ชื่อตำแหน่งบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินกิ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หัวหน้าสถานสหวิทยาการและนานาชาติ
หัวหน้าสถานวิจัย สวว.
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)
ศาสตราจารย์วุฒิคณ
ุ (Distinguished Professor)
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)
ศาสตราจารย์วุฒิคณ
ุ (Distinguished Professor)
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor)
ศาสตราจารย์วุฒคิ ุณ (Distinguished Professor)
ผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ (Distinguished Scholar)
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อ – สกุล
รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา
รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล
รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง (รักษาการ)
ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี
ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
อ.ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
รศ.ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ
รศ.ดร.กองพล อารีรักษ์
ผศ.ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา
ผศ.ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา
ผศ.ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
ผศ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต
ผศ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน
รศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข
ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ
ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
ผศ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
ผศ.ดร.อัญญานี คำแก้ว (รักษาการ)
ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
รศ.ดร.สินีนาฏ ศิริ
ผศ.ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (รักษาการ)
รศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ (รักษาการ)
ผศ.ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี
อ.ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ
ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
Professor Dr.Yoshiyuki Kawazoe
Professor Dr.Karl Ludwig Giboni
Professor Dr.Chia-Chu Chen
Professor Dr.Hirofumi Tanaka
Professor Dr.Jianzhong Zhang
Professor Dr.Sanjay Mathur
Professor Dr.Georgi N. Vayssilov
Professor Dr.Hristiyan A. Aleksandrov
Professor Dr.Frank Roessner
Professor Dr.Genji Kurisu
Associate Professor Dr.Karin FÖttinger
นางกิติยาดา จาระตะคุ
ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง

ชื่อตำแหน่งบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ
รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
หัวหน้าสถานวิจัย สวทก.
ศาสตราจารย์วุฒิคณ
ุ (Distinguished Professor)
ผู้เชี่ยวชาญวุฒิคณ
ุ (Distinguished Scholar)
ศาสตราจารย์วุฒิคณ
ุ (Distinguished Professor)
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสงั คม
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
หัวหน้าสถานวิจัย สวทส.
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสงั คม
คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ (ผศ.ดร.อุทัย มีคำ กรณีหน.สาขาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้)
หัวหน้าสถานวิจัย สววศ.
หัวหน้าสถานพันธกิจสากลสัมพันธ์
หัวหน้าสถานนวัตกรรมวิศวศึกษา
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกวา
รศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร
รศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวัน
รศ.ดร.สุนันทา ทองทา (รักษาการ)
รศ.ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร
Professor Dr.Dietmar Haltrich
Dr.Eric Giraud
Professor Bruce R. Hamaker
น.ส.วรางค์ วีระนาคินทร์
รศ.ดร.อัญชลี วรรณรักษ์ (รักษาการ)
ผศ.ดร.นภาพร จันทร์ฉาย (รักษาการ)
อ.ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์
อ.ดร.บุษกร ยอดคำลือ
อ.ดร.บุญช่วย บุญมี (รักษาการ)
อ.ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์ (รักษาการ)
นางทิติยา ศรีอินทร์
รศ.ดร.พรศิริ จงกล
รศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ
อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์
ผศ.ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
ผศ.ดร.เทวรัตน์ ตรีอำนรรค
ผศ.ร.อ.ดร.สุทธิพงษ์ มีใย (รักษาการ)
ผศ.ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ
อ.ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด
อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท้
ผศ.ดร.จิรัชญา อายะวรรณา
รศ.ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์
รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
ผศ.ดร.อุษณีย์ กิตกำธร
รศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
ผศ.ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
ผศ.ดร.จงกล ศรีธร
ผศ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์
รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ (รักษาการ)
รศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์
อ.ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย
อ.ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์
นางชดช้อย รวยสูงเนิน
รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ

ชื่อตำแหน่งบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์
รองคณบดีฝ่ายคลินิก ประจำโรงพยาบาลชัยภูมิ *
รองคณบดีฝ่ายคลินิก ประจำโรงพยาบาลบุรีรัมย์ *
รองคณบดีฝ่ายคลินิก ประจำโรงพยาบาลสุรินทร์ *
หัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาจักษุวิทยา
หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชานิติเวชศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา
หัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยา
หัวหน้าสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
หัวหน้าสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
หัวหน้าสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์
หัวหน้าสถานวิจัย สวพ.
หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา
รองหัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานการแพทย์และเทคนิคบริการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานการพยาบาล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านหลักประกันสุขภาพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
ศาสตราจารย์วุฒคิ ณ
ุ (Distinguished Professor)
ศาสตราจารย์วุฒิคณ
ุ (Distinguished Professor)
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

