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

1 1 ร.65050100001 ยอดเหลือยกมา 643.75                         1 1 จ.65050100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.65050100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.65052200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

3 ร.65050100003 คุณธัญพิสิษฐ์-คุณอัจฉรา นามภักดี (ศิษย์กลุ่มไตรสิกขา) 500.00                         27 3 จ.65052700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

3 4 ร.65050300001 นายดาบตํารวจ เรืองฤทธิ� วิชัย และครอบครัว 800.00                         30 4 จ.6505300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

13 5 ร.65051300001 ผู้บริจาคผ่านอินเตอร์เน็ต ยังไม่แจ้งนาม 2,000.00                      

24 6 ร.65052400001 คุณเกษร แว่นเงิน และครอบครัว 365.00                         

14,308.75             11,000.00             

3,308.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  พฤษภาคม  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.65060100001 ยอดเหลือยกมา 3,308.75                      1 1 จ.65060100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.65060100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.65062200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

3 3 ร.65060300001 คุณสุธีร์ คุ้มแก้ว และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสุธีร์) 1,000.00                      27 3 จ.65062700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

22 4 ร.65062200001 คุณเอื�ออนันต์ เหมือนกัน 600.00                         30 4 จ.6506300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

24 5 ร.65062400001 คุณสายยนต-์คุณสุภาพร ดารา และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสุภาพร) 1,000.00                      

15,908.75             11,000.00             

4,908.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  มิถุนายน  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.65070100001 ยอดเหลือยกมา 4,908.75                      1 1 จ.65070100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.65070100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.65072200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

3 ร.65070100003 คุณครูยุพิน เคียวสูงเนิน และครอบครัว ปรารภวันคล้ายวันเกิด 500.00                         27 3 จ.65072700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

18 4 ร.65071800001 คุณสุริยา สกุลพงศ์ชัย และครอบครัว 365.00                         30 4 จ.6507300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

15,773.75             11,000.00             

4,773.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  กรกฎาคม  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.65080100001 ยอดเหลือยกมา 4,773.75                      1 1 จ.65080100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.65080100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.65082200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

8 3 ร.65080800001 คุณแม่วันเพ็ญ ภู่สุวรรณ์ และคุณบุษบา ภู่สุวรรณ์ โดยคุณบัณฑิต มงคลวรผล 1,500.00                      27 3 จ.65082700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

30 4 จ.6508300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

16,273.75             11,000.00             

5,273.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  สิงหาคม  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.65090100001 ยอดเหลือยกมา 5,273.75                      1 1 จ.65090100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.65090100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.65092200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

24 3 ร.65092400001 พระมหาถาวร จนฺทสิริ ป.ธ.9 1,000.00                      27 3 จ.65092700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

30 4 จ.6509300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

16,273.75             11,000.00             

5,273.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  กันยายน  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.65100100001 ยอดเหลือยกมา 5,273.75                      1 1 จ.65100100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.65100100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.65102200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

11 3 ร.65101100001 คุณกาญจนา เฉิดทรัพย์ 500.00                         27 3 จ.65102700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

22 4 ร.65102200001 คุณณัฐธนัชณิชา พงธนสินโอกาส 365.00                         30 4 จ.6510300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

24 5 ร.65102400001 อ.พรชัย สังข์ทอง (ป.ธ.๙) และครอบครัว 500.00                         31 5 จ.6510310001 ค่าเว็บไซต์เซิร์ฟวิส แก่โปรแกรมเมอร์และโดเมนเนม uptureyou.com 1,400.00                      

31 6 ร.65112400001 บริษัท อัพทรูยูครีเอดนิว จํากัด (ค่าบริการเวบไซต์เซอร์วิส) 1,500.00                      

18,138.75             12,400.00             

5,738.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  ตุลาคม  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.65110100001 ยอดเหลือยกมา 5,738.75                      1 1 จ.65110100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.65110100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.65112200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

2 3 ร.65110200001 คุณสมัย สอนหนูน้อย และครอบครัว 500.00                         27 3 จ.65112700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

17 4 ร.65111700001 คุณพินิต พิณทอง  และครอบครัว 400.00                         30 4 จ.6511300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

16,638.75             11,000.00             

5,638.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  พฤศจิกายน  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.65120100001 ยอดเหลือยกมา 5,638.75                      1 1 จ.65120100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.65120100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.65122200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

