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“๑ แรงบััลดาลใจของผม

ของอดีีตเด็ีกบ้้านนอกคอกนา

ทีี่�จากบ้้าน...มาไกลแสนไกล

ท่่ามกลางการด้�นรนต่่อสู้้�

เพ่ื่�อต่ามล่าฝัันอันย้ิ่�งใหญ่่ 

(อยากรวย...เกลียดีความยากจน)

ขอเป็็นแรงบััลดาลใจ

ให�กับัอีกหลายิ่ล�านชีีว้ิต่

ที่�กำาลังเด้นอย่้ิ่บันถนนสู้ายิ่นั�น

ถนนที่�ไม่ได�โรยิ่ไวิ�ด�วิยิ่กลีบักุหลาบั”
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  อดีต่เด็กยิ่ากจนด�อยิ่โอกาสู้จากตะเข็บ้ชายแดีนช่อง

เม็ก จ.อุบ้ลราชธานี  บ้วชเป็็นสามเณรติดีสอยห้้อยตามพระอาจารย์มาอย่่ทีี่�วัดีสว่างเวฬุุวัน  

บ้้านห้้วยไผ่่ อ.โขงเจียม จ.อุบ้ลฯ  แล้วเข้ามาเรียนธรรมบ้าลี  ทีี่�สำานักเรียนวัดีบุ้ณยป็ระดิีษฐ์์ 

พุที่ธมณฑลสาย 2 เขตบ้างแค  กรุงเที่พฯ จนสอบ้ไล่ได้ีมห้าเป็รียญธรรม 3 ป็ระโยคจากนั�น

ดิี�นรนห้าโอกาสเรียนต่อที่างโลกเพ่�อห้าอาชีพให้้ตัวเองมีงานที่ำา  เพ่�อจุนเจอครอบ้ครัวพ่อแม่ทีี่�

รอคอยความห้วัง  

  ความห้วังของพ่อแม่...ค่อแรงผ่ลักดัีนทีี่�ยิ�งให้ญ่...ที่ำาให้้คนด้ีอยโอกาส...ดิี�นรนสร้าง

โอกาสให้้ตัวเองทุี่กวิถีีที่าง...เป็ลี�ยนโชคชะตาทีี่�ยากจน  ให้้มีคุณภาพชีวิตทีี่�ดีี....

 ป็ระวัติชีวิตของคนธรรมดีา...ผ่มอยากให้้เป็็นแรงบั้นดีาลใจให้้กับ้ทุี่กคนทีี่�ด้ีอยโอกาส  

อย่าท้ี่ออย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิต  โดียเฉพาะวัยรุ่นห้นุ่มสาว...ทีี่�ต้องการมีชีวิตทีี่�ดีี...ป็ระสบ้

ความสำาเร็จ แล้วสร้างความสุขให้้ตัวเองในแบ้บ้ชีวิตทีี่�ตัวเองต้องการ

  ผ่มบั้นทึี่ก Profile ของตั่วิเอง เพ่ื่�อให�เป็็นป็ระวัิต้่ศาสู้น์อันย้ิ่�งใหญ่่ของตั่วิเองและ

วิงศ์ต่ระก้ล ว่ิาจากอดีต่เด็กเลี�ยิ่งควิายิ่ เคยิ่จับัหางไถช่ีวิยิ่พ่ื่อแม่ไถนาดำานาเกี�ยิ่วิข�าวิต่อน

เด็กๆ จากครอบัครัวิล้กชีาวินายิ่ากจนต่ระเข็บัชีายิ่แดนอันไกลโพื่�น..เราสู้ามารถที่�ก�าวิเด้น

บันเสู้�นท่างแห่งควิามฝัันด�วิยิ่การมีชีีว้ิต่เป็็นเด้มพัื่น...นั�นก็ค่อการสู้ร�างตั่วิเองให�ป็ระสู้บั

ควิามสู้ำาเร็จทั่�งในด�านการศึกษาเรียิ่นร้�...ป็ระสู้บัควิามสู้ำาเร็จในด�านการงานและชีีว้ิต่

ครอบัครัวิ
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ช่�อ  นายสุทัี่ศน์  ศรีพรม

เกิดีวันทีี่� 12/11/2525

ห้น้าทีี่�การงานปั็จจุบั้น กรรมการ ผ้่่จัดีการ บ้ริษัที่  บุ้ญสังฆภัณฑ์ จำากัดี

ผ้่่เขียนห้นังส่อ “แชร์ป็ระสบ้การณ์ สร้างเงินล้านจากออนไลน์

การศึกษาท่างธรรม
ปี็ 2540  สอบ้ไล่ได้ีนักธรรมตรี สานักเรียนวัดีบุ้ณยป็ระดิีษฐ์์ กรุงเที่พฯ

