
เอกสารการรับ นายนามผู้บริจาค จํานวนเงิน
ร.60051600001 นายตะวัน นาคกนิษฐ บริจาค 20,000.00               
ร.60060100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 20,000.00               
ร.60070100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 20,000.00               
ร.60070600001 นางสาวอําไพ ปานสูงเนิน 500.00                   
ร.60072000001 นางรัชนีวรรณ ปัจฉากร (กองทุนใบบุญธรรมสถาน) 1,000.00                 
ร.60080100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 25,000.00               
ร.60080300001 นายสมชาย ธูปเงิน ผอ.ร.ร.อนุบาลปากพลี นครนายก 100.00                   
ร.60090100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 25,000.00               
ร.60100100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 15,000.00               
ร.60110100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 70,000.00               
ร.60111900001 นางสาวปัทมพร ดวงมณี 500.00                   
ร.60111900002 นายสุรวัตน์ เสนาชัยนรัก 1,000.00                 
ร.60111900003 เด็กหญิงวิรพรรณ ขอนพกลาง 500.00                   
ร.60111900004 นายเชิด สมคณะ - นางสมสนิท ประชากูล 1,000.00                 
ร.60111900005 นายสถิตย์ พันธ์โคกกรวด พร้อมครอบครัว 700.00                   
ร.60111900006 นางสาวไพวรรณ โพสาวัง 300.00                   
ร.60111900007 เด็กชายสมิทธ์ จิตบุตร 280.00                   
ร.60111900008 บ.บ้านสมุนไพรชัยมงคล 200.00                   
ร.60111900009 ผู้ไม่ระบุนาม (ตู้บริจาค) 300.00                   
ร.60111900010 ผู้ตั�งกองทุนรักษ์ป่า ๘ กองทุน (ตามบัญชีกองทุนรักษ์ป่า) 8,000.00                 
ร.60120100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.60120500001 นายสุขสรรค์ - นางอารีรัตน์ แหมไธสง และลูกๆ 1,000.00                 
ร.60120500002 นายสุขสรรค์ - นางอารีรัตน์ แหมไธสง (กองทุนสาวนาข้าวบ่าววันคร)ู 1,000.00                 
ร.60120800001 คุณพิเศษ ยุสุภา 200.00                   
ร.60122200001 บริษัท สํานักพิมพ์ สื�อตะวัน จํากัด 5,000.00                 
ร.60123100001 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามผ่านพร็อมเพย์ (วันที� 13-27) 3.00                       
ร.61010100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.61010100003 รศ.ดร.สุธรรม-ผศ.ดร.นงลักษณ์-ธรรมลักษณ์-ปุญญรักษ์ ศรีหล่มสัก 500.00                   
ร.61010100004 ผู้ตั�งกองทุนรักษ์ป่า ๒ กองทุน (ตามบัญชีกองทุนรักษ์ป่า) 2,000.00                 
ร.61020100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 15,000.00               
ร.61022000001 คุณมณัส พัฒนผดุงกิต 365.00                   
ร.61022300001 ครอบครัววิรวัณทนศิลป์ (พ่อเพลิง-น้องจ๊ะจ๋า) 365.00                   
ร.61022300002 ครอบครัวต้นสมบูรณ์ (ปิยะ-ปริสา-ปริยฎา) 135.00                   
ร.61030100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.61030300001 คุณสุริยา สกุลพงศ์ชัย 500.00                   
ร.61032900001 หลวงพ่อพระมหาน้อม นมะการี เจ้าคณะอําเภอบึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 1,000.00                 
ร.61032900002 ร้อยเอก องอาจ ทองหยิบกลาง 500.00                   
ร.61033100001 คุณยุพิน เคียวสูงเนิน 500.00                   
ร.61033100002 ผู้ปิดทองหลังพระ (ไม่ประสงค์ออกนาม ผ่านโมบายแบ้งก์กิ�ง และพร้อมเพย)์ 52.00                     
ร.61040100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.61040300001 พระมหาอมร สดชื�น 100.00                   
ร.61040400001 นายสุเทพ ตระหง่าน 1,000.00                 
ร.61041600001 ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ และครอบครัว 4,293.98                 
ร.61041600002 นายนันทิพัฒน์ อนันตทัศน์ 1,000.00                 
ร.61041700001 นายกิตติทัศน์ เนติบุตร 1,479.99                 
ร.61041900001 รศ.ดร.สุธรรม ศรีหล่มสัก และครอบครัว 1,000.00                 
ร.61042200001 ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาโร เวิลด์ เทค (โดย คุณพรชัย แช่มช้อย) 3,660.00                 
ร.61042300001 นายอํานาจ บังคมเนตร และครอบครัว 2,000.00                 
ร.61043000001 ผู้ปิดทองหลังพระ (ไม่ประสงค์ออกนาม ผ่านโมบายแบ้งก์กิ�ง และพร้อมเพย)์ 10.00                     
ร.61050100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 50,000.00               
ร.61050200001 พระมหาอมร สดชื�น 500.00                   
ร.61050400001 นายเชิด สมคณะ พร้อมครอบครัว 500.00                   
ร.61050400002 นายดาบตํารวจ พนมบุญมี พร้อมครอบครัว 500.00                   
ร.61050500001 นายเชิด สมคณะ พร้อมครอบครัว 100.00                   
ร.61050700001 นายไพร จันดา พร้อมครอบครัว 1,000.00                 

