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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ  -  นามสกุล   นายวรศักดิ์     หมื่นวงคคํา 
 

วัน   เดือน    ปเกิด  27   กุมภาพนัธ   2505 
 

ท่ีอยูปจจุบัน   145  หมูที่ 12  บานวังสวนกลวย  ตําบลน้ําดิบ  อําเภอปาซาง 
    จังหวดัลําพูน   รหัสไปรษณยี   51120 
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    พ.ศ. 2536-2537    ครูใหญโรงเรียนบานแมลานหลวง  
    พ.ศ. 2537-2537    ครูใหญโรงเรียนบานขุนแมตื่นนอย 
    พ.ศ. 2537-2542    อาจารยใหญโรงเรียนบานนาไคร   
    พ.ศ. 2542-2544    อาจารยใหญโรงเรียนตรีมิตรวิทยา  
    พ.ศ. 2544-2547    ผูอํานวยการโรงเรียนตรีมิตรวิทยา 
    พ.ศ. 2547-2550    ผูอํานวยการโรงเรียนบานเมืองอาง  
    พ.ศ. 2550-ปจจุบัน ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ (คศ.3) 
          โรงเรียนบานเมืองอาง อําเภอจอมทอง  
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