ิ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐ ินพุทธบูชาสาม ัคคี ว ัดไทยโพธิวห
ขอเชญ
ิ าร พุทธคยา อินเดีย
ั้ ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
้ า่ ทีด
เพือ
่ ชาระหนีค
่ น
ิ -สร้างศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย 3 ชน
้ 14 คา่ เดือน 12)
ว ันจ ันทร์ท ี่ 7 พฤศจิกายน 2565 (ขึน
06.00
07.00
07.45
08.39
09.00

น.
น.
น.
น.
น.

ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์วด
ั ไทยโพธิวห
ิ าร
พิธแ
ี ห่ผ ้ากฐินทาน กระทาประทักษิณาวัตรเวียนรอบต ้นพระศรีมหาโพธิ์ ตัง้ องค์กฐินฯ
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ใหญ่ ฉลององค์กฐินฯ ณ ต ้นพระศรีมหาโพธิ์
พิธท
ี อดกฐินพุทธบูชาสามัคคี ณ ต ้นพระศรีมหาโพธิ์ ถวายไทยธรรม
พิธท
ี อดผ ้าป่ าหางกฐิน - พระสงฆ์กรานกฐิน ณ วัดไทยโพธิวห
ิ าร เป็ นเสร็จพิธ ี

้ ทีด
วัดไทยโพธิวห
ิ าร ได ้ซือ
่ น
ิ สร ้างวัด งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล ้านบาทถ ้วน) เนือ
้ ทีป
่ ระมาณเกือบ 2 ไร่ ได ้โอนทีด
่ น
ิ
้ งบประมาณ
เป็ นกรรมสิทธิข
์ องวัดแล ้วบางส่วน 80% ยังไม่ได ้โอนอีกประมาณ 20% ขณะนีก
้ าลังก่อสร ้างศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย 3 ชัน
10,000,000 บาท (สิบล ้านบาทถ ้วน) จึงจัดงานทอดกฐินครัง้ นีเ้ พือ
่ นาปั จจัยไปชาระหนีค
้ า่ ทีด
่ น
ิ -สร ้างศาลาเอนกประสงค์ฯให ้สาเร็จลุลว่ งไป
ด ้วยอานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลทาน ขอให ้ท่านและครอบครัวเจริญด ้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปราศจากโรคาพยาธิโควิด-19 เทอญ
คณะกรรมการดาเนินงานทอดกฐน
ิ พุทธบูชาสาม ัคคี ประจาปี 2565

ั้
2561-ปัจจุบ ัน : กาล ังสร้างศาลาทรงไทย 3 ชน

รายงานก่อสร้าง ณ ว ันที่ 23 มีนาคม 2563

ก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19

โอนเงิน : พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺตโิ สภโณ - พระครูวน
ิ ัยธรประพนธ์ เตชวโร - ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล
ิ นรไทย
ธนาคารโอนเงิ
: กสก
094
184
4324
/
ไทยพาณิ
ช
ย์
292
242
4405
โทร./ไลน์
ไอดี : 0994396677
ทาบุญ : ในนาม “พระมหาปิ ยะณัฐ กิตฺตโิ สภโณ - ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุ
ล”
หมายเหตุ : เจ้าภาพทาบุญทอดกฐ ิน กองละ 1,000.- บาท ทางว ัดมอบว ัตถุมงคล “ พระพุทธเมตตา ”
พระประธานในมหาเจดียพ
์ ท
ุ ธคยา พระบูชาประจาบ้าน/สาน ักงาน/สถานประกอบการอืน
่ ๆ กองละ 1 องค์

ใบแจ้งความประสงค์รว่ มทาบุญทอดกฐ ินพุทธบูชาสาม ัคคี ว ัดไทยโพธิวห
ิ าร
กฐ ินกองละ 2,565.- บาท
ทาบุญตามศร ัทธา
หรือทาบุญเป็นเจ้าภาพ
เจ ้าภาพห ้องพักสงฆ์ 4 เตียง 26 ห ้องๆ ละ 200,000 บาท (รวมห ้องน้ า 250,000 บาท)
้
ั ้ 1 ห ้องละ 30,000 บาท
ห ้องน้ าแฝดซายขวามี
อา่ งล ้างมือ ห ้องละ 50,000 บาท ห ้องน้ าชน
เจ ้าภาพเสาศาลาอเนกประสงค์ทรงไทย+โรงครัว+โรงทาน 64 ต้นๆ ละ 10,000 บาท
กองทุนปูน+อิฐ+หิน+ดิน+ทราย+กรวด+แรงงานชา่ ง สร ้างศาลาฯ กองทุนละ 500 บาท

