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

1 1 ร.64050100001 ยอดเหลือยกมา 21,259.75                    1 1 จ.64050100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.64050100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    12 2 จ.64051200001 ค่าบริการด้านเว็บไซต์แก่โปรแกรมเมอร์ 1,200.00                      

6 3 ร.64050600001 คุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 600.00                         22 3 จ.64052200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

4 ร.64050600002 อ.ณรงค์ เชื�อบัวเย็น และครอบครัว 200.00                         27 4 จ.64052700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

5 ร.64050600003 ผู้บริจาคผ่านพร้อมเพย์ 100.00                         30 5 จ.64053100001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

8 6 ร.64050800001 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                      

9 7 ร.64050900001 คุณพีระพงษ์ พินิจกิจ และครอบครัว 500.00                         

12 8 ร.64051200001 คุณมงคล ชัยพัฒน์ และครอบครัว 99.00                           

9 ร.64051200002 โรงเรียนวัฒนพฤกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ใช้บริการเว็บไซต์เซอร์วิส 1,500.00                      

15 10 ร.64051500001 ท่านเจ้าคุณพระวิมลวัฒนคุณ (สมดี คุณธมฺโม ป.ธ.๗) "ให้ส่วนตัวโยมอาจารย์ แต่โยมอาจารย์เอามาทําบุญต่อ" 2,000.00                      

17 11 ร.64051700001 คุณอดิศักดิ� พลเสน และครอบครัว 500.00                         

37,758.75             12,200.00             

25,558.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  พฤษภาคม  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.64060100001 ยอดเหลือยกมา 25,558.75                    1 1 จ.64060100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.64060100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.64062200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

4 3 ร.64060400001 คุณสุธีร์ คุ้มแก้ว และครอบครัว ปรารภวันคล้ายวันเกิด 1,000.00                      27 3 จ.64062700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

10 4 ร.64061000001 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                      30 4 จ.64063100001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

11 5 ร.64061100001 คุณกาญจนา เฉิดทรัพย์ 500.00                         

24 6 ร.64062400001 คุณสายยนต-์คุณสุภาพร ดารา และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสุภาพร) 1,000.00                      

39,058.75             11,000.00             

28,058.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  มิถุนายน  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.64070100001 ยอดเหลือยกมา 28,058.75                    1 1 จ.64070100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.64070100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 5,000.00                      5 2 จ.64082200001 ค่าโดเมนเนม และค่าโปรแกรมเมอร์ บริหารจัดการเว็บไซต์ถวายวัดคลองพระสะทึง 6,500.00                      

3 ร.64070100003 คุณครูยุพิน เคียวสูงเนิน และครอบครัว ปรารภวันคล้ายวันเกิด 500.00                         22 3 จ.64072200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

2 4 ร.64070200001 วัดคลองพระสะทึง ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช่าใช้โฮสติ�งสื�อตะวันและโดเมนเนม 5,000.00                      27 4 จ.64072700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

9 5 ร.64070900001 อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด และครอบครัว ปรารภวันคล้ายวันเกิดบุตรชาย และหลานชาย 730.00                         30 5 จ.64073100001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

10 6 ร.64071000001 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                      

28 7 ร.64072800001 พระมหาถาวร จนฺทสิริ ป.ธ.๙ (ตั�งกองทุนรักษ์ป่า กองทุนจันทสิริถาวร) 1,000.00                      

8 ร.64072800002 คุณประกาศ สัมฤทธิ� และครอบครัว ปรารภวันคล้ายวันเกิด 365.00                         

41,653.75             17,500.00             

24,153.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  กรกฎาคม  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.64080100001 ยอดเหลือยกมา 24,153.75                    1 1 จ.64080100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.64080100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 1,000.00                      22 2 จ.64082200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

6 3 ร.64080600001 คุณสะอาด ใจแก้ว และครอบครัว  ปรารภวันคล้ายวันเกิด 1,000.00                      27 3 จ.64082700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

17 4 ร.64081700001 คุณแม่วันเพ็ญ ภูสุวรรณ และคุณบุษบา ภูสุวรรณ 1,000.00                      30 4 จ.64083100001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

5 ร.64081700002 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                      

18 6 ร.64081800001 คุณวรายุ พรดอนก่อ และครอบครัว 1,000.00                      

25 7 ร.64082500001 คุณวิทยา ปะวะเค และครอบครัว 500.00                         

29,653.75             11,000.00             

18,653.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  สิงหาคม  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.64090100001 ยอดเหลือยกมา 18,653.75                    1 1 จ.64090100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.64090100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 1,000.00                      22 2 จ.64092200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

6 3 ร.64090600001 คุณเอื�องเดือน อารีย์ภักดิ� และครอบครัว 500.00                         27 3 จ.64092700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

