
วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการจาย จํานวนเงิน

16 1 ร.6005190001 นายตะวัน นาคกนิษฐ บริจาค 20,000.00        17 1 จ.6005170001 คาจดทะเบียนมูลนิธิ 200.00             

19 2 จ.6005190001 คาดําเนินการจดทะเบียนมูลนิธิ 3,000.00          

3 จ.6005190002 เงินคาบริหารประจําเดือน 9,000.00          

25 4 จ.6005250001 คา VPS โฮสติ้ง เซิรฟเวอร suetawan.com 2,675.00          

20,000.00        14,875.00        

5,125.00          

ลงชื่อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื่อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

มูลนิธิสื่อตะวัน

เลขที่ ๑  หมูที่ ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจาย



วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการจาย จํานวนเงิน

1 1 ร.6006010001 ยอดเหลือยกมา 5,125.00          1 1 จ.6006010001 เงินคาบริหารประจําเดือน 9,000.00          

2 ร.6006010002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 20,000.00        9 2 จ.6006090001 ซื้อตูเหล็กบานเปดทึบ uni-1 BL 1,260.00          

10 3 จ.6006100001 ซอมรถ ยล 6873 กทม. ไดชารท 80A และอื่นๆ 2,940.00          

4 จ.6006100002 คาเติมแกสรถ ยล 6873 กทม. 280.00             

5 จ.6006100003 ซอมรถ ยล 6873 กทม. พัดลมและคาแรง 800.00             

12 6 จ.6006120001 คาเติมแกสรถ ยล 6873 กทม. 240.00             

17 7 จ.6006170001 คาเติมแกสรถ ยล 6873 กทม. 240.00             

25 8 จ.6006250001 คา VPS โฮสติ้ง เซิรฟเวอร suetawan.com 2,675.00          

9 จ.6006250002 คาโดเมนเนม serversuetawan.com และอื่นๆ (4 ม.ิย.) 686.00             

25,125.00        18,121.00        

7,004.00          

ลงชื่อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื่อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560

มูลนิธิสื่อตะวัน

เลขที่ ๑  หมูที่ ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจาย



วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการจาย จํานวนเงิน

1 1 ร.6007010001 ยอดเหลือยกมา 7,004.00          1 1 จ.6007010001 เงินคาบริหารประจําเดือน 9,000.00          

2 ร.6007010002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 20,000.00        2 จ.6007010002 คาเติมน้ํามันและแกสรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล) 755.00             

6 3 ร.6007060001 นางสาวอําไพ ปานสูงเนิน 500.00             8 3 จ.6007080001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 120.00             

20 4 ร.6007200001 นางรัชนีวรรณ ปจฉากร (กองทุนใบบุญธรรมสถาน) 1,000.00          10 4 จ.6007100001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 320.00             

12 5 จ.6007120001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 220.00             

24 6 จ.6007240001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (4 บิล วันที่ 15-24) 1,101.00          

25 7 จ.6007250001 คาสรรพากร ออกเลขที่ผูเสียภาษี 500.00             

27 8 จ.6007270001 คา VPS โฮสติ้ง เซิรฟเวอร suetawan.com 2,675.00          

28 9 จ.6007280001 คาไฟฟาสํานักงานที่ตั้งมูลนิธิ 390.75             

31 10 จ.6007310001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที่ 25-31) 520.00             

11 จ.6007310002 คาเติมภาษีประจําป รถ ยล.6873 กทม. 600.00             

28,504.00        16,201.75        

12,302.25        

ลงชื่อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื่อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

มูลนิธิสื่อตะวัน

เลขที่ ๑  หมูที่ ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจาย



วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการจาย จํานวนเงิน

1 1 ร.6008010001 ยอดเหลือยกมา 12,302.25        1 1 จ.6008010001 เงินคาบริหารประจําเดือน 9,000.00          

2 ร.6008010002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 25,000.00        2 จ.6008010002 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 300.00             

2 3 ร.6008030001 นายสมชาย ธูปเงิน ผอ.ร.ร.อนุบาลปากพลี นครนายก 100.00             5 3 จ.6008050001 คาอุปกรณกลองถายรูป (หางเทสโกโลตัส ปราจีนบุรี) 1,390.00          

