
มูลนิธิปาริชาตบ้านไร่  

อาจารยส์ิน บุญเกต ุ

ผู้เรยีบเรยีงประวัต ิ

มูลนิธิปาริชาตบ้านไร่ มีก าเนิดมาจาก บรรดาลูก-หลาน-เหลน-ลื่อ ของพ่อรอด-แม่เอ้ือม บุญเกตุ และพ่อ
จาม-แม่รัตน์-แม่ลุม่ บุตรเกตุ  ได้ร่วมกันบ าเพ็ญกุศลทักษิณาประทายให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ  ดังกล่าว ดังกล่าว
นามแล้ว เมื่อวันศุกร์ข้ึน ๑๕ ค่ า เดือน ๓ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓  อันเป็นวันมาฆบูชา  
รวบรวมเงินได้จ านวน  ๓๑๐๐๐ บาท(สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มอบให้โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ซึ่งเป็น
โรงเรียนมัธยม  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ตั้งแต่เป็นทุนการศึกษา ในชื่อ ทุนพ่อรอด-แม่เอ้ือม บุญเกตุ  พ่อจาม-แม่
รัตน์-แม่ลุ่ม  บุญเกต ุ หาดอกผลบ ารุงการศึกษาของโรงเรียน  โดยใช้แต่ดอกผลที่งอกงามข้ึน ไม่ใช้เงินต้นทุน เงิน
บริจาคยังคงอยู่ตลอดไป 

นายมานะ  บุญเกตุ  ได้เชิญชวนมิตรร่วมงาน  เพื่อนร่วมเรียน และมิตรใหม่ มาร่วมบริจาคตั้ง
ทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนนี้อีกหลายทุน อาทิ คุณสมหมาย-คุณบุญชู  ฐิตะฐาน  มิตรร่วมงาน                      
พลเอกสายหยุด  เกิดผล  พลอากาศเอกอัมพร  คอนดี เพ่ือร่วมเรียนที่โรงเรียนสวรรควิทยา จังหวัดสวรรคโลก      
คุณอรพรรณพิลาศ  โอวาทตระกูล  คุณก าจัด  กองมาย  มิตรใหม่  เป็นต้น 

การบริจาคเงินตั้งกองทุนการศึกษาโดย ใช้แต่ดอก ไม่โค่นต้น  เมื่อต้นยังอยู่ก็มีดอกมาให้ได้ดอมดมทุกปี  
จึงมีผู้เห็นดีเห็นงาม  เห็นคุณค่า พากันบริจาคเงินตั้งกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนนี้มากยิ่งข้ึนทุกปี  เป็นที่
น่ายินดีว่า เมื่อวันเสาร์ แรม ๓ ค่ า เดือน ๙ ปีชวด วันที่๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๙ มียอดเงินรวมกันทุกรายการมากกว่า 
๕๐๐๐๐๐ บาท โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จึงได้เชิญผู้ที่สมควรร่วมบริหารเงินทุน         ประชุมพิจารณายกร่าง
ตราสารมูลนิธิ  เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒  ค่ า เดือน ๑๒ ปีชวด วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๓๙ และด าเนินการขอ
อนุญาตจัดตั้งมูลนิธิปาริชาตบ้านไร่  ตามระเบียบของทางราชการ  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  
อนุญาตเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑  เลขอนุญาตที่ ต๑๐๘/๒๕๔๑     และจังหวัดสุโขทัยได้ออกหนังสือให้
อ านาจจัดตั้ง หรือ เปลี่ยนแปลงมูลนิธิเลขหมายมะเบียนที่ ส.ท.๖         ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๑ 

ปาริชาต แปลว่า ต้องทองหลาง หรือ ต้นไม้ในสวรรค์ในสวนของพระอินทร์  ล าต้นและกิ่งเป็นสีแดงดุจ
แก้วประพาฬ  ใบแกมเหลืองแก่ ดอกสีแดง มีกลิ่นหอมน่าพิศวง  ใครได้กลิ่นหอมของดอกปาริชาตจะระลึกชาติแต่
หนหลังได้  กรมสามัญศึกษา  มีหน้าที่จัดการมัธยมศึกษา ถือเอาดอกปาริชาตเป็นดอกไม้ประจ ากรม  ฉะนั้นมูลนิธิ
ปาริชาตบ้านไร่ ก็คือ มูลนิธิเพ่ือการมัธยมศึกษาแห่งบ้านไร่ หรือมูลนิธิเพ่ือโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม นั่นเอง 

 

 

 



