EmailAddress บุคลากรมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
No
ชื่อ - นามสกุล
EmailAddress
1 Mr.David Edward Schmdt
thawush.tha@neu.ac.th
2 Mr.Joe Steven Capehart
joe.capehart@neu.ac.th
3 Mr.Lindsay Stuart
lindsay@neu.ac.th
4 Mr.Pantos George
thawush.tha@neu.ac.th
5 ดร.โกศล ศรีสังข
koson.sri@neu.ac.th
6 ดร.จรัส ลีกา
jarasleeka@neu.ac.th
7 ดร.ทองแพ ไชยตนเทือก
Thongpae.cha@neu.ac.th
8 ดร.นงลักษณ ยามสุข
DBA2516@gmail.com
9 ดร.พงษศักดิ์ ผกามาศ
phongsak.pha@neu.ac.th
10 ดร.มนูญ ศิวารมย
manoon.siw@neu.ac.th
11 ดร.รุงนภา กิตติลาภ
Rungnapa.Kit@neu.ac.th
12 ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี
vimonporn.suw@neu.ac.th
13 ดร.ศักดิ์ชัย ศรีจันทรดํา
sakchai.sri@neu.ac.th
14 ดร.สุมิตรา ไอยรา
sumitra.iya@neu.ac.th
15 ผศ.ดร.กนกอร บุญมี
kanok-on.boo@neu.ac.th
16 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ดียา
kittisak.dee@neu.ac.th
17 ผศ.ดร.จริยา ปนทวังกูร
jariya.pun@neu.ac.th
18 ผศ.ดร.สุรเดช ไสยกิจ
suradet.sai@neu.ac.th
19 ผศ.ดร.อุมาวรรณ วาทกิจ
umarwan.wat@neu.ac.th
20 ผศ.ธีรยุทธ คุณะโคตร
teerayuth.kun@neu.ac.th
21 ผศ.ศิวา แกวปลั่ง
siwa.kae@neu.ac.th
22 พล.ต.ศ.วินัย คําทวี
winai.kam@neu.ac.th
23 รศ.ดร.จําลอง ลิ้มตระกูล
jumlong.lim@neu.ac.th
24 รศ.ดร.ยาใจ พงษบริบูรณ
yachai.pho@neu.ac.th
25 รศ.ดร.ศิวะศิษย ช่ําชอง
siwasit.cham@neu.ac.th
26 รศ.วิไลวัจส กฤษณะภูติ
wilaiwatt.gri@neu.ac.th
27 รศ.สุคนธ อาจฤทธิ์
sukon.art@neu.ac.th
28 อาจารยกชพร ทาวกลาง
kotchaporn.tao@neu.ac.th
29 อาจารยกนกวรรณ พรมกัน
kanokwan.pro@neu.ac.th
30 อาจารยกฤษณะ มูลมี
kritsana.moo@neu.ac.th
31 อาจารยกัลยา ใหมโพธิ์กลาง
kanlaya.mai@neu.ac.th
32 อาจารยกิตติพงษ ตั้งใจ
kittipong.tun@neu.ac.th
33 อาจารยเกรียงไกร นาบุดดา
kriengkrai.na@neu.ac.th
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34 อาจารยโกวิทย แสนพงษ
kowit.san@neu.ac.th
35 อาจารยขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์
khachonsak.sae@neu.ac.th
36 อาจารยขนิษฐา ทองเชื้อ
kanitha.tho@neu.ac.th
37 อาจารยคุณาธิป รวิวรรณ
kunatip.rav@neu.ac.th
38 อาจารยจตุรงค จิตติยพล
jaturongc@neu.ac.th
39 อาจารยจันทรัช เมืองผุย
jantharat.mua@neu.ac.th
40 อาจารยจินตนา ไกรอนุพงษ
jintana.kra@neu.ac.th
41 อาจารยจิรวัฒน วรุณโรจน
jirawat.war@neu.ac.th
42 อาจารยจุฑามาศ บํารุงราษฎร
jutamas.bum@neu.ac.th
43 อาจารยเจริญ เบาทอง
Chareon.bao@neu.ac.th
44 อาจารยเฉลิมเชษฐ ภูมี
chalermchet.pho@neu.ac.th
45 อาจารยเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต
Chalermsak.nam@neu.ac.th
46 อาจารยชนพัฒน ชวยครุฑ
chonaphat.chu@neu.ac.th
47 อาจารยชัยชาญ ยุวนะศิริ
