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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

  

รอยดวงใจ 9 เดือน9 พสกนิกรไทย รวมเฉลิมพระเกียรติ 

  
พสกนิกรทั่วประเทศพรอมใจถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" อยางยิ่งใหญ วันมหามงคล 
วันที่ 9 เดือน 9 แหเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จดทะเบียนสมรสกันเพียบ เช่ือเปนการเริ่มตนชีวิตใหมที่ดี 
ทําเอาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ติดไวรสัพังเสียหาย ทําบัตรประชาชนใหมใหไมได ดานคูรักหวาน
แหววไมนอยหนา จูงมือกันเขาพิธีวิวาหอยางมีความสุข ขณะที่บรรดาคุณแมมือใหมสุดปลื้ม คลอด
ลูกนอยในวันที่ฤกษดี-มีชัย   
 
ทั่วประเทศพรอมใจจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในกิจกรรม “9 ในดวงใจ” วัน
เวลามหามงคล โดยถือฤกษวันที่ 9 เดือน 9 ป 2009 เวลา 09.09 น. กันอยางพรอมเพรียงกัน  
 
นายกฯ-ครม.รองเพลงสดุดฯี 
     
ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เวลา 09.09 น. วันที่ 9 ก.ย. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ือง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในกิจกรรม “9 ในดวงใจ” 
วันเวลามหามงคลวันที่ 9 เดือน 9 ป 2009 เวลา 09.09 น. โดยมี ครม. ปลัดกระทรวง ผูบริหาร
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งขาราชการ ลูกจางสังกัดหนวย   งานภายในทําเนียบรัฐบาล
เขารวมพิธีประมาณ 1,000 คน โดยมกีารรวมรองเพลงสรรเสรญิ  พระบารมี และเพลงสดุดีมหา
ราชาถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี  
 
ถือฤกษทั่วประเทศ 09.09 น. 
     
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) เวลา 09.09 น. นายอภิชาต สุขัคคานนท ประธาน 
กกต. เปนประธานจุดเทียนชัยถวายพระพร ในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว “9 ในดวงใจ” โดยมี กกต. ผูบริหารและพนักงานกวา 100 คนเขารวมพิธ ีเชนเดียวกันกับ
ที่ลานคนเมอืงศาลาวาการ กทม. ม.ร.ว.สขุุมพันธุ บริพัตร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปน
ประธานพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 109 รูป ในกิจกรรม “9 ในดวงใจ” เน่ืองในโอกาสมหามงคล
วันที่ 9 เดือน 9 ป 2009 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สวนที่อาคารกีฬาเวสน 
2 สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุน ดินแดง, ภายในสวนลุมพินี และลานอเนกประสงคกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล (บช.น.) ก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิโดยมีขาราชการ พอคา ประชาชน รวมกันรองเพลง
ถวายพระพรเปนจํานวนมาก ขณะที่สํานักพิมพเดลินิวสพนักงาน-ผูบริหารหนังสือพิมพเดลินิวส
พรอมใจรองเพลงถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวยเชนกัน 
 

 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

 

ขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส      ฉบับประจําวันที่  ๑๐   เดอืนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒   หนา    
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สรรเสริญพระบารมีดังกระหึ่ม 
     
ขณะที่มหาวิทยาลัยตาง ๆ ก็ไดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว โดย
บรรยากาศหองประชุมพอขุนรามคําแหง ม.รามคําแหง รศ.ดร.คิม ไชยแสนสุข อธิการ บดีนํา
ขาราชการ คณาจารย และนักศึกษากวา 300 คน รวมกันรองเพลงสดุดีมหาราชา และเพลง
สรรเสริญพระบารมี ขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รวมกันรองเพลง
สดุดมีหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี ดังกึกกองไปทั่วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมี
บุคลากรบางสวนเดินทางไปทําบุญถวายภัตตาหารเชา พรอมถวายสังฆทาน แดพระสงฆ 9 รูป เพื่อ
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     ที่วัดพระรามเกา สวนที่หนาตึกคณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็จัดพิธีเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมี
อาจารย นิสติ และประชาชน เขารวมพิธีจํานวนมาก    
 