ชื่อ-สกล.......................................................................................................................................................................................
อุทิศให้........................................................................................................................จำนวนเงิน.......................................บำท
บ้ำนเลขที่...........................หมู่ท.ี่ .......ตรอก/ซอย.................................................ถนน.............................................................
แขวง/ตำบล......................................เขต/อำเภอ.........................................จังหวัด.........................................รหัส.................
โทร...........................................................................................E-mail : ...................................................................................
ไลน์ไอดี (Line ID) :……………………………………………… ต้องกำรใบอนุโมทนำบัตร หรือ ไม่ต้องกำรใบอนุโมทนำบัตร
ออกใบอนุโมทนำบัตรในนำม....................................................................................................................(ส่งทางไปรษณีย์)

ประกาศวัดไทยโพธิวิหาร
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคี วัดไทยโพธิวิหาร ประจาปี พ.ศ. 2565
--------------------ด้วย มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhi Vihara Trust : WTB) พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย ได้จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอินเดียไทย (ITT) สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ.) สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) (สนธ.) ได้
ร่วมกันสร้าง วัดไทยโพธิวิหาร ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ได้ซื้อที่ดินและถมดินสร้างกาแพงวัด งบประมาณ
10,000,000.00 บาท โดยยืมสารองจ่ายของบริษัทในเครือธรรมหรรษา จานวน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาท
ถ้วน) และเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอีกจานวนหนึ่ง ได้จ่ายเงินซื้อที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์เป็นของมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารแล้ว
ประมาณ 80% ยังไม่ได้โอนอีกประมาณ 20% ขณะนี้กาลังก่อสร้าง “ศาลาพุทธบูชาธรรมหรรษาสามัคคี” ศาลา
เอนกประสงค์ทรงไทย 3 ชั้น งบประมาณ 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ยังขาดปัจจัยอีกเป็นจานวนมาก
ในพรรษากาล 2565 มีพระครูใบฎีกาสุรกาญ ปญฺญาวโร ประธานกรรมการสงฆ์และพระสงฆ์สายวัดป่ากรรมฐานไป
จาพรรษาครบองค์สงฆ์ คณะกรรมการจึงได้จัดทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคี ถวายวัดไทยโพธิวิหาร ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
ตรงกับวันขึ้น 14 ค่า เดือน 12 เพื่อรวบรวมปัจจัยไปชาระหนี้ค่าที่ดิน-สร้างศาลาเอนกประสงค์ทรงไทยให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
อาศัยอานาจตามความในตราสารจัดตั้งมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร พ.ศ. 2557 ข้อ 11 ข้อ 26 ประกอบข้อ 29 แห่ง
ข้อบังคับมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (WTB) ว่าด้วยการดาเนินงานบริหารกิจการของมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร พ.ศ. 2560 จึงแต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินงานทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคี วัดไทยโพธิวิหาร ประจาปี พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. พระมหาปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร (ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศไทย) ประธานดาเนินงานฝ่ายสงฆ์
2. พระอาจารย์กิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต รองเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร/พระธรรมทูตฯ รุ่นที่ 27 รองประธานดาเนินงานฝ่ายสงฆ์
3. รศ.ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล รองประธานอานวยการมูลนิธิฯ/ประธานกรรมการวัด ประธานดาเนินงานฝ่ายฆราวาส
4. พระอาจารย์วรรธคม กตธมฺโม ทนายความประจาวัด/พระธรรมทูตฯ รุ่นที่ 28 กรรมการดาเนินงาน
5. คุณต้อย กาญจนา - คุณสันติ ปั้นหย่ง หัวหน้าคณะญาติมติ รสายบุญจากออสเตรเลีย กรรมการดาเนินงาน
6. คุณอนันต์ - คุณหทัยรัตน์ ณ นคร หัวหน้าสายบุญธรรมหรรษาทัวร์
กรรมการดาเนินงาน
7. คุณทัศนีย์ สุขัมศรี - คุณฐิรตานันท์ พิมพะสาลี
หัวหน้าสายบุญธรรมหรรษา
กรรมการดาเนินงาน
8. คุณลัดดา ธาราจันทร์ - คุณลัดดาวัลย์ เพ็ญไพจิตร หัวหน้าสายบุญธรรมหรรษา
กรรมการดาเนินงาน
9. รศ.ดร.สุขุมพงศ์ ชาญนุวงศ์ - ดร.กาธร เพียเอีย - ดร.สุชาติ บุรีรัตน์ กรรมการวัด กรรมการและเลขานุการ
10. พระครูใบฎีกาสุรกาญ ปญฺญาวโร ประธานกรรมการสงฆ์พรรษากาล 2565/ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทนเจ้าอาวาส ที่ปรึกษา
10. พระครูวินัยธรประพนธ์ เตชวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร (ปฏิบัติศาสนกิจ ณ อิตาลี)
ที่ปรึกษา
11. พระอาจารย์อภิราม สุริยปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร (ปฏิบัติศาสนกิจ ณ อินเดีย)
ที่ปรึกษา
12. พระครูสังฆรักษ์ประพันธ์ ถิรธมฺโม เลขานุการวัดไทยโพธิวิหาร (ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศไทย) ที่ปรึกษา
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
(พระมหาปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ)
ประธานอานวยการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร
เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร อินเดีย