8 4 จ.6008080001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที่ 7-8) 470.00             

21 5 จ.6008210001 คาไฟฟาสํานักงานที่ตั้งมูลนิธิ 374.81             

22 6 จ.6008220001 คาซอมรถ ยล.6873 กทม. ชวงลาง วิชิตการชาง 5,470.00          

27 7 จ.6008270001 คา VPS โฮสติ้ง เซิรฟเวอร suetawan.com 2,675.00          

จ.6008270002 คาโดเมนเนม suetawan.com 342.00             

29 8 จ.6008290001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 270.00             

31 9 จ.6008310001 คาซอมรถ ยล.6873 กทม. เปลี่ยนเกียร เชียงกง วังนอย 7,000.00          

37,402.25        27,291.81        

10,110.44        

ลงชื่อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื่อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

มูลนิธิสื่อตะวัน

เลขที่ ๑  หมูที่ ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจาย



วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการจาย จํานวนเงิน

1 1 ร.6009010001 ยอดเหลือยกมา 10,110.44        1 1 จ.6009010001 เงินคาบริหารประจําเดือน 9,000.00          

2 ร.6009010002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 25,000.00        8 2 จ.6009080001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (4 บิล วันที่ 4-8) 1,100.00          

21 3 จ.6009210001 คาเสื้อ "สื่อตะวัน" 9,000.00          

4 จ.6009210002 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 300.00             

24 5 จ.6009240001 คาซอมรถ ยล.6873 กทม. ไดสตารท เทคนิคการไฟฟา นว. 2,900.00          

27 6 จ.6009270001 คา VPS โฮสติ้ง เซิรฟเวอร suetawan.com 2,675.00          

28 7 จ.6009280001 คาไฟฟาสํานักงานที่ตั้งมูลนิธิ 467.32             

29 8 จ.6009290001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที่ 27-29) 800.00             

9 จ.6009290002 คาขนสงเสื้อ "สื่อตะวัน" 120.00             

35,110.44        26,362.32        

8,748.12          

ลงชื่อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื่อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน กันยายน  พ.ศ. 2560

มูลนิธิสื่อตะวัน

เลขที่ ๑  หมูที่ ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจาย



วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการจาย จํานวนเงิน

1 1 ร.6010010001 ยอดเหลือยกมา 8,748.12          1 1 จ.6010010001 เงินคาบริหารประจําเดือน 9,000.00          

2 ร.6010010002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 15,000.00        10 2 จ.6010100001 คาซอมรถ ยล.6873 กทม. ระบบครัชและเบรค 1,000.00          

14 3 จ.6010140001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที่ 7-14) 750.00             

18 4 จ.6010180001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที่ 16-18) 540.00             

27 5 จ.6010270001 คา VPS โฮสติ้ง เซิรฟเวอร suetawan.com 2,675.00          

6 จ.6010270002 คาไฟฟาสํานักงานที่ตั้งมูลนิธิ 480.50             

30 7 จ.6010300001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 300.00             

8 จ.6010300002 คาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถ ยล.6873 กทม. 610.00             

23,748.12        15,355.50        

8,392.62          

ลงชื่อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื่อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560

มูลนิธิสื่อตะวัน

เลขที่ ๑  หมูที่ ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจาย



วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการจาย จํานวนเงิน
1 1 ร.6011010001 ยอดเหลือยกมา 8,392.62          1 1 จ.6011010001 เงินคาบริหารประจําเดือน 9,000.00          

2 ร.6011010002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 70,000.00        5 2 จ.6011050001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 320.00             

19 3 ร.6011190001 นางสาวปทมพร ดวงมณี 500.00             6 3 จ.6011060001 คาซื้อสีทาศาลาจัดกิจกรรมคนรักษปา 1,389.00          

4 ร.6011190002 นายสุรวัตน เสนาชัยนรัก 1,000.00          4 จ.6011060002 คาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถ ยล.6873 กทม. 1,509.00          

5 ร.6011190003 เด็กหญิงวิรพรรณ ขอนพกลาง 500.00             10 5 จ.6011100001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 370.99             

6 ร.6011190004 นายเชิด สมคณะ - นางสมสนิท ประชากูล 1,000.00          11 6 จ.6011110001 คาเครื่องใชในกิจกรรมคนรักปา (โลตัส โคราช) 1,511.00          

