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ประวัติผูวิจัย 
 
 
ชื่อ – นามสกุล นางรสรินทร  ใจนันท 
 
วัน เดือน ป เกิด           12  มิถุนายน  2503 
 
ท่ีอยูปจจุบัน                180 /1 ถนนเวยีงใหม อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

รหัสไปรษณยี 58110 
 
ประวัติการศึกษา         พ.ศ. 2515  ประกาศนยีบตัรประถมศึกษาตอนตน (ป.4) 

โรงเรียนบานทับเดื่อ 
 พ.ศ. 2518  ประกาศนยีบตัรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) 

โรงเรียนสันมหาพน  
 พ.ศ. 2521 มัธยมศึกษาตอนตน 
  โรงเรียนแมแตงวิทยาคม 
 พ.ศ. 2523  ประกาศนยีบตัรการศึกษาชัน้ตน 
  วิทยาลัยครูเชยีงใหม 
 พ.ศ. 2525  ประกาศนยีบตัรการศึกษาชัน้สูง  
  วิทยาลัยครูเชยีงใหม 
 พ.ศ. 2532  ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ประสบการณการทํางาน         พ.ศ. 2526-2530 ครูศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
  อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
 พ.ศ. 2535–2536 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนบานหวยฮากไม  
  อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
 พ.ศ. 2537–ปจจุบัน ครู คศ. 2 โรงเรียนบานไรวิทยา 
  อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
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