
ทําเนียบผู้บริหาร  กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

รายช่ือผูอ้าํนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 
 

ชื่อ-นามสกุล สถานพีัฒนาท่ีดิน โทรศัพท ์ มือถือ อีเมล ์
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

นายวัชระ  สิงห์โตทอง ปทุมธานี 0-2577-5430 098-8155992 ptm01@ldd.go.th 

นายไลซันต์  ต้ังภูมิ นครนายก 037-391298 085-4244589 nyk01@ldd.go.th 

นายประวัติ  นกอ่ิม ลพบุรี 036-658354-6 081-5961333 lri01@ldd.go.th 
นางอุษา   อุตสาหกุล นครปฐม 034-355186 081-6641086 

081-8396977 
npt01@ldd.go.th 

นายศักดา  จันทร์แก้ว สระบุรี 036-733126 092-2798020 sri01@ldd.go.th 

นายวันชัย  วงษา สุพรรณบุร ี 035-454081 081-9899475 spb01@ldd.go.th 

นายสมศักด์ิ อ่ิมสําราญ อ่างทอง 035-615745-6 081-8535748 atg01@ldd.go.th 

นายวิชัย  ทองขาว ชัยนาท 056-466184 080-1655005 cnt01@ldd.go.th 

นายพินิจ  งาเนียม นนทบุรี 02-595-0626 081-2550332 nbt01@ldd.go.th 

นายเทวินทร์  รวมสุขนิรันดร สมุทรปราการ 02-1744002-3 087-1834499 smp01@ldd.go.th 
นายวัลลพ  พงษ์ราศรี สิงห์บุรี 036-524580 087-6187887 

092-2797935 
sbr01@ldd.go.th 

นายพิษณุ  ทรพัย์สุทธิ พระนครศรีอยุธยา 035-345882 081-7706553 aya01@ldd.go.th 

นายศักด์ิดา  ศรีขาว กรุงเทพมหานคร 02-5791268 086-8205026 bkk01@ldd.go.th 
     

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
นายวิรุธ  คงเมือง ชลบุรี 038-389106 085-2826886 cbi01@ldd.go.th 

นายพิศุทธ์ิ มิกาศ สระแก้ว 037-241197 081-7382627 sko01@ldd.go.th 

นายโชตินันท์  เที่ยงสายสกุล ฉะเชิงเทรา 038-531200 081-8656553 cco01@ldd.go.th 

นายทนงกนะกาศัย ระยอง 038-636364 081-8062214 ryg01@ldd.go.th 

นายปรีชา โหนแหยม จันทบุรี 039-454106 089-8343972 cti01@ldd.go.th 

นายเจษฎา  สาระ ตราด 039-537218 081-9956373 trt01@ldd.go.th 

นายอธิวัฒน์  สิทธิภิญญาพัฒน์ ปราจีนบุรี 037-454106 080-4919491 pri01@ldd.go.th 



ทําเนียบผู้บริหาร  กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ชื่อ-นามสกุล สถานพีัฒนาท่ีดิน โทรศัพท ์ มือถือ อีเมล ์
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

นายสุวัฒน์  ธาตุทะนะ นครราชสีมา 044-371659 092-2798036 nma01@ldd.go.th 

นายสรรเสริญ เจริญศิร ิ บุรีรัมย์ 044-614899 092-2798014 brm01@ldd.go.th 

นายสิทธิชัย โคตรมา ชัยภูมิ 044-124114 081-9663509 cpm01@ldd.go.th 
นายวิญญู เสมยีนรัมย์ สุรินทร ์ 044-519692 

044-518935 
081-8786105 srn01@ldd.go.th 

     
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

นายบุญถม  กุมพล อุบลราชธานี 045-202095-6 081-2612625 ubn01@ldd.go.th 

นายชัยฤกษ์  อุทาประเสริฐ นครพนม 042-503586-8 081-9654080 npn01@ldd.go.th 

นายอรรถวุฒิ  กรุงแสนเมือง ร้อยเอ็ด 043-532532 081-3800860 ret01@ldd.go.th 
นางทองอ่อน  นเรกุล ยโสธร 045-773128-9 089-8461741 

098-2523429 
yst01@ldd.go.th 

นายกิตติ  ไชยนิมิต ศรีสะเกษ 045-611866 
045-616414 

081-7379928 ssk01@ldd.go.th 

นายบุญส่ง  ช่ืนตา มุกดาหาร 042-643772-3 081-9749395 mdh01@ldd.go.th 

นายคมกริช จนิดามณี อํานาจเจริญ 045-452887 081-9765488 anc01@ldd.go.th 
     

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
นางนงนุช  ศรีพุ่ม ขอนแก่น 043-245595 

043-246759 
081-8737486 kkn01@ldd.go.th 

นายสุทธิดล  วงษ์จันฬา อุดรธานี 042-295063 081-5453676 
092-2798013 

udn01@ldd.go.th 

นายชูเกียรติ  คําโสภา มหาสารคาม 043-971338 081-7087828 mkm01@ldd.go.th 

นางสาวนุชจรี  กองพลพรหม หนองคาย 042-012535 092-2798010 nki01@ldd.go.th 
นายวิรัตน์  แสงแก้ว กาฬสินธ์ุ 043-601054 089-8403262 