ประกาศวัดไทยโพธิวิหาร (WTB)
เรื่อง อนุโมทนาบุญเจ้าภาพต้นศรัทธาทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคี
ประจาปี พ.ศ. 2557-2565 แด่ครอบครัว “ธรรมหรรษากุล - ธรรมหรรษาทัวร์”
ด้วย วัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อินเดีย จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการกุศล ในนาม
“มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhi Vihara Trust : WTB)” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ได้ซื้อที่ดินและถมดินสร้าง
กาแพงวัด งบประมาณ 10,000,000.- บาท และกาลังดาเนินการก่อสร้าง “ศาลาพุทธบูชาธรรมหรรษาสามัคคี” อาคาร
เอนกประสงค์ทรงไทย 3 ชั้น งบประมาณ 10,000,000.- บาท ได้จัดทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคี ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน
2565 (ขึ้น 14 ค่าเดือน 12) เพื่อรวบรวมปัจจัยไปชาระหนี้ค่าที่ดิน-สร้างศาลาเอนกประสงค์ทรงไทยให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
บัดนี้ วัดไทยโพธิวิหาร โดย คณะกรรมการดาเนินงานทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคี ประจาปี พ.ศ. 2565 ได้รับปัจจัย
ร่วมทาบุญกฐินพุทธบูชาสามัคคีจากครอบครัว “ธรรมหรรษากุล – ธรรมหรรษาทัวร์ - บางกอกไทย เซ็นเตอร์ - ไอ อินเดีย
ธรรมหรรษาทัวร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิติกานต์ – พ.ต.ต.หญิง สุมิวล – ด.ช.พุทธกานต์ ธรรมหรรษากุล” จานวน
เงิน 100,000.00 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
อนึ่ง วัดไทยโพธิวิหาร ได้ซื้อที่ดินพร้อมตึกอาคารโรงแรมลักษมี แต่มีเหตุไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ จึงตกลงยกเลิก
การซื้อขายแล้วเปลี่ยนเป็นการเช่าแทน เป็นที่ตั้งสานักงานมูลนิธิ พ.ศ. 2557-2564 ใช้เงินไทยจ่ายรวมทุกอย่างประมาณ
15,000,000.- บาท และคู่สัญญาขายที่ดินให้ 1 แปลง เพื่อชดใช้คืนแทนเงินมัดจาฯ คิดเป็นเงินไทย 4,000,000.- บาท
และซื้อที่ดินใหม่เพื่อสร้างวัด บนที่ดินประมาณ 2 ไร่ ทางวัดได้รับอุปถัมภ์และยืมเงินสารองจากบริษัทในเครือธรรมหรรษา
ประกอบด้วย บจก.ธรรมหรรษาทัวร์-บางกอกไทย เซ็นเตอร์-ไอ อินเดีย ธรรมหรรษา รวมเป็นเงิน 19,200,000.- บาท โดย
พ.ต.ต.หญิง สุวิมล–ด.ช.พุทธกานต์ ธรรมหรรษากุล-รศ.ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) นายกสมาคมนิติธรรมหรรษา
(ประเทศไทย), นายกสมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวเที่ยวไทย-อินเดีย, ประธานมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ
อินเดีย-ไทย, เป็นผู้นาริเริ่มอุปถัมภ์สร้างวัด-รองประธานมูลนิธิ WTB-ไวยาวัจกร-ประธานกรรมการวัด เป็นเจ้าภาพต้นศรัทธา
ทอดกฐินสามัคคีประจาทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2557-2565 ได้ถวายปัจจัยบริวารกฐินแล้ว จานวน 6,200,000.- บาท ดังนี้ :ประจาปี พ.ศ.
2557-2558
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565