บัญชีรับบริจาคทั�งหมดตามบัญชีรับจ่าย
มูลนิธิสื�อตะวัน



ร.61050900001 นายพีระพงษ์ พินิจกิจ พร้อมครอบครัว 500.00                   
ร.61051000001 นายทนงศักดิ� ราหา พร้อมครอบครัว (คนสําคัญ วันละ 1 บาท) 31.00                     
ร.61051200001 หจก. มาโร เวิด์ล เทค (โดย นายพรชัย แช่มช้อย) 2,000.00                 
ร.61052400001 คุณเกษร แว่นเงิน พร้อมครอบครัว 200.00                   
ร.61052900001 คุณสายยนต์ ดารา พร้อมครอบครัว 500.00                   
ร.61060100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 5,000.00                 
ร.61060100003 นายทนงศักดิ� ราหา พร้อมครอบครัว (คนสําคัญ วันละ 1 บาท) 30.00                     
ร.61061000001 จ.ส.อ.ยอด ฤทธิเรืองเดช 100.00                   

ร.61061800001-2 คุณมงคลธร ข่าทิพพาที และครอบครัว 500.00                   
ร.61062100001-2 คุณธัญพิสิษฐ์ นามภักดี และครอบครัว 500.00                   
ร.61062100003 คุณคฑาวุธ จันทร์เพชร และครอบครัว 365.00                   

ร.61062200001-2 พ.อ.ดร.ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ และครอบครัว 500.00                   
ร.61062200003 คุณปัทมา คําบัว และครอบครัว 100.00                   
ร.61062200004 คุณสุริยา สกุลพงศ์ชัย และครอบครัว 100.00                   
ร.61062400001 คุณสุภาพร ดารา  (วันคล้ายวันเกิด โดยสามี คุณสายนต์ ดารา) 1,000.00                 
ร.61062500001 คุณสัญญา เกียรติแสวงสิงห์ และครอบครัว 1,000.00                 
ร.61062600001 ร้อยเอก องอาจ ทองหยิบกลาง และครอบครัว 365.00                   
ร.61070100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 5,000.00                 
ร.61070200001 นายทนงศักด์ ราหา และครอบครัว (ทําบุญคนสําคัญวันละบาท) 31.00                     
ร.61070700001 พระมหาวิทยา พลธมฺโม ป.ธ.๙ 1,000.00                 
ร.61072700001 นายดาบตํารวจ เรืองฤทธิ� วิชัย และครอบครัว 500.00                   
ร.61072900001 นายวรายุ พรดอนก่อ 1,000.00                 
ร.61073000001 คุณเสกสรรค์ โกกนุทาภรณ์ 500.00                   
ร.61080100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.61080100003 คุณปีย์กุล ปานแก้ว และครอบครัว 366.00                   
ร.61080200001 คุณวัลภา วัฒนาสมุทร และครอบครัว 500.00                   
ร.61080300001 คุณทนงศักดิ� ราหา และครอบครัว (ทําบุญวันละบาท) 31.00                     
ร.61080300002 คุณวันรบ อาสาเสนา และครอบครัว 365.00                   
ร.61080900001 คุณแม่วันเพ็ญ ภู่สุวรรณ และคุณบุษบา ภูสุวรรณ 1,000.00                 
ร.61082200001 คุณอาทิตย์ รักษา 500.00                   
ร.61083100001 ผู้ปิดทองหลังพระ (ไม่ประสงค์ออกนาม ผ่านพร้อมเพย)์ 100.00                   
ร.61090100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.61090500001 พระครูศรีสุตนิเทศก์ โดยพี�สาวและหลานๆ 2,000.00                 
ร.61090700001 คุณสุเทพ บุตรสิทธิ� และครอบครัว 500.00                   
ร.61091600001 คุณประเวส-คุณอุบล-ด.ช.นโม-ด.ช.นมัส ทูลตะขบ 3,000.00                 
ร.61091900001 คุณพิเศษ ยุสุภา และครอบครัว 365.00                   
ร.61092000001 คุณสุริยา สกุลพงศ์ชัย และครอบครัว 300.00                   
ร.61092200001 คุณกาญจน์เกษม เจริญพานิช และครอบครัว 300.00                   
ร.61092800001 คุณนิวัฒน์ หุ่นโพธิ� และครอบครัว 501.00                   
ร.61100100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.61100200001 คุณอภิภู-คุณวรีภรณ์ พัฒน์จันท์ และบุตรธิดา 366.00                   
ร.61100700001 คุณพรเพ็ชร ยศประเสริฐกุล 1,000.00                 
ร.61100800001 คุณจักราวิชญ์ วิชาผา 366.00                   
ร.61100800002 คุณกลยุทธ์ แก้วบัวดี 365.00                   
ร.61100900001 คุณธัญณีย์ วิจักษ์พัฒน์ 400.00                   
ร.61100900002 คุณปิยวัศน์ วีรนัยนรภัทร์ 365.00                   
ร.61101200001 คุณคณิศร ปานสูงเนิน และครอบครัว 380.00                   
ร.61101200002 คุณวสันต์ สีนวน 366.00                   
ร.61101500001 คุณปวินธนา (ธรรมชาติ ธรรมะ) 365.00                   
ร.61101800001 คุณคมสันต์ นิลเพชร 1,000.00                 
ร.61102100001 คุณสุริยา สกุลพงศ์ชัย 365.00                   
ร.61103100001 ผู้ปิดทองหลังพระ (ไม่ประสงค์ออกนาม ผ่านโมบายแบ้งก์กิ�ง และพร้อมเพย)์ 1,100.00                 
ร.61103100002 คุณปรีชา คร้ามเจริญ 500.00                   
ร.61110100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.61110100003 คุณสมจิตร คนโทเงิน และครอบครัว 365.00                   
ร.61110200001 คุณพรรษนนท์ เดสูงเนิน และครอบครัว 500.00                   
ร.61110600001 คุณปรีชาญาณ พันสองสี และครอบครัว 480.00                   
ร.61110700001 อ.สุภาพ - อ.ถนอมจิต ศรีทุมมา 730.00                   
ร.61111700001 หจก. มาโร เวิลด์ เทค (คุณพรชัย แช่มช้อย) 1,000.00                 
ร.61111800001 อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด 365.00                   



