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

1 1 ร.62050100001 ยอดเหลือยกมา 1,370.57                      1 1 จ.62050100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.62050100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    13 2 จ.62050100001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที� 9-13) 800.00                         

9 3 ร.62050900001 วัดคลองเรือ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (โดย พระอาจารย์นิรันดร์ นิปโก) 1,000.00                      24 3 จ.62050240001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 2,398.00                      

4 ร.62051000001 บจก.สนพ.สื�อตะวัน โดย คุณณคุณ พัฒนผดังกิจ - คุณนภัสณันท์ พิมวราวรรณ 3,000.00                      26 4 จ.62050260001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที� 19-26) 840.00                         

11 5 ร.62051100001 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (facebook : ช้างนํ�า น่ารัก) 400.00                         27 5 จ.62050270001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

12 6 ร.62051200001 คุณกัญญารัตน์ ลัดดาพงศ์ 365.00                         31 6 จ.62050260001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที� 27-31) 770.00                         

7 ร.62051200002 คุณนิตยตา วงศ์ชฎายุ 365.00                         

8 ร.62051200003 คุณแสงแข ชนะสิทธิ� 365.00                         

9 ร.62051200004 นายดาบตํารวจ พนม บุญมี 500.00                         

10 ร.62051200005 คุณเปมิกา ครองยุทธ 365.00                         

11 ร.62051200006 คุณคณิศร วงศ์ชฎายุ 365.00                         

16 12 ร.62051600001 คุณนัฏพล หนูอินทร์ เนื�องในวันคล้ายวันเกิด โดยคุณลําภู เม่งเตี�ยน (มารดา) 365.00                         

20 13 ร.62052000001 คุณฐิติมา ศิริพจน์ 365.00                         

18,825.57                 14,308.00                 

4,517.57               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน พฤษภาคม 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.62060100001 ยอดเหลือยกมา 1,370.57                      1 1 จ.62060100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.62060100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 15,000.00                    8 2 จ.62060800001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที� 3-8) 720.00                         

2 3 ร.62060200001 คุณอรฑาธิดา วงศ์ชฎายุ 365.00                         15 3 จ.62061500001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที� 11-15) 700.00                         

4 ร.62060200002 คุณวิวัฒน์ - คุณอารีย์ สอนดา (เนื�องในวันคล้ายวันเกิดคุณอารีย)์ 400.00                         4 จ.62061500002 ค่าซื�อแบ็ตเตอรี� ADX95L 2,300.00                      

3 5 ร.62060300001 หจก. มาโร เวิลด์ เทค (คุณพรชัย แช่มช้อย) 1,000.00                      20 5 จ.62062000001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (4 บิล วันที� 16-20) 860.00                         

4 6 ร.62060400001 นายราชวัติ-นางพิมวิภา-ด.ช.นะโม-ด.ญ.นํ�ามนต์ ชาญสงคราม 365.00                         22 6 จ.62060220001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 2,398.00                      

14 7' ร.62061400001 วัดโคกอุดม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เช่าใช้เว็บไซต์เซอร์วิส 2,000.00                      27 7 จ.62060270001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

26 8 ร.62062600001 คุณวัลภา ลิมวัฒนาสมุทร และครอบครัว 500.00                         28 8 จ.62060280001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 23-28) 620.00                         

29 9 ร.62062900001 วัดปทุมคา กทม. เช่าใช้เว็บไซต์เซอร์วิส (sila5.org) 5,000.00                      29 9 จ.62060290001 ค่าเว็บไซต์เซอร์วิส วัดโคกอุดม และหมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดปทุมคงคา กทม. 5,000.00                      

30 10 ร.62063000001 คุณยุพิน เคียวสูงเนิน และครอบครัว 360.00                         

26,360.57             22,098.00             

4,262.57               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน มิถุนายน 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.62070100001 ยอดเหลือยกมา 4,262.57                      1 1 จ.62070100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.62070100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    4 2 จ.62070400001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 1-4) 400.00                         

3 ร.62070100003 นายณรงค์ เชื�อบัวเย็น 365.00                         12 3 จ.62071200001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 6-12) 560.00                         

5 4 ร.62070500001 นายเด่นชัย ชายทวีป -นางสาววิไล เบิกบาล - ด.ช.ปาพจน์ ชายทวีป 100.00                         22 4 จ.62072200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 2,398.00                      

7 5 ร.62070700001 นายวรายุ พรดอนก่อ 500.00                         27 5 จ.62072700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

9 6 ร.62070900001 คุณวิจิตร พรมอ่อน และครอบครัว 365.00                         29 6 จ.62072900001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 20-29) 350.00                         

