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วุฒิสภาชุดที่ ๖ 
(สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังสมาชกิ

วุฒิสภา จํานวน ๒๗๐ ท่าน ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๓๕  (มาตรา ๒๑๗) ในวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก          
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  โดยมีประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวได้
ส้ินสุดลงตามมาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)  
พุทธศักราช  ๒๕๓๘  เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๓๙ 

 
รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 

(แต่งตั้งเมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๓๕) 
๑. พลอากาศเอก  กมล   เดชะตุงคะ  

๒. พลตรี  กมล   สาคุณ    ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒  ก.ย.  ๒๕๓๘ 

๓. นายกรพจน์   อัศวินวิจติร  

๔. นายกฤตย์   รัตนรักษ์   
ลาออกเมื่อ ๒๙ พ.ค. ๒๕๓๕ แต่งต้ัง 
คุณหญิงพัชรี  รัตตกุล (ว่องไพฑูรย์)  
เมื่อ ๑๖  มิ.ย.  ๒๕๓๕ 

๕. พลอากาศเอก  กนัต์   พิมานทิพย ์  

๖. พลโท  กิตติ   รัตนฉายา  

๗. พลอากาศเอก  เกษตร  โรจนนิล   ลาออกเมื่อ  ๔  พ.ค.  ๒๕๓๘ 

๘. นายเกษม   ณรงค์เดช  

๙. พลอากาศเอก  เกษม   ทววีัฒน ์  

๑๐. พลเรือโท  เกษมศักด์ิ   พรหมบุตร  

๑๑. พลเรือเอก  เกาะหลัก   เจริญรุกข์  

๑๒. พลอากาศโท  เกียรติศักด์ิ   เทพกญุชร  

๑๓. นายโกเมน  ภัทรภิรมย ์  

๑๔. นายโกวิท   วรพิพัฒน ์  

๑๕. นายโกวิท   สุรัสวดี  

๑๖. พลเอก  ขจร   รามัญวงศ์  



๒ 

๑๗. นายขุนทอง   เที่ยงตรง  

๑๘. พันตรี  คล้าย   นวพันธ์  

๑๙. นายโฆสิต   ปั้นเปี่ยมรษัฎ์  

๒๐. พลอากาศเอก  จรรยา   สุคนธทรพัย์  

๒๑. พลเอก  จรัล   กุลละวณิชย์  

๒๒. นายจรัส   สุวรรณเวลา  

๒๓. พลเอก  จรินทร์   สว่างวรรณ  

๒๔. พลเอก  จรูญ   พูนสนอง  

๒๕. นายจัตวา   กลิ่มสุนทร   

๒๖. พลเอก  จําแลง   อุชุโกมล  

๒๗. นายจิรายุทธ์   วสุรัตน ์  

๒๘. พลเรือตรี  จุมพล   หงส์ทอง  

๒๙. นายเจริญ   สิริวัฒนภักดี  

๓๐. นายเจริญจิตต์   ณ  สงขลา  

๓๑. พลอากาศเอก  เฉลย  วรินทราคม  

๓๒. พลเรือโท  ชวลิต   อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  

๓๓. พลเอก  ชัชชม   กันหลง  

๓๔. นายชัชวาล  อภิบาลศรี  

๓๕. พลโท  ชัยณรงค์   หนนุภักดี  

๓๖. พลโท  ชัยวฒุิ   ศรีมาศ  

๓๗. พลเอก  ชาญ   หาญยทุธ  