chaichan.yu@neu.ac.th
48 อาจารยชูพงษ พันธแดง
chupong.pun@neu.ac.th
49 อาจารยเชาวรัตน ช่ําชอง
chaowarat.chu@neu.ac.th
50 อาจารยโชคชัย โพธิ์ศรี
chokchai.pro@neu.ac.th
51 อาจารยไชยกาญจน เทพกิจอารีกุล
chaikarn.the@neu.ac.th
52 อาจารยฌัชฌานันท นิติวัฒนะ
chatchanum.nit@neu.ac.th
53 อาจารยฐปนรรภ พนมศิลป
tapanat.pha@neu.ac.th
54 อาจารยฐิตารีย ดุรงคดํารงชัย
thitaree.dur@neu.ac.th
55 อาจารยฐิตินันท ปองนาม
thitinun.pon@neu.ac.th
56 อาจารยฐิติมา ศรีทอง
thitima.sri@neu.ac.th
57 อาจารยณภัทร อินทนนท
naphatara.int@neu.ac.th
58 อาจารยณัชชาภัทร เวียงแสง
natchaphat.wie@neu.ac.th
59 อาจารยณัฎฐ อุตรวิเชียร
Nat.utt@neu.ac.th
60 อาจารยณัฐดนัย สุขหนา
nuthdanai.suk@neu.ac.th
61 อาจารยดากาญนดา อรัญมาลา
dakanda.Aru@neu.ac.th
62 อาจารยดารณี นอยสุวรรณ
daranee.ket@neu.ac.th
63 อาจารยทตมัล แสงสวาง
todtamon_ts@hotmail.com
64 อาจารยทองปาน ปริวัตร
pariwat@neu.ac.th
65 อาจารยทิพยวัลย อภิวัฒนนันท
tippawan.api@neu.ac.th
66 อาจารยธนกร ศิรมงคลกานต
thanakorn.sir@neu.ac.th
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67 อาจารยธนพรรณ ทองโพธิ์ใหญ
Tanapun.Tho@neu.ac.th
68 อาจารยธวัช ทะเพชร
thawush.tha@neu.ac.th
69 อาจารยธวัชชัย สุพรรณ
tawatchai.sup@neu.ac.th
70 อาจารยธัชชัย นาควงษ
tatchai.nar@neu.ac.th
71 อาจารยธีรณิศ มุกดาหาร
theeranis.muk@neu.ac.th
72 อาจารยธีรภัทร โคตรบรรเทา
teerapat.kho@neu.ac.th
73 อาจารยธีระพงษ ตาไล
teerapong.tal@neu.ac.th
74 อาจารยธีระศักดิ์ อรุโณศรีสกุล
ateerasak@yahoo.com
75 อาจารยนงนุช ไชยผาสุข
nuchs_19.cha@neu.ac.th
76 อาจารยนภัสวรรณ ดาทุมมา
napassawan.dat@neu.ac.th
77 อาจารยนภารัตน พุฒนาค
napharat.put@neu.ac.th
78 อาจารยนฤมล อริยพิมพ
naruemol.ari@neu.ac.th
79 อาจารยนิชนันทรดา สุวรรณวัฒนะ
nichanounrada.suw@neu.ac.th
80 อาจารยนิตยา ไหวดี
nitaya.wai@neu.ac.th
81 อาจารยนิติคม อริยพิมพ
Nitikom.ari@neu.ac.th
82 อาจารยนิยดา เปยมพืชนะ
Niyada.Pia@neu.ac.th
83 อาจารยนีรนาท ศรีเจริญ
neeranart.see@neu.ac.th
84 อาจารยนุชธิดา โยลัย
nuchtida.yol@neu.ac.th
85 อาจารยเนติ ศรีหานู
neti.sri@neu.ac.th
86 อาจารยบรรจบ ช่ําชอง
banjob.cha@neu.ac.th
87 อาจารยบันเฉย ศรีแกว
buncher.sri@neu.ac.th
88 อาจารยบุญถม นาเลาห
boonthome.tha@neu.ac.th
89 อาจารยเบญจพร สัธนรักษาเวศ
benjaporn.sat@neu.ac.th
90 อาจารยประกรณชัย พลรัตนศักดิ์
prakornchai.pho@neu.ac.th
91 อาจารยประกายรัตน ใจเที่ยง
prakairat.cha@neu.ac.th
92 อาจารยปรัชญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
Puchaya.pcy@neu.ac.th
93 อาจารยปริญญา วิเชียรโรจน
parinya.wec@neu.ac.th
94 อาจารยปณชิกา ลับเหลี่ยม
punchika.lub@neu.ac.th
95 อาจารยปยธิดา ศรีพล
piyathida.sri@neu.ac.th
96 อาจารยปยะณัฐ ถุนพุทธดม
