
ที่ username password firstname lastname email คณะ

1 chumporn.kva@mcu.ac.th 081-4741589 พระครูพิพิธจารุธรรม, ผศ.ดร. chumporn.kva@mcu.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย

2 tawee.on@mcu.ac.th 089-6380507 พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร. tawee.on@mcu.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย

3 sunthorn.suk@mcu.ac.th 097-9181636 ดร.สุนทร   สุขทรัพยทวีผล sunthorn.suk@mcu.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย

4 charoen.ma@mcu.ac.th 094-8237124 ดร.เจริญ  มณีจักร charoen.ma@mcu.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย

5 Panya.nam@mcu.ac.th 081-7073202 รศ.ดร.ปญญา  นามสงา Panya.nam@mcu.ac.th พุทธศาสตร

6 Pramuan.pha@mcu.ac.th 087-8139651 พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ Pramuan.pha@mcu.ac.th พุทธศาสตร

7 santas.kam@mcu.ac.th 088-2735682 พระสันตทัศน คมฺภีรปฺโญ  santas.kam@mcu.ac.th พุทธศาสตร

8 chairat.tho@mcu.ac.th 083-9179545 นายชัยรัตน  ทองสุข  chairat.tho@mcu.ac.th พุทธศาสตร

9 phuwadet.sin@mcu.ac.th 085-6806899 ดร.ภูวเดช สินทับศาล phuwadet.sin@mcu.ac.th พุทธศาสตร

10 sumon.tha@mcu.ac.th 084-1782295 พระครูสุมณฑธรรมธาดา, ผศ.ดร. sumon.tha@mcu.ac.th พุทธศาสตร

11 korakit.hon@mcu.ac.th 084-8183733 พระครูปยกิจบัณฑิต, ดร. korakit.hon@mcu.ac.th พุทธศาสตร

12 chettha.piy@mcu.ac.th 093-2770995 พระครูสังฆรักษเชษฐา ปยสาสโน chettha.piy@mcu.ac.th พุทธศาสตร

13 sathian.sat@mcu.ac.th 086-9335913 นายเสถียร  สระทองให  sathian.sat@mcu.ac.th พุทธศาสตร

14 chumphot.ons@mcu.ac.th 089-2086142 นายจุมพต   ออนทรวง chumphot.ons@mcu.ac.th มนุษยศาสตร

15 abhiphat.wis@mcu.ac.th 091-0299709 ผศ.ดร.อภิพัธน  วิศิษฏใจงาม abhiphat.wis@mcu.ac.th มนุษยศาสตร

16 dhamnong.mah@mcu.ac.th 086-9274471 นายดํารงค  มหนิธิวงศ dhamnong.mah@mcu.ac.th มนุษยศาสตร

17 chiraphot.khw@mcu.ac.th 088-1668682 นายจิรพจน ขวัญคง chiraphot.khw@mcu.ac.th มนุษยศาสตร

18 sothas.ars@mcu.ac.th 086-2024715 ผศ.สุทัศน   อาสนาชัย sothas.ars@mcu.ac.th มนุษยศาสตร

19 srisawan.amr@mcu.ac.th 081-0282916 พระศรีสวรรค   อมรธมฺโม  srisawan.amr@mcu.ac.th ครุศาสตร

20 sutthida.phu@mcu.ac.th 089-6392202 นางสาวสุดธิดา พวงเฟอง sutthida.phu@mcu.ac.th ครุศาสตร

21 lamyong.sam@mcu.ac.th 089-6414740 ผศ.ลํายอง สําเร็จดี lamyong.sam@mcu.ac.th ครุศาสตร

22 suttinee.sap@mcu.ac.th 093-1312922 นางสุทธินี สาโพธิ์ suttinee.sap@mcu.ac.th ครุศาสตร

23 chusee.gir@mcu.ac.th 081-5320218 นางชูศรี เกิดศิลป chusee.gir@mcu.ac.th ครุศาสตร



24 kittisak.tha@mcu.ac.th 086-7621391 นายกิตติศักดิ์ แทงทอง  kittisak.tha@mcu.ac.th ครุศาสตร

25 witawat.koc@mcu.ac.th 095-6750250 พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ witawat.koc@mcu.ac.th ครุศาสตร

26 kanokwan.pra@mcu.ac.th 095-5971804 นางสาวกนกวรรณ ประจันตะเสน kanokwan.pra@mcu.ac.th ครุศาสตร

27 sarinya.mar@mcu.ac.th 083-4066406 นางสริญญา มารศรี sarinya.mar@mcu.ac.th ครุศาสตร