ร.61112300001 นาวาอากาศตรี สัจพจน์ - คุณนาย ณภัค จันทร์อ้น 399.00                   
ร.61112800001 คุณ โดดเดี�ยว ไม่เดียวดาย และเพื�อนๆ 653.00                   
ร.61120100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.61120300001 คุณหทัยพร เสริมสุนทรศิลป์ 500.00                   
ร.61120400001 คุณวิวัฒน์ สอนดา และครอบครัว 400.00                   
ร.61120800001 คุณธรรมรัต - ผอ.ศรีเมือง บุญแพทย์ 365.00                   
ร.61121500001 คุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 365.00                   
ร.61121900001 คุณกาญจนา วงศ์สมุทร 365.00                   
ร.61122600001 คุณสิทธาเทพ แซ่ย่าง 365.00                   
ร.61123100001 คุณมานพ - คุณน้องนุช แก้วรี 365.00                   
ร.62010100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.62010900001 คุณพิมพ์พิณ โพธิพัฒน์ 365.00                   
ร.62011000001 พระมหาอมร สดชื�น 365.00                   
ร.62011100001 คุณรัชนี สง่ารังสีสกุล 380.00                   
ร.62011100002 คุณสิริชัย หนูอินทร์ - คุณลําภู เม่งเตี�ยน 730.00                   
ร.62011300001 ดญ.วิรพรรณ ขอนพกลาง โดย คุณธรรมศิลป์ ขอนพกลาง (บิดา) 365.00                   
ร.62012000001 คุณไพร จันดา และครอบครัว 500.00                   
ร.62012100001 คุณฐานิตย์ วงษ์สมบูรณ์ 365.00                   
ร.62012900001 คุณโสภณ รวยสันเที�ยะ (บิดา) โดยคุณสิริญญา ตองกระโทก (ธิดา) 1,000.00                 
ร.62012900002 คุณพงศ์ ท่าไม้ 400.00                   
ร.62012900003 ผู้ร่วมกุศล "คนสําคัญวันละบาท" ที�รอระบุนาม 365.00                   
ร.62013000001 รศ.ดร.สุธรรม-ผศ.ดร.นงลักษณ์-ธรรมลักษณ์-ปุญญรักษ์ ศรีหล่มสัก 1,725.00                 
ร.62013100001 ผู้ปิดทองหลังพระ บริจาคผ่านโมบายแบ้งก์กิ�ง ไม่ระบุนามตลอดเดือนนี� 53.00                     
ร.62020100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.62021800001 นายวันชนก เชตนิมิตร โดย คุณพัชรพร ลัดดาพงศ์ 365.00                   
ร.62022000001 คุณกาญจนา เฉิดทรัพย์ 365.00                   
ร.62022300001 คุณทนงศักดิ� ราหา และครอบครัว (ทําบุญวันคล้ายวันเกิด) 200.00                   
ร.62022600001 หลวงพ่อพระมหาน้อม นมะการี เจ้าคณะอําเภอบึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 500.00                   
ร.62022700001 คุณพรทิพย์ เตชะกําพุช 365.00                   
ร.62022700002 คุณครู เด่นชัย ชายทวีป และครอบครัว 100.00                   
ร.62030100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.62030800001 นายสถิตย-์สุภารัตน์-สิริวัณณ์-มนัญชยา พันธ์โคกกรวด 365.00                   
ร.62031400001 นายธีรวัฒน์ วิทิตธนาเศรษฐ และครอบครัว 365.00                   
ร.62040100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ เพื�อการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์อดีตประธานอุปถัมภ์ 30,000.00               
ร.62040100003 นายตะวัน นาคกนิษฐ ค่าบริหารทั�วไป หรือนิจทานประจําเดือน (เช่นทุกๆ เดือน) 10,000.00               
ร.62040800001 ครอบครัวคุณแม่อนงค์ สัตยบัณฑิต พร้อมลูกหลาน 2,000.00                 
ร.62042800001 ครอบครัวเอกะกุล คุณธนาภูม-ิคุณวารุณี-ดญ.ธันย์ชยา-ดช.ธนะวิทย์ เอกะกุล 1,000.00                 
ร.62050100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.62050900001 วัดคลองเรือ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (โดย พระอาจารย์นิรันดร์ นิปโก) 1,000.00                 
ร.62051000001 บจก.สนพ.สื�อตะวัน โดย คุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสณันท์ พิมวราวรรณ 3,000.00                 
ร.62051100001 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (facebook : ช้างนํ�า น่ารัก) 400.00                   
ร.62051200001 คุณกัญญารัตน์ ลัดดาพงศ์ (โดยคุณพัชรพร ลัดดาพงศ์) 365.00                   
ร.62051200002 คุณนิตยตา วงศ์ชฎายุ 365.00                   
ร.62051200003 คุณแสงแข ชนะสิทธิ� 365.00                   
ร.62051200004 นายดาบตํารวจ พนม บุญมี 500.00                   
ร.62051200005 คุณเปมิกา ครองยุทธ 365.00                   
ร.62051200006 คุณคณิศร วงศ์ชฎายุ 365.00                   
ร.62051600001 คุณนัฏพล หนูอินทร์ เนื�องในวันคล้ายวันเกิด โดยคุณลําภู เม่งเตี�ยน (มารดา) 365.00                   
ร.62052000001 คุณฐิติมา ศิริพจน์ 365.00                   
ร.62060100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 15,000.00               
ร.62060200001 คุณอรฑาธิดา วงศ์ชฎายุ 365.00                   
ร.62060200002 คุณวิวัฒน์ - คุณอารีย์ สอนดา (เนื�องในวันคล้ายวันเกิดคุณอารีย์) 400.00                   
ร.62060300001 หจก. มาโร เวิลด์ เทค (คุณพรชัย แช่มช้อย) 1,000.00                 
ร.62060400001 นายราชวัต-ินางพิมวิภา-ด.ช.นะโม-ด.ญ.นํ�ามนต์ ชาญสงคราม 365.00                   
ร.62061400001 วัดโคกอุดม ต.หนองกี� อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เช่าใช้เว็บไซต์เซอร์วิส 2,000.00                 
ร.62062600001 คุณแม่วัลภา ลิ�มวัฒนาสมุทร และครอบครัว 500.00                   
ร.62062900001 วัดปทุมคงคา กทม. เช่าใช้เว็บไซต์เซอร์วิส (sila5.org) 5,000.00                 
ร.62063000001 คุณยุพิน เคียวสูงเนิน และครอบครัว 360.00                   
ร.62070100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.62070100003 นายณรงค์ เชื�อบัวเย็น 365.00                   



