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ประวัติผูวิจัย 
 
 
ชื่อ – นามสกุล นายอภิชาติ  อินตา  
 

วัน เดือน ป เกิด 25 กันยายน 2509 
 

ท่ีอยูปจจุบัน 158 / 2 หมูที่ 2 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวดัเชยีงใหม 
รหัสไปรษณยี 50120 

 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2520  ประกาศนยีบตัรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) 
  โรงเรียนปาลานประสิทธิ์วิทยา จังหวัดเชียงใหม 
 พ.ศ. 2524    ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 
  โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวดัเชยีงใหม 
 พ.ศ. 2527    ประกาศนยีบตัรประโยควิชาชีพ (ปวช.) 
  วิทยาลัยเทคนคิลําพูน จังหวดัลําพูน 
 พ.ศ. 2529 ประกาศนยีบตัรประโยควิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
  วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ จังหวดัเชยีงใหม 
 พ.ศ. 2532  การศึกษาบณัฑิต (ศษ.บ.)  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชยีงใหม 
 พ.ศ. 2548   ประกาศนยีบตัรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) การบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
  จังหวดัเชยีงใหม 
 

ประสบการณการทํางาน พ.ศ. 2534-2545 ครูผูสอน สํานักงานการประถมศึกษา  
  อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
 พ.ศ. 2546-ปจจุบัน   ผูอํานวยการโรงเรียน คศ.2 ชํานาญการ 
  โรงเรียนบานแมลิด อําเภอแมสะเรียง 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมอองสอน เขต 2 
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