รายนามคณะกรรมการมูลนิธิปาริชาตบา้นไร่ 

๑.นายสิน  บุญเกตุ   ประธานกรรมการมูลนิธิ 

๒.นายสุเทพ  ไตต่อผล  รองประธานคนท่ี๑ 

๓.นายเจียม  เทียนบุตร   รองประธานคนท่ี๒ 

๔.นายส าราญ  ชูวทิย ์   กรรมการ 

๕.นายเรืองวิทย ์ ปรากฏวงษ ์  กรรมการ 

๖.นายปัญญพงษ ์ เรืองวานิช  กรรมการ 

๗.นายด ารง  ภู่เจริญ   กรรมการ 

๘.นายมานพ  ช่วยเพญ็   กรรมการ 

๙.นายไพรัช  เทียนบุตร  กรรมการ 

๑๐.นายสมชาย  เกตุขาว  กรรมการและเหรัญญิก 

๑๑.นางพรพรรณ  มัน่คง  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทุนที่ ชื่อกองทุน จ านวนเงิน(บาท) 

1 พ่อรอด  แม่เอ้ือม  พ่อจาม  แม่รัตน์  แม่ลุ่ม  บุญเกตุ 39,550 

2 พ่อสมหมาย  แม่บุญชู  ฐิตะฐาน 500 

3 พ.ต.ไพศาล โอวาทตระกูล 16,974.82 

4 พลเอกสายหยุด เกิดผล 20,000 

5 ทุน 72 ปี นายมานะ บุญเกตุ 10,900 

6 พล.อ.อ.อัมพร คอนดี 1,000 

7 พ่อยวง  แม่เหลี่ยม  เกตุขาว 22,500 

8 พ่อเม้ย  แม่ฟ้อน  เกตุขาว 110,000 

9 นายอ าเภอสุธรรม วงศ์โดยหวัง 3,500 

10 ทุน 72 ปี นายเรียม บุญเกตุ 17,300 

11 พ่อเชื้อน  แม่สนิท  เกตุขาว 5,000 

12 พ่อชื้น  ภู่เอ่ียม 3,000 

13 แม่น้อย  บุญมัน  คุณจ าเนียร  บัวกล้า 16,000 

14 อ.สิน  อ.เฉลิมลักษณ์  บุญเกตุ 102,817 

15 พ่อสอน  แม่มนัส  บุญเกตุ 21,150 

16 แม่รวม  นายมรินทร์  บุญชู 28,120 

17 คุณไฉน  คุณพรพรรณ  สุขสัมพันธ์ 95,000 

18 นางกนกศรี กลับกระโทก นายเจียม นางประมุกข์ เทียนบุตร 5,000 

19 บริษัทเทียนชัยจ ากัด 3,000 

20 คุณวุฒิชัย ยันต์พิเศษ 2,000 

21 แม่รัมภา เรี่ยมศิริ 4,500 

22 คุณกิมเอ็ง สุรเชาว์ตระกูล 1,000 

23 นายออน  นางล าพูน  ภู่เอ่ียม 1,000 

24 คุณสมชาย เบญจรงคกุล 15,000 

25 ส.ส.สมศักดิ์ เทพสุทิน 55,000 

26 แม่พยุง น้อยบุตร 1,100 

27 คุณก าจัด กองมาย 1,000 



28 ครูสมชาย  แม่เรณู  เกตุขาว 15,898 

29 พ่อแส  แม่ทองดี  เต่าเล็ก 2,000 

30 พ.ท.สามารถ ชูวิทย์ 5,000 

31 นายสวน สุดใจ 13,000 

32 นางศุภสัณห์ ชูบุญ 2,000 

33 ส.ส.ประศาสตร์ ทองปากน้ า 1,000 

34 พ.อ.พิเศษสุวินท์ สุรภาพเสนีย์ 500 

35 นายสมชาย พรมชาติ 500 

36 เลิศอ าพรไพศาล 41,500 

37 ชมรมผู้ปกครองและครู บ.พ. 21,304 

38 ร.ร.พาณิชยการพิษณุโลก 1,000 

39 ร.ร.พาณิชย์วิริยาลัย นครสวรรค์ 1,000 

40 งานทอดผ้าป่าปี 37 และ 39 68,973 

41 นางมุข  น.ส.เบญจมาศ  น.ส.ดวงเดือน  แจ่มศรี 3,700 

42 แม่กร่าง เถาวัลย์ 2,500 

43 ผู้ปกครองนายรัชพล จั่นจีน 500 

44 อ.ชั้น  แม่สายทอง สุขสัมพันธ์ 6,500 

45 ผู้ปกครองนักเรียน บ.พ. 15,620 

46 พระพุทธมงคลสิกขวัฒก์ 25,040 

47 แสร์สุวรรณ 41,000 

48 พีรทิตยา 9,000 