Nat4706@neu.ac.th
97 อาจารยพงศกร ชิดชอบ
phongsagorn.chi@neu.ac.th
98 อาจารยพงษพันธ แทนเกษม
phongphanta@neu.ac.th
99 อาจารยพงษพันธ พรมพิพักต
phongphan.pro@neu.ac.th
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อาจารยพงษศักดิ์ ดรพินิจ
pongsuk.dor@neu.ac.th
อาจารยพรสวรรค ชัยมีแรง
pornsawan.chai@neu.ac.th
อาจารยพราวภวินท พักตรธนาปกรณ
proud.pak@neu.ac.th
อาจารยพฤกษา เครือแสง
phrueksa.kru@neu.ac.th
อาจารยพลวัชร จันทรมงคล
phollawat.cha@neu.ac.th
อาจารยพันธวุธ จันทรมงคล
phantawut.cha@neu.ac.th
อาจารยพัลลภ พรมสาเพ็ชร
panlop.pro@neu.ac.th
อาจารยพิเชฐ มีสัจจ
pichet.mee@neu.ac.th
อาจารยพิพัฒน ดุรงคดํารงชัย
pipat.dur@neu.ac.th
อาจารยพิสิษฐ เมษะเจริญวงศ
pisit.m@neu.ac.th
อาจารยเพชรรัตน ลือสันเทียะ
petfar@neu.ac.th
อาจารยไพจิตต นิจพาณิชย
phaichitt.nit@neu.ac.th
อาจารยไพฑูรย นาแซง
paitoonn@neu.ac.th
อาจารยไพฑูรย บุตรวงษ
paitoon.but@neu.ac.th
อาจารยไพทูลย ภูโยฮาต
paitoon.poo@neu.ac.th
อาจารยไพรินทร วงคศรีเทพ
phairin.von@neu.ac.th
อาจารยไพโรจน บริบูรณ
pairote.bor@neu.ac.th
อาจารยภัทรภร กินิพันธ
patharaphorn.kin@neu.ac.th
อาจารยภาณุวัฒน สนธิวังตึก
phanuwat.son@neu.ac.th
อาจารยภูดิศ พรหมมาศ
poohdit@neu.ac.th
อาจารยภูเบศ ภูประสิทธิ์
phoobet.pho@neu.ac.th
อาจารยภูษณดา สมบัติสกุลกิจ
Phusanada.Som@neu.ac.th
อาจารยมณีจันทร ยืนคง
maneechan.yue@neu.ac.th
อาจารยมนตรี ภูมิรัตนประพิณ
montree.pho@neu.ac.th
อาจารยมนัสภสรา ศรีหาพันธรูป
natsara.sri@neu.ac.th
อาจารยมัธนา แข็งแรง
mattana.kha@neu.ac.th
อาจารยมาลีรัตน สาผิว
maleepaint@neu.ac.th
อาจารยยุวภา เกตุแกว
yuwapha.ket@neu.ac.th
อาจารยเยาวลักษณ ชมนาวัง
yaowalak.cho@neu.ac.th
อาจารยรังสรรค ลุนบง
rangsan.lun@neu.ac.th
อาจารยรัชดา ภักดียิ่ง
ratchy@neu.ac.th
อาจารยรัชดา ศรีสุระพล
khunpoom007@hotmail.com
อาจารยรัชนิวรรณ อนุตระกูลชัย
ratchaniwan.anu@neu.ac.th
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อาจารยรัชนี สุขประเสริฐ
rachanee.suk@neu.ac.th
อาจารยรุงรัตน ธรรมทอง
rungrat44@hotmail.com
อาจารยลักขณา อินทรบึง
luckkhana.inb@neu.ac.th
อาจารยลักขโณ ยอดแคลว
lugkhano.yod@neu.ac.th
อาจารยลาวัลย สกุลพานิช
lawan.sag@neu.ac.th
อาจารยลินจิต กลิ่นพงษา
linajit.kli@neu.ac.th
อาจารยวรเชษฐ ธรรมวงศ
Worachet.Tum@neu.ac.th
อาจารยวรรณวรางค ศุทธชัย
wanvarang.sud@neu.ac.th
อาจารยวรวิช โกวิทยากร
vorawit.kow@neu.ac.th
อาจารยวรวิทย โพธิ์จันทร
Worawit.pho@neu.ac.th
อาจารยวรวุฒิ สุวรรณเรือง
woravut.suw@neu.ac.th
อาจารยวรัทยา แสนสนิท
Warattaya.sae@neu.ac.th
อาจารยวรินทร ไทยรักษ
varin.tha@neu.ac.th
อาจารยวันวิสาข วรรณพิพัฒน
wanwisa.wan@neu.ac.th
อาจารยวัลยจรรยา วิระกุล
wanjanya.war@neu.ac.th