16 7 ร.62071600001 นายสมศักดิ� นางภาวิณี ดอกแก้ว (บริษัท วินเนอร์ เฟอร์นิค จํากัด) 1,000.00                      31 7 จ.62073100001 ค่าซ่อม ค่าตรวจสภาพรถ ค่าต่อภาษีรถยนต์ ยล.6873 กทม. ประจําปี และอื�นๆ 3,000.00                      

22 8 ร.62072200001 คุณแม่วันเพ็ญ ภู่สุวรรณ และคุณบุษบา ภู่สุวรรณ 1,000.00                      

31 9 ร.62073100001 นายราชวัติ-นางพิมวิภา-ด.ช.นะโม-ด.ญ.นํ�ามนต์ ชาญสงคราม 730.00                         

10 ร.62073100002 คุณเกษร แว่นเงิน และครอบครัว 365.00                         

18,687.57             16,208.00             

2,479.57               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน กรกฎาคม 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.62080100001 ยอดเหลือยกมา 2,479.57                      1 1 จ.62080100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.62080100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 15,000.00                    2 จ.62080100002 ค่าเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเพาะเมล็ดพันธุ์ไผ่ 2,000.00                      

2 3 ร.62080200001 คุณพัชรพร ลัดดาพงษ์ 730.00                         6 3 จ.62080600001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 1-6) 696.00                         

7 4 ร.62080700001 คุณจินดา ศรีนวล 365.00                         11 4 จ.62081100001 ค่าซ่อมคลัชรถยนต์ ยล.6873 กทม. 3,700.00                      

8 5 ร.62080800001 วัดคลองพระสะทึง จ.สะแก้ว เช่าใช้เว็บไซต์เซอร์วิส (ล่วงหน้า) 1,500.00                      22 5 จ.62082200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 2,398.00                      

20 6 ร.62082000001 วัดจันทร์ จ.อ่างทอง ค่าเช่าใช้และรับบริการเว็บไซต์เซอร์วิส 3,000.00                      27 6 จ.62082700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

27 6 ร.62082700001 คุณเสกสรรค์ โกกนุทาภรณ์ 500.00                         28 7 จ.62082800001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที� 20-28) 600.00                         

30 8 จ.62083000001 ค่าโปรแกรมเมอร์ติดตั�งและออกแบบเว็บไซต์วัดจันทร์ 1,500.00                      

23,574.57             20,394.00             

3,180.57               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน สิงหาคม 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.62090100001 ยอดเหลือยกมา 3,180.57                       1 1 จ.62090100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                       

2 ร.62090100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                     4 2 จ.62090400001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 240.00                          

6 3 ร.62090600001 คุณวิเชียร สุวรรณประทีป และครอบครัว 365.00                          17 3 จ.62091700001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 400.00                          

7 4 ร.62090600001 คุณธนัชพร คุณณัฐธิดา และ ด.ญ.ทักษพร ศรีชัยภูมิ 1,100.00                       22 4 จ.62092200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 2,398.00                       

15 5 ร.62091500001 คุณสิริชัย หนูอินทร์ - คุณลําภู เม่งเตี�ยน ปรารภวันคล้ายวันเกิดคุณลําภู 399.00                          23 5 จ.62092300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 400.00                          

22 6 ร.62092200001 คุณพรชัย สังข์ทอง และครอบครัว 400.00                          27 6 จ.62092700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                          

7 ร.62092200002 คุณทิวา ทองคงอ่วม และครอบครัว 400.00                          

15,844.57             12,938.00             

2,906.57               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน กันยายน 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.62100100001 ยอดเหลือยกมา 2,906.57                      1 1 จ.62100100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.62100100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    12 2 จ.62101200001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 110.00                         

3 ร.62100100003 คุณวิเชียร สอนทะ และครอบครัว 400.00                         13 3 จ.62101300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 440.00                         

2 4 ร.62100200001 คุณณรงค์เดช ไชยศรี และครอบครัว 500.00                         22 4 จ.62102200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 2,398.00                      

7 5 ร.62100700001 คุณวสันต์ สีนวน และครอบครัว 365.00                         23 5 จ.62102500001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 370.00                         

27 8 ร.62102700001 คุณคณิศร ปานสูงเนิน และครอบครัว 365.00                         27 6 จ.62102700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

29 9 ร.62102900001 คุณพงศธร ทุมสุวรรณ และครอบครัว 500.00                         31 7 จ.62102500001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 340.00                         

31 9 ร.62103100001 ผู้ปิดทองหลังพระ (ไม่ระบุนาม) เดือน ก.พ. - ต.ค. 2562 3,010.00                      

18,046.57             13,158.00             

4,888.57               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน ตุลาคม 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.62110100001 ยอดเหลือยกมา 4,888.57                      1 1 จ.62110100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.62110100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    7 2 จ.62110700001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 110.00                         

8 3 ร.62110800001 คุณ กวีใต้ ฅนชายเล 400.00                         13 3 จ.62111300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 440.00                         

