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

1 1 ร.63050100001 ยอดเหลือยกมา 2,311.57                      1 1 จ.63050100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.63050100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    5 2 จ.6305050001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 300.00                         

3 3 ร.63050300001 คุณพลอยลดา ไทยงามศิลป์ และครอบครัว 400.00                         22 3 จ.63052200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

4 4 ร.63050400001 คุณราชวัติ ชาญสงคราม และครอบครัว (ทําบุญวันเกิด) 365.00                         27 4 จ.63052700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

5 5 ร.63050500001 คุณกาญจนา เฉิดทรัพย์ 500.00                         

8 6 ร.63050800001 คุณมงคล ชัยพัฒน์ 400.00                         

8 7 ร.63050800002 คุณครูจรูญ สารสิงห์ 500.00                         

8 8 ร.63050800003 คุณพรชัย แช่มช้อย 500.00                         

11 9 ร.63051100001 คุณวิเชียร สอนทะ และครอบครัว 365.00                         

13 10 ร.63051300001 พันตรี องอาจ ทองหยิบกลาง และครอบครัว 500.00                         

14 11 ร.63051400001 พระเทพปัญญาภรณ์ (กองทุนรักษ์ป่า-ปัญญาภรณ์) 3,000.00                      

14 12 ร.63051400002 คุณประสงค์ บุญชื�น และครอบครัว 500.00                         

15 13 ร.63051500001 ชมรมศิษย์วัดตากฟ้า (กองทุนรักษ์ป่า-ศิษย์วัดตากฟ้ารักษ์ป่าไม้) 1,000.00                      

17 14 ร.63051700001 อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด และครอบครัว 365.00                         

24 15 ร.63052400001 คุณเกษร แว่นเงิน และครอบครัว 365.00                         

27 16 ร.63052700001 โรงเรียนวัฒนพฤกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1,500.00                      

22,571.57             10,800.00             

11,771.57             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

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.63070100001 ยอดเหลือยกมา 11,771.57                 1 1 จ.63060100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.63070100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                 5 2 จ.6306050001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 300.00                         

2 3 ร.63060200001 คุณวิวัฒน-์คุณอารีย์ สอนดา (ปรารภวันเกิดคุณอารีย์) 400.00                      18 3 จ.6306180001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 339.82                         

4 4 ร.63060400001 คุณสุธีร์ คุ้มแก้ว และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสุธีร์) 366.00                      4 จ.6306180002 ค่าซ่อมรถ Nissun NV ยล 6873 กทม. 2,730.00                      

24 5 ร.63062400001 คุณสายยนต-์คุณสุภาพร ดารา และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสุภาพร) 1,000.00                   22 5 จ.63062200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

27 6 ร.63062700001 คุณจรัสฤกษ์ นิพิฐรัชนะผล และครอบครัว (ปรารภวันเกิด) 100.00                      27 6 จ.63062700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

30 7 ร.63063000001 คุณยุพิน เคียวสูงเนิน และครอบครัว (ปรารภวันเกิด 1 กรกฎาคม 2563) 500.00                      

24,137.57          13,869.82             

10,267.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563

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.63070100001 ยอดเหลือยกมา 10,267.75                    1 1 จ.63070100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.63070100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.63072200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

5 3 ร.63070500001 พระคุณเจ้า พระศักดิ�ชัย กิตฺติชโย วัดอิทัปปัจจยตาราม จ.สระบุรี 700.00                         27 3 จ.63072700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

30 4 ร.63073000001 คุณประกาศ สัมฤทธิ� และครอบครัว (ปรารภวันคล้ายวันเกิด) 500.00                         31 4 จ.6307180001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 300.00                         

21,467.75             10,800.00             

10,667.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

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.63080100001 ยอดเหลือยกมา 10,667.75                    1 1 จ.63080100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.63080100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.63082200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

12 3 ร.63081200001 ผู้บริจาคเจ้าของอีเมล์ phd.saengthong@gmail.com ตามอีเมล์แจ้งเตือน 100.00                         27 3 จ.63082700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

13 4 ร.63081300001 คุณนัยนา วัฒนะกุล 365.00                         31 4 จ.6308180001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 300.00                         

21,132.75             10,800.00             

10,332.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

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.63090100001 ยอดเหลือยกมา 10,332.75                    1 1 จ.63090100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.63090100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.63092200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

14 3 ร.63091400001 คุณบัณฑิต มงคลวรผล และคุณบุษบา ภูสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว 1,000.00                      27 3 จ.63092700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

26 4 ร.63092600001 คุณสถิตย์ คุณสุภารัตน์ พันธุ์โคกกรวด และครอบครัว 500.00                         31 4 จ.6309180001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

21,832.75             11,000.00             

10,832.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563

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.63100100001 ยอดเหลือยกมา 10,832.75                    1 1 จ.63100100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.63100100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.63102200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

9 3 ร.63100900001 คุณวสันต์ สีนวน 365.00                         27 3 จ.63102700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

15 4 ร.63101500001 คุณพงศธร ทุมสุวรรณ 500.00                         31 4 จ.6310310001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