7 ร.6011190005 นายสถิตย พันธโคกกรวด พรอมครอบครัว 700.00             13 7 จ.6011130001 คาใชจายในการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม 3 บิล 1,450.00          

8 ร.6011190006 นางสาวไพวรรณ โพสาวัง 300.00             15 8 จ.6011150001 คาพิมพปายไวนิลกิจกรรมคนรักษปา 2,100.00          

9 ร.6011190007 เด็กชายสมิทธ จิตบุตร 280.00             9 จ.6011150002 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 340.00             

10 ร.6011190008 บ.บานสมุนไพรชัยมงคล 200.00             19 10 จ.6011190001 คาจัดกิจกรรมฯ (โรงทาน-ไฟฟา-เครื่องเสียง-สุขา-และอื่นๆ) 50,000.00        

11 ร.6011190009 ผูไมระบุนาม (ตูบริจาค) 300.00             22 11 จ.6011220001 คาไฟฟาสํานักงานที่ตั้งมูลนิธิ 328.50             

28 12 ร.6011190010 ผูตั้งกองทุนรักษปา ๘ กองทุน (ตามบัญชีกองทุนรักษปา) 8,000.00            27 12 จ.6011270001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 6 บิล (20-27 พ.ย.) 1920.21

13 จ.6011270002 คา VPS โฮสติ้ง เซิรฟเวอร suetawan.com 2,675.00          

91,172.62        72,913.70        

18,258.92        

ลงชื่อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื่อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

มูลนิธิสื่อตะวัน

เลขที่ ๑  หมูที่ ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจาย



วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการจาย จํานวนเงิน
1 1 ร.6012010001 ยอดเหลือยกมา 18,258.92        1 1 จ.6012010001 เงินคาบริหารประจําเดือน 9,000.00          

2 ร.6012010002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00        3 2 จ.6012030001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 300.00             

5 3 ร.6012050001 นายสุขสรรค - นางอารีรัตน แหมไธสง และลูกๆ 1,000.00          4 3 จ.6012040001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 240.00             

4 ร.6012050002 นายสุขสรรค - นางอารีรัตน แหมไธสง (กองทุนสาวนาขาวบาววั 1,000.00          10 4 จ.6012100001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 226.00             

8 5 ร.6012080001 คุณพิเศษ ยุสุภา 200.00             12 5 จ.6012120001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 280.37             

22 7 ร.6012220001 บริษัท สํานักพิมพ สื่อตะวัน จํากัด 5,000.00          6 จ.6012120002 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 280.00             

31 8 ร.6012310001 ผูไมประสงคออกตามผานพร็อมเพย (วันที่ 13-27) 3.00                 23 7 จ.6012230001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 260.00             

26 8 จ.6012260001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 240.00             

27 9 จ.6012270001 คา VPS โฮสติ้ง เซิรฟเวอร suetawan.com 2,675.00          

28 10 จ.6012280001 คาไฟฟาสํานักงานที่ตั้งมูลนิธิ 268.99             

29 11 จ.6012290001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 240.00             

35,461.92        14,010.36        

21,451.56        

ลงชื่อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื่อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560

มูลนิธิสื่อตะวัน

เลขที่ ๑  หมูที่ ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจาย



วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการจาย จํานวนเงิน
1 1 ร.6101010001 ยอดเหลือยกมา 21,451.56        1 1 จ.6101010001 เงินคาบริหารประจําเดือน 9,000.00          

2 ร.6101010002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00        2 จ.6101010002 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 340.00             

3 ร.6101010003 รศ.ดร.สุธรรม-ผศ.ดร.นงลักษณ-ธรรมลักษณ-ปุญญรักษ ศรีหลม 500.00             4 3 จ.6101040001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 300.00             

4 ร.6101010004 ผูตั้งกองทุนรักษปา ๒ กองทุน (ตามบัญชีกองทุนรักษปา) 2,000.00            5 4 จ.6101050001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 360.10             

