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ประวัติผูวิจัย 
 
 
ชื่อ - นามสกุล นางพัชรา ไชยพันธ  
 
วัน เดือน ปเกิด 3  กุมภาพนัธ  2515 
 
ท่ีอยูปจจุบันอยู 1/3  หมูที่  10  ตําบลแมคง  อําเภอแมสะเรียง  จังหวดัแมฮองสอน  
 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2527 ประถมศึกษาปที่ 6  
  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  
 พ.ศ. 2533 มัธยมศึกษาปที่ 6  
  โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา”   
 พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี (วิชาเอกภาษาไทย)  
  วิทยาลัยครูเชยีงราย  
 
ประสบการณการทํางาน พ.ศ. 2540-2542 สอนในระดับประถมศึกษา  
  โรงเรียนบานเวฬวุัน 
 พ.ศ. 2542-2548 สอนในระดับประถมศึกษา  
  โรงเรียนบานแมสามแลบ 
 พ.ศ. 2548-ปจจุบัน สอนในระดับมัธยมศึกษา 
  โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา” 
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