
วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการจ่าย จํานวนเงิน

1 1 ร.61050100001 ยอดเหลือยกมา 22,005.39                    1 1 จ.61050100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.61050100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 50,000.00                    2 2 จ.61050200001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 310.00                         

2 3 ร.61050200001 พระมหาอมร สดชื�น 500.00                         3 จ.61050200002 ค่าพันธุ์กล้าต้นไม้ ถวายวัดเผ่าไทย และปลูกป่าบ้านรักไทย 15,300.00                    

4 4 ร.61050400001 นายเชิด สมคณะ พร้อมครอบครัว 500.00                         4 4 จ.61050400001 ค่าพิมพ์ป้ายไวนิลปลูกป่าบ้านรักไทย 800.00                         

5 ร.61050400002 นายดาบตํารวจ พนมบุญมี พร้อมครอบครัว 500.00                         5 5 จ.61050500001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 320.00                         

5 6 ร.61050500001 นายเชิด สมคณะ พร้อมครอบครัว 100.00                         11 6 จ.61051100001 ค่าเปลี�ยนถ่ายนํ�ามั�นเครื�องรถ ยล.6873 กทม. 1,050.00                      

7 7 ร.61050700001 นายไพร จันดา พร้อมครอบครัว 1,000.00                      13 7 จ.61051300001 ค่าเลี�ยงคนทํางานและอื�นๆ 10,000.00                    

9 8 ร.61050900001 นายพีระพงษ์ พินิจกิจ พร้อมครอบครัว 500.00                         22 8 จ.61052200001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (4 บิล วันที� 14-22) 1,380.00                      

10 9 ร.61051000001 นายทนงศักดิ� ราหา พร้อมครอบครัว (คนสําคัญ วันละ 1 บาท) 31.00                           27 9 จ.61052700001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 2,675.00                      

12 10 ร.61051200001 หจก. มาโร เวิด์ล เทค (โดย นายพรชัย แช่มช้อย) 2,000.00                      31 10 จ.61053100001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ 216.00                         

24 11 ร.61052400001 คุณเกษร แว่นเงิน พร้อมครอบครัว 200.00                         11 จ.61053100002 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (5 บิล วันที� 23-31) 1,540.00                      

24 12 ร.61052900001 คุณสายยนต์ ดารา พร้อมครอบครัว 500.00                         

77,836.39             42,591.00             

35,245.39             

ลงชื�อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื�อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

มูลนิธิสื�อตะวัน

เลขที� ๑  หมู่ที� ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจ่าย



วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการจ่าย จํานวนเงิน

1 1 ร.61060100001 ยอดเหลือยกมา 35,245.39                    1 1 จ.61060100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.61060100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 5,000.00                      3 2 จ.61060300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 400.00                         

3 ร.61060100003 นายทนงศักดิ� ราหา พร้อมครอบครัว (คนสําคัญ วันละ 1 บาท) 30.00                           5 3 จ.61060500001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 200.00                         

10 4 ร.61061000001 จ.ส.อ.ยอด ฤทธิเรืองเดช 100.00                         15 4 จ.61061500001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 6-15) 690.00                         

18 5 ร.61061800001-2 คุณมงคลธร ข่าทิพพาที และครอบครัว 500.00                         26 5 จ.61062600001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (4 บิล วันที� 21-26) 530.00                         

21 6 ร.61062100001-2 คุณธัญพิสิษฐ์ นามภักดี และครอบครัว 500.00                         27 6 จ.61062700001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 2,675.00                      

7 ร.61062100003 คุณคฑาวุธ จันทร์เพชร และครอบครัว 365.00                         7 จ.61062700002 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

22 8 ร.61062200001-2 พ.อ.ดร.ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ และครอบครัว 500.00                         

9 ร.61062200003 คุณปัทมา คําบัว และครอบครัว 100.00                         

10 ร.61062200004 คุณสุริยา สกุลพงศ์ชัย และครอบครัว 100.00                         

24 11 ร.61062400001 คุณสุภาพร ดารา  (วันคล้ายวันเกิด โดยสามี คุณสายนต์ ดารา) 1,000.00                      

25 12 ร.61062500001 คุณสัญญา เกียรติแสวงสิงห์ และครอบครัว 1,000.00                      

26 13 ร.61062600001 ร้อยเอก องอาจ ทองหยิบกลาง และครอบครัว 365.00                         

44,805.39             13,995.00             

30,810.39             

ลงชื�อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื�อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