อาจารยวานิช ประเสริฐพร
vanich456@neu.ac.th
อาจารยวิชาญ ศรีสุวรรณ
wichan.sri@neu.ac.th
อาจารยวิภาภรณ ศรีหาธาตุ
wipapron.aew@neu.ac.th
อาจารยวิไลวรรณ ศิริเวทยานนท
wilaiwan.sir@neu.ac.th
อาจารยวีรชัย แผนอุไร
werachai.pan@neu.ac.th
อาจารยวีรยา ชัยชนะ
Weeraya.cha@neu.ac.th
อาจารยวีรวิชญ เลิศรัตนธํารงกุล
weerawit.ler@neu.ac.th
อาจารยวีระชัย อุนผาง
vchai.unp@neu.ac.th
อาจารยวีระยุท เกษเพชร
weerayut.ket@neu.ac.th
อาจารยวีระวัฒน แสนชัย
werawat.san@neu.ac.th
อาจารยศราวุธ รัตนวงษ
sarawut.rat@neu.ac.th
อาจารยศรีสมพร โคตะคํา
srisomporn.cot@neu.ac.th
อาจารยศรีสวัสดิ์ วรจักร
srisawat.vor@neu.ac.th
อาจารยศรุตยา สุขเดช
sarutaya.suk@neu.ac.th
อาจารยศิริพร เดกวา
siriporn.nde@neu.ac.th
อาจารยศิริพัฒน ศรีจันทร
siriput.sri@neu.ac.th
อาจารยศิวณาภ สามารถกูล
siwanaph.sam@neu.ac.th
อาจารยศิวาพร กิตติลาภ
Siwaphon.kit@neu.ac.th
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อาจารยศุกรินทร คําสุวรรณ
sukarin.kha@neu.ac.th
อาจารยศุภกร ใหมคามิ
Supakorn.Mai@neu.ac.th
อาจารยสมชาย เตียเจริญ
somchai.tia@neu.ac.th
อาจารยสมพร เตียเจริญ
sompornt@neu.ac.th
อาจารยสมมาศ สมใจนึก
sommarsh@neu.ac.th
อาจารยสรัล เลาหพันธ
saran.lao@neu.ac.th
อาจารยสัญญารัก จันทรอุดร
sunyaruk.jun@neu.ac.th
อาจารยสัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน
samrith.sir@neu.ac.th
อาจารยสิริรัตนฎา ธีระวัชรานนท
siriratda.the@neu.ac.th
อาจารยสุบัน มุขธระโกษา
suban.muk@neu.ac.th
อาจารยสุภาวดี จันทนป
supawadee.cha@neu.ac.th
อาจารยสุมิตตา จันทรขํา
sumitta.jan@neu.ac.th
อาจารยสุริยัน แสงแกว
suriyan@neu.ac.th
อาจารยสุรียพร จันทะวงษ
sureeporn.jan@neu.ac.th
อาจารยสุวรรณี ฮามพิทักษ
suwannee.ham@neu.ac.th
อาจารยสุศิษฏ ศรีแกว
susit.see@neu.ac.th
อาจารยเสกสัน ศรีบุญเรือง
seksun.sri@neu.ac.th
อาจารยหทัยวรรณ ธัญญพาณิชย
hathaiwan.tun@neu.ac.th
อาจารยอฐิษฐาน ทองเชื้อ
atitarn.tho@neu.ac.th
อาจารยอณพสิษฐ ไชยเชษฐ
anopsit.cha@neu.ac.th
อาจารยอนุชา ดีผาง
anucha.dee@neu.ac.th
อาจารยอนุชาติ ลี้อนันตศักดิ์ศิริ
anuchat.lee@neu.ac.th
อาจารยอภิรักษ นาประเสริฐกูล
Apirak.nap@neu.ac.th
อาจารยอรวรรณ ปริวัตร
orawan.par@neu.ac.th
อาจารยอรอุมา ทวีรุงศรีทรัพย
onuma.tha@neu.ac.th
อาจารยอลงกรณ สุขวัน
alongkorn.suk@neu.ac.th
อาจารยอัจฉริยะ วงษคําซาว
Ajchariya.won@neu.ac.th
อาจารยอาภรพันธ วองไว
Apronphun.eiw@neu.ac.th
อาจารยอารดา ชัยเสนา
arada.cha@neu.ac.th
อาจารยอารยา อินทรทัศน
araya.int@neu.ac.th
อาจารยอํานาจ ศรีตระกูล
umnat.sri@neu.ac.th
อาจารยเอกฉัตร ทวีชัยศุภพงษ
eakachatr.max@neu.ac.th
อาจารยเอกอนันต สมบัติสกุลกิจ
ekanun.som@neu.ac.th
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