พลเอก ยุทธพงษ์ เพื่อนฝูง
นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๓๑ เลขประจ�ำตัว ๑๗๔๐๕

รับรางวัลจักรดาวสดุดี ประจ�ำปี ๒๕๕๘
ต�ำแหน่ง นายทหารฝ่ายยุทธโยธา 
กองทัพภาคที่ ๓

ประวัติ

พลเอก ยุทธพงค์ เพื่อนฝูง เป็นบุตรคนที่ ๑
ในจ�ำนวน ๓ คน ของ สิบเอก ประสิทธิ์ และนาง
ส�ำราญ เพื่อนฝูง ซึ่งบิดาและมารดาได้ถึงแก่กรรม
แล้ ว เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๑๔  ณ
บ้านเลขที่ ๑๐๒/๒ หมู่ที่ ๔  ต�ำบลดอนมูล อ�ำเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่

การศึกษา

พลเอก ยุทธพงค์ เพื่อนฝูง ส�ำเร็จการศึกษา
ตามล�ำดับ ดังนี้
ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕
จาก โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ใน พ.ศ. ๒๕๓๑
ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร
รุ่นที่ ๓๑ ใน พ.ศ. ๒๕๓๓
ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๔๒ ใน พ.ศ. ๒๕๓๘
นอกจากนัน้ ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการ ดังนี้
หลั ก สู ตรชั้น นายร้อย เหล่า ทหารช่าง
รุ่นที่ ๖๖ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๘
หลั ก สู ต รชั้ น นายพั น เหล่ า ทหารช่ า ง
รุ่นที่ ๔๒ เมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๔๓
ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก หลั ก สู ต รหลั ก ประจ� ำ  ชุ ด ที่ ๘๒ เมื่ อ
๓๐ กันยายน ๒๕๔๗

การรับราชการ

พลเอก ยุ ท ธพงค์ เพื่ อ นฝู ง ได้ รั บ การ
แต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี และบรรจุเข้ารับราชการ
ครั้งแรก ในต�ำแหน่ง ผู้บังคับหมวดก่อสร้างทั่วไป
สังกัด กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ เมื่อ ๑ มกราคม
๒๕๓๘ รับราชการด้วย ความสามารถ ความเข้มแข็ง
ขยั น หมั่ น เพี ย ร และความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เป็ น ที่
ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา ชีวิตรับราชการเจริญ
ก้าวหน้ามาตามล�ำดับ ดังนี้
ได้รับพระราชทานยศเป็น
ร้อยตรี เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๓๘
ร้อยโท เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๓๘
ร้อยเอก เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๔๑
พันตรี เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๔๕
พันโท เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
พันเอก เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
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 ประจ�ำ รร.สธ.ทบ. ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
		
 รอง ผู ้ บั ง คั บ กองพั น ทหารช่ า งที่ ๙
		
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
 วิศวกรโยธา กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒
		
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
 นายทหารยุทธการและการฝึก กองพัน
		
ทหารช่างที่ ๓๐๒ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ ๓
		
๒๕ มกราคม ๒๕๕๓
 ฝ่ายยุทธโยธา กองทัพภาคที่ ๓
		
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
ซึ่งเป็นต�ำแหน่งครั้งสุดท้าย รับเงินเดือน
ระดับ น.๔  ชั้น ๑๘ (๔๐,๕๖๐ บาท) กับเงินเพิ่ม
พิเศษส�ำหรับการสู้รบ ๙๗๐ บาท

ต�ำแหน่งรับราชการ
 ผู้บังคับหมวดก่อสร้างทั่วไป กองพัน
		
ทหารช่างที่ ๓๐๒   ๑ มกราคม ๒๕๓๘
 ผู้บังคับหมวดงานดิน กองพันทหาร
		
ช่างที่ ๓๐๒  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
 รองผูบ
		
้ งั คับกองร้อย กองพันทหารช่าง
ที่ ๓๐๒  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒
 ผู ้ บั ง คั บ กองร้ อ ย กองพั น ทหารช่ า ง
		
ที่ ๓๐๒  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
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สถานภาพครอบครัว

พลเอก ยุทธพงค์ เพื่อนฝูง ได้สมรสกับ นาง
นิตยา เพื่อนฝูง นามสกุลเดิม วังเกษร ปัจจุบัน
ท�ำงาน บริษัทเอกชน มีบุตร จ�ำนวน ๑ คน คือ
พลเอก ยุทธพงค์ เพือ่ นฝูง ได้รบั พระราชทาน เด็กชายวิชยุตม์ เพื่อนฝูง ก�ำลังศึกษาอยู่ระดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู และเป็นที่ ประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศสายไหม
สรรเสริญยิ่งตามล�ำดับ ดังนี้
กรุงเทพมหานคร
จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ ๕ ธันวาคม
๒๕๔๐
จตุรถาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ ๕ ธันวาคม
๒๕๔๒
ตติยาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ ๕ ธันวาคม
๒๕๔๗
เหรียญจักรมาลา  เมือ่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
ตติยาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๑
พลเอก ยุทธพงค์ เพือ่ นฝูง ได้ปฏิบตั ริ าชการ
พิเศษ ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
ปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน กอ.รมน. ตั้งแต่
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
ปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน กอ.รมน. ตั้งแต่
๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
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