ชื่อ – สกุล
อ.พญ.ปิยาอร นำไพศาล
อ.พญ.อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง
อ.พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิน่ (รักษาการ)
นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร (รักษาการ)
นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ (รักษาการ)
ผศ.พญ.นพร อึ้งอาภรณ์ (รักษาการ)
อ.พญ.นันท์นภัส ประดุจเดชา (รักษาการ)
ผศ.พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด (รักษาการ)
ผศ.นพ.ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม (รักษาการ)
ผศ.นพ.ดร.ชวบูลย์ เดชสุขมุ
อ.พญ.กิติรัตน์ ภัทรามรุต
ผศ.พญ.ปัทมา ทองดี (รักษาการ)
อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิขัยศิริกุล (รักษาการ)
อ.นพ.สุวิทยา เธียรประธาน (รักษาการ)
อ.นพ.ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ (รักษาการ)
ผศ.พญ.ปัทมา ทองดี
อ.พญ.นันท์นภัส ประดุจเดชา
อ.นพ.สุวิทยา เธียรประธาน (รักษาการ)
ผศ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว (รักษาการ)
รศ.พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์
อ.นพ.ดร.บัณฑิต อัศวฤทธิไกร
อ.นพ.ภาณุพงศ์ เพชรชู
อ.พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
อ.พญ.วิชุลดา เกียรติมงคล
ผศ.พญ.ปัทมา ทองดี
อ.นพ.การุญพงศ์ ภัทรามรุต
อ.ดร.จินตนา ตาปิน (รักษาการ)
อ.ทนตญ.จุฑามาศ เทพไชย (รักษาการ)
ผศ.พญ.นพร อึ้งอาภรณ์ (รักษาการ)
อ.นพ.สุวิทยา เธียรประธาน (รักษาการ)
นพ.อรรคเดช ศรีพิลา (รักษาการ)
อ.นพ.การุญพงค์ ภัทรามรุต (รักษาการ)
ศ.นพ.วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Professor Dr.Benno Von Bormann
นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์
ผศ.ดร.วันทนา ถิน่ กาญจน์
ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง (รักษาการ)
ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ (รักษาการ)
ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
อ.พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร (รักษาการ)
อ.ดร.กชกร เพียซ้าย (รักษาการ)
ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ (รักษาการ)

ชื่อตำแหน่งบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
หัวหน้าสถานวิจัย สวพย.
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
รองคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
หัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา
หัวหน้าสถานวิจัย สวทต.
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หัวหน้าสาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
หัวหน้าสถานวิจัย สวสธ.
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณบดีสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทลั
รองคณบดีสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดจิ ิทัล
หัวหน้าสถานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารองค์การ
หัวหน้าสถานพัฒนาอัจฉริยภาพนักศึกษา
หัวหน้าสถานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หัวหน้าสถานวิจัย สวศด.
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองผู้อำนวยการ (สายงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน)
รองผู้อำนวยการ (สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน
ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
รองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าสำนักงาน

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.เบญจพร สุขประเสริฐ (รักษาการ)
ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง
นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
ศ.ทนต.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล (รักษาการ)
อ.ทพญ.ทวิพร หอสุวรรณศักดิ์ (รักษาการ)
อ.ทพ.ณัฐพล ถินสถิตย์ (รักษาการ)
อ.ทพญ.ดร.เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์ (รักษาการ)
อ.ทพญ.นยนี ยศพล
อ.ทพญดร.ปวรวรรณ ฤทธิพากร (รักษาการ)
ผศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ (รักษาการ)
อ.ทพ.ณัฐพล ถินสถิตย์ (รักษาการ)
ผศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ (รักษาการ)
นางจารุณี ผลมาตย์
ผศ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผศ.ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
ผศ.ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
ผศ.ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ (รักษาการ)
ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
นางกาญจนา พรหมสอน
ผศ.ดร.ธรา อั่งสกุล (รักษาการ)
ผศ.ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล (รักษาการ)
รศ.ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล (รักษาการ)
ผศ.ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (รักษาการ)
อ.ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร (รักษาการ)
รศ.ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง (รักษาการ)
ผศ.น.สพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์
ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร
นางศรีสุดา แก้วคุ้มภัย
ผศ.ดร.วิภาวี อุสาหะ
อ.ดร.ณัฎฐญา เผือกผ่อง
ผศ.ดร.โศรฎา แข็งการ
รศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
ผศ.ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นายพิรุณ กล้าหาญ
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ผศ.ดร.รัฐพล ภูบ่ บุ ผาพันธ์ (รักษาการ)
นายเดชฐิพงศ์ เลิศไกร
อ.ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล
อ.ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์
นายถุงเงิน ดาวเที่ยง
ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข
ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์
รศ.ดร.ระพี อูทเคอ
รศ.ทนพ.ดร.กระจ่าง ตลับนิล
นางณิชชาภัทร สิทธิคุณ (รักษาการ)