49 ศรีปุงวิวัฒน์ 2,000 

50 แก้วเทพ 500 

51 คุณสถาพร  คุณสีตลา  บุญเกตุ 7,000 

52 น.อ. พ.ญ.บุษกร สวัสดิ์ – ชูโต 1,420 

53 นางสุวรรณ น่วมเจริญ 1,000 

54 พ่อทอง  แม่ชุ่ม  คงวิทย์  พ่อส าราญ  แม่บัวลอย  ชูวิทย์ 5,500 

55 พ่อเรียบ  แม่หยิน  สุขวงษ์ 7,000 

56 หลวงพ่อพระครูพิสิฐศีลคุณ(คง ปภาโต) 5,000 



57 นายสุธรรม  นางปิ่นแก้ว  พุฒทอง 1,000 

58 ดอกผลมูลนิธิ 10 เปอร์เซ็นต์ 53,830.36 

59 อ าไพวิทย์ 4,500 

60 น.ส.จันทิพย์ ภู่เอ่ียม 3,120 

61 ร.ร.บ้านไร่(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155 ) 500 

62 พ่อส าราญ  แม่ละเอียด  บังกล้า 1,000 

63 แม่สมบูรณ์(แอ้น)  ไทยบุตร 2,000 

64 สุโกษา – มีปัญโญ 13,000 

65 อ.มานพ  อ.รพีพรรณ  มั่นคง 500 

66 อ.ถวิล  หิรัญศรี  และครอบครัว 1,000 

67 ศรีเชาว์ 300 

68 แม่หล่วน โต๊ะถม 2,000 

69 ปรากฏวงษ์ 2,579 

70 สมบัติ  ล าไย  สุขสัมพันธ์ 1,000 

71 พ่อไม้  แม่ล าดวน  มลิวัลย์ 5,000 

72 พ่อแปลก  แม่กอน  เทียนบุตร 1,000 

73 พ่อปม  แม่ทองเพียร  ชูวิทย์ 4,500 

74 พรมเสน(ครูจ าลอง  ครูสดับ  พรมเสน) 6,000 

75 คุณพ่อประทาน  คุณแม่บัวลอย  เรืองวานิช 3,000 

76 คุณพ่อเม้ย ช่วยเพ็ญ 3,000 

77 แม่ฝ้าย  แม่ทองใบ  นกเพ็ชร 500 

78 แม่เหรียญ เถาวัลย์ 1,000 

79 พ่อจ าเนียร  แม่ชั่ง  คงเวทย์ 1,000 

80 อาจารย์สวิง นกเพ็ชร และครอบครัว 2,000 

81 คุณแม่กิมฮวย แซ่เต็ง  อาจารย์พรพรรณ  และลูกๆ 7,557 

82 วัชรชัย – เนตรทราย  บุญเกตุ 4,200 

83 อาจารย์วิญญู – อาจารย์จันทร รังสิวุฒาภรณ์ 2,000 

84 อาจารย์ทิฆัมพร แจ่มศรี  แม่ส้มลิ้ม แจ่มศรี 2,000 

85 คุณแม่กันย์ เพ็ชรรัตน์ 87 ปี (นายอุบล เกลือนกลาด) 2,000 



86 พ่อปุ่น ชูวิทย์ 13,000 

87 คุณแม่หอม  อาจารย์องอาจ บัวกล้า 2,500 

88 เรืองวาณิขยกุล(ผอ.ชัยวัฒน์ เรืองวาณิชยกุล) 1,000 

89 จันทร์จิตวิริยะ(ครูนิวัฒน์  คุณรุ่งทิวา) 2,000 

90 พ่อไผ่  แม่ปัด  มีสุข 2,000 

91 ครูมงคล อสิพงษ์ 2,000 

92 เพ็ชรมุข(ครูปัญญา  ครูรัตนา  เพ็ชรมุข) 3,600 

93 สวัสด(ีนางมานพ(แจ๋ว)  สวัสดี) 2,000 

94 ครูเจริญ บุญจันทร์ 3,500 

95 พ่อเจียม  แม่แถม  บุญเกตุ 5,000 

96 พ่อโตก  แม่โหย หมื่นเข็ม(คุณเรณู  คุณศรีนวล  คุณสมพงษ์) 10,000 

97 กองทุนสุจิตรา  ลอยเลิศ(นางสาวสุจิตรา  ลอยเลิศ) 1,000 

98 กองทุนเขมะรัง(พ.จ.อ.ชัยวัฒน์  นางสุกัญญา  เขมะรัง) 2,000 

99 กองทุนด ารงพงษ์วงศ์สิริก้อง 3,999 

100 กองทุนชูแจ่ม(นางชลดา ชูแจ่ม อุทิศให้พ่อเช้า ชูแจ่ม) 1,500 

101 กองทุนนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 15 890 

102 กองทุนศิษย์เก่า บ.พ. 12,025 