092-2798011 
ksn01@ldd.go.th 

นายสุริยะ ยืนยง สกลนคร 042-747121 081-7606182 snk01@ldd.go.th 

นายอดุลย์  ศรสีุพรรณ หนองบัวลําภู 042-311727 093-2523427 nbl01@ldd.go.th 
นายเกรียงไกร  ไชยโพธ์ิ บึงกาฬ 042-490828 081-7189003 

092-2797960 
bkn01@ldd.go.th 
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นายธีร์รรัฐ  ไชยเทพ เชียงใหม่ 053-121171 081-7649625 cmi01@ldd.go.th 
นายสงวน พรมชาวนา แม่ฮ่องสอน 053-611853 089-9326805 msn01@ldd.go.th 

นายเพียง พรมสงฆ์ ลําพูน 053-511477 089-7065561 lpn01@ldd.go.th 

นายพิทโยธร  ไวทยาวัฒน์ ลําปาง 054-269569 081-8862491 lpg01@ldd.go.th 
     

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 
นายเอนก ดีพรมกุล น่าน 054-752215 092-2798070 nan01@ldd.go.th 
นายศรีศักด์ิ  ธานี เชียงราย 053-776577 081-8406879 

092-2797952 
cri01@ldd.go.th 

นายนครินทร์  ชมภู แพร่ 054-597294 081-8854909 pre01@ldd.go.th 

นายวิชิต  ขันธ์แก้ว พะเยา 054-410567 081-9930039 pyo01@ldd.go.th 
     

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
นายสมบูรณ์  ธิจันทร์ พิษณุโลก 054-865134  

054-865135 
081-9614109 plk01@ldd.go.th 

นายสนอง   คาํสองสี เพชรบูรณ์ 056-736092-4 081-9739688 pbn01@ldd.go.th 
นายพัฒนา  อภิญดา อุตรดิตถ์ 055-428295  

055-428036 
081-9607541 utt01@ldd.go.th 

นายนิยม  เย่ียมอ่อน เลย 086-4513783 081-9740540 lei01@ldd.go.th 

นายวิญญู  เจก็ช่ืน พิจิตร 056-990034 081-9636768 pct01@ldd.go.th 
     

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 
นายฐกร  กลิ่นจําปา นครสวรรค ์ 056-247213 089-2683993 nsn01@ldd.go.th 

นายวิโรจน์  บรรเจิดฤทธ์ิ ตาก 055-512299 089-8839767 tak01@ldd.go.th 

นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ กําแพงเพชร 055-705734 089-9070333 kpt01@ldd.go.th 

นายตระกูล  นามโลมา อุทัยธานี 056-982624 081-9727984 uti01@ldd.go.th 

นายสุชาติ  เหรียญทอง สุโขทัย 055-614046 089-8862002 sti01@ldd.go.th 
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นายพันมหา  ทองบ่อ ราชบุรี 032-373718 089-8018990 
086-1634043 

rbr01@ldd.go.th 

นายสากล  ณ ฤทธ์ิ กาญจนบุร ี 034-564277 081-7804603 kri01@ldd.go.th 

นายอนุชิต พรแดง เพชรบุรี 032-448376-8 081-3658037 pbi01@ldd.go.th 

นายวิโรจน์  ชูช่วย สมุทรสาคร 034-119977 - skn01@ldd.go.th 

นายประสิทธ์ิ  สงนุ้ย สมุทรสงคราม 034-713882-3 098-5525196 skm01@ldd.go.th 

นายอัมพร  พวงพวา ประจวบคีรีขันธ์ 032-602580 081-5381110 pkn01@ldd.go.th 
     

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
นายสะอาด  บุตรเล็ก สุราษฎร์ธานี 077-274120 081-8589608 sni01@ldd.go.th 
นายสามารถ  สร้อยทอง ระนอง 077-840189 081-7484725 rng01@ldd.go.th 

นายวิเชียร  พรหมทอง พังงา 076-461532 081-8928784 pna01@ldd.go.th 
นายนิพล เข็มขาว นครศรีธรรมราช 075-378609 081-9700715 nrt01@ldd.go.th 

นายจําเริญ นาคคง ชุมพร 077-653087 081-7871753 
092-2616364 

cpn01@ldd.go.th 

นายประสิทธ์ิ  แสงภักดี กระบ่ี 075-618150 087-2733397 kbi01@ldd.go.th 

นายพิสิษฐ์  บํารุงพงษ์ ภูเก็ต 076-617245 089-2933860 pkt01@ldd.go.th 
     

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 
นางศิริวรรณ  เกษตรสุนทร สงขลา 074-477461 092-2798059 ska01@ldd.go.th 

นายมงคล ทองจิบ สตูล 074-752079 092-2798060 stn01@ldd.go.th 

นายนรา  สุขไชย ยะลา 073-297025 086-2854995 yla01@ldd.go.th 
นายณรงค์   ทองเหล่ พัทลุง 074-681205 081-9908830 

092-2797903 
plg01@ldd.go.th 

นายมงคล  นิตยบูรณ์ นราธิวาส 073-538207 089-8762209 nwt01@ldd.go.th 

นายวีระพจน์  เรืองมี ปัตตานี 073-340272 089-8767372 ptn01@ldd.go.th 

นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ตรัง 075-501059 081-8986404 trg01@ldd.go.th 
 