มูลนิธิสื�อตะวัน

เลขที� ๑  หมู่ที� ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจ่าย



วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการจ่าย จํานวนเงิน

1 1 ร.61070100001 ยอดเหลือยกมา 30,810.39                     1 1 จ.61070100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                       

2 ร.61070100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 5,000.00                       2 2 จ.61070200001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 250.00                          

2 3 ร.61070200001 นายทนงศักด์ ราหา และครอบครัว (ทําบุญคนสําคัญวันละบาท) 31.00                            7 3 จ.61070700001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 4-7) 600.00                          

7 4 ร.61070700001 พระมหาวิทยา พลธมฺโม ป.ธ.๙ 1,000.00                       20 4 จ.61072000001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (4 บิล วันที� 8-20) 1,120.00                       

27 5 ร.61072700001 นายดาบตํารวจ เรืองฤทธิ� วิชัย และครอบครัว 500.00                          27 6 จ.61072700001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 2,675.00                       

29 6 ร.61072900001 นายวรายุ พรดอนก่อ 1,000.00                       7 จ.61072700002 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                          

30 7 ร.61073000001 คุณเสกสรรค์ โกกนุทาภรณ์ 500.00                          31 8 จ.61073100001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (4 บิล วันที� 22-31) 1,020.00                       

9 จ.61073100002 ค่าจัดทําบัญชีและงบดุล "สํานักงานคลินิคภาษี" นครราชสีมา 12,000.00                     

38,841.39            27,165.00            

11,676.39            

ลงชื�อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื�อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

มูลนิธิสื�อตะวัน

เลขที� ๑  หมู่ที� ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจ่าย



วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการจ่าย จํานวนเงิน

1 1 ร.61080100001 ยอดเหลือยกมา 11,676.39                    1 1 จ.61080100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.61080100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    2 2 จ.61080200001 ค่าเติมนํ�ามันและแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันเดียวกัน) 602.00                         

3 ร.61080100003 คุณปีย์กุล ปานแก้ว และครอบครัว 366.00                         10 3 จ.61081000001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที� 4-10) 720.00                         

2 4 ร.61080200001 คุณวัลภา วัฒนาสมุทร และครอบครัว 500.00                         15 4 จ.61081500001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที� 12-15) 570.25                         

3 5 ร.61080300001 คุณทนงศักดิ� ราหา และครอบครัว (ทําบุญวันละบาท) 31.00                           20 5 จ.61082000001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที� 16-20) 700.00                         

6 ร.61080300002 คุณวันรบ อาสาเสนา และครอบครัว 365.00                         27 6 จ.61082700001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 2,675.00                      

9 7 ร.61080900001 คุณแม่วันเพ็ญ ภู่สุวรรณ และคุณบุษบา ภูสุวรรณ 1,000.00                      7 จ.61082700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

22 8 ร.61082200001 คุณอาทิตย์ รักษา 500.00                         28 8 จ.61082800001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที� 22-28) 1,080.00                      

31 9 ร.61083100001 ผู้ปิดทองหลังพระ (ไม่ประสงค์ออกนาม ผ่านพร้อมเพย์) 100.00                         

24,538.39             15,847.25             

8,691.14               

ลงชื�อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื�อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561

มูลนิธิสื�อตะวัน

เลขที� ๑  หมู่ที� ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจ่าย



วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการจ่าย จํานวนเงิน

1 1 ร.61090100001 ยอดเหลือยกมา 8,691.14                      1 1 จ.61090100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.61090100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    10 2 จ.61091000001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (4 บิล วันที� 1-10) 1,260.00                      

5 3 ร.61090500001 พระครูศรีสุตนิเทศก์ โดยพี�สาวและหลานๆ 2,000.00                      15 3 จ.61091500001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที� 12-15) 740.00                         

7 4 ร.61090700001 คุณสุเทพ บุตรสิทธิ� และครอบครัว 500.00                         23 4 จ.61092300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที� 16-23) 860.00                         

16 5 ร.61091600001 คุณประเวส-คุณอุบล-ด.ช.นโม-ด.ช.นมัส ทูลตะขบ 3,000.00                      5 จ.61092300002 ค่าซื�ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (แฟชไดว์) 680.00                         

19 6 ร.61091900001 คุณพิเศษ ยุสุภา และครอบครัว 365.00                         24 6 จ.61092400001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com (ย้ายผู้ให้บริการ ถูกลง) 2,398.00                      