๓๘. นายชาติเชื้อ   กรรณสตู  

๓๙. พลตรี  ชํานาญ   พาสนุันท ์  

๔๐. นายชูวงศ์  ฉายะบุตร  

๔๑. พลโท  เชษฐา   ฐานะจาโร  

๔๒. พลเอก  เชิดชาย   ธีรทัธานนท ์  



๓ 

๔๓. พลเรือเอก  เชี่ยว   โรจนชลา  

๔๔. พลเรือตรี  โชคชัย   พลชัย  

๔๕. นายโชคชัย   อกัษรนันท ์  

๔๖. พลอากาศเอก  ดนัย   โมรินทร ์  

๔๗. พลอากาศตรี  ดุษฎี   ประพัฒน์ทอง  

๔๘. นายดุสิต   ศิริวรรณ  

๔๙. หม่อมหลวงตรีทศยุทธ   เทวกุล  

๕๐. พลโท  ถวัลย์   แสวงพรรค์  

๕๑. พลอากาศโท  ถาวร   เกิดสินธุ์  

๕๒. พลเอก  ถาวร   รัตนาวะดี  

๕๓. พลตรี  เถกิง   มุ่งธัญญา  

๕๔. พลเรือเอก  ทรงสิทธิ   กิตติพีรชล  

๕๕. นายทวี  หนุนภักดี  

๕๖. พลตรี  ทวศัีกด์ิ   หนุนภักดี  

๕๗. พลเอก  ทวสิีทธิ์   สร้างสมวงษ ์  

๕๘. พลโท  ทศพร   ทรงสุวรรณ  

๕๙. นางสาวทัศนา   บญุทอง  

๖๐. นายทินพันธ์ุ   นาคะตะ  

๖๑. นายธนินท ์  เจียรวนนท ์  

๖๒. นายธรรมนญู   ลัดพลี   
ลาออกเมื่อ  ๑๗  ธ.ค.  ๒๕๓๗ แต่งต้ัง 
นายสมชาย   ภคภาสนว์ิวัฒน ์   
เมื่อ ๑  ม.ค.  ๒๕๓๘ 

๖๓. พลเรือเอก  ธวัชชัย   โกศลนาวิน  

๖๔. นายธวัชชัย   ยงกิตติกลุ  

๖๕. พลอากาศตรี  ธานินทร ์  ฟุ้งขจร  

   

๖๖. นายธารินทร์   นมิมานเหมินท์   ลาออกเมื่อ  ๑  ต.ค.  ๒๕๓๕ แต่งต้ัง 



๔ 

คุณหญิงจินตนา   ยศสนุทร   
เมื่อ  ๑๙  พ.ย.  ๒๕๓๖ 

๖๗. พลอากาศตรี  ธํารง   เจริญรัชต์  

๖๘. พลตรี  ธิติพงษ์   เจนนุวัตร  

๖๙. พลอากาศโท  ธีร์ศิลป ์  คัมภีรญาณนนท ์  

๗๐. พลเอก  เธียร   ชนไมตรี  

๗๑. พลเรือโท  นคร   พิบูลย์สวัสด์ิ  

๗๒. พลโท  นพ   พิณสายแก้ว   
ลาออกเมื่อ  ๑๖  ธ.ค. ๒๕๓๗  แต่งต้ัง 
นายอรรถสทิธิ์   เวชชาชีวะ   
เมื่อ  ๑  ม.ค.  ๒๕๓๘ 

๗๓. นายนรนิติ   เศรษฐบุตร   
ลาออกเมื่อ  ๑๑  มิ.ย.  ๒๕๓๕ แต่งต้ัง 
นายวิวัฒน์   มุ่งการดี   
เมื่อ  ๑๗  ม.ีค.  ๒๕๓๖ 

๗๔. คุณหญิงนนัทกา  สุประภาตะนันทน์  

๗๕. คุณหญิงนิรมล   สุริยสตัย์  

๗๖. นายบดี   จณุณานนท ์  

๗๗. พลเอก  บรรจบ   บนุนาค  

๗๘. พลตํารวจเอก  บญุชู   วังกานนท์   ลาออกเมื่อ  ๑  มิ.ย.  ๒๕๓๘ 

๗๙. พลตรี  บุญรอด  สมทศัน์  

๘๐. นายบูรพา   อัตถากร  

๘๑. พลโท  ประจวบ   แสงทวีป  

๘๒. นายประชัย   เลี่ยวไพรัตน์  

๘๓. พลเรือเอก  ประชุม   เครือวัลย ์  

๘๔. พลอากาศเอก  ประชุม   ฉายศิร ิ  

๘๕. พลอากาศโท  ประเชิน   บุนนาค  

๘๖. พลเรือเอก  ประพัฒน์   กฤษณจันทร์   
ลาออกเมื่อ  ๑  ก.พ.  ๒๕๓๘  แต่งต้ัง 
นายพินิต   อารยะศิริ   
เมื่อ  ๙  ก.พ.  ๒๕๓๘ 

