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เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ข

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ใหแกบุคคลที่ชวยเหลือผูประสบธรณีพิบัติภัย “สึนามิ”
ตามที่ไดเกิดธรณีพิบัติภัย “สึนามิ” ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และระนอง
เมื่อวัน ที่ ๒๖ ธัน วาคม ๒๕๔๗ เปน เหตุใ หมีผูเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ และสูญเสียทรัพยสิน เปน
จํานวนมาก และจากเหตุการณดังกลาวไดมีบุคคลจากทุกภาคสวนเขาชวยเหลือผูประสบภัยทั้งโดย
การบริจาคทรัพยสิน และการปฏิบัติงานชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ นั้น รัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา บุคคล
ที่ไดชวยเหลือผูประสบธรณีพิบัติภัยดังกลาวถือเปนผูกระทําความดีความชอบที่อาจไดรับการพิจารณาเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนบําเหน็จตอบแทนหากการกระทํานั้นไดผลดีตอการบรรเทาทุกข
แกผูประสบธรณีพิบัติภัยถึงขนาดที่สมควรแกการยกยองเกียรติคุณสืบไป จึงไดมอบหมายใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงกระทรวง กรม สภากาชาดไทย และจังหวัดที่ประสบภัยทั้ง ๖ จังหวัด
ใหตรวจสอบและรวบรวมขอมูลสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการจนถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๔๘ มีผูไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจากหนวยงานตาง ๆ จํานวนทั้งสิ้น
๑๘,๒๘๕ ราย และอยูในเกณฑเสนอขอพระราชทาน จํานวน ๑๗,๓๓๘ ราย ซึ่งนายกรัฐ มนตรี
ไดเห็นชอบใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงสํานักราชเลขาธิการขอใหนําความกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลดังกลาวแลว
บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณใ หแ กบุคคลที่ชวยเหลือผูประสบธรณีพิบัติภัย “สึนามิ” รวมทั้งสิ้น ๑๗,๓๓๘ ราย
ดังรายพระนามและรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีรายพระนามและรายนาม
ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
กรณีชวยเหลือผูประสบธรณีพิบัติภัย “สึนามิ”

๑
๒
๓
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นายเนวิน ชิดชอบ
นายบรรณพจน ดามาพงศ
นายพินิจ จารุสมบัติ
นายโภคิน พลกุล
นายสมประสงค บุญยะชัย