ร.62070500001 นายเด่นชัย ชายทวีป - นางสาววิไล เบิกบาล - ด.ช.ปาพจน์ ชายทวีป 100.00                   
ร.62070700001 นายวรายุ พรดอนก่อ 500.00                   
ร.62070900001 คุณวิจิตร พรมอ่อน และครอบครัว 365.00                   
ร.62071600001 นายสมศักดิ� นางภาวิณี ดอกแก้ว (บริษัท วินเนอร์ เฟอร์นิค จํากัด) 1,000.00                 
ร.62072200001 คุณแม่วันเพ็ญ ภู่สุวรรณ และคุณบุษบา ภูสุวรรณ 1,000.00                 
ร.62073100001 นายราชวัต-ินางพิมวิภา-ด.ช.นะโม-ด.ญ.นํ�ามนต์ ชาญสงคราม 730.00                   
ร.62073100002 คุณเกษร แว่นเงิน และครอบครัว 365.00                   
ร.62080100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 15,000.00               
ร.62080200001 คุณพัชรพร ลัดดาพงศ์ ครอบครัว 730.00                   
ร.62080700001 คุณจินดา ศรีนวล 365.00                   
ร.62080800001 วัดคลองพระสะทึง จ.สระแก้ว เช่าใช้เว็บไซต์เซอร์วิส (ล่วงหน้า) 1,500.00                 
ร.62082000001 วัดจันทร์ จ.อ่างทอง เช่าใช้และรับบริการเว็บไซต์เซอร์วิส 3,000.00                 
ร.62082700001 คุณเสกสรรค์ โกกนุทาภรณ์ 500.00                   
ร.62090100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.62090600001 คุณวิเชียร สุวรรณประทีป และครอบครัว 365.00                   
ร.62090700001 คุณธนัชพร คุณณัฐธิดา และ ด.ญ.ทักษพร ศรีชัยภูมิ 1,100.00                 
ร.62091500001 คุณสิริชัย หนูอินทร์ - คุณลําภู เม่งเตี�ยน ปรารภวันคล้ายวันเกิดคุณลําภู 399.00                   
ร.62092200001 คุณพรชัย สังข์ทอง และครอบครัว 400.00                   
ร.62092200002 คุณทิวา ทองคงอ่วม และครอบครัว 400.00                   
ร.62100100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.62100100003 คุณวิเชียร สอนทะ และครอบครัว 400.00                   
ร.62100200001 คุณณรงค์เดช ไชยศรี และครอบครัว 500.00                   
ร.62100700001 คุณวสันต์ สีนวน และครอบครัว 365.00                   
ร.62102700001 คุณคณิศร ปานสูงเนิน และครอบครัว 365.00                   
ร.62102900001 คุณพงศธร ทุมสุวรรณ และครอบครัว 500.00                   
ร.62103100001 ผู้ปิดทองหลังพระ (ไม่ระบุนาม) เดือน ก.พ. - ต.ค. 2562 3,010.00                 
ร.62110100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.62110800001 คุณ กวีใต้ ฅนชายเล 400.00                   
ร.62111400001 คุณพินิต พิณทอง และครอบครัว 365.00                   
ร.62111400002 บริษัท อัพทรูยูครีเอดนิว จํากัด บํารุงค่าเว็บโฮสติ�งประจําปี 1,000.00                 
ร.62111700001 คุณสุริยา สกุลพงศ์ชัย และครอบครัว 500.00                   
ร.62111700002 คุณทิวทิวา ศรีวัด 200.00                   
ร.62111800001 อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด และนางสาวสิริณัฏฐ์ ไคขุนทด 365.00                   
ร.62112500001 คุณพชร - คุณบุญญาภา วลัยศรี ตั�งกองทุน "บุญประกายเพชร" 1,000.00                 
ร.62113000001 คุณหทัยพร เสริมสุนทรศิลป์ และบุตรสาว คุณสิรี เสริมสุนทรศิลป์ 500.00                   
ร.62120100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.62120100003 คุณภัศรา เต็มปรีชา และบุตร "โอปอล เต็มปรีชา" 365.00                   
ร.62120200001 คุณภาสุภาภัส สมพฤกษ์ 400.00                   
ร.62120300001 คุณนิวัฒน์ สระทองล้อม 400.00                   
ร.62122800001 อ.สุภาพ - อ.ถนอมจิต ศรีทุมมา 730.00                   
ร.62122800002 พระมหาอมร สดชื�น 365.00                   
ร.63010100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.63010800001 คุณไพร จันดา และครอบครัว 500.00                   
ร.63011300001 คุณธรรมศิลป์ ขอนพกลาง ปรารภวันคล้ายวันเกิด ด.ญ.วิรพรรณ ขอนพกลาง (ธิดา) 365.00                   
ร.63020100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.63022200001 คุณสถิตพร อุ่นสิม คุณชุติญา สีมาเดชาภัทร และครอบครัว 365.00                   
ร.63022300001 คุณทนงศักดิ� ราหา และครอบครัว 365.00                   
ร.63022700001 วัดคลองพระสะทึง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ค่าบริการเว็บเซิรฟ์เวอร์และเซอร์วิส 1,500.00                 
ร.63022800001 คุณรัตนสุดา คงสวัสดิ� ทําบุญคล้ายวันเกิด 1,000.00                 
ร.63030100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.63040100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.63041800001 คุณวรวุฒิ เรืองสวัสดิ� 365.00                   
ร.63050100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.63050300001 คุณพลอยลดา ไทยงามศิลป์ และครอบครัว 400.00                   
ร.63050400001 คุณราชวัติ ชาญสงคราม และครอบครัว (ทําบุญวันเกิด) 365.00                   
ร.63050500001 คุณกาญจนา เฉิดทรัพย์ 500.00                   
ร.63050800001 คุณมงคล ชัยพัฒน์ 400.00                   
ร.63050800002 คุณครูจรูญ สารสิงห์ 500.00                   
ร.63050800003 คุณพรชัย แช่มช้อย 500.00                   
ร.63051100001 คุณวิเชียร สอนทะ และครอบครัว 365.00                   