๘๗. พลอากาศเอก  ประพันธ์   ธูปะเตมีย์  

๘๘. พลเอก  ประมณฑ์   ผลาสินธุ์  



๕ 

๘๙. พลอากาศโท  ประวิช   พจนประพันธ์  

๙๐. พลเรือโท  ประวิทย์  ปาลศรี  

๙๑. พลเรือเอก  ประวิทย ์  ศิวรักษ์  

๙๒. นายประสงค์   โฆษิตานนท ์  

๙๓. นายประสพ  รัตนากร  

๙๔. พลเรือตรี  ประสาน   จันทรัศม ี  

๙๕. นายประเสริฐ   บุญศร ี  

๙๖. พลตรี  ประเสริฐ   พรรคเจริญ  

๙๗. พลเอก  ประเสริฐ   สารฤทธิ ์  

๙๘. พลอากาศเอก ประหยดั  ดิษยะศริน  

๙๙. นายปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ  

๑๐๐. พลโท ปรีชา  โรจนเสน  

๑๐๑. พลเรือโท ปรีชา   สงวนเชื้อ  

๑๐๒. พลเรือเอก ปรีดา  การสุทธิ์  

๑๐๓. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล     
ลาออกเมื่อ  ๑๑ ต.ค. ๒๕๓๖ แต่งต้ัง 
คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ     
เมื่อ  ๑ ม.ค. ๒๕๓๘ 

๑๐๔. นายปัจจัย  บุนนาค  

  
  

๑๐๕. นายปิยะ  ภิรมย์ภักดี  
ลาออกเมื่อ  ๒๙ เม.ย. ๒๕๓๖ แต่งต้ัง 
นายอูมาร์  ตอยิบ     
เมื่อ  ๑๙ พ.ย. ๒๕๓๖ 

๑๐๖. นายเผ่าเทพ  อุปการนิติเกษตร  

๑๐๗. พลโท แผ้ว  แผ้วพิษากลุ  

๑๐๘. นายพชร  ยุติธรรมดํารง  

๑๐๙. พลตรี พนม  จีนะวิจารณะ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ  ๒๗ ส.ค. ๒๕๔๘ 

๑๑๐. พลอากาศเอก พนม  ถรีัสวาท ี  

๑๑๑. พลโท พบสุข  สุธรานันท ์  



๖ 

๑๑๒. พลเรือโท พยุง  ผดุงนาวิน  

๑๑๓. นายพรเทพ  พรประภา  

๑๑๔. นายพากเพียร  วิริยะพนัธ์        

๑๑๕. นายพานิชย์  เจริญเผ่า  

๑๑๖. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา  

๑๑๗. พลเอก พิจิตร  กุลละวณิชย์ 
ลาออกเมื่อ  ๑๒ ก.ค. ๒๕๓๖ แต่งต้ัง 
นายพีระพงศ์  อิศรภักดี     
เมื่อ  ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ 