ปี็ 2541  สอบ้ไล่ได้ีนักธรรมโที่ สานักเรียนวัดีบุ้ณยป็ระดิีษฐ์์ กรุงเที่พฯ

ปี็ 2542  สอบ้ไล่ได้ีนักธรรมเอก สานักเรียนวัดีบุ้ณยป็ระดิีษฐ์์ กรุงเที่พฯ

ปี็ 2544  สอบ้ไล่ได้ีบ้าลีชั�นป็ระโยค 1-2 สำานักเรียนวัดีนาคกลาง  

  บ้างกอกให้ญ่ กรุงเที่พ

ปี็ 2546  สอบ้ไล่ได้ีบ้าลีชั�นมห้าเป็รียญธรรม 3 ป็ระโยค  

  สานักเรียนวัดีบุ้ณยป็ระดิีษฐ์์  กรุงเที่พฯ

การศึกษาท่างโลก
ปี็ 2544   กศน. ม.6 เขตตลิ�งชัน, 

ปี็ 2547   สอบ้ไล่ได้ีห้ลักส่ตรวิชาชีพบั้ญชี ห้ลักส่ตร 6 เด่ีอน 336 ชั�วโมง  

  จากโรงเรียนไที่ยบั้ญชีธุรกิจ และการบั้ญชี  (ในการควบ้คุมของกระที่รวงศึกษาธิการ)

ปี็ 2550   สำาเร็จการศึกษาชั�น  ป็วส.เที่คเนคกรุงเที่พพาณิชยการ สาขา การตลาดี 

ปี็ 2552  ป็ริญญาตรี คณะบ้ริห้ารธุรกิจ สาขาการตลาดี มห้าวิที่ยาลัยกรุงเที่พธนบุ้รี 
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ป็ระวัิต้่การท่ำางานในอดีต่
ปี็ 2549  พนักงานเดิีนขายซิิมโที่รศัพท์ี่ DTAC ตามท้ี่องถีนน 

ปี็ 2549   เป็็นพนักงานขายตรง Direct Sales บ้ริษัที่ พีชยะ จากัดี (เดิีนขายตามท้ี่องถีนน) 

ปี็ 2549 ที่ำางานทีี่�ห้้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ (บ้ริษัที่ สังฆภัณฑ์ จากัดี) ตั�งแต่ปี็ พ.ศ. 49-2554 

  - เด็ีกแจกโบ้ว์ชัวร์,ยกของ, ขายของห้น้าร้าน, 

 - เจ้าห้น้าทีี่�ฝ่่ายการตลาดี, 

 - ช่างภาพป็ระจาบ้ริษัที่ฯ 

  - โฆษก/เจ้าห้น้าทีี่�ฝ่่ายป็ระชาสัมพันธ์, 

 - หั้วห้น้าฝ่่ายคอมพิวเตอร์กราฟิิกและ Web Design, 

  - หั้วห้น้าฝ่่ายจัดีกิจกรรมโครงการต่างๆของบ้ริษัที่ฯ  

    เช่นงานแสดีงธรรมของห้ลวงป่่็เณรคา, 

  - หั้วห้น้าฝ่่ายศาสนพิธี รับ้จัดีงานที่าบุ้ญครบ้วงจร

ป็ระวัิต้่การท่ำางานปั็จจุบััน 2555-2565
  - กรรมการผ้่่จัดีการ บ้ริษัที่ บุ้ญสังฆภัณฑ์ จำากัดี  www.boonsangkapan.com 

  - กรรมการผ้่่จัดีการ  ร้านบ่้ชาสังฆภัณฑ์ Online  www.buchasangkapan.com 

  - เจ้าของเว็บ้ไซิต์ www.kidbuak.com  

  - เจ้าของแฟินเพจ “คดีบ้วกดีอที่คอม” ทีี่�มีผ้่่ติดีตามกว่า 2 แสนคน 

  - นักออกแบ้บ้และพัฒนาเว็บ้ไซิต์ - Search Engine Maker

  - นักคิดี นักเขียน Online นักสร้างแรงบั้นดีาลใจ  Online 

  - ทีี่�ป็รึกษาด้ีานธุรกิจและการตลาดีออนไลน์ 

  - พิธีกรบ้รรยาย  ให้้ความร้่เร่�องการที่ำาธุรกิจออนไลน์ ให้้กับ้ห้น่วยงานต่าง ๆ เช่น  

    บ้ริษัที่,โรงเรียน,มห้าวิที่ยาลัยฯ

  - ทีี่�ป็รึกษางานด้ีานศาสนพิธีที่าบุ้ญ และธุรกิจสังฆภัณฑ์ครบ้วงจร

  - ป็ระธานโครงการ  “สะพานบุ้ญช่วยเห้ล่อวัดียากจนถิี�นทุี่รกันดีาร”  

  ปี็เริ�มโครงการ 2559 (รวมทัี่�งโรงเรียนต่าง ๆ)
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อบัรมสัู้มมนา (ขณะเป็็นพื่ระภ้ิกษุสู้ามเณร)
ปี็ 2547 อบ้รมคอมพิวเตอร์เบ่้�องต้น (30 ชั�วโมง) จากศ่นย์การศึกษานอกโรงเรียน  

