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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 

ประจําปี  ๒๕๕๘ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์
ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  รวมทั้งสิ้น  ๕,๑๘๔  ราย   
ดังรายนามท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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กระทรวงมหาดไทย 
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ 

 ๑ นายอดุลย์  แก้วโบราณ  ๒ นางสาวสมศรี  ดิษฐสอน 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 
 ๑ นางผาด  ธัญญวรรณ์  ๒ นางสมศรี  หลวงคลัง 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 
 ๑ นายวิภาคย์  สุบรรพวงศ์ 
 ๒ นายอดิเรก  บุญจันทร์ 
 ๓ นายอาทิตย์  ล้อมปกรณ์ 

 ๔ นายอุทาน  กรุณา 
 ๕ นางสาวชุติมา  กิจประยูร 
 ๖ นางสาวพรรณทิพา  สินไชย 

 ๗ นางมาลี  พรหมวิเชียร 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ 
 ๑ นายเกษม  ขัติรัตน์ 
 ๒ นายธัชกร  แต้ศิริเวช 
 ๓ นายบุญเติม  ทองดอนเหมือน 
 ๔ นายประสบสุข  ขัติรัตน์ 
 ๕ นายศุภกฤต  กาญจนาเกศยูร 

 ๖ นายสุชาติ  จงเจริญ 
 ๗ นายสุมนิศร์  ทีฆธนานนท์ 
 ๘ นางสาวเจิมขวัญ  ศิริพงศ์สิน 
 ๙ นางม่ิงขวัญ  สว่าง 
 ๑๐ นางวัลภา  ขตัิรัตน์ 

 ๑๑ นางสมใจ  สมบูรณ์ 

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ 
 ๑ นายกมล  ป้ันจาด 
 ๒ นายโกมิน  ป่ินแสง 
 ๓ นายจินต์  ยอดนาม 
 ๔ นายชนุดม  รักเพชรมณี 
 ๕ นายดานัย  พันธ์ดวง 
 ๖ นายดาวลอย  บุญเรือง 
 ๗ นายดํารงค์  แจ้งแดง 
 ๘ นายนิพล  ย้ิมพลาย 
 ๙ นายประสงค์  ขุนพรหม 
 ๑๐ นายป่ัน  อ้นฟู 

 ๑๑ นายปุณวัชร  กรองทอง 
 ๑๒ นายพนม  รางดี 
 ๑๓ นายไพโรจน์  บุษบงษ์ 
 ๑๔ นายระเบียบ  คําปอ 
 ๑๕ นายเรวัตร  มากพันธ์ 
 ๑๖ นายละ  สีเล็ก 
 ๑๗ นายวิจิตร  สุวรรณชัยรบ 
 ๑๘ นายวิชัย  คําเมือง 
 ๑๙ นายศรีจันทร์  โรงคํา 
 ๒๐ นายสมควร  พิมพ์สวัสดิ์ 
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 ๒๑ นายสมพงษ์  พิมพา 
 ๒๒ นายสมศักดิ์  เอกปัชชา 
 ๒๓ นายสละ  ธรรมชาติ 
 ๒๔ นายสัมพันธ์  จักรกรด 
 ๒๕ นายสามารถ  มีสิน 

 ๒๖ นายสุคนธ์  เรืองกูล 
 ๒๗ นายสุเมธ  หาญมนตรี 
 ๒๘ นางสาวกมลรส  พรมการ 
 ๒๙ นางเกษร  เดชศิริอุดม 
 ๓๐ นางบุญเรือน  สุขพงษ์ 

 ๓๑ นางประนอม  ยังเจริญ 

กระทรวงยุติธรรม 
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ 

 ๑ นายทวี  ศรีฮุย 
 ๒ นายธีรศักดิ์  สุรินทร์คํา 
 ๓ นายพงศกร  จีนเสาร์ 
 ๔ นายภิรมย์  ชัยประยูรหัทธยา 
 ๕ นายวรศักดิ์  ศรีวิฑูรย์ศักดิ์ 

 ๖ นายสมศักดิ์  วิศิษฏ์ธรรมศรี 
 ๗ นางคุณากร  กิตติพล 
 ๘ นางวิภาชอร  บุญรุ่งสกุลแก้ว 
 ๙ นางสมศรี  ประดิษฐเจริญ 
 ๑๐ นางอทุัย  อุทัยพัฒน์ 

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ 
 ๑ นายกําแหง  จุลจํานงค์ 
 ๒ นายกิตติพันธุ์  กฤษฎาภิวัฒน์ 
 ๓ นายคําปวน  ปุกคํา 
 ๔ นายคูณ  สมสมัย 
 ๕ นายจักรพงศ์  โสนะแสง 
 ๖ นายจํานง  สุริยตัน 
 ๗ สิบเอก  จํารูญ  ติ๊บลําเอี้ยง 
 ๘ นายจิรันธนิน  ตั้งตรีวีระกุล 
 ๙ นายชิน  น้อยโสภา 
 ๑๐ สิบเอก  เชิดเกียรติ  โกสินทร์ 
 ๑๑ นายณรงค์  ขึ้นภูเขียว 
 ๑๒ นายณรงค์  จารุปราโมทย์ 
 ๑๓ นายตาด  กรุดภู่ 
 ๑๔ นายทรงศรี  กัลสุมาโส 
 ๑๕ นายธวัช  สุทธิวโรตมะกุล 
 ๑๖ นายธัณชยุตม์  พชรนรเสฏฐ์ 
 ๑๗ นายธีระศักดิ์  ขนานใต้ 

 ๑๘ นายนันทะ  คลื่นแก้ว 
 ๑๙ นายนิคม  พลพวก 
 ๒๐ นายนิพนธ์  คําแถม 
 ๒๑ นายเนาวรัตน์  นาคผ่อง 
 ๒๒ นายบํารุง  จันทร์บรรจง 
 ๒๓ นายบุญธรรม  ปองดอง 
 ๒๔ นายบุญส่ง  ขัติยวงษา 
 ๒๕ นายประกอบศักดิ์  ประดิษฐเจริญ 
 ๒๖ นายประจักษณ์  อักษรสวัสดิ์ 
 ๒๗ นายประสาท  จัตุชัย 
 ๒๘ พลเรือเอก  ปรีชา  เตชรัตน์ 
 ๒๙ นายพิทยากูร  เชี่ยวเชิงสันติ 
 ๓๐ นายพิศิษฐ์  เช้าเจริญ 
 ๓๑ นายรุสดี  ยูโซ๊ะ 
 ๓๒ นายลิขิต  ฉัตรจันทร์ 
 ๓๓ นายวิเชียร  บูชาวัง 
 ๓๔ นายวิทยา  บุญถือ 