103 กองทุนคุณแม่ศรี(หมอดุษฏี มีสุข) 2,000 

104 กองทุนครูเทียนชัย – ครูรัชฏา ผิวก าพล  1,000 

105 กองทุนนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 16  1,880 

106 กองทุนพ่อมงคล  แม่สายบัว  เสือด้วง 1,000 

107 กองทุนนักเรียนชั้น ม.6/2 รุ่นที่ 16 4,000 

108 กองทุนทอดผ้าป่าวันไหว้ครู 5,452 

109 กองทุนสนธิกุล(นายจ าศิล สนธิกุล) 1,000 

110 กองทุน ผอ.มนตรี  คุณยุภา  คงเจริญ 1,100 

111 กองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม(ครูสมชาย) 5,000 

  0 

1,130,399.18 

 



ที่ท าการพนักงานเจ้าหน้าที่ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 

เลขหมายทะเบียน สท ๖ 

นามมูลนิธิ มูลนิธิปาริขาตบ้านไร่ 

ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่  ๔๙๗ หมู่ที่ ๗ ต าบลบ้านไร่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

วัตถุประสงค์โดยย่อ ๑. ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม และโรงเรียนประถมศึกษา
ในต าบลบ้านไร่และต าบลใกล้เคียง ๒. ส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคม และโรงเรียนประถมศึกษาในต าบลบ้านไร่และต าบลใกล้เคียง ๓. เพ่ือ
ด าเนินการสื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพ่ือร่วมมือกับองค์การการกุศลอ่ืน ๆ ๔. ไม่
ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 

นาม ท่ีอยู่และอาชีพ ๑. นายสิน บุญเกตุ ๔๐/๑๘  ถ.รามอินทรา  แขวงจระเข้บัว  เขตลาดพร้าว  

ของผู้จัดการ      กรุงเทพมหานคร ข้าราชการบ านาญ 

๒. นายสุเทพ ไตต่อผล ๑๖๑/๙  ม.๗  ต.คลองตาล  อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย          

     รับราชการ 

 ๓. นายเจียม เทียนบุตร ๒/๒  ม.๒  ต.บ้านไร่  อ.ศรีส าโรง  จ.สุโขทัย  รับจ้าง 

 ๔. นายส าราญ ชูวิทย์ ๑๐/๑  ม.๒  ต.บ้านไร่  อ.ศรีส าโรง  จ.สุโขทัย  รับจ้าง 

 ๕. นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ ๒๙/๔  ม.๔  ต.บ้านหลุม  อ.เมืองฯ  จ.สุโขทัย       

     รับราชการ 

๖. นายปัญญพงษ์ เรืองวานิช ๑๖๘  ม.๗  ต.คลองตาล  อ.ศรีส าโรง  จ.สุโขทัย  

     รับราชการ 

๗. นายด ารง ภู่เจริญ ๑๐๘  ม.๑  ต.คลองตาล  อ.ศรีส าโรง  จ.สุโขทัย รับราชการ 

๘. นายมานพ ช่วยเพ็ญ ๒๑/๑  ม.๑  ต.บ้านไร่  อ.ศรีส าโรง  จ.สุโขทัย รับราชการ 

๙. นายไพรัช เทียนบุตร ๔  ม.๑  ต.บ้านไร่  อ.ศรีส าโรง  จ.สุโขทัย  ค้าขาย 

๑๐. นายสมชาย เกตุขาว ๒๑/๑  ม.๘  ต.บ้านซ่าน  อ.ศรีส าโรง  จ.สโุขทัย  

       รับราชการ 



๑๑. นางพรพรรณ มั่นคง ๔๙/๖  ม.๗  ต.บ้านไร่  อ.ศรีส าโรง  จ.สุโขทัย   

       รับราชการ 

วัน เดือน ปี   ๒ เมษายน ๒๕๔๑ 

 

 

 

 