  เขตตลิ�งชัน (ในการควบ้คุม  ของกระที่รวงศึกษาธิการ) 

ปี็ 2549  มห้าวิที่ยาลัยมห้าจุฬุาลงกรณราชวิที่ยาลัย และสำานักการศึกษากรุงเที่พมห้านคร    

  มอบ้วุฒิบั้ตร ฉบั้บ้นี�  ให้้ไว้เพ่�อแสดีงว่า  พระมห้าสุทัี่ศน์ อภินนฺโที่ ได้ีผ่่านการอบ้รม  

  ควิามร้�ต่ามโครงการ  อบัรมพื่ระธรรม ว้ิท่ยิ่ากรสู้อนสู้าระการเรียิ่นร้�พื่ระพุื่ท่ธ  

  ศาสู้นาโรงเรียิ่นสัู้งกัดกรุงเท่พื่มหานคร รุ่นที่� ๒ ระห้ว่างวันทีี่�  ๑๕-๑๙ มีนาคม  

  พ.ศ.๒๕๔๙   วัดีไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครป็ฐ์ม

อบัรมสัู้มมนา (ขณะเป็็นฆราวิาสู้)
ปี็ 2549  อบ้รมห้ลักส่ตร “จุดีป็ระกายฝั่นส่่ความสาเร็จ” 

  ทีี่�บ้ริษัที่ the World Group International Co.,Ltd. 

ปี็ 2552  อบ้รมห้ลักส่ตร Graphic Design” Photoshop cs3 ,  

  Illustrator cs 3, Indesign cs 3  

  จากสถีาบั้น “INFO TELECOM INFO CO,.LTD” เดีอะมอลล์บ้างแค 

ปี็ 2552  อบ้รมสัมมนา “การเขียนแผ่นธุรกิจเพ่�อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างความสุข” จาก  

  พณฯ นายชาญชัย ชัยรุ่งเร่อง รัฐ์มนตรีว่าการกระที่รวงกระที่รวงอุตสาห้กรรม 

ปี็ 2553 เข้าอบ้รมสัมมนา “ที่าเว็บ้ให้้เข้าเป้็า” จัดีโดีย คุณป็รเมศวร์ มินศิริ และทีี่มงาน    

  เว็บ้ไซิต์ กาปุ็กดีอที่คอม

ปี็ 2553  อบ้รมโป็รแกรมบั้ญชีสำาเร็จร่ป็ จากบ้ริษัที่ อีบิ้สิเนส พลัส จากัดี

ปี็ 2556 สัมมนา เพิ�มความน่าเช่�อถ่ีอธุรกิจ e-Commerce ด้ีวย DBD Verified 15  

  พฤษภาคม 2556 ศ่นย์ฝึ่กอบ้รม    พัฒนาธุรกิจการค้า กระที่รวงพาณิชย์

ปี็ 2556  อบ้รมสัมมนา E-mail Marketing readyplanet.com  

  บ้ริษัที่ เรดีดีี�แพลนเน็ต จำากัดี 21/11/2556

ปี็ 2563  เข้าฟัิงสัมมนา 2020 ปี็แห่้งการลงทุี่น : ท่างออกป็ระเท่ศไท่ยิ่ ที่�จัดโดยิ่เคร่อมต้่ชีน  

  โดียมีนายสมคิดี จาตุศรีพิทัี่กษ์ รองนายกรัฐ์มนตรี เป็็นป็ระธานเปิ็ดีงาน  

  และกล่าวป็าฐ์กถีาพิเศษ 15 มกราคม 2563 ทีี่�ห้้องอินฟิินิตี� 1-2  

  โรงแรมพ่ลแมน คิงเพาเวอร์ รางนำ�า
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ป็ระกาศเกียิ่รต้่คุณ  

(การที่ำางานเผ่ยแผ่่ และศาสนกิจ ขณะเป็็นพระภิกษุ สามเณร)

ปี็ 2545 มห้าวิที่ยาลัยมห้าจุฬุาลงกรณราชวิที่ยาลัย มอบ้ป็ระกาศเกียรติคุณ ผ้่่ที่าคุณ  

  ป็ระโยชน์แก่ โครงการ  บ้รรพชาและอบ้รมเยาวชนภาคฤด่ีร้อน เฉลิมพระเกียรติ ๕๐   

  พรรษาสมเด็ีจพระบ้รมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (สามเณรพี�เลี�ยง) 

ปี็ 2546 เป็็นวิที่ยากร โครงการ “เข�าค่ายิ่ป็ฏ้ิบััต้่ธรรมเพ่ื่�อให�เก้ดปั็ญ่ญ่าต่�านภัิยิ่ยิ่าเสู้พื่ต้่ด”   