เจ้าภาพปัจจ ัยบริวารกฐน
ิ ฯ ถวายว ัดไทยโพธิวห
ิ าร
บริษัทในเครือธรรมหรรษา โดย ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล
บริษัทในเครือธรรมหรรษา โดย ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล
บริษัทในเครือธรรมหรรษา โดย ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล
บริษัทในเครือธรรมหรรษา โดย ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล
บริษัทในเครือธรรมหรรษา โดย ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล
บริษัทในเครือธรรมหรรษา โดย ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล
ไม่มก
ี ฐิน – หยุดเพราะโควิด-19 ระบาดหนักไปทัว่ โลก
บริษัทในเครือธรรมหรรษา โดย ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล
บริษัทในเครือธรรมหรรษา โดย ดร.นิตก
ิ านต์ ธรรมหรรษากุล

จานวนเงิน : บาท
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100,000.00
100,000.00

หมายเหตุ
บูรณะ สนง.มูลนิธ ิ WTB
มูลนิธวิ ด
ั ไทยโพธิวห
ิ าร
มูลนิธวิ ด
ั ไทยโพธิวห
ิ าร
มูลนิธวิ ด
ั ไทยโพธิวห
ิ าร
มูลนิธวิ ด
ั ไทยโพธิวห
ิ าร
มูลนิธวิ ด
ั ไทยโพธิวห
ิ าร
สร ้างวัดใหม่/ทีต
่ งั ้ ถาวร
สร ้างวัดใหม่/ทีต
่ งั ้ ถาวร

ด้วยอานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีแห่งพระพุทธเมตตาพระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา อนุสรณ์สถาน
แห่งการตรัสรู้ ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และกุศลทานการบริจาคครั้งนี้ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว จงเจริญ
ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ กาจัดโรคาพยาธิภยันตราย (โควิด-19) ปลอดภัยทุกประการ เทอญ.
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
(พระมหาปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ)
ประธานอานวยการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร
-1-

บัญชีรำยชื่อเจ้ำภำพทอดกฐินพุทธบูชำสำมัคคี วัดไทยโพธิวิหำร ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกำยน 2565 ทำพิธีทอดกฐิน ณ ต้นพระศรีมหำโพธิ์ พิธสี งฆ์กรำนกฐิน ณ วัดไทยโพธิวิหำร
ว ัน/เดือน/ปี
27/06/2565
28/06/2565
14/08/2565
15/08/2565
18/08/2565

ื่ -สกุล เจ้าภาพ
ชอ
รศ.ดร.นิตก
ิ านต์ – พ.ต.ต.หญิง สุวม
ิ ล – ด.ช.พุทธกานต์ ธรรมหรรษากุล
อุทศ
ิ ให ้ คุณพ่อวิทย์-คุณแม่เสวย-คุณพีร่ ะเวง จูบด
ิ า และญาติพน
ี่ ้องผู ้ล่วงลับ
คุณสันติเทพ ศิลปบรรเลง และครอบครัว
พ.อ.ชูภักดิ์ พุทธผล
คุณภัทรพร อังเศวตรุ่งเรือง
คุณณภัชนันท์ นิยา

สรุปผู ้มีจต
ิ ศรัทธาแจ ้งประสงค์เป็ นเจ ้าภาพ : หน ้าที่ 1 : รวมเงิน (ยอดรับจริงสรุปวันทอดกฐิน)

จานวนเงิน

หมายเหตุ

100,000.- บาท Dhammahansa Tours
ประธานต ้นศรัทธา
10,000.- บาท ประธานอุปถัมภ์
2,565.- บาท ไปทัวร์อน
ิ เดีย 6-3 พ.ย.
1,000.- บาท
2,565.- บาท ไปทัวร์อน
ิ เดีย 6-3 พ.ย.

116,130.- บาท วันสรุปยอด 18/08/65

-2-

บัญชีรำยชื่อเจ้ำภำพทอดกฐินพุทธบูชำสำมัคคี วัดไทยโพธิวิหำร ประจำปี 2565
วันอำทิตย์ที่ 7 พฤศจิกำยน 2565 ทำพิธีทอดกฐิน ณ ต้นพระศรีมหำโพธิ์ พิธีสงฆ์กรำนกฐิน ณ วัดไทยโพธิวิหำร
ว ัน/เดือน/ปี

ื่ -สกุล เจ้าภาพ
ชอ

สรุปผู ้มีจต
ิ ศรัทธาแจ ้งประสงค์เป็ นเจ ้าภาพ : หน ้าที่ 1 : รวมเงิน (ยอดรับจริงสรุปวันทอดกฐิน)

จานวนเงิน

หมายเหตุ

000,000.- บาท วันสรุปยอด 00/00/00