กราบไหว-ขอพรเจาแมกวนอิม  
     
สวนบรรยากาศการจัดงานเปดตัวแสตมปชุดมหามงคล “พระโพธิสัตวกวนอิม” ที่มูลนิธิโรงพยาบาล
เทียนฟา เยาวราช ซึ่งถือฤกษดี 09-09-09 เปนไปดวยความเรียบรอย มีประชาชนเขารวมกราบไหว
ขอพรจากเจาแมกวนอิมเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ไปรษณียไทยยังทําตราประทับที่แสดงวันที่ 09-
09-09  ทั้งน้ีไปรษณียไทยจัดพิมพแสตมปเจาแมกวนอิมจํานวน 1.2 ลานดวง มากกวาแสตมปปกติ
ทั่วไปที่จัดพิมพทั้งหมด 7 แสนดวง แบงสัดสวนจําหนายในพื้นที่กรุงเทพฯ 60% และตางจังหวัด 
40% วางจําหนาย 9 ก.ย.น้ีเปนวันแรก 
 
แหจดทะเบียนฯเขตบางรัก 
     
ดาน น.ส.วิภาวี พงศพิริยะวนิช ผอ.เขตบางรัก เปดเผยวา ตั้งแตชวงเชากอนเขตเปดทําการมีคูรัก
กวา 100 คู มารอจดทะเบียนสมรส เน่ืองจากเปนวันที่ฤกษดี สวนใหญอยากจดทะเบียนเวลา 
09.09 น. ซึ่งทางเขตสามารถจดใหไดเพียง 50 คู จนถึงขณะนี้ยังมีคูรักรอคิวอีก   กวา 300 คู ซึ่ง
ปกติเขตบางรักจะมีคูรักที่มาจดทะเบียนวันละไมเกิน 100 คูเทาน้ัน สําหรับคูรักที่มาจดทะเบียนมี
ทั้งที่เพิ่งแตงงาน และแตงแลวแตยังไมไดจดทะเบียน สวนเขตบางซื่อ มีคูรักมารอจดทะเบียน
สมรสกวา 100 คู ขณะที ่  เขตสายไหม คูรักมารอคิวจดทะเบียนสมรสกันมากกวาปกติ บรรยากาศ
เปนไปอยางคึกคกั โดยมีผูมาจดทะเบียนแลวกวา 50 คู นอกจากจด   ทะเบียนแลวยังมีประชาชน
สวนหนึ่งถือฤกษเปลี่ยนช่ือ-นามสกุลดวย เน่ืองจากมีความคิดวาการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุลถือวาจะ
เปนการเริ่มตน   ชีวิตใหม   
 
ทําบัตรปชช.เครื่องสแกนฯพัง  
     
ผูสื่อขาวรายงานวา มีประชาชนรองเรียนมายังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปนจํานวนมาก 
กรณีที่ไมสามารถทําทะเบียนบางราย  การได เชน การเปลี่ยนชื่อ การทาํบัตรประจําตัวประชาชน 
เน่ืองจากวันมงคล 9 เดือน 9 ป 2009 โดยนายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผอ.สวนบริหารและพัฒนา
เทคโนโลยีการทะเบียน กลาววา ไดรับรายงานจากเจาหนาที่วา ระบบทะเบยีนอยางอื่น เชน 
ทะเบียนราษฎร ทะเบียนสมรส สามารถทําได แตติดปญหาที่การทําทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชน เน่ืองจากโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือผูทําบัตรใหม เพื่อเปรียบเทียบกับ    ลายน้ิวมือบัตร
เกา เกิดตดิไวรัสขึ้นมา ทาํใหไมสามารถทําบัตรประชาชนได สาเหตุมาจากเปนวันมงคลประชาชน
มาใชบริการเปลี่ยนชื่อเปนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อเปล่ียนตองทําบัตรใหม เครื่องสแกนลายนิ้วมือเสียจึง
ทําบัตรใหมไมได ขณะนี้กําลังดําเนินการแกไขโดยดวน คาดวาจะแลวเสร็จในวันที่ 10 ก.ย.น้ี 
 