  ณ วัดีบุ้ณยป็ระดิีษฐ์์  เขตบ้างแค กรุงเที่พมห้านคร 

ปี็ 2547 โรงเรียนบ้างไผ่่ (บ้้านนายพันแก้วขาว) เป็็นพระวิที่ยากรอบ้รมในโครงการรักษาศีล 

  และ ป็ฏิิบั้ติธรรม  เฉลิมพระเกียรติถีวายเป็็นพระราชกุคลเน่�องใน มห้ามงคลสมัย  

  เฉลิมพระขนมพรรษา พระบ้าที่สมเด็ีจ พระเจ้าอย่่หั้ว ณ วัดีจาป็า แขวงบ้างระมาดี   

   เขตตสิ�งขัน กรุงเที่พมห้านคร 

ปี็ 2547  ชมรมพุที่ธศาสตร์ สานักงานเขตป็ระเวศสถีาบั้นบั้ณฑิตพัฒนบ้ริห้ารศาสตร์   

  กรุงเที่พมห้านคร เป็็นพื่ระว้ิท่ยิ่ากรฝึักอบัรมโครงการค่ายิ่พุื่ท่ธบุัต่รพัื่ฒนาคุณธรรม  

  และจร้ยิ่ธรรมเพ่ื่�อเฉล้มพื่ระเกียิ่รต้่ ๗๒ เ พื่รรษา สู้มเด็จพื่ระนางเจ�าสู้้ร้ก้ต้่�  

  พื่ระบัรมราช้ีนีนาถ ระห้ว่าง วันทีี่� ๙ - ๑๓ สิงห้าคม ๒๕๔๗  

  ณ วัดีทุ่ี่งลานนา เขตป็ระเวศ กรุงเที่พมห้านคร 

ปี็ 2555  มห้าวิที่ยาลัยมห้าจุฬุาลงกรณราชวิที่ยาลัยมอบ้เกียรติบั้ตรนี�ให้้ไว้เพ่�อแสดีงว่า  

  พระมห้าสุทัี่ศน์ อภินนฺโที่ ได�เป็็นว้ิท่ยิ่ากร อบัรมโครงการบัรรพื่ชีาสู้ามเณร 

  น�อมเกล�าฯ ของคณะสู้งฆ์วัิดกระจัง แขวงฉิมพลี เขตตลิ�งชัน กรุงเที่พมห้านคร  

  ร่วมกับ้มห้าวิที่ยาลัยมห้าจุฬุลงกรณราชีวิที่ยาลัย สานักงานขตตลิ�งชัน และ  

  สภาวัฒนธรรมเขตตลิ�งชัน ระห้ว่างวันทีี่� ๑๕-เ๒๓ ตุสาคม พุที่ธศักราช ๒๕๕๕  
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หน้้า 9  สุุทััศน์้  ศรีีพรีม

ป็ระกาศเกียิ่รต้่คุณ (ขณะเป็็นฆราวิาสู้)
ปี็ 2551 รับ้ป็ระกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาแต่งกายเรียบ้ร้อย ป็ระจำาปี็ 2549”   

  สาขา การตลาดี เที่คนิคกรุงเที่พพณิชยการ

รางวัิลที่�ได�รับั
ปี็ 2546 ได้ีรับ้รางวัลป็ระกวดีงานเขียนเรียงความเร่�อง “แม่...ยิ่อดหญ้่งในดวิงใจ” 

   จากสำานักเรียนวัดีบุ้ญป็ระดิีษฐ์์  เขตบ้างแค กรุงเที่พมห้านคร

ปี็ 2552 ได้ีรับ้รางวัลชนะเลิจากการป็ระกวดีร้องเพลง ในงาน “ Marketing Day “   

  ม.กรุงเที่พธนบุ้รี

ปี็ 2561 รับ้รางวัล “นักบัร้หารดีเด่นแห่งปี็ 2561  

  Executive of the year 2018”  สาขา  

  บ้ริห้ารและพัฒนาธุรกิจ  23 มีนาคม 2561   

  ณ ห้้องแกรนด์ี บ้อลร่ม ศ่นย์ป็ระชุม  

  สถีาบั้นวิจัยจุฬุาภรณ์  ห้ลักสี� กรุงเที่พ  

  พลอากาศเอก ชลิต พุกผ่าสุข องคมนตรี  

  เป็็นป็ระธานในงานป็ระกาศเกียรติคุณฯ
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ออกรายิ่การที่วีิ และ  

ช่ีอง youtube ต่่างๆ
1. ช่ีอง WBTV รายิ่ธรรมะจากข่าวิ 4  เมษายิ่น  2560  สถีานีวิที่ยุโที่รทัี่ศน์โลกพระพุที่ธ

ศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV  วัดียานนาวา ถี.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาที่ร 

กรุงเที่พมห้านคร 10120

https://www.youtube.com/watch?v=iBMiijze_yI&t=32s

2. ช่ีอง 3 family รายิ่การ Lightning Talk กับั สู้ายิ่สู้วิรรค์ ขยัิ่นย้ิ่�ง ตอน รวยด้ีวยสองม่อ 