8 5 จ.6101080001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 280.00             

12 6 จ.6101120001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 240.00             

15 7 จ.6101150001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 240.00             

16 8 จ.6101160001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 240.00             

27 9 จ.6101270001 คา VPS โฮสติ้ง เซิรฟเวอร suetawan.com 2,675.00          

31 10 จ.6101310001 คาไฟฟาสํานักงานที่ตั้งมูลนิธิ 221.22             

11 จ.6101310002 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (4 บิล วันที่ 19-30) 1,510.00          

33,951.56        15,406.32        

18,545.24        

ลงชื่อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื่อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน มกราคม  พ.ศ. 2561

มูลนิธิสื่อตะวัน

เลขที่ ๑  หมูที่ ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจาย



วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการจาย จํานวนเงิน
1 1 ร.6102010001 ยอดเหลือยกมา 18,545.24        1 1 จ.6102010001 เงินคาบริหารประจําเดือน 9,000.00          

2 ร.6102010002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 15,000.00        5 2 จ.6102050001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที่ 1-5) 920.00             

20 3 ร.6102200001 คุณมณัส พัฒนผดุงกิต 365.00             3 จ.6102050002 คาซอมบํารุงรถ ยล.6873 กทม. 1,255.00          

23 4 ร.6102230001 ครอบครัววิรวัณทนศิลป (พอเพลิง-นองจะจา) 365.00             14 4 จ.6102140001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (4 บิล วันที่ 8-14) 1,560.00          

5 ร.6102230002 ครอบครัวตนสมบูรณ (ปยะ-ปริสา-ปริยฎา) 135.00             16 5 จ.6102160001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (2 บิล วันที่ 15-16) 475.00             

6 จ.6102160002 เครื่องเสียงลําโพง IONYX 1,890.00          

27 7 จ.6102270001 คา VPS โฮสติ้ง เซิรฟเวอร suetawan.com 2,675.00          

8 จ.6102270002 คาไฟฟาสํานักงานที่ตั้งมูลนิธิ 235.49             

9 จ.6102270003 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (5 บิล วันที่ 17-27) 1,410.00          

34,410.24        19,420.49        

14,989.75        

ลงชื่อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื่อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561

มูลนิธิสื่อตะวัน

เลขที่ ๑  หมูที่ ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจาย



วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการจาย จํานวนเงิน
1 1 ร.6103010001 ยอดเหลือยกมา 14,989.75        1 1 จ.6103010001 เงินคาบริหารประจําเดือน 9,000.00          

2 ร.6103010002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00        3 2 จ.6103030001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 210.00             

3 3 ร.6103030001 คุณสุริยา สกุลพงศชัย 500.00             8 3 จ.6103080001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที่ 5-8) 731.00             

29 4 ร.6103290001 หลวงพอพระมหานอม นมะการี เจาคณะอําเภอบึงสามัคคี จ.กํา 1,000.00          20 4 จ.6103200001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที่ 10-20) 880.00             

5 ร.6103290002 รอยเอก องอาจ ทองหยิบกลาง 500.00             27 5 จ.6103270001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (3 บิล วันที่ 24-27) 910.00             

31 6 ร.6103310001 คุณยุพิน เคียวสูงเนิน 500.00             6 จ.6103270002 คา VPS โฮสติ้ง เซิรฟเวอร suetawan.com 2,675.00          

7 ร.6103310002 ผูปดทองหลังพระ ผานโมบายแบงคกิ้งและพรอมเพย 52.00               7 จ.6103270003 คาไฟฟาสํานักงานที่ตั้งมูลนิธิ 285.51             

31 8 จ.6103310001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 240.00             

27,541.75        14,931.51        

12,610.24        

ลงชื่อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื่อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561

มูลนิธิสื่อตะวัน

เลขที่ ๑  หมูที่ ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจาย



วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการจาย จํานวนเงิน
1 1 ร.6104010001 ยอดเหลือยกมา 12,610.24        1 1 จ.6104010001 เงินคาบริหารประจําเดือน 9,000.00          

2 ร.6104010002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00        3 2 จ.6104030001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 238.82             

3 3 ร.6104030001 พระมหาอมร สดชื่น 100.00             10 3 จ.6104100001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 300.00             

4 4 ร.6104040001 นายสุเทพ ตระหงาน 1,000.00          25 4 จ.6104250001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (4 บิล วันที่ 16-25) 1,120.00          