หนูนอยคลอดวันมหามงคล 
     
อีกดานหนึ่งเมื่อเวลา 09.09 น. จ.ส.ต.   พิเชษฐ วิเศษโชค (รหัส 105) จ.ส.ต.ไกรสร บํารุงศิลป 
ผบ.หมูงาน 1 จร.โครงการพระราชดาํริ (รหสั 133) ทั้งหมดเปน ผบ.หมูงาน 1 จร.โครงการ
พระราชดําร ิไดเขาชวยเหลือทําคลอดใหกับนางวัฒนา อั้งหุน อายุ 37 ป ภายในรถกระบะ สีเขยีว 
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ทะเบียน ปค 1702 กรุงเทพมหานคร บริเวณดานเก็บคาผานทางดวน   ดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวง-เขตดินแดง หลังไดรับแจงขอความชวยเหลือ โดยนางวัฒนาคลอดบุตรออกมาเปนทารกเพศ
ชาย โดย จ.ส.ต.   พิเชษฐ รีบนําเด็กและแมสง รพ.พระมงกฎุเกลา ในเวลาตอมา นางวัฒนา กลาว
อยางดีใจวา ตั้งช่ือลูกวา ด.ช.พุทธชาติ อั้งหุน หรอืนองไนน ที่มีความหมายถึงเลข 9 สําหรับ ด.ช.
พุทธชาติ เปนเด็กรายที่ 21 ที่ทาง จ.ส.ต.พิเชษฐ ไดทําคลอดฉุกเฉินให ขณะที่ รพ.ศิรริาช มีเด็ก
คลอดวันที่ 9 เดือน 9 จํานวน 9 ราย ดาน รพ.วิภาวดี มีทารกลืมตาดูโลกเมื่อเวลา 09.09 น. 1 คน 
เปนเพศชาย ช่ือเลนวานองคุณ พูลศริิ นํ้าหนัก 3,445 กรัม สรางความดีใจใหกับนางพูษนี พูล  ศิริ 
ผูเปนแมอยางมาก  
 
ชางกรุงเการวมถวายพระพร 
     
สําหรับบรรยากาศตามตางจังหวัด เริ่มที่ จ.สุพรรณบุรี นายสมศกัย ภูรีศรีศักดิ์ ผวจ. สพุรรณบุรี 
พรอมขาราชการ พอคา ประชาชน รวมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระ
เจาอยูหัว  ดาน จ.พระนครศรีอยธุยา ชางจากวังชางอยุธยา 30 เชือก ถวายพระพรพระบรมฉายา
ลักษณพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัว มีนายวิทยา ผิวผอง ผวจ.พระนครศรอียุธยาเปนประธาน อีก
ทั้งมีเด็กทารกคลอดเวลา 09.09 น. จํานวน 9 ราย สวน จ.ปราจีนบุรี มีเด็กทารก คลอดในวันมหา
มงคลจํานวน 12 ราย สรางความดีใจใหกับพอแมเปนอยางมาก ขณะ    ที่ จ.สิงหบุรี ลพบุรี 
สระแกว สมทุรปราการ จันทบุรี และชลบุรี ประชาชนจํานวนมากพรอมใจถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เชนกัน  
 
หมอแคนแจกทอดมัน 9 ชิ้น 
     
สวนทางอีสานที่ จ.ขอนแกน นายอนุกูล ตั้งคณานุกูลชัย รองผูวาฯ พรอมประชาชนรวมถวายราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีการแจกทอดมันปลา 9 ช้ินใหผูรวมงานฟรี
เพื่อเปนสิริมงคลดวย สําหรับยอดเด็กทารกเกิดใหมมีจํานวน 13 ราย ดาน จ.นคร   ราชสีมา จัด
งานที่สโมสรรวมเริงไชย คายสุรนารี โดยมี พล.ท.วีรวลิต จรสมัฤทธิ์ แมทัพนอยที่ 2 เปนประธาน 
สวน จ.มหาสารคาม มีเด็กคลอดวันที่ 9 เดือน 9 จํานวน 12 ราย เชนเดียวกับที่ จ.กาฬสนิธุ มีทารก
คลอดเวลา 09.09 น.    3 ราย สวน จ.รอยเอ็ด ทารกเกิดใหม 19 ราย ขณะท่ี จ.นครพนม 
อํานาจเจริญ บุรีรัมย สกล   นคร มุกดาหาร และบุรีรัมย ก็มีการรองเพลงถวายพระพรอยางคึกคัก
เหมือนกัน  
 
เหนือคึกคักจัดพิธีสมรสหมู  
     
ขึ้นไปทางเหนือ จ.เชียงใหม นายอมรพันธุ นิมานันท ผวจ.เชียงใหม พรอมขาราชการ พอคา 
ประชาชน รวมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สวนที่ลานหนาหอคํา
หลวง สวนเฉลิมพระเกียรติฯราช   พฤกษ มีพิธีสมรสหมู ความรักความมหศัจรรยเลข 9 โดยมีบาว-
สาวเขาพิธีสมรสพรอมกนั 7 คู มีทั้งชาวตางชาติและชาวไทย บรรยากาศเต็มไปดวยความสุข ไปที่ 
จ.เลย มีเด็กทารกคลอดใหมวันที่ 9 เดือน 9 จํานวน 20 ราย ดาน จ.พิษณุโลก พระครูสิทธิธรรม
วิภัช เจาอาวาสวัดราชบูรณะ นําภิกษ-ุสามเณร สวดเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรฯ ขณะท่ี จ.
พะเยา, จ.แมฮอง   สอน ประชาชนจํานวนมากพรอมเพรียงรวมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 
พรอมใจเปลี่ยน“นามสกุล” 
     
ลงไปทางใต จ.สงขลา นักศึกษา ม.สงขลา นครินทร วิทยาเขตปตตานี กวา 500 คน รวมถวายราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กิจกรรม “9 ในดวงใจ” กันอยางคึกคัก ขณะที่
ประชาชนบางสวนแหไปใชบริการที่ทําการไปรษณยีสงขลาเปนจํานวนมาก เน่ืองจากเปนตรา
ไปรษณียจังหวัดเดียวที่มีเลขมงคลเลข 9 ทั้งหมดคือ รหัสไปรษณียสงขลา 90000 วันที่ 9 เดือน 9 
และตราเปนเลข 9 ดวย  ดาน จ.ตรัง ผูสื่อขาวรายงานวา คูแตงงานทั้งเกาและใหมพรอมใจเดินทาง
มาจดทะเบียนสมรสในวันที่ 9 เดือน 9 กันอยางคึกคัก ทั้งน้ีเช่ือวาเปนมงคลแกชีวิตคู ขณะที่ รพ.
ตรัง มีหญิงตั้งครรภรอคลอดจํานวน 20 ราย โดยทาง รพ.ไมมีการผาคลอดให เน่ืองจากอยากให
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ผูปวยคลอดโดยธรรมชาติ  
 
ยะลา-ปตตานีจนท.คุมเขม 
     
ขณะที ่จ.สุราษฎรธานี นายบุญสง เตชะมณีสถิต รอง ผวจ.พรอมขาราชการ-ประชาชนรวมถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จ  พระเจาอยูหัว สวนนายไพศาล ตรีธัญญา นอภ.  กาญจน
ดิษฐ นําประชาชนรวมปลูกปา 99 ตน เชนเดียวกับที่เกาะสมุย, ระนอง, นครศรีธรรมราช, สตูล มี
การรองเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ดาน จ.ยะลา, ปตตานี ผูวาฯทั้ง 2 จังหวัดพรอมทหาร-ตํารวจ 
ประชาชน พรอมเพรียงกันจุดเทียนชัยถวายพระพร รองเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระ
บารมี ทามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจาหนาที่  
 
ตี-๋หมวยเฮโลจดทะเบยีนฯ 
     
ดานสํานักขาวตางประเทศรายงานจากรุงปกกิ่งประเทศจีนวา ชาวจีนหลายพันคนตางพากันไป
เขาคิวขอจดทะเบียนสมรสในวันที่ 9 เดือน 9 ซึ่งเปนวันของเลขมงคล เน่ืองจากเลข 9 ภาษาจีน
กลางนั้น ออกเสียงวา จ่ิว หมายถึงยั่งยืนนาน หรือคงทนยืนยาว อันจะทําใหความรัก และชีวิตยั่งยืน
นาน รายงานของสํานักขาว ไชนา นิวส เซอรวิส ระบุวา ที่เขต 3 เขตในกรุงปกกิ่งมีคูสมรส 3,000 
คู ลงทะเบียนออน  ไลนขอจดทะเบียนสมรสในวันที่ 9 เดือน 9 ขณะที่ในเมืองเซี่ยงไฮก็มีผูมาขอ
จดทะเบียนสมรส 5,000 คู และท่ีเมืองกวางโจวอีกกวา 6,100 คู สวนที่ประเทศมาเลเซียก็มีคู
สมรสมาแตงงานกันในวันน้ีกวา 500 คู เพราะเชื่อในวันที่เปนเลขมงคลจะทําใหชีวิตรักยั่งยืน
ยาวนาน 

 

  

 