ชื่อตำแหน่งบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ
ผู้อำนวยการเทคโนธานี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม
ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ
หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ
หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่
หัวหน้าส่วนพัสดุ
หัวหน้าส่วนแผนงาน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์
หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ
หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์
หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผูป้ ระกอบการสำหรับนักศึกษา
ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ดูแลฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัยด้วย)
รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ดูแลฝ่ายวิสาหกิจ)
ผู้จดั การสุรสัมมนาคาร
หัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา
หัวหน้าหน่วยศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ สถานค้นคว้าการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ฝ่ายวิชาการ

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล
อ.ดร.ฉัตรชัย พิศพล
ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี
รศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี

หัวหน้าหน่วยประสานงาน มทส กทม

(ยังไม่มีคำสัง่ แต่งตัง้ )

data-admin.doc By W.Sukanya Tue Octber 18, 2022

ผศ.คธา วาทกิจ (รักษาการ)

นางประวีณา หอมตา
น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรณบุรี
น.ส.ณัฐภา อินทร์อมิ่
นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ
นายภาณุ เอกพงศ์เมธี
นายอรรถพร อุน่ โสมย์
นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์
นายธัญเทพ พรหมสอน
นางมนัสวี บรรลือทรัพย์
นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ (รักษาการ)
นางหทัยรัตน์ ราชนาวี
ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
อ.ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์
นางนงเยาว์ สุคำภา
นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช (รักษาการ)
อ.ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ (รักษาการ)
ผศ.ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ (รักษาการ)
อ.ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย (รักษาการ)
ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล (รักษาการ)

ผศ.ดร.สารัมย์ บุญมี (รักษาการ)
อ.ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ (รักษาการ)
อ.ดร.บุษกร ยอดคำลือ (รักษาการ)

13:47

การจ้างที่ปรึกษาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนกลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
การจ้างที่ปรึกษาด้านการติดตามและพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารการเงินการคลัง

รศ.พญ.นันทนา ศิรทิ รัพย์
นางวารี เชื้อปรุง

1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

1807/2565
1808/2565

ทีป่ รึกษาโครงการการผลิตกัญชาเพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์

ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก
นางสุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล
นายณัฐชรัตน์ กฤตธน

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

572/2563

ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก
ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์
นายสุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล
นายณัฐชรัตน์ กฤตธน

ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

708/2563

Mr.Lars Andersson

3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 1 ธันวาคม 2565

249/2563

ที่ปรึกษาโครงการการผลิตกัญชาเพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์ (การสกัดสารจากพืชเสพติด)
(หน้าทีท่ ปี่ ฏิบัติไม่เหมือนกันกับ 572/2563)

ผูเ้ ชีย่ วชาญ โครงการจัดตัง้ สถานพัฒนาความเป็นผูป้ ระกอบการสำหรับนักศึกษา

* รองคณบดีฝ่ายคลินกิ ประจำโรงพยาบาล 1.ชัยภูมิ
2.บุรีรัมย์

นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น
คำสั่งแต่งตั้ง 1902/2564 ลว.7ตค.64
นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร คำสัง่ แต่งตัง้ 1362/2563 ลว.27สิงหาคม2563 ตั้งแต่ 12กุมภาพันธ์2563 เป็นต้นไป

3.สุรินทร์

นพ.ชุมนุม วิทยานันท์

คำสั่งแต่งตั้ง 1902/2564 ลว.7ตค.64

คำสั่ง 2026/2564 เรื่อง แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารงานในศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี) ลว. 14 ต.ค. 64
1.คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ
2.ผศ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
คำสั่ง 195/2561 แต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ลว.23มกราคม2561 (มีผลตัง้ แต่ 24พฤศจิกายน2560) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(กำหนด 5 ปี) เพือ่ ร่วมมือด้านการศึกษา
การเรียนการสอนภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน จำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ (ข้อมูลจากคุณปาริชาต สบค.)
1.พระพรหมมังคลาจารย์
ประธานสถาบันขงจือ่ เส้นทางสายไหมทางทะเล
2.นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล
กรรมการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล
3.นางอรุณี จักษ์ตรีมงคล
กรรมการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

