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ประวัติผูวิจัย 
 
 
ชื่อ  -  สกุล นายปรีชา  วงศเสน 
 
วันเดือนปเกิด            22  สิงหาคม 2503 
 
ท่ีอยูปจจุบัน                 57 หมูที่ 4  ตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวดัแมฮองสอน

รหัสไปรษณยี  58140 
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 พ.ศ. 2517   ประกาศนยีบตัรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) 
  โรงเรียนหวยมา อําเภอเมือง จังหวดัแพร  
 พ.ศ. 2520  มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิริยาลัยจงัหวัดแพร 
 พ.ศ. 2522  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 
 พ.ศ. 2528   ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูอุตรดิตถ 
 
ประสบการณการทํางาน พ.ศ. 2532-2536 อาจารย 1โรงเรียนบานหัวแมสุริน  
  อําเภอขุนยวม จังหวดัแมฮองสอน 
 พ.ศ. 2537-2539 ครูใหญโรงเรียนบานหัวแมสุริน  
  อําเภอขุนยวม จังหวดัแมฮองสอน 
 พ.ศ. 2540-2546   อาจารยใหญโรงเรียนบานหวัแมสุริน 
  อําเภอขุนยวม จังหวดัแมฮองสอน   
 พ.ศ. 2547-ปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวัแมสุริน 
  อําเภอขุนยวม จังหวดัแมฮองสอน 
 
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนบานหัวแมสุริน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 
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