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ชื่อ – นามสกุล  นางสายทอง   วิชิตาภา 
 
วัน เดือน ปเกิด  17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2503 
 
ท่ีอยูปจจุบัน  32  หมูที่ 17    ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม  50110 
   โทรศัพท     053- 883549 
 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2518  มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนรัตนานุสรณ 
                                         พ.ศ. 2521  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  วทิยาลัยครูเชียงใหม 
   พ.ศ. 2527  ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูลําปาง 
 
ประสบการณการทํางาน  พ.ศ. 2523  ครูวิชาการกลุมโรงเรียนทรายนอน   อําเภองาว   จังหวัดลําปาง 
   พ.ศ. 2527  ครูวิชาการกลุมโรงเรียนปงกา   อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง 
   พ.ศ. 2538  ครูวิชาการกลุมโรงเรียนประจมิวิทยา  อําเภอฝาง  

     จังหวดัเชียงใหม 
                                         พ.ศ. 2542  ครูตนแบบวิชาสังคมศึกษา 

พ.ศ. 2543  หัวหนาคณะทํางานพัฒนาวิชาการ   กลุมโรงเรียนประจิมวิทยา  
                                                           อําเภอฝาง  จังหวดัเชยีงใหม 

พ.ศ. 2546  อาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียนชุมชนบานแมสูนหลวง  
                  กลุมโรงเรียนประจิมวิทยา  สํานักงานการประถมศึกษา    
                  อําเภอฝาง  จังหวดัเชียงใหม 
พ.ศ. 2546  อาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียนบานแมใจ (ชวยราชการโรงเรียน 

                                                           บานแมคะ) เขตพื้นที่การศึกษาเชยีงใหมเขต 3    อําเภอฝาง   
                                                           จังหวดัเชียงใหม 
 
สถานที่ทํางานปจจุบัน พ.ศ. 2547  อาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียนบานแมใจ   เขตพื้นที่การศึกษา-  
                                                           เชียงใหมเขต 3    อําเภอฝาง  จังหวดัเชียงใหม 
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