21,697.75             11,000.00             

10,697.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563

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.63110100001 ยอดเหลือยกมา 10,697.75                    1 1 จ.63110100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.63110100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.63112200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

27 3 จ.63112700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

30 4 จ.6311300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

20,697.75             11,000.00             

9,697.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

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.63120100001 ยอดเหลือยกมา 9,697.75                      1 1 จ.63120100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.63120100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    24 2 จ.63122400001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

4 3 ร.63120400001 คุณหทัยพร เสริมสุนทรศิลป์ และบุตรสาว คุณสิรี เสริมสุนทรศิลป์ 500.00                         27 3 จ.63122700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

8 4 ร.63120800001 คุณบัณฑิต มงคลวรผล และคุณบุษบา ภู่สุวรรณ์ พร้อมครอบครัว 1,000.00                   30 4 จ.631/300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

25 5 ร.63122500001 คุณมงคลธร ข่าทิพพาที และครอบครัว 1,000.00                   

6 ร.63122500002 อ.สุภาพ - อ.ถนอมจิต ศรีทุมมา 750.00                      

30 7 ร.63122500001 พระมหาอมร สดชื�น 365.00                         

31 8 ร.63122500001 อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด 365.00                         

23,677.75             11,000.00             

12,677.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

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.64010100001 ยอดเหลือยกมา 12,677.75                    1 1 จ.64010100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.64010100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.64012200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

5 3 ร.64010500001 คุณไพร จันดา และครอบครัว 500.00                         27 3 จ.64012700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

21 4 ร.64012100001 คุณพงศธร ทุมสุวรรณ และครอบครัว 500.00                         30 4 จ.64013000001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

21 5 ร.64012500001 คุณแม่วัลภา ลิมวัฒนาสุนทร และลูกๆ หลานๆ 500.00                         

28 6 ร.64012800001 คุณพงศธร ทุมสุวรรณ และครอบครัว 900.00                         

25,077.75             11,000.00             

14,077.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564

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.64020100001 ยอดเหลือยกมา 14,077.75                    1 1 จ.64020100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.64020100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    23 2 จ.64022300001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

15 3 ร.64021500001 คุณพัชรินทร์ ไคขุนทด และครอบครัว 365.00                         27 3 จ.64022700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

21 4 ร.64022100001 คุณพงศธร ทุมสุวรรณ และครอบครัว 500.00                         30 4 จ.64023000001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

23 5 ร.64022100001 คุณทนงศักดิ� ราหา และครอบครัว (คล้ายวันเกิด) 365.00                         

28 6 ร.64022800001 คุณรัตนสุดา คงสวัสดิ� ทําบุญคล้ายวันเกิด 365.00                         

25,672.75             11,000.00             

14,672.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

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.64030100001 ยอดเหลือยกมา 14,672.75                    1 1 จ.64030100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.64030100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.64032200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

4 3 ร.64030400001 คุณณรงค์เดช ไชยศรี ปรารภวันคล้ายวันเกิด 500.00                         27 3 จ.64032700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

13 4 ร.64031300001 ด.ญ.ปัณฑ์ธนัน ไคขุนทด ปรารภวันคล้ายวันเกิด โดย อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด 365.00                         31 4 จ.64033100001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

15 5 ร.64031500001 คุณธรรมศิลป์ ขอนพกลาง ปรารภวันคล้ายวันเกิด ด.ญ.วิรพรรณ ขอนพกลาง (ธิดา) 365.00                         

18 6 ร.64031800001 คุณธันย์ชนก ปฏิมาประกร  ปรารภวันคล้ายวันเกิด 962.00                         

28 7 ร.64032800001 คุณนิวัฒน์ สระทองล้อม (ศิษย์วัดตากฟ้า พระอารามหลวง) 1,000.00                      

8 ร.64032800002 ผู้ร่วมกุศลผ่านโมบายแบ้งกิ�ง 30.00                           

30 9 ร.64033000001 คุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                      

28,894.75             11,000.00             

17,894.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564

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.64040100001 ยอดเหลือยกมา 17,894.75                    1 1 จ.64040100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.64040100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.64042200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

17 3 ร.64041700001 ด.ญ.สุธีรา คุ้มแก้ว โดยคุณสุธีร์ คุ้มแก้ว และครอบครัว ปรารภวันคล้ายวันเกิด 1,000.00                      27 3 จ.64042700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

18 4 ร.64041800001 คุณจารุรัตน์ สุขจิตร ทําบุญคล้ายวันเกิด 365.00                         30 4 จ.64043100001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

20 5 ร.64042000001 รศ.ดร.สุธรรม-ผศ.ดร.นงลักษณ-์ธรรมลักษณ์-ปุญญรักษ์ ศรีหล่มสัก 2,000.00                      

22 6 ร.64042200001 คุณสุธีร์-คุณอําพรรณ์ คุ้มแก้ว  ปรารภวันคล้ายวันเกิดคุณอําพรรณ์ คุ้มแก้ว 1,000.00                      

32,259.75             11,000.00             

21,259.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564

มูลนิธิสื�อตะวัน

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

รวมรายรับ รวมรายจ่าย
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