ร.63051300001 พันตรี องอาจ ทองหยิบกลาง และครอบครัว 500.00                   
ร.63051400001 พระเทพปัญญาภรณ์ (กองทุนรักษ์ป่า-ปัญญาภรณ์) 3,000.00                 
ร.63051400002 คุณประสงค์ บุญชื�น และครอบครัว 500.00                   
ร.63051500001 ชมรมศิษย์วัดตากฟ้า (กองทุนรักษ์ป่า-ศิษย์วัดตากฟ้ารักษ์ป่าไม)้ 1,000.00                 
ร.63051700001 อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด และครอบครัว 365.00                   
ร.63052400001 คุณเกษร แว่นเงิน และครอบครัว 365.00                   
ร.63052700001 โรงเรียนวัฒนพฤกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1,500.00                 
ร.63060100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.63060200001 คุณวิวัฒน-์คุณอารีย์ สอนดา (ปรารภวันเกิดคุณอารีย์) 400.00                   
ร.63060400001 คุณสุธีร์ คุ้มแก้ว และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสุธีร์) 366.00                   
ร.63062400001 คุณสายยนต-์คุณสุภาพร ดารา และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสุภาพร) 1,000.00                 
ร.63062700001 คุณจรัสฤกษ์ นิพิฐรัชนะผล และครอบครัว (ปรารภวันเกิด) 100.00                   
ร.63063000001 คุณยุพิน เคียวสูงเนิน และครอบครัว (ปรารภวันเกิด 1 กรกฎาคม 2563) 500.00                   
ร.63070100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.63070500001 พระคุณเจ้า พระศักดิ�ชัย กิตฺติชโย วัดอิทัปปัจจยตาราม จ.สระบุรี 700.00                   
ร.63073000001 คุณประกาศ สัมฤทธิ� และครอบครัว (ปรารภวันคล้ายวันเกิด) 500.00                   
ร.63080100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.63081200001 ผู้บริจาคเจ้าของอีเมล์ phd.saengthong@gmail.com ตามอีเมล์แจ้งเตือน 100.00                   
ร.63081300001 คุณนัยนา วัฒนะกุล 365.00                   
ร.63090100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.63091400001 คุณแม่วันเพ็ญ ภูสุวรรณ และคุณบุษบา ภูสุวรรณ โดยคุณบัณฑิต มงคลวรผล 1,000.00                 
ร.63092600001 คุณสถิตย์ คุณสุภารัตน์ พันธุ์โคกกรวด และครอบครัว 500.00                   
ร.63100100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.63100900001 คุณวสันต์ สีนวน 365.00                   
ร.63101500001 คุณพงศธร ทุมสุวรรณ และครอบครัว 500.00                   
ร.63110100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.63120100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.63120400001 คุณหทัยพร เสริมสุนทรศิลป์ และบุตรสาว คุณสิรี เสริมสุนทรศิลป์ 500.00                   
ร.63120800001 คุณแม่วันเพ็ญ ภู่สุวรรณ และคุณบุษบา ภูสุวรรณ โดยคุณบัณฑิต มงคลวรผล 1,000.00                 
ร.63122500001 คุณมงคลธร ข่าทิพพาที และครอบครัว 1,000.00                 
ร.63122500002 อ.สุภาพ - อ.ถนอมจิต ศรีทุมมา 750.00                   
ร.63123000001 พระมหาอมร สดชื�น 365.00                   
ร.63123100001 อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด 365.00                   
ร.64010100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.64010500001 คุณไพร จันดา และครอบครัว 500.00                   
ร.64012100001 คุณพงศธร ทุมสุวรรณ และครอบครัว 500.00                   
ร.64012500001 คุณแม่วัลภา ลิมวัฒนาสมุทร และครอบครัว 500.00                   
ร.64012800001 คุณพงศธร ทุมสุวรรณ และครอบครัว 900.00                   
ร.64020100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.64021500001 คุณพัชรินทร์ ไคขุนทด และครอบครัว 365.00                   
ร.64022100001 คุณพงศธร ทุมสุวรรณ และครอบครัว 500.00                   
ร.64022300001 คุณทนงศักดิ� ราหา และครอบครัว (คล้ายวันเกิด) 365.00                   
ร.64022800001 คุณรัตนสุดา คงสวัสดิ� ทําบุญคล้ายวันเกิด 365.00                   
ร.64030100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.64030400001 คุณณรงค์เดช ไชยศรี และครอบครัว (ปรารภวันคล้ายวันเกิด) 500.00                   
ร.64031300001 ด.ญ.ปัณฑ์ธนัน ไคขุนทด ปรารภวันคล้ายวันเกิด โดย อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด 365.00                   
ร.64031500001 คุณธรรมศิลป์ ขอนพกลาง ปรารภวันคล้ายวันเกิด ด.ญ.วิรพรรณ ขอนพกลาง (ธิดา) 365.00                   
ร.64031800001 คุณธันย์ชนก ปฏิมาประกร  ปรารภวันคล้ายวันเกิด 962.00                   
ร.64032800001 คุณนิวัฒน์ สระทองล้อม (ศิษย์วัดตากฟ้า พระอารามหลวง) 1,000.00                 
ร.64032800002 ผู้ร่วมกุศล "ผ่านโมบายแบ้งกิ�ง" ที�รอระบุนาม 30.00                     
ร.64033000001 คุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                 
ร.64040100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.64041700001 ด.ญ.สุธีรา คุ้มแก้ว โดยคุณสุธีร์ คุ้มแก้ว และครอบครัว ปรารภวันคล้ายวันเกิด 1,000.00                 
ร.64041800001 คุณจารุรัตน์ สุขจิตร ทําบุญคล้ายวันเกิด 365.00                   
ร.64042000001 รศ.ดร.สุธรรม-ผศ.ดร.นงลักษณ์-ธรรมลักษณ์-ปุญญรักษ์ ศรีหล่มสัก 2,000.00                 
ร.64042200001 คุณสุธีร์-คุณอําพรรณ์ คุ้มแก้ว  ปรารภวันคล้ายวันเกิดคุณอําพรรณ์ คุ้มแก้ว 1,000.00                 
ร.64050100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.64050600001 คุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 600.00                   
ร.64050600002 อ.ณรงค์ เชื�อบัวเย็น และครอบครัว 200.00                   
ร.64050600003 ผู้บริจาคผ่านพร้อมเพย์ 100.00                   