สร้างช่�อด้ีวยธุรกิจสังฆภัณฑ์ออนไลน์  19 ก.ย. 2558   https://youtu.be/fi2ASYG1kr4

3. รายิ่การ  SME ตี่แต่ก ช่ีอง workpoint 23   https://youtu.be/7uuwp6zqJoA

4. ช่ีอง AMARINTV : อมร้นท่ร์ที่วีิ 34  กลยุิ่ท่ธ์ธุรก้จ กับั อ.ธันยิ่วัิชีร์ พิชิตธุรกิจกับ้คุณ 

สุทัี่ศน์ ศรีพรม13 มิ.ย. 59 (3/4) https://youtu.be/BFd813n6fYg

5. ช่ีอง AMARINTV : อมร้นท่ร์ที่วีิ 34  กลยุิ่ท่ธ์ธุรก้จ กับั อ.ธันยิ่วัิชีร์ : การที่ำาธุรกิจ “จาก

ชีวิตติดีลบ้” 1 พ.ย. 59 (4/4) https://youtu.be/ABYd9pu5K3Q

6. ให�สัู้มภิาษณ์  ไท่ยิ่รัฐที่วีิ Thairath Online   https://youtu.be/J2wxezKzkkg

7. ให�สัู้มภิาษณ์   ช่ีอง 9 สู้ำานักข่าวิไท่ยิ่ TNAMCOT ธุรก้จสู้ายิ่บุัญ่ ซบัเซา     https://

youtu.be/7fBU7yOrnGI

8. เคล็ดลับัขายิ่ดี ท่ำาให�สู้้นค�าค�นหาเจอบัน Google | คุณ สุทัี่ศน์ ศรีพรม ช่องTaokaemai 

เพ่�อนค่่คิดีธุรกิจ SME และนักลงทุี่น   https://youtu.be/2Uprz16nqy8

9.The Millionaire Business | ธุรก้จเง้นล�าน ต่อน บ้ัชีาสัู้งฆภัิณฑ์์ออนไลน์  ช่องTaokae-

mai https://youtu.be/XKvtOwcbXuM

10.การสัู้มภิาษณ์ที่�มาของธุรก้จเป็็นอีกร้ป็แบับัหนึ�งของการท่ำา Advertorial เป้็าห้มายเพ่�อ

การที่ำา Personal & Product Branding เพ่�อเป็็นการตอกยำ�าและสร้างความเช่�อมั�นให้้กับ้

ล่กค้า  https://youtu.be/ajC6NqFSeJs 
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ให�สัู้มภิาษณ์หนังสู่้อพ้ื่มพ์ื่ และ  

เว็ิบัไซต์่ข่าวิออนไลน์ 
1. https://taokaemai.com/จากเด็ก “ขาดโอกาสู้”  

 สู่้้เจ�าของธุรก้จ สัู้งฆภัิณฑ์์ ออนไลน์เง้นล�าน

https://taokaemai.com/the-millionaire-business-The Millionaire Business  

คุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม ผ้่่ก่อตั�งธุรกิจบ่้ชาสังฆภัณฑ์ออนไลน์ ย่างก้าวเล็กๆส่่ความยิ�งให้ญ่  

ด้ีวยหั้วใจแกร่ง 

2.หนังสู่้อพ้ื่มพ์ื่ posttoday/politichttps://40plus.posttoday.com/dhamma/19286 

สุทัี่ศน์  ศรีพรม  ความจนสร้างแรงบั้นดีาลใจ

ผลงานการออกแบับัและเขียิ่นเว็ิบัไซต์่
1. www.boonsangkapan.com

2. www.buchasangkapan.com

3. www.kidbuak.com

4. https://drsorok.com
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ป็ระธาน โครงการสู้ะพื่านบุัญ่...
วััตถุุประสงค์์ของโค์รงการ  เราทำำาด้้วัยจิิตสำานึึกในึบุุญคุ์ณข้าวัก้นึบุาตร 

และท่ำ�ได้้อาศััยผ้้าเหลือง อาศััยวััด้บุวัชเร่ยนึเข่ยนึอ่านึ  
รวัมทัำ�งตอบุแทำนึคุ์ณแผ่้นึดิ้นึไทำย 
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1.ปี็ 2559  โครงการสะพานบุ้ญ...รวบ้รวมทุี่นที่รัพย์จากผ้่่มีจิตศรัที่ธา  โดียการนำาของคุณ

สุทัี่ศน์  ศรีพรมมอบ้พระป็ระธาน ห้น้าตัก 30 นิ�ว เน่�อที่องเห้ล่อง พ่นที่อง ม่ลค่า 25,000 บ้าที่ 

ให้้กับ้ บ้้านอุเบ้กขา ศ่นย์ฝึ่กและอบ้รมเด็ีกและเยาวชนชายบ้้านอุเบ้กขา ต.คลองโยง อ.พุที่ธ

