียนทรัพยสิ์น บญัชีรายรับ-รายจ่าย-เงินคงเหลือ และท าบญัชีงบดุลหรืองบการเงินใหท้ าสรุปเป็นรายเดือน 
และรายปี  เสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในการเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินบริจาคของพุทธศาสนิกชนทัว่ไป  
ใหมี้คณะกรรมการมูลนิธิฯ จ านวน 3 รูป/คน เป็นเจา้ของบญัชีเงินฝากธนาคาร  และให้กรรมการมูลนิธิฯ คนใดคนหน่ึง  
(จ านวนหน่ึงในสาม)  เป็นผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือเพื่อถอนเงินจากธนาคารฯ (เฉพาะในประเทศไทย)  ซ่ึงคณะกรรมการ 
ไดท้  าการเปิดบญัชีไวแ้ลว้ ให้กระท าในรูปแบบของคณะกรรมการมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร รวม 3 รูป/คน ประกอบดว้ย :- 
 

1. พระมหาปิยะณัฐ  กตฺิติโสภโณ (คิดการ)  (ประธานอ านวยการมูลนิธิฯ) ประธานกรรมการ   
2. พระธีระพงศ์  สุเมโธ  (แซ่ลี)้           (รองประธานอ านวยการมูลนิธิฯ) กรรมการ   
3. นายนิติกานต์  ธรรมหรรษากุล            (รองประธานอ านวยการมูลนิธิฯ) กรรมการ  
 

หรือในกรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วน ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งเปิดบญัชีใหม่ หรือซ่ึงไดท้  าการเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารไป 
แลว้ในอดีตนั้น โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ  จ  านวน  2  รูป/คน  คือ  (1)  พระมหาปิยะณฐั  กิตฺติโสภโณ (คิดการ) และ  
(2) นายนิติกานต ์ ธรรมหรรษากุล  เป็นผูล้งลายมือช่ือเป็นเจา้ของบญัชีเงินฝากธนาคาร และใหก้รรมการมูลนิธิฯ คนใด 
คนหน่ึง (จ านวนหน่ึงในสอง)  เป็นผูล้งลายมือช่ือเพื่อถอนเงินจากธนาคารฯ (เฉพาะในประเทศไทย)  ซ่ึงคณะกรรมการ 
ไดท้  าการเปิดบญัชีไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  ใหถื้อวา่เป็นบญัชีเงินฝากธนาคารของมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร  
โดยใหบ้ญัชีเงินฝากธนาคารนั้นยงัคงอยูต่่อไป  เพื่อใชใ้นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน  และใหค้ณะกรรมการบญัชี 
เงินฝากธนาคารนั้นๆ จดัท ารายงานรายรับ-รายจ่าย-เงินคงเหลือ เสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

ทั้งน้ี  ใหย้กเลิกประกาศหรือมติอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 

                                         

         (พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ)                (พระอาจารย์ธีระพงศ์  สุเมโธ)             (ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล)
ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร   รองประธานอ านวยการมูลนิธิ วทพ.     รองประธานอ านวยการมูลนิธิ วทพ. 

        เจา้อาวาสวดัไทยโพธิวิหาร                     หวัหนา้ฝ่ายพระธรรมทูต วทพ.     ประธานอุปถมัภส์ร้างวดัไทยโพธิวิหาร 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร 
เร่ือง   แต่งตั้งไวยาวจักรวดัไทยโพธิวหิาร 

------------------------------------------ 

ดว้ย วดัไทยโพธิวหิาร  พทุธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร อินเดีย  ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายอินเดีย เป็นองคก์รการกศุลในนาม “มูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร”  เม่ือวนัท่ี  5  ธ.ค. 2557 

  โดยมี  พระมหาปิยะณฐั   กตฺิตโิสภโณ   ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธวิหาร  ใน  
ฐานะเจา้อาวาสวดัไทยโพธิวิหารโดยต าแหน่ง และคณะกรรมการมูลนิธิฯ รวม 9 รูป/คน 
มีอ านาจหนา้ท่ีบริหารกิจการของมูลนิธิฯ ตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รการกศุลของอินเดีย  
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานบริหารจดัการของมูลนิธิฯ และของวดัฯ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
ดีงามบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รการกศุลในนามมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 

       อาศยัความตามขอ้บงัคบัแห่งตราสารจดัตั้งมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร  และโดยมติ 
  ท่ีประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิฯ  คร้ังท่ี 2/2560  เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2560  จึงแต่งตั้ง 
  ไวยาวจักรวดัไทยโพธิวิหาร  ดงัต่อไปน้ี :- 

1. ดร.นิตกิานต์ ธรรมหรรษากลุ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.6, พธ.บ., M.A., Ph.D. 
ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็น ไวยาวจักรวดัไทยโพธิวหิาร ฝ่ายประเทศไทย  