๑๑๘. นายพิชัย  วาศนาส่ง  

๑๑๙. พลอากาศเอก พิศิษฐ ์ ศาลิคุปต  

๑๒๐. นายพิสิฏฐ  ภักเกษม  

๑๒๑. นายพูนศักด์ิ  วรรณพงษ์  

๑๒๒. นายเพรา  นิวาตวงศ  

๑๒๓. นายไพจิตร  ปวะบุตร  

๑๒๔. นายไพบูลย์   ช่างเรียน  

๑๒๕. นายไพบูลย์   ลิมปพยอม  

๑๒๖. พลเอก  ไพบูลย์   ห้องสินหลาก  

๑๒๗. พลเอก  ไพบูลย์   เอมพันธุ์  

๑๒๘. นายไพรสันต์   จิตรประเสริฐสุข  

๑๒๙. พลโท  ไพโรจน์   จันทร์อุไร  

๑๓๐. นายไพโรจน์   เปี่ยมพงษ์สานต์  

๑๓๑. นายไพโรจน์   ลํ่าซํา  

๑๓๒. พลเรือโท   ไพโรจน์   สันติเวชชกุล  

๑๓๓. นายไพศาล   กมุาลย์วสัิย  

๑๓๔. นายไพศิษฐ์   พิพัฒนกลุ  

๑๓๕. พลโท  มงคล   อมัพรพิสิฏฐ์  

๑๓๖. นายมนัส   นิยมทรัพยม์ณ ี  



๗ 

๑๓๗. นายมหิดล   จันทรางกรู  

๑๓๘. พลเรือโท  มาตรา   อาํไพพัสตร์  

๑๓๙. คุณหญิงมาลี   สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา  

๑๔๐. นายมีชัย   ฤชุพันธุ์  

๑๔๑. นายยงยุทธ   ตันพิริยะกุล  

๑๔๒. พลโท  ยิ่งยส   โชติพิมาย  

๑๔๓. นายยุทธ   กิ่งเกตุ  

๑๔๔. พลโท  ยุทธนา  คําดี  

๑๔๕. พลโท  ยุทธพันธุ์   มกรมณ ี  

๑๔๖. พลอากาศตรี  รังสรรค์   ทีขะระ  

๑๔๗. นายรุ่งธรรม   ลัดพลี  

๑๔๘. คุณหญิงลักขณา   แสงสนิท  

๑๔๙. พลโท  เลิศ   พ่ึงพักตร ์  

๑๕๐. พลโท  วชิรา  สุริยกุล  ณ  อยุธยา  

๑๕๑. พลอากาศเอก  วรนาถ   อภิจารี   
ลาออกเมื่อ  ๑  ธ.ค.  ๒๕๓๗ แต่งต้ัง 
นายชํานาญ   ณ  สงขลา   
เมื่อ  ๑  ม.ค.  ๒๕๓๘ 

๑๕๒. ร้อยตํารวจตรี  วรรณ  ชันซื่อ  

๑๕๓. นายวัฒนา   รัตนวิจิตร  

๑๕๔. พลโท  วฒันา   สรรพานิช  

๑๕๕. พลเอก  วันชัย  เรืองตระกูล  

๑๕๖. พลโท  วัลลภ   จิตตฤกษ์  

๑๕๗. พลเอก  วิจติร   สุขมาก  

๑๕๘. นายวิจิตร   สุพินิจ  

๑๕๙. นายวิชัย   โถสุวรรณจินดา  

๑๖๐. พลเอก  วิชิต   บุณยะวฒัน ์  

๑๖๑. นายวิชุ   ตัณฑศิริ  



๘ 

๑๖๒. พลเรือเอก  วิเชษฐ   การุณยวนิช  

๑๖๓. พลเรือโท  วิญญาณ   สันติวิสัฎฐ์  

๑๖๔. นายวิฑูรย์   ภัทรเลาหะ  

๑๖๕. พลเรือโท  วินัย   นัยนานนท ์  

๑๖๖. นายวินัย   สะมะอุน  

๑๖๗. พลตรี  วินิจ   กระจ่างสนธิ์  

๑๖๘. พลเอก  วิมล   วงศว์านิช  

๑๖๙. นายวิระ   รมยะรูป  

๑๗๐. พลอากาศตรี  วิรัช   วิวฒัน์กุล  

๑๗๑. นายวิรุฬ   เตชะไพบูลย์  

๑๗๒. นายวิโรจน์   นวลแข  

๑๗๓. พลตํารวจโท  วิโรจน์  เปาอินทร์   ลาออกเมื่อ  ๒๔  พ.ค.  ๒๕๓๘ 

๑๗๔. พลเอก  วิโรจน์   แสงสนิท  

๑๗๕. นายวิโรจน์  อมตกุลชัย  

๑๗๖. นายวิลาศ   สิงหวิสัย  

๑๗๗. พลเอก  วิศิษย์   อาจคุม้วงษ ์  

๑๗๘. นายวิษณุ   เครืองาม  

๑๗๙. นายวีกิจ   วีรานุวัตต์ิ  

๑๘๐. นางวีณา   เชิดบุญชาติ  

๑๘๑. นายวีรพงษ์   รามางกูร  

๑๘๒. พลอากาศเอก  วีระ   กิจจาทร  

๑๘๓. นายวีระ  ปติรชาติ  

๑๘๔. พลอากาศโท  วีระพงษ์   สิงหเสน ี  

๑๘๕. นายศักด์ิประยูร   ดีมา  

๑๘๖. พลเอก  ศัลย์   ศรีเพ็ญ  

๑๘๗. นายศิริชัย   บูลกุล  



๙ 

๑๘๘. พลเอก  ศิรินทร์   ธูปกล่ํา  

๑๘๙. พลอากาศเอก  หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์  
ทองใหญ ่

 

๑๙๐. นายศุภชัย  พานิชภักด์ิ   
ลาออกเมื่อ  ๑๒  ม.ค.  ๒๕๓๖ แต่งต้ัง 
ร้อยตํารวจโท  ฉัตรชัย   บุญยะอนนัต์  
เมื่อ  ๑๙  พ.ย.  ๒๕๓๖ 