ร.64050800001 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                 
ร.64050900001 คุณพีระพงษ์ พินิจกิจ และครอบครัว 500.00                   
ร.64051200001 คุณมงคล ชัยพัฒน์ และครอบครัว 99.00                     
ร.64051200002 โรงเรียนวัฒนพฤกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ใช้บริการเว็บไซต์เซอร์วิส 1,500.00                 
ร.64051500001 ท่านเจ้าคุณพระวิมลวัฒนคุณ (สมดี คุณธมฺโม ป.ธ.๗) "ให้ส่วนตัวโยมอาจารย์ แต่โยมอาจารย์เอามาทําบุญต่อ" 2,000.00                 
ร.64051700001 คุณอดิศักดิ� พลเสน และครอบครัว 500.00                   
ร.64060100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.64060400001 คุณสุธีร์ คุ้มแก้ว และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสุธีร์) 1,000.00                 
ร.64061000001 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                 
ร.64061100001 คุณกาญจนา เฉิดทรัพย์ 500.00                   
ร.64062400001 คุณสายยนต-์คุณสุภาพร ดารา และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสุภาพร) 1,000.00                 
ร.64070100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 5,000.00                 
ร.640701000003 คุณยุพิน เคียวสูงเนิน และครอบครัว (ปรารภวันเกิด 1 กรกฎาคม 2564) 500.00                   
ร.64070200001 วัดคลองพระสะทึง ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช่าใช้โฮสติ�งสื�อตะวันและโดเมนเนม 5,000.00                 
ร.64070900001 อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด และครอบครัว ปรารภวันคล้ายวันเกิดบุตรชาย และหลานชาย 730.00                   
ร.64071000001 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                 
ร.64072800001 พระมหาถาวร จนฺทสิริ ป.ธ.๙ (ตั�งกองทุนรักษ์ป่า กองทุนจันทสิริถาวร) 1,000.00                 
ร.64072800002 คุณประกาศ สัมฤทธิ� และครอบครัว ปรารภวันคล้ายวันเกิด 365.00                   
ร.64080100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 1,000.00                 
ร.64080600001 คุณสะอาด ใจแก้ว และครอบครัว 1,000.00                 
ร.64081700001 คุณแม่วันเพ็ญ ภูสุวรรณ และคุณบุษบา ภูสุวรรณ โดยคุณบัณฑิต มงคลวรผล 1,000.00                    