มณฑล จ.นครป็ฐ์ม

2.ปี็ 2560  ร่วมสร้างห้นังส่อพระไตรปิ็ฎก ฉบั้บ้มห้าจุฬุาฯ สร้างถีวาย วัดีบ้้านแก้งอะฮวนใต้ 

อ.ตระการพ่ชผ่ล จ.อุบ้ลราชธานี เน่�องจากที่างวัดีแจ้งความป็ระสงค์มา  ที่างร้านบ่้ชาจึงขอ

อาสา เป็็นสะพานบุ้ญ  รวบ้รวม ทุี่นที่รัพย์จากผ้่่มีจิตศรัที่ธาทุี่กท่ี่าน เพ่�อสร้างห้นังส่อพระ

ไตรปิ็ฎก ค่อห้ลักธรรมคำาสอนของ พระพุที่ธเจ้า 84,000  พระธรรมขันธ์ เพ่�อให้้พระภิกษุ

สามเณร และออกตนญาติโยมได้ีศึกษา   เล่าเรียน  และนำาห้ลักธรรมคำาสอนทีี่�ถ่ีกต้องได้ีนำาไป็

ป็ฏิิบั้ติใช้ในชีวิตส่บ้ต่อไป็  8 กันยายน  2560

3.ปี็ 2560  คุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม   ร่วมที่ำาบุ้ญซ่ิ�อขนม นำ�าด่ี�ม แจกป็ระชาชนทีี่�มากราบ้พระบ้รม

ศพในห้ลวงวันนี�  ด้ีวยจิตสำานึกในพระมห้ากรุณาธิคุณอันห้าทีี่�เป็รียบ้มิได้ี  สาธุอนุโมที่นาบุ้ญ

ร่วมกันครับ้ผ่ม เป็็นจำานวนเงิน 1,000 บ้าที่

4.ปี็ 2560  นำาโดีย  คุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม  ได้ีรวบ้รวมทุี่นที่รัพย์จากผ้่่มีจิตศรัที่ธาบ่้รณะพ่นที่อง

องค์พระห้ลวงพ่อ ทัี่นใจ ห้น้าตัก 69 นิ�ว วัดีสามง่าม บ้างบั้วที่อง จ.นนที่บุ้รี  ใช้งบ้ป็ระมาณ 

10,000 บ้าที่ 

5.ปี็ 2560 นำาโดียคุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม  ได้ีรวบ้รวมทุี่นที่รัพย์จากผ้่่มีจิตศรัที่ธาร่วมสร้าง

  1.โต๊่ะหม่้บ้ัชีา พ้ื่กุลโอ๊ค หม่้ 9 หน�า 8 น้�วิ ราคา 12,000 บัาท่  

  2.พื่ระพุื่ท่ธช้ีนราชีท่องเหล่อง พ่ื่นท่อง 9 น้�วิ ราคา 4,500 บัาท่ 

  3.ชุีดแจ,เช้ีงเที่ยิ่น,กระถางธ้ป็ ท่องเหล่อง ราคา 3,500 บัาท่ 4.

ค่าจัดีส่งโดียขนส่งเอกชน 1,000 บ้าที่ พร้อมตีลังไม้ ยอดีเงินรวมทัี่�งห้มดี 21,000 บ้าที่มอบ้ให้้

โรงเรียน ชุมชนมาบ้อำามฤต ต.ดีอนยาง อ.ป็ะทิี่ว จ.ชุมพร
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6.ปี็ 2560  นำาโดียคุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม  ได้ีรวบ้รวมทุี่นที่รัพย์  จากผ้่่มีจิตศรัที่ธา สร้างพระ

ป็ระธานที่องเห้ล่อง ห้น้าตัก 30 นิ�ว ป็ระดิีษฐ์านทีี่� วัดีเขาเที่พนิมตร ป็ระเที่ศมาเลเซีิย

 

7.ปี็ 2561  นำาโดีย  คุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม  ได้ีรวบ้รวมทุี่นที่รัพย์จากผ้่่มีจิตศรัที่ธา  ร่วมสร้างฉัตร

กลางแจ้งขนาดี 30 นิ�ว 5 ชั�น จำานวน 3 ห้ลัง  ม่ลค่าป็ระมาณ 18,000 บ้าที่  เพ่�อป็ระดิีษฐ์าน

บ้นยอดีป็ระต่โขง วัดีป่็าธรรมรังษี ต.โนนม่วง อ.ศรีบุ้ญเร่อง จ.ห้นองบั้วลำาภ่ 39180 

8.ปี็ 2561 นำาโดีย  คุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม  ได้ีรวบ้รวมทุี่นที่รัพย์จากผ้่่มีจิตศรัที่ธา  ร่วมสร้าง

