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ประวัติผูวิจัย 
 
 

ชื่อ-นามสกุล           นางจิตติมา  เสนาไชย 
 
วัน เดือน ปเกิด       4  กันยายน  2503 
 
ท่ีอยูปจจุบัน           383 หมู 4 ซอย 7 ถนนเชียงใหม-ลําพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม                                  
               รหัสไปรษณีย 50140 
 

 ประวัติการศึกษา        พ.ศ.2517     ประถมศึกษา โรงเรียนเซนตแมรี่ จังหวัดอุดรธานี 
  พ.ศ.2522     มัธยมศึกษา (ม.ศ.1-ม.ศ.4) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 
  พ.ศ.2523    มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา  
   ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 
  พ.ศ.2529    ปวท. โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม 
  พ.ศ.2533    ปริญญาตรี (ศศบ.) สหวิทยาลัยลานนา เชียงใหม 
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เชียงใหม 
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     ประเทศไทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
  2.หลักสูตรครูนวดไทย รุนที่ 5  สมาคมแพทยแผนไทยแหง   
     ประเทศไทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ    
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  พ.ศ.2549     หลักสูตรนวดไทย ๘๐๐ ช่ัวโมง รุนที่ 5 สถาบันการแพทย 
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                                           พ.ศ. 2550     หลักสูตรตามโครงการความรวมมือพัฒนาผูกํากับหลักสูตรและ 
                                                                  วิทยากรนวดแผนไทย  สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 
                                                                  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
  
ประสบการณการทํางาน            พ.ศ.2546  วิทยากรสอนนวดแผนไทย  จนถึงปจจบุัน   
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