16 5 ร.6104160001 ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ และครอบครัว 4,293.98          5 จ.6104250002 คา VPS โฮสติ้ง เซิรฟเวอร suetawan.com 2,675.00          

6 ร.6104160002 นายนันทิพัฒน อนันตทัศน 1,000.00          6 จ.6104250003 คาตออายุโดเมนเนม naaitawan.com 400.00             

17 7 ร.6104170001 นายกิตติทัศน เนติบุตร 1,479.99          26 7 จ.6104260001 คาไฟฟาสํานักงานที่ตั้งมูลนิธิ 245.00             

19 8 ร.6104190001 รศ.ดร.สุธรรม ศรีหลมสัก และครอบครัว 1,000.00          30 8 จ.6104300001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (4 บิล วันที่ 26-30) 1,170.00          

22 9 ร.6104220001 หางหุนสวนจํากัด มาโร เวิลด เทค (โดย คุณพรชัย แชมชอย) 3,660.00          

23 10 ร.6104230001 นายอํานาจ บังคมเนตร และครอบครัว 2,000.00          

30 11 ร.6104300001 ผูปดทองหลังพระ ผานโมบายแบงคกิ้งและพรอมเพย 10.00               

37,154.21        15,148.82        

22,005.39        

ลงชื่อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื่อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน เมษายน  พ.ศ. 2561

มูลนิธิสื่อตะวัน

เลขที่ ๑  หมูที่ ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจาย



วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการรับ จํานวนเงิน วันที่ ที่ เอกสารกํากับ รายการจาย จํานวนเงิน
1 1 ร.6105010001 ยอดเหลือยกมา 22,005.39        1 1 จ.6105010001 เงินคาบริหารประจําเดือน 9,000.00          

2 ร.6105010002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 50,000.00        2 2 จ.6105020001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 310.00             

2 3 ร.6105020001 พระมหาอมร สดชื่น 500.00             3 จ.6105020002 คาพันธุกลาตนไม ถวายวัดเผาไทย และปลูกปาบานรักไทย 15,300.00        

4 4 ร.6105040001 นายเชิด สมคณะ พรอมครอบครัว 500.00             4 4 จ.6105040001 คาพิมพปายไวนิลปลูกปาบานรักไทย 800.00             

5 ร.6105040002 นายดาบตํารวจ พนมบุญมี พรอมครอบครัว 500.00             5 5 จ.6105050001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. 320.00             

5 6 ร.6105050001 นายเชิด สมคณะ พรอมครอบครัว 100.00             11 6 จ.6105110001 คาเปลี่ยนถายน้ํามั่นเครื่องรถ ยล.6873 กทม. 1,050.00          

7 7 ร.6105070001 นายไพร จันดา พรอมครอบครัว 1,000.00          13 7 จ.6105130001 คาเลี้ยงคนทํางานและอื่นๆ 10,000.00        

9 8 ร.6105090001 นายพีระพงษ พินิจกิจ พรอมครอบครัว 500.00             22 8 จ.6105220001 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (4 บิล วันที่ 14-22) 1,380.00          

10 9 ร.6105100001 นายทนงศักดิ์ ราหา พรอมครอบครัว (คนสําคัญ วันละ 1 บาท) 31.00               27 9 จ.6105270001 คา VPS โฮสติ้ง เซิรฟเวอร suetawan.com 2,675.00          

12 10 ร.6105120001 หจก. มาโร เวิดล เทค (โดย นายพรชัย แชมชอย) 2,000.00          31 10 จ.6105310001 คาไฟฟาสํานักงานที่ตั้งมูลนิธิ 216.00             

24 11 ร.6105240001 คุณเกษร แวนเงิน พรอมครอบครัว 200.00             11 จ.6105310002 คาเติมแกสรถ ยล.6873 กทม. (5 บิล วันที่ 23-31) 1,540.00          

24 12 ร.6105290001 คุณสายยนต ดารา พรอมครอบครัว 500.00             

77,836.39        42,591.00        

35,245.39        

ลงชื่อ...........................................................................เหรัญญิก

ลงชื่อ...........................................................................ประธานกรรมการ

ยอดคงเหลือยกไป

บัญชีรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

มูลนิธิสื่อตะวัน

เลขที่ ๑  หมูที่ ๓  ต.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รวมรายรับ รวมรายจาย
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