20 7 ร.61092000001 คุณสุริยา สกุลพงศ์ชัย และครอบครัว 300.00                         27 7 จ.61092700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

22 8 ร.61092200001 คุณกาญจน์เกษม เจริญพานิช และครอบครัว 300.00                         29 8 จ.61092900001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 25-29) 590.00                         

28 9 ร.61092800001 คุณนิวัฒน์ หุ่นโพธิ� และครอบครัว 501.00                         

25,657.14             16,028.00             

9,629.14               

ลงชื�อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื�อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน กันยายน  พ.ศ. 2561

มูลนิธิสื�อตะวัน

เลขที� ๑  หมู่ที� ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจ่าย



วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการจ่าย จํานวนเงิน

1 1 ร.61100100001 ยอดเหลือยกมา 9,629.14                      1 1 จ.61100100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.61100100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    3 2 จ.61100300001 ค่าเติมนํ�ามันและแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันเดียวกัน) 500.00                         

2 3 ร.61100200001 คุณอภิภู-คุณวรีภรณ์ พัฒน์จันทร์ 366.00                         9 3 จ.61100900001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 320.00                         

7 4 ร.61100700001 คุณพรเพ็ชร ยศประเสริฐกุล 1,000.00                      21 4 จ.61102200001 ค่าจัดพิมพ์บัตรเชิญและใบปลิวประชาสัมพันธ์ 11,000.00                    

8 5 ร.61100800001 คุณจักราวิชญ์ วิชาผา 366.00                         22 5 จ.61102200001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 370.00                         

6 ร.61100800002 คุณกลยุทธ์ แก้วบัวดี 365.00                         24 6 จ.61102400001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com (ย้ายผู้ให้บริการ ถูกลง) 2,398.00                      

9 7 ร.61100900001 คุณธัญณีย์ วิจักษ์พัฒน์ 400.00                         27 7 จ.61102700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

8 ร.61100900002 คุณปิยวัศน์ วีรนัยนรภัทร์ 365.00                         

12 9 ร.61101200001 คุณคณิศร ปานสูงเนิน และครอบครัว 380.00                         

10 ร.61101200002 คุณวสันต์ สีนวน 366.00                         

15 11 ร.61101500001 คุณปวินธนา (ธรรมชาติ ธรรมะ) 365.00                         

18 12 ร.61101800001 คุณคมสันต์ นิลเพชร 1,000.00                      

21 13 ร.61102100001 คุณสุริยา สกุลพงศ์ชัย 365.00                         

14 ร.61103100001 ยืมจากทุนเริ�มแรก ตามมติคณะกรรมการ 11,000.00                    

31 15 ร.61103100001 ผู้ปิดทองหลังพระ (ไม่ประสงค์ออกนาม ผ่านโมบายแบ้งก์กิ�ง และพร้อมเพย์) 1,100.00                      

16 ร.61103100002 คุณปรีชา คร้ามเจริญ 500.00                         

37,567.14             24,088.00             

13,479.14             

ลงชื�อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื�อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

มูลนิธิสื�อตะวัน

เลขที� ๑  หมู่ที� ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจ่าย



วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการจ่าย จํานวนเงิน

1 1 ร.61110100001 ยอดเหลือยกมา 13,479.14                    1 1 จ.61110100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.61110100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    5 2 จ.61110500001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 1-5) 540.00                         

3 ร.61110100003 คุณสมจิตร คนโทเงิน และครอบครัว 365.00                         22 3 จ.61112200001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 16-22) 750.11                         

2 4 ร.61110200001 คุณพรรษนนท์ เดสูงเนิน และครอบครัว 500.00                         24 4 จ.61112400001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com (ย้ายผู้ให้บริการ ถูกลง) 2,398.00                      

6 5 ร.61110600001 คุณปรีชาญาณ พันสองสี และครอบครัว 480.00                         27 5 จ.61112700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

7 6 ร.61110700001 อ.สุภาพ - อ.ถนอมจิต ศรีทุมมา 730.00                         30 6 จ.61113000001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 200.00                         

17 7 ร.61111700001 หจก. มาโร เวิลด์ เทค (คุณพรชัย แช่มช้อย) 1,000.00                      

18 8 ร.61111800001 อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด 365.00                         

23 9 ร.61112300001 นาวาอากาศตรี สัจพจน์ - คุณนาย ณภัค จันทร์อ้น 399.00                         

28 10 ร.61112800001 คุณ โดดเดี�ยว ไม่เดียวดาย และเพื�อนๆ 653.00                         

27,971.14             13,388.11             

14,583.03             

ลงชื�อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื�อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