บุ้ษบ้กไม้สัก ปิ็ดีที่อง ป็ระดัีบ้กระจก  ขนาดี 12 นิ�ว  เพ่�อป็ระดิีษฐ์านอัฐิ์  พระเดีชพระคุณ

ห้ลวงพ่อ  พระคร่ธรรมทัี่ศนคุณ  อดีีตเจ้าคณะอำาเภอโขงเจียม จ.อุบ้ลราชธานี และเป็็นพระอุปั็

ชฌาของคุณสุทัี่ศน์   ศรีพรมม่ลค่าราคา  23,000 บ้าที่  

9.ปี็ 2561 นำาโดีย  คุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม  ได้ีรวบ้รวมทุี่นที่รัพย์จากผ้่่มีจิตศรัที่ธา  ร่วมสร้างฉัตร

กลางแจ้งขนาดี 30 นิ�ว 5 ชั�น จำานวน 3 ห้ลัง  ม่ลค่าป็ระมาณ 18,000 บ้าที่  เพ่�อป็ระดิีษฐ์าน

บ้นยอดีป็ระต่โขง วัดีป่็าธรรมรังษี ต.โนนม่วง อ.ศรีบุ้ญเร่อง จ.ห้นองบั้วลำาภ่ 39180

10.ปี็ 2562  นำาโดีย  คุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม  ได้ีรวบ้รวมทุี่นที่รัพย์จากผ้่่มีจิตศรัที่ธา  ร่วมสร้าง

ห้้องนำาห้้องสุขาวัดี ยากจนถิี�นธุรกันดีาร วัดีริมแม่นำ�าโขงชายแดีนลาวกำาป่็ชา วัดีบ้้านท่ี่าป็าเอิน 

เม่องแสบ้ แขวงเขาพระวิห้าร ป็ระเที่ศกำาป่็ชา ม่ลค่าจำานวนเงินก่อสร้าง ป็ระมาณ 59,000 

บ้าที่ จำานวน 2 ห้้อง 

11.ปี็ 2562 คุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม  ได้ีบ้ริจาคทุี่นที่รัพย์ส่วนตัวบ่้รณะศาลาสวดีศพ วัดีดุีสิตาราม  

เชิงสะพานปิ็�นเกล้า  เป็็นจำานวนเงิน 150,000 บ้าที่ (มีใบ้อนุโมที่นา) 

  

12.ปี็ 2563 นำาโดีย  คุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม  เป็็นป็ระธานในการจัดีสร้างพระสีวลีที่องเห้ล่อง พ่น

ที่อง ขนาดี 25 นิ�ว ส่ง180 ซิม.  ม่ลค่า 32,000 บ้าที่  เพ่�อถีวายวัดีป็ระด่่ีวนาราม บ้้านแวงน้อย  

ต.โคกกุง  อ.แก้งค้อ จ.ชัยภ่มิ 
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13.ปี็ 2563 นำาโดีย  คุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม  เป็็นป็ระธานในการจัดีสร้างพระป็ระธาน  เพ่�อถีวาย

ศ่นย์ป็ฎิบั้ติธรรม   บ้้านดีอนม่วย (สุญญตา) ต.แวง อ.โพนที่อง จ.ร้อยเอ็ดี

14.ปี็ 2563 คุณสุทัี่ศน์ ศรีพรม เจ้าของร้านบ่้ชาสังฆภัณฑ์ ได้ีมอบ้คอมพิวเตอร์ตั�งโต๊ะ 1 ชุดี 

ม่ลค่า 15,000 บ้าที่ ให้้คุณกาญจนา นัดีส่งวงศ์ (ผ้่่ทีี่�ร่วมที่ำางานเปิ็ดีร้านบ่้ชาสังฆภัณฑ์ มาด้ีวย

กัน ผ่่านมาเป็็นเวลาป็ระมาณ 7  ปี็กว่า) ซึิ�งมอบ้ให้้ล่กชายคุณกาญจนา ทีี่�กำาลังเรียนอย่่ชั�น 

ป็วช. (น้องเชน) เพ่�อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป็

15.ปี็ 2563  มอบ้ทุี่นการศึกษา… คุณสุทัี่ศน์ ศรีพรม เจ้าของร้านบุ้ญสังฆภัณฑ์ มอบ้ทุี่นการ

ศึกษาให้้ล่กชายคุณกาญจนา นัดีส่งวงศ์ (พนักงาน)… ซึิ�งกำาลังเรียนชั�น ป็วช. ม่ลค่า 3,000 บ้าที่ 

ณ วันทีี่� 6 /11/ 2563

16.ปี็ 2563 คุณสุทัี่ศน์ ศรีพรม ร่วมที่ำาบุ้ญบ้ริจาค ช่วยเห้ล่อเด็ีกด้ีอยโอกาส ผ่่านม่ลนิธิบ่้รณะ