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

ร.64081700001 คุณวรายุ พรดอนก่อ และครอบครัว 1,000.00                    

ร.64082500001 คุณวิทยา ปะวะเค และครอบครัว 500.00                       

ร.64090100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 1,000.00                 
ร.64090600001 คุณเอื�องเดือน อารีย์ภักดิ� และครอบครัว 500.00                       

ร.64090700001 คุณอารี สืบกงแสง และครอบครัว 2,000.00                 
ร.64090700002 คุณสุนิสา เบิร์กมันน์  และครอบครัว 1,000.00                 
ร.64091900001 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                    

ร.64100100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.64100600001 คุณนัยนา วัฒนะกุล 365.00                   
ร.64101900001 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                    

ร.64102200001 คุณณัฐธนัชณิชา พงธนสินโอกาส 365.00                   
ร.64110100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.64111400001 คุณพินิต พิณทอง และครอบครัว 365.00                   
ร.64111900001 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ 1,000.00                    

ร.64120100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.64120600001 คุณหทัยพร เสริมสุนทรศิลป์ และบุตรสาว คุณสิรี เสริมสุนทรศิลป์ พร้อมครอบครัว 500.00                   
ร.64121300001 อ.สุภาพ - อ.ถนอมจิต ศรีทุมมา 750.00                   
ร.64123000001 อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด 365.00                   
ร.65010100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.65010300001 คุณไพร จันดา และครอบครัว 500.00                   
ร.65011000001 พระครูภัทรกิจโสภณ (หลวงพ่อพระมหาอมร สดชื�น) 365.00                   
ร.65011300001 ดญ.วิรพรรณ ขอนพกลาง โดยนายธรรมศิลป์ ขอนพกลาง (วันเกิดครบอายุ 15 ป)ี 365.00                   
ร.65012200001 คุณแม่วันเพ็ญ ภูสุวรรณ และคุณบุษบา ภูสุวรรณ โดยคุณบัณฑิต มงคลวรผล 1,000.00                    

ร.65012600001 คุณสายยนต-์คุณสุภาพร ดารา และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสายยนต์) 550.00                   
ร.65020100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.65022000001 บริษัท สํานักพิมพ์สื�อตะวัน จํากัด โดยคุณณคุณ พัฒนผดุงกิต - คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ์ บริจาคค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ 3 เดือน 3,000.00                 
ร.65030100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.65030200001 คุณแม่วัลภา ลิมวัฒนาสมุทร และลูกหลาน 500.00                   
ร.65031700001 คุณวสันต์ สีนวน 365.00                   
ร.65032800001 คุณนิวัฒน์ สระทองล้อม (ศิษย์วัดตากฟ้า พระอารามหลวง) 1,000.00                 
ร.65040100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.65042400001 อ.ณรงค์ เชื�อบัวเย็น (ศิษย์กลุ่มไตรสิกขา) 365.00                   
ร.65050100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.65050100003 คุณธัญพิสิษฐ์-คุณอัจฉรา นามภักดี และครอบครัว (ศิษย์กลุ่มไตรสิกขา) 500.00                   
ร.65050300001 นายดาบตํารวจ เรืองฤทธิ� วิชัย และครอบครัว 800.00                   
ร.65051300001 ผู้บริจาคผ่านอินเตอร์เน็ต ยังไม่แจ้งนาม 2,000.00                 
ร.65052400001 คุณเกษร แว่นเงิน และครอบครัว 365.00                   
ร.65060100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               