มูลนิธิสื�อตะวัน

เลขที� ๑  หมู่ที� ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจ่าย



วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการจ่าย จํานวนเงิน

1 1 ร.61120100001 ยอดเหลือยกมา 14,583.03                    1 1 จ.61120100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.61120100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    5 2 จ.61120500001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 3-5) 640.00                         

3 3 ร.61120300001 คุณหทัยพร เสริมสุนทรศิลป์ 500.00                         9 3 จ.61120900001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 7-9) 440.00                         

4 4 ร.61120400001 คุณวิวัฒน์ สอนดา และครอบครัว 400.00                         14 4 จ.61121400001 ค่าซ่อมรถ ช่วงล่าง เพลา และ เบรก 4,600.00                      

8 5 ร.61120800001 คุณธรรมรัต - ผอ.ศรีเมือง บุญแพทย์ 365.00                         24 5 จ.61122400001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com (ย้ายผู้ให้บริการ ถูกลง) 2,398.00                      

15 6 ร.61121500001 คุณณคุณ พัฒนผดุงกิจ - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 365.00                         26 6 จ.61122600001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที� 16-26) 780.00                         

19 7 ร.61121900001 คุณกาญจนา วงศ์สมุทร 365.00                         27 7 จ.61122700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

26 8 ร.61122600001 คุณสิทธาเทพ แซ่ย่าง 365.00                         

31 9 ร.61123100001 คุณมานพ - คุณน้องนุช แก้วรี 365.00                         

27,308.03             18,358.00             

8,950.03               

ลงชื�อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื�อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

มูลนิธิสื�อตะวัน

เลขที� ๑  หมู่ที� ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจ่าย



วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการจ่าย จํานวนเงิน

1 1 ร.62010100001 ยอดเหลือยกมา 8,950.03                      1 1 จ.62010100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.62010100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    10 2 จ.62011000001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 3-10) 680.07                         

9 3 ร.62010900001 คุณพิมพ์พิณ โพธิพัฒน์ 365.00                         24 3 จ.62012400001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com (ย้ายผู้ให้บริการ ถูกลง) 2,398.00                      

10 4 ร.62011000001 พระมหาอมร สดชื�น 365.00                         27 4 จ.62012700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

11 5 ร.62011100001 คุณรัชนี สง่ารังสีสกุล 380.00                         29 5 จ.62012900001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 19-29) 440.11                         

6 ร.62011100002 คุณสิริชัย หนูอินทร์ - คุณลําภู เม่งเตี�ยน 730.00                         

13 7 ร.62011300001 ดญ.วิรพรรณ ขอนพกลาง โดย คุณธรรมศิลป์ ขอนพกลาง (บิดา) 365.00                         

20 8 ร.62012000001 คุณไพร จันดา และครอบครัว 500.00                         

21 9 ร.62012100001 คุณฐานิตย์ วงษ์สมบูรณ์ 365.00                         

29 10 ร.62012900001 คุณโสภณ รวยสันเที�ยะ (บิดา) โดยคุณสิริญญา ตองกระโทก (ธิดา) 1,000.00                      

11 ร.62012900002 คุณพงศ์ ท่าไม้ 400.00                         

12 ร.62012900003 ผู้ร่วมกุศล "คนสําคัญวันละบาท" ที�รอระบุนาม 365.00                         

30 13 ร.62013000001 รศ.ดร.สุธรรม-ผศ.ดร.นงลักษณ-์ธรรมลักษณ์-ปุญญรักษ์ ศรีหล่มสัก 1,725.00                      

31 14 ร.62013100001 ผู้ปิดทองหลังพระ บริจาคผ่านโมบายแบ้งก์กิ�ง ไม่ระบุนามตลอดเดือนนี� 53.00                           

25,563.03             13,018.18             

12,544.85             

ลงชื�อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื�อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

มูลนิธิสื�อตะวัน

เลขที� ๑  หมู่ที� ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจ่าย



วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการจ่าย จํานวนเงิน

1 1 ร.62020100001 ยอดเหลือยกมา 12,544.85                    1 1 จ.62020100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.62020100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    17 2 จ.62021700001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที� 2-17) 850.00                         

