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ข้อมูลประวัติส่วนตัว 
 

 ชื่อ  นายชานนท์  ทิพยชาติ     
เชื้อชาต ิ ไทย   ศาสนา  พุทธ  

เกิดวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๒๒     
ที่อยู ่ บ้านเลขที่  ๗๘  หมู่ที่  ๒  ต าบลห้วยแอ่ง   อ าเภอเมืองมหาสารคาม    

                   จังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๐-๑๗๘๒๘๖๙ 
            อีเมลล์  Jonhnalex_๒๕๒๒@hotmail.com 

ชื่อบิดา   นายสมศักดิ์  ทิพยชาติ  การศึกษา  พ.ม., ค.ม.,M.Ed  Ed.P   
             (ปัจจุบันเสียชีวิต) 

ชื่อมารดา  นางติ่ง  ทิพยชาติ  การศึกษา  ม.ศ.๓  (ปัจจุบันเสียชีวิต) 
สถานภาพ  โสด 

 ความสามารถพิเศษ 
๑.  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
๒.  ดนตรีลูกทุ่ง 

 

คติในการท างาน    การบริหารงานคือการบริหารใจ 
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ประวัติการศึกษา 
 

วัน  เดือน  

ปี 
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา 

๒๕๒๗ อนุบาล โรงเรียนศรีศิลป์วิทยาลัย 
๒๕๓๓ ป.๖ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 

๒๕๓๖ ม.๓ โรงเรียนมหาวิชานุกูล 
๒๕๓๙ ม.๖ โรงเรียนมหาวิชานุกูล 
๒๕๔๔ ครุศาสตร์บัณฑิต(สาขาวิชาเอก

ภาษาไทย) 
สถาบันราชภัฎมหาสารคาม 
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ประวัติการท างาน 
 

วัน  เดือน  ปี ต าแหน่ง สถานที ่ หมายเหต ุ
๒๕๔๔ ครูประจ ากลุ่ม ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน

อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
-  งานทะเบียน 
-  สัญญาจ้าง 

๒๕๔๕ - ๒๕๕๐ ครูประจ าศูนย์การ

เรียนชุมชน 
ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน

อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
-  งานทะเบียน 
-  สัญญาจ้าง 

๒๕๕๑ - ปัจจุบัน ผู้ช่วยครู โรงเรียนนาข่าวิทยาคม -  งานสอน 
-  งานอนามัย 
-  งานกิจกรรม 

ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ/ดีเด่น 
 

ที่ ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ รางวัล/เกียติบัตร หน่วยงานที่ได้รับ พ.ศ. 

๑ โครงงานภาษาไทย  ม.ต้น ชนะเลิศที่  ๑  ระดับอ าเภอ กศน.อ าเภอเมืองมหาสารคาม ๒๕๕๐ 
๒ โครงงานภาษาไทย  ม.ปลาย ชนะเลิศที่  ๑  ระดับอ าเภอ กศน.อ าเภอเมืองมหาสารคาม ๒๕๕๐ 
๓ โครงงานภาษาไทย  ม.ต้น ชนะเลิศที่  ๑  ระดับจงัหวัด กศน.จังหวัดมหาสารคาม ๒๕๕๐ 
๔ โครงงานภาษาไทย  ม.ปลาย ชนะเลิศที่  ๑  ระดับจังหวัด กศน.จังหวัดมหาสารคาม ๒๕๕๐ 
๕ แข่งขันทักษะทางวิชาการช่วงชั้นที่  ๓ รองชนะเลิศอันดับท่ี  ๑ อบจ.จังหวัดมหาสารคาม ๒๕๕๑ 
๖ การแข่งขันสวดมนต์หมู ่ รองชนะเลิศอันดับท่ี  ๒ วัฒนธรรมจังหวัด ๒๕๕๑ 
๗ โครงงานภาษาไทย  ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับท่ี  ๒ อบจ.มหาสารคาม ๒๕๕๑ 
๘ โครงงานภาษาไทย  ม.ปลาย ชนะเลิศที่  ๑ อบจ.มหาสารคาม ๒๕๕๑ 
๙ โครงงานภาษาไทย  ม.ต้น ชนะเลิศที่  ๑ อบจ.มหาสารคาม ๒๕๕๒ 
๑๐ การตอบปัญหา  ม.ปลาย ชนะเลิศที่  ๑ กลุ่มมัธยมศึกษามหาสารคาม ๒๕๕๒ 

๑๑ การตอบปัญหา  ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับท่ี  ๒ กลุ่มมัธยมศึกษามหาสารคาม ๒๕๕๒ 

๑๒ โครงงานภาษาไทย  ม.ต้น ชนะเลิศที่  ๑ อบจ.มหาสารคาม ๒๕๕๓ 
๑๓ โครงงานภาษาไทย  ม.ต้น เหรียญทอง ระดับภาคสังกัด  อปท. ๒๕๕๓ 
๑๔ โครงงานภาษาไทย  ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับ  ๑ มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท ์ ๒๕๕๓ 
๑๕ โครงงานภาษาไทย  ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับ  ๒ อบจ.มหาสารคาม ๒๕๕๓ 
๑๖ โครงงานภาษาไทย  ม.ปลาย รองชนะเลิศอันดับ  ๒ อบจ.มหาสารคาม ๒๕๕๓ 
๑๗ โครงงานสุขศึกษา  ม.ต้น ชนะเลิศอันดับ  ๑ อบจ.มหาสารคาม ๒๕๕๓ 
๑๘ โครงงานสุขศึกษา  ม.ปลาย รองชนะเลิศอันดับ  ๑ อบจ.มหาสารคาม ๒๕๕๓ 
๑๙ โครงงานคุณธรรม ชนะเลิศอันดับ  ๑ ภาค  ๙  ขอนแก่น   ๒๕๕๓ 
๒๐ โครงงานภาษาไทย  ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับ  ๒ มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท ์ ๒๕๕๔ 
๒๑ โครงงานภาษาไทย  ม.ปลาย รองชนะเลิศอันดับ  ๒ มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท ์ ๒๕๕๔ 

๒๒ โครงงานภาษาไทย  ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับ  ๑ อบจ.มหาสารคาม ๒๕๕๕ 

๒๓ โครงงานภาษาไทย  ม.ปลาย รองชนะเลิศอันดับ  ๑ อบจ.มหาสารคาม ๒๕๕๕ 

๒๔ โครงงานสุขศึกษา  ม.ต้น ชนะเลิศอันดับ  ๑ อบจ.มหาสารคาม ๒๕๕๕ 

๒๕ โครงงานสุขศึกษา  ม.ปลาย รองชนะเลิศอันดับ  ๑ อบจ.มหาสารคาม ๒๕๕๕ 

 


