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รายช่ือนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 ปีการศึกษา 2564 

 
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  จ านวน 13 นาย ดังนี้  

นักศึกษาวิชาทหารชาย    จ านวน 10 นาย 
  1. นศท.ยศธพรชัย ค าทะเนตร  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 

2. นศท.คมเพชร บุญศรี   สาขาวิชาภาษาไทย  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 
3. นศท.ปุรินทร์ ปิ่นวัชระ            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 
4. นศท.พีระ ใจกว้าง   สาขาวิชาสังคมศึกษา  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 
5. นศท.บัณฑิต เกลี้ยงกลิ่น  สาขาวิชาภาษาไทย  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที ่5 
6. นศท.ภูมินทร์ สาริศรี   สาขาวิชาภาษาไทย  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 5 
7. นศท.ศุภนันท์ นามไพร   สาขาวิชาภาษาไทย  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 5 
8. นศท.อธิชา รัตนะ   สาขาวิชาภาษาไทย  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 5 

   9. นศท.กิตติพิชญ์ เลิศสงคราม  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 5 
          10. นศท.สราวุธ พรมค าบุตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 5 
     นักศึกษาวิชาทหารหญิง    จ านวน 3 นาย 

1. นศท.หญิงรัตติกร คงประเสริฐ  สาขาวิชาภาษาไทย  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 
2. นศท.หญิงขวัญจิรา ลีโคตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 5 

   3. นศท.หญิงจันทร์จิรา สารผล  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 5 
   

สังกดัคณะศิลปศาสตร์     จ านวน 8 นาย ดังนี้ 
      นักศึกษาวิชาทหารชาย    จ านวน 3  นาย 

1. นศท.ธงชัย วรรณรักษา  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 
2. นศท.อดิเทพ ชานันโท   สาขาวิชาการเมืองการปกครอง นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 
3. นศท.ธนกร มูลสอาด   สาขาวิชานิติศาสตร์  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 

     นักศึกษาวิชาทหารหญิง    จ านวน 5 นาย 
1. นศท.หญิงนภัส ศิริเกษ   สาขาวิชานิติศาสตร์  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 
2. นศท.หญิงสุชานรี ดวงวิสุ่ย  สาขาวิชานิติศาสตร์  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 
3. นศท.หญิงอริสา ฆารเสถียร  สาขาวิชานิติศาสตร์  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 

   4. นศท.หญิงเนาวรัตน์ แสงนาค  สาขาวิชานิติศาสตร์  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 5 
5. นศท.หญิงอธิติยา อามาตมนตรี  สาขาวิชานิติศาสตร์  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 5 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   จ านวน 5 นาย ดังนี้ 
     นักศึกษาวิชาทหารชาย    จ านวน 2 นาย 

1. นศท.วุฒินันท์ ไชยวิเศษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 
2. นศท.ธนกร ภารจ านงค์   สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 5 

     นักศึกษาวิชาทหารหญิง    จ านวน 3 นาย 
1. นศท.หญิงรินดา ปัญจิตร     สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4  
2. นศท.หญิงอภิสรา คุ้มถนอม  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4  
3. นศท.หญิงลัดดาวัลย์ ปูนาศรี สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 

.  
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร    จ านวน 6 นาย ดังนี้ 
      นักศึกษาวิชาทหารชาย    จ านวน 2 นาย 

     1. นศท.ภูตะวัน นัสดา   สาขาวิชาสัตวศาสตร์   นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4  
2. นศท.ธีรดนย์ กางส าโรง  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 

     นักศึกษาวิชาทหารหญิง    จ านวน 4 นาย 
             1. นศท.หญิงกฤษณา บุญมา สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต   (โภชนาการและการก าหนดอาหาร)                                                                                                                                   

                                                                                                        นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 
2. นศท.หญิงพัชริดา สิทธิศร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์           นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 
3. นศท.หญิงรณิษฐา พรมวัฒ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์           นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 
4. นศท.หญิงสร้อยฟ้า บาลเพชร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 5 

 
สังกัดคณะบริหารศาสตร์     จ านวน 3 นาย ดังนี้ 
    นักศึกษาวิชาทหารชาย    จ านวน 2 นาย 

1. นศท.กิตติภณ พวงมาลัย  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 
2. นศท.พิจิตร แก้ววัน   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 4 

     นักศึกษาวิชาทหารหญิง    จ านวน 1 นาย 
   1. นศท.หญิงอัญชลีพร ประวันเทา   สาขาวิชาการบัญชี  นักศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 5 


