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คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ที่ ๕/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิงำนในคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ตำมที่มีประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๙๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎำคม
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ เรื่อง กำรกำหนดอัตรำตำแหน่ง และค่ำตอบแทนของผู้ปฏิบัติงำนในคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติแล้วนั้น
เพื่อให้กำรปฏิบัติภำรกิจของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
และกำรสนับสนุนภำรกิจกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงให้เปลี่ยนแปลง
กำรแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติงำนในคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ตำมคำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนในคณะรั ก ษำควำมสงบแห่ง ชำติ ลงวั น ที่ ๒๔ ตุ ล ำคม
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ เป็นดังนี้
๑. รองเลขำธิกำรประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ จำนวน ๑๔ รำย
๑.๑ พลเอก อำทร
โลหิตกุล
(รองเลขำธิกำรฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
๑.๒ พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
(รองเลขำธิกำรฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมำประกร)
๑.๓ พลเรือเอก บรรจบ ปรีชำ
(รองเลขำธิกำรฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนำศัย)
๑.๔ พลอำกำศโท สุรศักดิ์ หมู่พยัคฆ์ (รองเลขำธิกำรฯ พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง)
๑.๕ พลเอก มงคล
เผ่ำพงษ์คล้ำย (รองเลขำธิกำรฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
๑.๖ พลตรี ปรมินทร์
ทวีสุข
(รองเลขำธิกำรฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร)
๑.๗ พลเอก วลิต
โรจนภักดี (รองเลขำธิกำรฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ)
๑.๘ พลเอก ธนิส
พิพิธวณิชกำร (รองเลขำธิกำรฯ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ)
๑.๙ พลเอก พีรพงษ์
เมืองบุญชู (รองเลขำธิกำรฯ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี)
๑.๑๐ พลเรือเอก สมหมำย วงษ์จันทร์ (รองเลขำธิกำรฯ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์)
๑.๑๑ พลอำกำศเอก วีรพงษ์ นิลจินดำ (รองเลขำธิกำรฯ พลอำกำศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน)
๑.๑๒ พันตำรวจเอก รุ่งโรจน์ สำยันประเสริฐ (รองเลขำธิกำรฯ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดำ)
๑.๑๓ นำงมยุระ
ช่วงโชติ
(รองเลขำธิกำรฯ นำยมีชัย ฤชุพันธุ์)
๑.๑๔ พลเอก สันติ
กิจมหำนนท์ (รองเลขำธิกำรฯ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์)
๒. ที่ปรึกษำประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ จำนวน ๑๔ รำย
๒.๑ พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ (ที่ปรึกษำฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
๒.๒ พลตรี อนุศิษฐ์
ศุภธนิต
(ที่ปรึกษำฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมำประกร)
๒.๓ พลเรือเอก มำนิตย์ สูนนำดำ
(ที่ปรึกษำฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนำศัย)
๒.๔ พลอำกำศเอก วิโรจน์ นิสยันต์
(ที่ปรึกษำฯ พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง)
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๒.๕ พลตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ (ที่ปรึกษำฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
๒.๖ พันเอก สรำวุธ
เบญจจินดำ (ที่ปรึกษำฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร)
๒.๗ พลเอก กิตติทัศน์ บำเหน็จพันธุ์ (ที่ปรึกษำฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ)
๒.๘ พันเอก โฆษิต
เทียมเพ็ชร (ที่ปรึกษำฯ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ)
๒.๙ พลตรี ชัชวำลย์
พยุงวงศ์
(ที่ปรึกษำฯ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี)
๒.๑๐ พลเรือเอก นฤดม แป้นเจริญ (ที่ปรึกษำฯ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์)
๒.๑๑ พลอำกำศโท สุรพล พุทธมนต์ (ที่ปรึกษำฯ พลอำกำศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน)
๒.๑๒ พลตำรวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช (ที่ปรึกษำฯ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดำ)
๒.๑๓ พลตำรวจเอก ไพศำล เชื้อรอต
(ที่ปรึกษำฯ นำยมีชัย ฤชุพันธุ์)
๒.๑๔ พลโท อดิศร
โครพ
(ที่ปรึกษำฯ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์)
๓. พันเอก วินธัย
สุวำรี
เป็น โฆษกประจำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
๔. พันเอกหญิง ศิริจันทร์
งำทอง
เป็น รองโฆษกประจำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
๕. พลตรี วิระ
โรจนวำศ เป็น ประจำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
๖. พลตรี ปิยพงศ์
กลิ่นพันธุ์ เป็น ประจำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
๗. นำยคนันท์
ชัยชนะ
เป็น ประจำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
๘. นำงสำวณัชฐำนันท์
รูปขจร
เป็น ประจำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ตุลำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