14 4 ร.62111400001 คุณพินิต พิณทอง และครอบครัว 365.00                         18 4 จ.62111800001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 340.00                         

5 ร.62111400002 บริษัท อัพทรูยูครีเอดนิว จํากัด ช่วยบํารุงค่าเว็บโฮสติ�งประจําปี 1,000.00                      22 5 จ.62112200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 2,398.00                      

17 6 ร.62111700001 คุณสุริยา สกุลพงศ์ชัย และครอบครัว 500.00                         27 6 จ.62112700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

7 ร.62111700002 คุณทิวทิวา ศรีวัด 200.00                         30 7 จ.62113000001 ค่าเมล็ดพันธ์และอุปกรณ์เพาะชํา 1,500.00                      

18 8 ร.62111800001 อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด และนางสาวสิริณัฏฐ์ ไคขุนทด 365.00                         

25 9 ร.62112500001 คุณพชร - คุณบุญญาภา วลัยศรี ตั�งกองทุน "บุญประกายเพชร" 1,000.00                      

30 10 ร.62113000001 คุณหทัยพร เสริมสุนทรศิลป์ และบุตรสาว คุณสิรี เสริมสุนทรศิลป์ 500.00                         

19,218.57             14,288.00             

4,930.57               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย
ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มูลนิธิสือตะวัน
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.62120100001 ยอดเหลือยกมา 4,930.57                      1 1 จ.62120100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.62120100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    9 2 จ.62120700001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 380.00                         

3 ร.62120100003 คุณภัศรา เต็มปรีชา และบุตร "โอปอล เต็มปรีชา" 365.00                         16 3 จ.62121300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 300.00                         

2 4 ร.62120200001 คุณภาสุภาภัส สมพฤกษ์ (ร่วมกุศลคนสําคัญในวันคล้ายวันเกิด) 400.00                         22 5 จ.62122200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 2,398.00                      

3 5 ร.62120300001 คุณนิวัฒน์ สระทองล้อม 400.00                         27 6 จ.62122700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

28 6 ร.62122800001 อ.สุภาพ - อ.ถนอมจิต ศรีทุมมา 730.00                         27 4 จ.62121800001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 310.00                         

7 ร.62122800002 พระมหาอมร สดชื�น 365.00                         

17,190.57             12,888.00             

4,302.57               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย
ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

มูลนิธิสือตะวัน
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.63010100001 ยอดเหลือยกมา 4,302.57                      1 1 จ.63010100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.63010100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    4 2 จ.63010400001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 320.00                         

2 3 ร.63010800001 คุณไพร จันดา และครอบครัว 500.00                         5 3 จ.63010500001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 300.00                         

13 4 ร.63011300001 คุณธรรมศิลป์ ขอนพกลาง ปรารภวันคล้ายวันเกิด ด.ญ.วิรพรรณ ขอนพกลาง (ธิดา) 365.00                         19 4 จ.63011900001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 400.00                         

22 5 จ.63012200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 2,398.00                      

27 6 จ.63012700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

15,167.57             12,918.00             

2,249.57               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย
ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

มูลนิธิสือตะวัน
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.63020100001 ยอดเหลือยกมา 2,249.57                      1 1 จ.63020100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.63020100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    4 2 จ.63020400001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 145.00                         

22 3 ร.63022200001 คุณสถิตพร อุ่นสิม คุณชุติญา สีมาเดชาภัทร และครอบครัว 365.00                         21 3 จ.63022100001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 200.00                         

23 4 ร.63022300001 คุณทนงศักดิ� ราหา และครอบครัว 365.00                         22 4 จ.63022200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 2,398.00                      

27 5 ร.63022700001 วัดคลองพระสะทึง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ค่าบริการเว็บเซิรฟ์เวอร์และเซอร์วิส (โดเมนเนม) 1,500.00                      27 5 จ.63022700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

28 6 ร.63022800001 คุณรัตนสุดา คงสวัสดิ� ทําบุญคล้ายวันเกิด 1,000.00                      

15,479.57             12,243.00             

3,236.57               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย
ประจําเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

มูลนิธิสือตะวัน
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.63030100001 ยอดเหลือยกมา 3,236.57                      1 1 จ.63030100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.63030100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.63022200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,090.00                      

24 3 จ.6303240001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 200.00                         

27 4 จ.63022700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

13,236.57             10,790.00             

2,446.57               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย
ประจําเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563

มูลนิธิสือตะวัน
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.63040100001 ยอดเหลือยกมา 2,446.57                      1 1 จ.63040100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.63040100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.63042200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

18 3 ร.63041800001 คุณวรวุฒิ เรืองสวัสดิ� 365.00                         27 4 จ.63042700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

12,811.57             10,500.00             

2,311.57               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย
ประจําเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563

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

รวมรายรับ รวมรายจ่าย
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