ชนบ้ที่แห่้งป็ระเที่ศ ไที่ย  จำานวนเงิน 1,000 บ้าที่  ขอเป็็นห้นึ�งแรงกำาลังใจให้้เด็ีก ๆ ด้ีอย

โอกาสครับ้

17.ปี็ 2564 นำาโดีย  คุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม  ได้ีรวบ้รวมทุี่นที่รัพย์จากผ้่่มีจิตศรัที่ธา  ร่วมสร้างกุฏิิ

สงฆ์วัดีบ้้านให้ม่ นากะสัง เม่องโขง  แขวงจำาป็าสัก ลาวใต้ จำานวนเงิน 33,200 บ้าที่ 

18.ปี็ 2564 ร้านบุ้ญสังฆภัณฑ์ โดียคุณสุทัี่ศน์ ศรีพรม  มอบ้นำ�าด่ี�ม 100 แพ็ค ,ข้าวกล่อง 100 

กล่อง และห้ม่สะเต๊ะ   ศ่นย์บ้ริการสาธารณสุข 47 สาขาวัดีกำาแพงแขวง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเที่พมห้านคร

19.ปี็ 2564 ในช่วงระบ้าดีของโรคโควิดี 19  คุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม  ได้ีมอบ้นำ�าด่ี�ม 200  แพ็ค โรง

พยาบ้าลสนาม ป็ตอ.๑ โรงพยาบ้าลมงกุฎวัฒนะ แจ้งวัฒนะ เพ่�อเป็็นกำาลังใจให้้เจ้าห้น้าทีี่�....

20.ปี็ 2565 โดียคุณสุทัี่ศน์ ศรีพรม ร่วมที่ำาบุ้ญ 10,000 บ้าที่ ถีวายภัตตาห้ารพระภิกษุ

สามเณร ผ้่่เข้าอบ้รมบ้าลีก่อนสอบ้ ของคณะสงฆ์ภาค ๗ (เชียงให้ม่-ลำาพ่น-แม่ฮ่องสอน) ณ วัดี

ดีอยสัพพัญญู่ อ.แม่วาง จ.เชียงให้ม่ จำานวน ๓๕๐ ร่ป็  
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21.ปี็ 2565  คุณสุทัี่ศน์ ศรีพรม ได้ีบ้ริจาค รถท่ำาหัต่ถการ 1 คัน Wheel chair 2 คัน เคร่�อง

วัิดอุณหภ้ิม้อ้นฟาเรด 2 ชุีด, เคร่�องป็รอท่วัิดไข�แบับัด้จ้ต่อลแบับัวัิดรักแร� 4 เคร่�องม้ลค่า

รวิม 29,999 บัาท่ ให�แก่โรงพื่ยิ่าบัาลยิ่ะลาสู้้ร้รัต่นรักษ์ เพ่ื่�อใชี�ในการด้แลผ้�ป่็วิยิ่ โดยิ่มี 

พื่.ต่.อ.บัันเจ้ด ฐ้ต่าภ้ิวัิฒนกุล หน.ยิ่สู้.รพื่.ต่ร. เป็็นผ้�รับัมอบั ยิ่สู้.รพื่.ต่ร.

22.ปี็ 2565  คุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม ได้ีร่วมบ้ริจาคทุี่นที่รัพย์ 2,000 บ้าที่  เพ่�อมอบ้สมที่บ้ทุี่นช่วย

เห้ล่อโครงการ  ชมรมเพ่�อนช่วยเพ่�อนตำารวจแห่้งชาติ โดีย พ.ต.อ.ดีร.พงศ์รัตน์  ไพพรรณรัตน์ (

ไก่  ไอดิีน Record)

23.ปี็ 2565 ได้ีร่วมสมที่บ้ทุี่นบุ้ญกฐิ์น เพ่�อสร้างเมรุ ปั็จจัย 2,000 บ้าที่ และเคร่�องบ้ริวารกฐิ์น 

ม่ลค่า 10,000 บ้าที่  ถีวายวัดีบ้้านถีำ�าป่็อง ต.ห้้วยไผ่่ อ.โขงเจียม จ.อุบ้ลราชธานี

24.ปี็ 2565  คุณสุทัี่ศน์ ศรีพรม ได้ีร่วมสนับ้สนุนกิจกรรมแข่งเร่อป็ระเพณีป็ระจำาปี็ บ้้านถีำ�า

ป่็อง ต.ห้้วยไผ่่  อ.โขงเจียม จ.อุบ้ลราชธานี เป็็นจำานวนเงิน 1,000 บ้าที่

25.ปี็ 2565  คุณสุทัี่ศน์  ศรีพรม ได้ีบ้ริจาคเคร่�องป็ริ�นเตอร์ EPSON ม่ลค่า 5,000 บ้าที่ ให้้กับ้

โรงเรียนยากจนถิี�นธุรกันดีาร  บ้้านดีอนที่อละทีี่ เม่องโขง  แขวงจำาป็าสัก สป็ป็.ลาว
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