๑ นายเชิดศักดิ์ ตันสกุล
๒ นายณรงค โชคชัยณรงค
๑
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สํานักนายกรัฐมนตรี
ปฐมดิเรกคุณาภรณ
๖ นายสุธรรม แสงประทุม
๗ นายสุวัจน ลิปตพัลลภ
๘ นายสุวิทย คุณกิตติ
๙ คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายปลิว ตรีวิศวเวทย
๔ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน
นายสุชาติ ตันติเมฆบุตร
๕ นายอินทิรา บูรณะ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน
๖ นางชัชระวี สมิทธิลีลา
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายเขมทัต จันทรัคคะ
๖ นายมนตรี สิมะกรัย
หมอมหลวงจันทรจุฑา จันทรทัต
๗ นายรัฐวงษ พสวงศ
นายประเสริฐ สะสมทรัพย
๘ นายวรวีร หวั่งหลี
นายปรีชา ถิรกิจพงศ
๙ นายวัฒนา ปูรานิธี
นายปติ ยิ้มประเสริฐ
๑๐ นายวิศิษฏ เลาหพูนรังษี
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นายสืบพงศ พูนศรัทธา
นายอดิศักดิ์ พงษศักดิ์
นายอนุชา สะสมทรัพย
นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล
นางสาวกนกพรรณ เหตระกูล
นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
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พลเรือเอก ประวิทย ปาลศรี
นายไกรวัฒน ศรีวุฒิวงศ
นายจรัญ วงษสวาหะ
นายเจนวิทย เทพละออง
นายชัชวาลย สมิทธิพงศ
นายชัยวุฒิ พวงสุวรรณ
นายชาญ มวงศรี
นายไชยรัตน ระฤก
นายดิลก มหาดํารงคกุล
นายทรงชัย ผาสุขกุล
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
นายเทอดพันธ จุลแสน
นายธงชัย ชั้นเสวิกุล
นายธงไชย แมคอินไตย
นายธนพล โคมเมือง
นายนิกร อองออน
นายบุรี ดีชัยยะ
นายปฐมพงศ แกวบันดิษฐ
นายปรีชา พิทยาขจร
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๑๗ นางสาวฐิตินันท วัธนเวคิน
๑๘ นางทัศนีย ชาญวีรกุล
๑๙ นางสาวพิมพผกา หวั่งหลี
๒๐ นางมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล
๒๑ นางวิรัช วงศรัตน
๒๒ นางสุจิตรา สิงหสัจจกุล
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๒๐ นายปติ นิ่มนวล
๒๑ นายพีระยุทธ ไทยลิ่มทอง
๒๒ นายไพโรจน นิลแยม
๒๓ นายมนตรี ทันนะสังข
๒๔ นายยุทธชัย พลคา
๒๕ นายวัลลภ รุงกิจวรเสถียร
๒๖ นายวิชัย รักษาวงษ
๒๗ นายวินัย พิมพศร
๒๘ นายวีรศักดิ์ ศศิวิมลพันธุ
๒๙ นายวีระพงษ ไวทยวงศสกุล
๓๐ นายศักดิ์สิทธิ์ ประทีป
๓๑ นายศิษ พฤกษะวัน
๓๒ นายสมเกียรติ แซหงอ
๓๓ นายสมเกียรติ หัตถโกศล
๓๔ นายสมพงษ ไกรพานนท
๓๕ นายสัจจา เจนธรรมนุกุล
๓๖ นายสัมพันธ กูประเสริฐ
๓๗ นายสัมพันธ จิโรจกุล
๓๘ นายสิทธิ ศิริจรรยากุล
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นายสุรภากร ศรีวุฒิวงศ
นายโสภณ เคี่ยมการ
นายหลักชัย กิตติพล
นายอภิชาติ จุฬางกูร
นายอิน ธํารงวิทวัสพงศ
นายอุดม อุดมดิลกกุล
นางจันทรสุดา นิลเจียรสกุล
นางจันทรา สุขนุช
นางสาวจันทิมา สมขันธ
นางดารานิตย ศรีเฟองฟุง
นางทิชา ออนโอก
นางทิพวัลย เลาหธนสาร
นางสาวธนาภรณ พันธุมสุต
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นางสาวธันยพร พันธเรืองวงศ
นางประไพ กฐินปา
นางประภาพรรณ พานิชภักดี
นางสาวพรรณพร เลิศอํานวยพร
นางลัดดา ฮวดตี๋
นางวรรษมณ ลิขิตสกุลชัย
นางสาววราภรณ เรืองวิทยาวุฒิ
นางวันเพ็ญ อัพตัน
นางสาวศุภลักษณ เวชกามา
นางอัจฉรา แรทอง
นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
นางอุทัยรักษ ศรีสกุลยาภรณ
นางอุษา บุญรังษี

กระทรวงกลาโหม
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายฑิตทิวา ไตรวิทยานุรักษ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช
๔ นายวิชญ บูรณพันธ
พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล
๕ นายวิชัย มาลีนนท
นายบรรเจิด ตั้งคารวคุณ
๖ นายอําพัน วิประกษิต
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
พลเรือเอก ขจรศักดิ์ ประดับวิทย
๕ พลเรือเอก ไพโรจน ธีรชัย
พลเรือเอก ชาติ นาวาวิจิต
๖ พลเรือเอก สุนทร สุกไสว
พลเรือเอก ทวีศักดิ์ แดงฉาย
๗ พลเรือเอก สุรินทร เริงอารมณ
พลเรือเอก ประจิต พิทยภัทร
๘ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข

