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มรท. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ สำานักประชาสัมพันธ์ เขต 8 จ.กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โอกาสนี้ อธิการบดี

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ ท พ ส ต รี   

ไ ด้ ร่ ว ม ล ง น า ม ถ ว า ย พ ร ะ พ ร 

พระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั 

ในครั้งนี้ด้วย
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bมรท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวa
 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

นำาคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยูหั่ว และพธิลีงนามถวายพระพร เน่ืองในโอกาสมหามงคล 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำานักงานอธิการบดี สำาหรับพิธีในครั้งนี้ 

จดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่แสดงออกซึง่ความจงรกัภกัด ีและถวายราชสดุด ีเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

bสำานักวิทยบริการฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวa
 เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2564 ณ หอ้งเทพสตรนีทิศัน ์ชัน้ 2 อาคารบรรณราชนครนิทร ์อ.ไชยพล กล่ินจนัทร ์ผู้อำานวยการสำานกัวทิยบรกิาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำาผู้แทนผู้บริหาร และบุคลากรสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ร่วมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพร  

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 พร้อมกันนี้ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้จัดให้มีนิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย
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bมรท.ให้การสนับสนุนที่พัก รร.เทพธานีเพลส แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดลพบุรaี
 เม่ือวนัที ่23 กรกฎาคม 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีโดย ผศ.จนิตนา  เวชม ีอธกิารบด ีมอบหมายให ้ผศ.ดร.สธุาสนีิ ศิรโิภคาภริมย ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ เป็นผู้ประสานงานในการให้การสนับสนุนท่ีพักภายในโรงแรมเทพธานีเพลส 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดลพบุรี เพื่ออำานวยความสะดวกด้านที่พักให้บุคลากรทางการแพทย ์

ได้พักผ่อนเต็มที่และมีกำาลังใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีบุคลากรทางการแพทย์

ในจังหวัดลพบุรีเข้าพักแล้วจำานวน 5 ห้อง จากที่มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้ 36 ห้อง

bเตรียมความพร้อมเป็นโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรคa์
 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.จินตนา  เวชมี อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ประสานงานหัวหน้าส่วนราชการในเขต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุข  

ในการลงพ้ืนที่สำารวจ และตรวจสอบสถานที่  เตรียมความพร้อมของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยรองรับการแพร่ระบาดของผู้ป่วยโรคโควิด – 19 พร้อมมอบหมาย 

คุณณัฐกฤตา รัตนสุข ทำาหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ประสานงานโรงพยาบาลสนามร่วมด้วย
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จัดทำาโดย
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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bรองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ ให้กำาลังใจบุคลากร มรภ.เทพสตรี รับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เข็ม 2
 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ภายในศูนย์การค้า

โรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

เดินทางมาให้กำาลังใจคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 จำานวน 96 คน  

โดยวัคซีนที่ฉีดคือซิโนแวค ทั้งนี้คณาจารย์และบุคลากรท่ีได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย  

และป้องกันตนเอง เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่อไป

bพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรท. กับ หน่วยงาน DepED Mulanay District ประเทศฟิลิปปินส์
 เมือ่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคารสำานกังานอธกิารบด ีผศ.จนิตนา เวชม ีอธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

ให้เกยีรตเิปน็ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีรว่มพธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี 

กับ หน่วยงาน Department of Education, Mulanay District ประเทศฟิลิปปินส์ ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอ 

คอนเฟอร์เรนซ์) สำาหรับสาระสำาคัญตามบันทึกลงนามในครั้งน้ีเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ ด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษา 

ในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การร่วมมือด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนทางภาษา

และวฒันธรรมสำาหรบัครแูละนกัเรยีน และการพัฒนาระบบการศกึษา โดยบนัทกึลงนามความรว่มมอืฉบบัดงักลา่วมรีะยะเวลาของสญัญา 1 ปี 

คือระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 - 12 กรกฎาคม 2565

bมรท.รับมอบทุนจาก คกก.สมาคมศิษย์เก่า มรท.
 เมือ่วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคารสำานกังานอธกิารบด ีผศ.จนิตนา เวชม ีอธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  

พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

รับมอบทุนการศึกษา จำานวน 50 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวม 250,000 บาท จากคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวจะนำาไปช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ต่อไป