๑๙๑. พลโท  สกณัห์   สถิตยุทธการ  

๑๙๒. นายสถาพร   กวิตานนท ์  

๑๙๓. พลเรือตรี  สนิท   การณุยวนิช  

๑๙๔. พลตํารวจโท  สมควร  หริกุล  

๑๙๕. นายสมเจตน์   ทิณพงษ์  
ลาออกเมื่อ  ๔  ส.ค.  ๒๕๓๕ แต่งต้ัง 
นายบัณฑิต  ศิริพันธุ์   
เมื่อ  ๑๗  ม.ีค.  ๒๕๓๖ 

๑๙๖. นายสมชัย  วุฑฒิปรีชา  

๑๙๗. พลเรือโท  สมนึก  เทพวัลย์  

๑๙๘. พลเรือเอก  สมนึก  รักซ้อน  

๑๙๙. พลเรือโท  สมพงษ์   ศิริหงษ์  

๒๐๐. พลตรี  สมพันธ์   บญุกังวาล  

๒๐๑. นายสมภพ   โหตระกิตย์  

๒๐๒. พลโท  สมโภชน์   สุนทรมณ ี  

๒๐๓. พลอากาศเอก  สมศักด์ิ   กุศลาศยั  

๒๐๔. นายสมศักด์ิ   ลีสวัสด์ิตระกูล  

๒๐๕. พลอากาศโท  สมศักด์ิ   เวสุวรรณ ์  

๒๐๖. พลตรี  สมศักด์ิ   แสงจันทร์เลิศ  

๒๐๗. พลตรี  สมหมาย   วิชาวรณ์  

๒๐๘. นายสรรเสริญ   ไกรจติติ  

๒๐๙. นายสรรเสริญ   อุทัยเฉลิม  

๒๑๐. นายสรวง   อักษรานุเคราะห์  

๒๑๑. นายสราวุธ   วัชรพล  



๑๐ 

๒๑๒. พลตํารวจเอก  สวัสด์ิ   อมรวิวฒัน์  

๒๑๓. พลอากาศเอก  สอาด   กังวล  

๒๑๔. พลเรือเอก  สันติภาพ   หมูม่ิ่ง 
ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑ มี.ค. ๒๕๓๗ แต่งต้ัง 
นายพชร   อิศรเสนา  ณ  อยุธยา   
เมื่อ  ๑  ม.ค.  ๒๕๓๘ 

๒๑๕. พลโท  สัมพันธ์   บญุญานันต์  

๒๑๖. พลอากาศเอก  สามารถ   โสดสถติย์  

๒๑๗. พลโท  สําเภา   ชูศร ี  

๒๑๘. พลเรือตรี  สําราญ   อ่าํสําอางค์  

๒๑๙. พลเอก  สิทธิ   จิรโรจน ์  

๒๒๐. นายสิโรตม์   ปัญญานวุัฒน ์  

๒๒๑. นายสุขวิช   รังสิตพล   
ลาออกเมื่อ  ๑๕  มิ.ย.  ๒๕๓๖ แต่งต้ัง 
นายอารีย์   วงศ์อารยะ    
เมื่อ  ๑ ต.ค.  ๒๕๓๗ 

๒๒๒. พลเอก  สุจินดา   คราประยูร     

ลาออกเมื่อ  ๒๗  เม.ย. ๒๕๓๕ แต่งต้ัง 
พลเอก  สุนทร   คงสมพงษ์     
เมื่อ  ๒  พ.ค.  ๒๕๓๕ และ 
ลาออกเมื่อ  ๑๖  ธ.ค. ๒๕๓๗ แต่งต้ัง 
นายวิจิตร   ศรีสอ้าน      
เมื่อ  ๑  ม.ค.  ๒๕๓๘ 