7 4 ร.64090700001 คุณอารี สืบกงแสง และครอบครัว 2,000.00                      30 4 จ.6409300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

5 ร.64090700002 คุณสุนิสา เบิร์กมันน์  และครอบครัว 1,000.00                      

19 6 ร.64091900001 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                      

24,153.75             11,000.00             

13,153.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  กันยายน  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.64100100001 ยอดเหลือยกมา 13,153.75                    1 1 จ.64100100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.64100100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.64102200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

6 3 ร.64100600001 คุณนัยนา วัฒนะกุล 365.00                         27 3 จ.64102700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

19 4 ร.64101900001 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                      30 4 จ.6410300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

22 5 ร.64102200001 คุณณัฐธนัชณิชา พงธนสินโอกาส 365.00                         

24,883.75             11,000.00             

13,883.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  ตุลาคม  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.64110100001 ยอดเหลือยกมา 13,883.75                    1 1 จ.64110100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.64110100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.64112200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

14 3 ร.64111400001 คุณพินิต พิณทอง และครอบครัว 365.00                         27 3 จ.64112700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

19 ร.64111900001 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                      30 4 จ.6411300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

25,248.75             11,000.00             

14,248.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  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.64120100001 ยอดเหลือยกมา 14,248.75                    1 1 จ.64120100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.64120100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    14 2 จ.64121400001 ค่าซ่อมบํารุงรถ ยล.6873 กทม. 6,000.00                      

6 3 ร.64120600001 คุณหทัยพร เสริมสุนทรศิลป์ และบุตรสาว คุณสิรี เสริมสุนทรศิลป์ พร้อมครอบครัว 500.00                         22 3 จ.64122200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

13 4 ร.64121300001 อ.สุภาพ - อ.ถนอมจิต ศรีทุมมา 750.00                         27 4 จ.641/2700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

30 5 ร.64123000001 อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด และครอบครัว 365.00                         30 5 จ.6411300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

25,863.75             17,000.00             

8,863.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  ธันวาคม  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.65010100001 ยอดเหลือยกมา 8,863.75                      1 1 จ.65010100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.65010100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.65012200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

3 3 ร.65010300001 คุณไพร จันดา และครอบครัว 500.00                         27 3 จ.65012700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

10 4 ร.65011000001 พระครูภัทรกิจโสภณ (หลวงพ่อพระมหาอมร สดชื�น) 365.00                         30 4 จ.6501300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

13 5 ร.65011300001 ดญ.วิรพรรณ ขอนพกลาง โดยนายธรรมศิลป์ ขอนพกลาง (วันเกิดครบอายุ 15 ป)ี 365.00                         

22 6 ร.65012200001 คุณแม่วันเพ็ญ ภูสุวรรณ และคุณบุษบา ภูสุวรรณ โดยคุณบัณฑิต มงคลวรผล 1,000.00                      

26 7 ร.65012600001 คุณสายยนต-์คุณสุภาพร ดารา และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสายยนต)์ 550.00                         

21,643.75             11,000.00             

10,643.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

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.65020100001 ยอดเหลือยกมา 10,643.75                    1 1 จ.65020100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.65020100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    12 2 จ.65021200001 ค่าซ่อมบํารุงรถ ยล.6873 กทม. ระบบแอร์และอื�นๆ 12,230.00                    

20 3 ร.65022000001 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ บริจาคค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ 3 เดือน 3,000.00                      22 3 จ.65022200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

27 4 จ.65022700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

30 5 จ.6502300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

23,643.75             23,230.00             

413.75                  

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

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.65030100001 ยอดเหลือยกมา 413.75                         1 1 จ.65030100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.65030100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.65032200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

2 3 ร.65030200001 คุณแม่วัลภา ลิมวัฒนาสมุทร และลูกหลาน 500.00                         27 3 จ.65032700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

17 4 ร.65031700001 คุณวสันต์ สีนวน 365.00                         30 4 จ.6503300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

28 5 ร.65032800001 คุณนิวัฒน์ สระทองล้อม (ศิษย์วัดตากฟ้า พระอารามหลวง) 1,000.00                      

12,278.75             11,000.00             

1,278.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565

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.65040100001 ยอดเหลือยกมา 1,278.75                      1 1 จ.65040100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.65040100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.65042200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

24 3 ร.65042400001 อ.ณรงค์ เชื�อบัวเย็น (ศิษย์กลุ่มไตรสิกขา) 365.00                         27 3 จ.65042700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

30 4 จ.6504300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

11,643.75             11,000.00             

643.75                  

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565

มูลนิธิสื�อตะวัน

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

รวมรายรับ รวมรายจ่าย
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