28 suthep.diy@mcu.ac.th 081-9712385 พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ, ดร. suthep.diy@mcu.ac.th สังคมศาสตร

29 phrarajrattanasutee@mcu.ac.th081-2226248 พระราชรัตนสุธี, ดร. phrarajrattanasutee@mcu.ac.th สังคมศาสตร

30 teeradet.pho@mcu.ac.th 093-1364790 พระครูรัตนสุตาภรณ, ผศ.ดร. teeradet.pho@mcu.ac.th สังคมศาสตร

31 woraphon.wor@mcu.ac.th 094-7096524 ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน woraphon.wor@mcu.ac.th สังคมศาสตร

32 nattayanee.boo@mcu.ac.th 088-7882739 ดร.ณัฏยาณี  บุญทองคํา nattayanee.boo@mcu.ac.th สังคมศาสตร

33 sombun.bua@mcu.ac.th 081-8871076 พระสุธรรมมุนี sombun.bua@mcu.ac.th

34 panithan.pen@mcu.ac.th 081-1817099 พระมหาปณิธาน สุเมโธ panithan.pen@mcu.ac.th พุทธศาสตร

35 boonsong.tha@mcu.ac.th 089-8606051 นายบุญสง  ธรรมศิวานนท boonsong.tha@mcu.ac.th ครุศาสตร

36 wutti.mea@mcu.ac.th 086-2172860 นายวุฒิ หมื่นสิน wutti.mea@mcu.ac.th ครุศาสตร

37 prapat.sri@mcu.ac.th 099-1426021 ผศ.ดร.ประพัฒน   ศรีกูลกิจ prapat.sri@mcu.ac.th พุทธศาสตร

38 donlar.sen@mcu.ac.th 083-9576932 ดร.ดอนลาร เสนา donlar.sen@mcu.ac.th สังคมศาสตร

39 phra_sompong@hotmail.com 088-3009354 พระสมพงษ ณฏฐิโก phra_sompong@hotmail.com ครุศาสตร

40 werasat2509@gmail.com 087-8431516 พระครูวีรศาสนประดิษฐ werasat2509@gmail.com สังคมศาสตร

41 phrakrusujit@gmail.com 081-3241566 พระครูสุจิตพัฒนพิธาน phrakrusujit@gmail.com สังคมศาสตร

42 Rungroj2556@hotmail.com 081-0673369 พระครูประภาตปญญาธร Rungroj2556@hotmail.com สังคมศาสตร

43 Kusolrat20@gmail.com 087-2025187 พระครูวิรุฬหสุวรรณดิตถ Kusolrat20@gmail.com สังคมศาสตร

44 gobnoy22@hotmail.com 063-9615541 พระใบฎีกาธวัชชัย จรณธมฺโม gobnoy22@hotmail.com สังคมศาสตร

45 taweesak.cha@mcu.ac.th 084-6814222 พระมหาทวีศักดิ์  เขมจาโร taweesak.cha@mcu.ac.th สังคมศาสตร

46 jakkaphan.naw@mcu.ac.th 083-0076197 พระมหาจักรพันธ จกฺกวโร jakkaphan.naw@mcu.ac.th สังคมศาสตร

47 weera.jut@mcu.ac.th 091-3956966 ดร.วีระ จุฑาคุปต weera.jut@mcu.ac.th สังคมศาสตร



48 umnart.sa@mcu.ac.th 081-5965168 นายอํานาจ สาเขตร umnart.sa@mcu.ac.th สังคมศาสตร

49 amnaj.tha@mcu.ac.th 064-3536639 นายอํานาจ ทาปน amnaj.tha@mcu.ac.th สังคมศาสตร

50 sooksun.keaw@mcu.ac.th 085-0446706 นายสุขสันต เขียวพลอย sooksun.keaw@mcu.ac.th สังคมศาสตร

51 panya.sri@mcu.ac.th 082-4070274 พระครูวินัยธร ปญญา ปฺญาวโร panya.sri@mcu.ac.th สังคมศาสตร

52 kowitbunkhet@mcu.ac.th 089-4396328 พระครูโกวิทบุญเขต สืบมั่น kowitbunkhet@mcu.ac.th สังคมศาสตร

53 chaloei.imt@mcu.ac.th 087-2004843 พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก chaloei.imt@mcu.ac.th สังคมศาสตร

54 boontaun.sap@mcu.ac.th 088-1568191 นายบุญเตือน ทรัพยเพชร boontaun.sap@mcu.ac.th สังคมศาสตร

55 thiyaphan.wong@mcu.ac.th 087-8439195 นางสาวฐิญาภัณณ วงษา thiyaphan.wong@mcu.ac.th สังคมศาสตร
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