2. นายดายานันท์  กมุาร  ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ  ผูมี้อ  านาจ 
            ลงนามผกูพนัตามกฏหมายอินเดีย  เป็น  ไวยาวจักรวดัไทยโพธิวหิาร  ฝ่ายประเทศอนิเดยี 

3. นาย เอม็.ด.ีนาซิม ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นไวยาวจักรวดัไทยโพธิวหิาร 
มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาจดัการทรัพย์สิน การเงนิ การบัญชี  และนิตกิรรมสัญญา
ต่างๆ ที่เกีย่วข้องกบักฎหมาย และอ่ืนๆ ตามที่กรรมการมูลนิธิฯ หรือเจ้าอาวาสมอบหมาย 

    ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  5  ธนัวาคม  2560  เป็นตน้ไป 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  5  ธนัวาคม  พ.ศ. 2560 
 

                                        (พระมหาปิยะณฐั  กตฺิตโิสภโณ) 
                             ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 
                                         เจา้อาวาสวดัไทยโพธิวิหาร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมูลนิธิวดัไทยโพธิวิหาร 
ที ่15/2562 

เร่ือง   แต่งตั้งหัวหน้ากองงาน  และรองหัวหน้ากองงาน  ประจ ากองงานสาธารณูปการวดัไทยโพธิวหิาร   
และนายช่างโฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างวดัไทยโพธิวิหาร    

 

------------------------- 
 

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  จึงแต่งตั้งหวัหนา้กองงาน
และรองหวัหนา้กองงาน ประจ ากองงานสาธารณูปการวดัไทยโพธิวหิาร และนายช่างโฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ดงัน้ี :- 

1. พระสงกรานต์  วสุิทฺโธ  (หาญแก้วงาม)             หัวหน้ากองงานสาธารณูปการ 
2. พระสังเวยีน  กลฺยาโณ  (พมิพา)    รองหัวหน้ากองงานสาธารณูปการ 

3. นายมนตรี  คูฮกซ่ิว       นายช่างโฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง 
มีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมก ากบัดูแลและด าเนินงาน ปฏิบติังาน บงัคบับญัชาหรือสั่งการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั  

“กองงานสาธารณูปการวดัไทยโพธิวิหาร”  รับผิดชอบงานสาธารณูปการทุกอยา่งของวดัไทยโพธิวหิาร เช่น งานก่อสร้างฯ 
งานซ่อมบ ารุงฯ งานวางแผนและพฒันาการก่อสร้าง งานควบคุมก ากบัดูแลคนงานก่อสร้าง งานจดัท าทะเบียนการก่อสร้าง
งานจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย-เงินคงเหลือ งานเก็บรักษาเอกสารส าคญัต่างๆ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างทุกอยา่ง
ในส่วนของกองงานสาธารณูปการวดัไทยโพธิวหิาร  และใหน้ายช่างโฟร์แมนมีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคน์โยบายและแบบแปลนหรือแผนงานโครงการก่อสร้าง เนน้ความเป็นมาตรฐานสากลและความ
ปลอดภยั เป็นหวัหนา้คนงานก่อสร้าง ใหอ้ยูใ่นสายงานบงัคบับญัชาควบคุมก ากบัดูแลของหวัหนา้กองงานสาธารณูปการ   
 อน่ึง  ในกรณีท่ี พระสงกรานต์ วสุิทฺโธ  หัวหน้ากองงานสาธารณูปการ ไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้ว้ย
เหตุใดๆ ใหพ้ระสังเวยีน กลฺยาโณ รองหัวหน้ากองงานสาธารณูปการ  ท าหนา้ท่ีแทนหวัหนา้กองงานฯ  หรือในกรณีท่ี
หวัหนา้กองงานฯ และรองหวัหนา้กองงานฯ ไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้ว้ยเหตุใดๆ  ให้นายมนตรี  คูฮกซ่ิว  
นายช่างโฟร์แมนฯ  ท  าหนา้ท่ีแทนหวัหนา้กองงานฯ ทั้งน้ี ใหผู้ท้  าหนา้ท่ีแทนมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัหวัหนา้กองงานฯ 
และใหจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  1  ธนัวาคม  2562  เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  17  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                         
         (พระมหาปิยะณฐั  กตฺิติโสภโณ)                (พระอาจารย์ธีระพงศ์  สุเมโธ)            (ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล) 
ประธานอ านวยการมูลนิธิวดัไทยโพธิวหิาร      รองประธานอ านวยการมูลนิธิฯ           รองประธานอ านวยการมูลนิธิฯ 

        เจา้อาวาสวดัไทยโพธิวิหาร                      พระธรรมทูต/รองเจา้อาวาสฯ       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 านกัอาศัยอยูใ่นวดั 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  