18 3 ร.62021800001 นายวันชนก เชตนิมิตร โดย คุณพัชรพร ลัดดาพงศ์ 365.00                         18 3 จ.62021800001 ค่าซ่อมรถนิสสันเอ็นวี เปลี�ยนเครื�องปั�มหม้อมนํ�า 1,500.00                      

20 4 ร.62022000001 คุณกาญจนา เฉิดทรัพย์ 365.00                         24 4 จ.62022400001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com (ย้ายผู้ให้บริการ ถูกลง) 2,398.00                      

23 5 ร.62022300001 คุณทนงศักดิ� ราหา (ทําบุญวันเกิด) 200.00                         27 5 จ.62022700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

26 6 ร.62022600001 หลวงพ่อ พระมหาน้อม นะมะการี เจ้าคณะอําเภอบึงสามัคคี 500.00                         6 จ.62022700002 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 19-29) 250.00                         

27 7 ร.62022700001 คุณพรทิพย์ เตชะกําพุช 365.00                         

8 ร.62022700002 คุณครู เด่นชัย ชายทวีป และครอบครัว 100.00                         

24,439.85             14,498.00             

9,941.85               

ลงชื�อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื�อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

มูลนิธิสื�อตะวัน

เลขที� ๑  หมู่ที� ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจ่าย



วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการจ่าย จํานวนเงิน

1 1 ร.62030100001 ยอดเหลือยกมา 9,941.85                      1 1 จ.62030100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.62030100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    5 2 จ.62030500001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 215.00                         

8 3 ร.62030800001 นายสถิตย-์สุภารัตน-์สิริวัณณ์-มนัญชยา พันธ์โคกกรวด 365.00                         16 3 จ.62031600001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 440.00                         

14 4 ร.62031400001 นายธีรวัฒน์ วิทิตธนาเศรษฐ์ และครอบครัว 365.00                         24 4 จ.62032400001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com (ย้ายผู้ให้บริการ ถูกลง) 2,398.00                      

25 5 จ.62032500001 ค่าใบตรวจแก๊ซ และตรวจสภาพรถ ตรอ. เพื�อต่อทะเบียน 1,200.00                      

6 จ.62032500002 ค่าทําประกันภัย เพื�อการต่อทะเบียน 967.28                         

7 จ.62032500003 ค่าต่อภาษีรถยนต์ประจําปี (ล่าช้าจาก 1 ส.ค. 2561) 703.00                         

26 8 จ.62032600001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 19-29) 530.00                         

27 9 จ.62032700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

20,671.85             15,953.28             

4,718.57               

ลงชื�อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื�อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

มูลนิธิสื�อตะวัน

เลขที� ๑  หมู่ที� ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจ่าย



วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที� ที� เอกสารกํากับ รายการจ่าย จํานวนเงิน

1 1 ร.62040100001 ยอดเหลือยกมา 4,718.57                      1 1 จ.62040100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.62040100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ เพื�อจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ "อดีตประธานอุปถัมภ์" 30,000.00                    9 2 จ.62040900001 ค่าพิมพ์หนังสืออนุสรณ์อดีตประธานอุปถัมภ์ (ย่านาดี เปิดสูงเนิน) 1,500 เล่ม 30,000.00                    

3 ร.62040100003 นายตะวัน นาคกนิษฐ เพื�อการบริหารงานทั�วไป 10,000.00                    12 3 จ.62041200001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 9-12) 460.00                         

8 4 ร.62040800001 ครอบครัวคุณแม่อนงค์ สัตยบัณฑิต พร้อมลูกหลาน 2,000.00                      18 4 จ.62041800001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที� 17-18) 860.00                         

28 5 ร.62042800001 คุณธนาภูมิ-คุณวารุณี-ดญ.ธันย์ชยา-ดช.ธนะวิทย์ เอกะกุล 1,000.00                      22 5 จ.62042200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com (ย้ายผู้ให้บริการ ถูกลง) 2,398.00                      

6 จ.62042200002 ค่าทําป้ายไวนิว "ปลูกป่าตามรอยพ่อ" บ้านรักไทย จ.พิษณุโลก 960.00                         

24 7 จ.62042400001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

8 จ.62042400002 ค่าซ่อมรถนิสสันเอ็นวี กันชนและไฟหน้ารถ 1,750.00                      

9 จ.62042400003 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 260.00                         

27 10 จ.62042700001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 160.00                         

47,718.57             46,348.00             

1,370.57               

ลงชื�อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื�อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

มูลนิธิสื�อตะวัน

เลขที� ๑  หมู่ที� ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจ่าย
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