ร.65060300001 คุณสุธีร์ คุ้มแก้ว และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสุธีร์) 1,000.00                 
ร.65062200001 คุณเอื�ออนันต์ เหมือนกัน 600.00                   
ร.65062400001 คุณสายยนต-์คุณสุภาพร ดารา และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสุภาพร) 1,000.00                 
ร.65070100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.65070100003 คุณครูยุพิน เคียวสูงเนิน และครอบครัว ปรารภวันคล้ายวันเกิด 500.00                   
ร.65071800001 คุณสุริยา สกุลพงศ์ชัย และครอบครัว 365.00                   
ร.65080100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.65080800001 คุณแม่วันเพ็ญ ภู่สุวรรณ์ และคุณบุษบา ภู่สุวรรณ์ โดยคุณบัณฑิต มงคลวรผล 1,500.00                    

ร.65090100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.65092400001 พระมหาถาวร จนฺทสิริ ป.ธ.๙ (ตั�งกองทุนรักษ์ป่า กองทุนจันทสิริถาวร) 1,000.00                 
ร.65100100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.65101100001 คุณกาญจนา เฉิดทรัพย์ 500.00                   
ร.65102200001 คุณณัฐธนัชณิชา พงธนสินโอกาส 365.00                   
ร.65102400001 อ.พรชัย สังข์ทอง (ป.ธ.๙) และครอบครัว 500.00                   
ร.65113100001 บริษัท อัพทรูยูครีเอดนิว จํากัด บํารุงค่าเว็บโฮสติ�งประจําปี 1,500.00                 
ร.65110100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.65110200001 คุณสมัย สอนหนูน้อย และครอบครัว 500.00                   
ร.65111700001 คุณพินิต พิณทอง และครอบครัว 400.00                   
ร.65120100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.65120400001 คุณหทัยพร เสริมสุนทรศิลป์ และครอบครัว 500.00                   
ร.65123000001 อ.นงลักษณ์ ไคขุนทด และครอบครัว 500.00                   
ร.65123100001 คุณอภิภู-คุณวรีภรณ์ พัฒน์จันท์ และบุตรธิดา 500.00                   
ร.66010100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.66011200001 อ.สุภาพ - อ.ถนอมจิต ศรีทุมมา และลูกหลาน 1,500.00                 
ร.66011300001 คุณธรรมศิลป์ ขอนพกลาง ปรารภวันคล้ายวันเกิดของธิดา น.ส.วิรพรรณ ขอนพกลาง (จ๊ะจ๋า) 365.00                   
ร.66012500001 คุณสายยนต-์คุณสุภาพร ดารา และครอบครัว (ปรารภวันเกิดคุณสายยนต์) 551.00                   
ร.66020100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.66021000001 ผู้บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร (พรอมเพย์) ของประธานมูลนิธิสื�อตะวัน 100.00                   
ร.66030100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.66030400001 คุณณรงค์เดช ไชยศรี ปรารภวันคล้ายวันเกิด 400.00                   
ร.66031500001 คุณแม่วันเพ็ญ ภู่สุวรรณ์ และคุณบุษบา ภู่สุวรรณ์ โดยคุณบัณฑิต มงคลวรผล 1,000.00                 
ร.66031800001 นางรัชนีวรรณ ปัจฉากร (กองทุนใบบุญธรรมสถาน) 1,000.00                 
ร.66040100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.66040100003 คุณชมพูนุท สุขธรรม สํานักพิมพ์ธรรมสภา มูลนิธิธรรมสภาบันลือธรรม 365.00                   
ร.66041700001 คุณ Phanom nom 59.00                     
ร.66042100001 คุณเกษร แว่นเงิน และครอบครัว 365.00                   
ร.66042700001 คุณสมัย สอนหนูน้อย และครอบครัว 500.00                   
ร.64042700002 คุณจารุรัตน์ สุขจิตร และครอบครัว ทําบุญคล้ายวันเกิด 18 เม.ย. 365.00                   
ร.66050100002 นายตะวัน นาคกนิษฐ 10,000.00               
ร.66050400001 คุณมานิต เรือนเย็น และครอบครัว 500.00                   
ร.66051100001 คุณณคุณ พัฒนผดุงกิต และครอบครัว 365.00                   

รวมรายรับทั�งหมดทั�งแต่ก่อตั�งมา (ไม่นับเงินทุนเริ�มแรก 250,000 บาท) 1,141,367.97        
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