4 3 ร.65120400001 คุณหทัยพร เสริมสุนทรศิลป์ และครอบครัว 500.00                         27 3 จ.65122700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

30 4 ร.65123000001 อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด และครอบครัว 500.00                         30 4 จ.6512300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

31 5 ร.65123100001 คุณอภิภู-คุณวรีภรณ์ พัฒน์จันท์ และบุตรธิดา 500.00                         

17,138.75             11,000.00             

6,138.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  ธันวาคม  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.66010100001 ยอดเหลือยกมา 6,138.75                      1 1 จ.66010100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.66010100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.66012200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

12 3 ร.66011200001 อ.สุภาพ-อ.ถนอมจิต ศรีทุมมา และลูกหลาน 1,500.00                      27 3 จ.66012700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

13 4 ร.66011300001 คุณธรรมศิลป์ ขอนพกลาง ปรารภวันคล้ายวันเกิดของธิดา น.ส.วิรพรรณ ขอนพกลาง (จ๊ะจ๋า) 365.00                         30 4 จ.6601300001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

25 5 ร.66012500001 คุณสายยนต-์คุณสุภาพร ดารา และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสายยนต)์ 551.00                         

18,554.75             11,000.00             

7,554.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566

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.66020100001 ยอดเหลือยกมา 7,554.75                      1 1 จ.66020100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.66020100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.66022200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

10 3 ร.66021000001 ผู้บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร (พรอมเพย์) ของประธานมูลนิธิสื�อตะวัน 100.00                         27 3 จ.66022700001 ค่าไฟฟ้าสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

28 4 จ.6602280001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

17,654.75             11,000.00             

6,654.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566

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.66030100001 ยอดเหลือยกมา 6,654.75                      1 1 จ.66030100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.66030100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.66032200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

4 3 ร.66030400001 คุณณรงค์เดช ไชยศรี ปรารภวันคล้ายวันเกิด 400.00                         27 3 จ.66032700001 ค่าไฟฟ้าประปาสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

15 4 ร.66031500001 คุณแม่วันเพ็ญ ภู่สุวรรณ์ และคุณบุษบา ภู่สุวรรณ์ โดยคุณบัณฑิต มงคลวรผล 1,000.00                      28 4 จ.6603280001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

18 5 ร.66031800001 นางรัชนีวรรณ ปัจฉากร (กองทุนใบบุญธรรมสถาน) 1,000.00                      

19,054.75             11,000.00             

8,054.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566

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.66040100001 ยอดเหลือยกมา 8,054.75                      1 1 จ.66040100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.66040100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    22 2 จ.66042200001 ค่า VPS โฮสติ�ง เซิร์ฟเวอร์ suetawan.com 1,000.00                      

3 ร.66040100003 คุณชมพูนุท สุขธรรม สํานักพิมพ์ธรรมสภา มูลนิธิธรรมสภาบันลือธรรม 365.00                         27 3 จ.66042700001 ค่าไฟฟ้าประปาสํานักงานที�ตั�งมูลนิธิ (คืนพี�บุญนาค สํารองจ่ายแบบไม่ทอน) 500.00                         

17 4 ร.66041700001 คุณ Phanom nom 59.00                           28 4 จ.6604280001 ค่าเติมแก๊สรถ ยล.6873 กทม. 500.00                         

21 5 ร.66042100001 คุณเกษร แว่นเงิน และครอบครัว 365.00                         

27 6 ร.66042700001 คุณสมัย สอนหนูน้อย และครอบครัว 500.00                         

7 ร.64042700002 คุณจารุรัตน์ สุขจิตร และครอบครัว ทําบุญคล้ายวันเกิด 18 เม.ย. 365.00                         

19,708.75             11,000.00             

8,708.75               

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2566

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.66050100001 ยอดเหลือยกมา 8,708.75                      1 1 จ.66050100001 เงินค่าบริหารประจําเดือน 9,000.00                      

2 ร.66050100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00                    

4 3 ร.66050400001 คุณมานิต เรือนเย็น และครอบครัว 500.00                         

11 4 ร.66051100001 คุณณคุณ พัฒนผดุงกิต และครอบครัว 365.00                         

19,573.75             9,000.00               

10,573.75             

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

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

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

ประจําเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566

มูลนิธิสื�อตะวัน

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

รวมรายรับ รวมรายจ่าย
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