๒๒๓. นายสุชน  ชาลีเครือ  

๒๒๔. นายสุชาติ   หอวฒันกลุ  

๒๒๕. นายสุทธิ   เพ็งปาน  

๒๒๖. นายสุทธิเกียรติ   จิราธวิัฒน ์  

๒๒๗. พลอากาศเอก สุเทพ  เทพรักษ์  

๒๒๘. พลเอก  สุเทพ   สีวะรา  

๒๒๙. นายสุธี   สิงห์เสน่ห์  

๒๓๐. พลเรือเอก  สุนทร   กระเทศ  

๒๓๑. นายสุพัตร   ลิปตวัฒน ์  

๒๓๒. พลอากาศเอก  สุรพัฒก์   จบกลศึก  



๑๑ 

๒๓๓. พลโท  สุรยุทธ์   จุลานนท ์  

๒๓๔. พลเรือเอก  สุรวุฒิ   มหารมณ ์  

๒๓๕. พลเรือโท  สุรัตน์   รัตนพฤกษ์  

๒๓๖. พลเรือเอก  สุรินทร์   ทองเจริญ  

๒๓๗. คุณหญิงสุรีพันธุ์   มณวีัต  

๒๓๘. พลเรือโท  สุวรรณ   ควรจริต  

๒๓๙. นายสุวรรณ   จันทร์สม  

๒๔๐. พลอากาศเอก  สุวิช   จันทประดิษฐ ์  

๒๔๑. นายสุวิช   ฟูตระกูล     
ลาออกเมื่อ  ๖  ส.ค.  ๒๕๓๕ แต่งต้ัง 
พลเรือเอก  ประเจตน์  ศิริเดช     
เมื่อ  ๑๙  พ.ย.  ๒๕๓๖ 

๒๔๒. พลตรี  สุวินัย   บรบิูรณ์นางกูล  

๒๔๓. พลอากาศเอก  เสริมยทุธ   บุญศิริยะ  

๒๔๔. พลตรี  หอม  โห้ลํายอง  

๒๔๕. พลเรือเอก  หัน   สกุลพานิช  

๒๔๖. พลตํารวจเอก  องอาจ   ผุดผาด  

๒๔๗. พลโท  อดิศร  ศุภสมทุร  

๒๔๘. พลอากาศเอก  อนันต์  กลินทะ  

๒๔๙. นายอนันต์   กาญจนพาสน์  

๒๕๐. นายอนันต์   อนันตกูล  

๒๕๑. นายอนุวัตร   ล้ิมสุวรรณ  

๒๕๒. นายอนุศักด์ิ   บุญยะประณัย  

๒๕๓. พลอากาศตรี   อมฤต   จารยะพันธุ์  

๒๕๔. พลอากาศตรี   อัครชัย   สกุลรัตนะ  

๒๕๕. นายอับดุลวาฮับ   อบัดุลวาฮับ  

๒๕๖. นายอาซิส   เบ็ญหาวัน     
ลาออกเมื่อ  ๑  มิ.ย.  ๒๕๓๖ แต่งต้ัง 
พลเอก  วฒันชัย   วฒุิศิริ     
เมื่อ  ๑  ต.ค. ๒๕๓๗ 



๑๒ 

๒๕๗. พลโท  อานภุาพ   ทรงสุนทร  

๒๕๘. พลเอก  อารียะ   อุโฆษกิจ  

๒๕๙. นายอาษา   เมฆสวรรค์  

๒๖๐. นายอํานาจ   สองอิ่มสาตร์  

๒๖๑. พลเอก  อิสระพงศ์   หนุนภักดี  

๒๖๒. นายอุกฤษ   มงคลนาวนิ     
ลาออกเมื่อ  ๒๖  พ.ค.  ๒๕๓๕ แต่งต้ัง 
นาวาอากาศเอก โสภณ  สุวรรณะรุจิ    
เมื่อ  ๒๗  พ.ค.  ๒๕๓๕ 

๒๖๓. พันเอก  (พิเศษ)  อุดม   ทวีวฒัน ์  

๒๖๔. พลตรี  อุดม   เหมวิจติร  

๒๖๕. นายอุทัย   สุดสุข   

๒๖๖. พลเรือโท  อุฬาร   มงคลนาวิน  

๒๖๗. นายเอกชัย   เอกหาญกมล  

๒๖๘. พลอากาศตรี  เอนก   สุวรรณบุบผา  

๒๖๙. พลเอก  เอื้อม   มโนรตัน์  

๒๗๐. นายโอสถ   โกศิน     
ลาออกเมื่อ  ๑  มิ.ย.   ๒๕๓๕ แต่งต้ัง 
พลโท  อายพูุล  กรรณสูต     
เมื่อ  ๒  มิ.ย.  ๒๕๓๕ 

 
 


