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คนหาขาววันนี้

Submit

หนาแรกผูจัดการ Online | หนาแรกภูมิภาค | ภาคเหนือ
เขา

“เดือนเต็มดวง” เขาวินเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเชียงใหมอยาง
ไมเปนทางการ
โดย ผูจัดการออนไลน 25 มิถุนายน 2550 10:19 น.

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญขึ้น

ศูนยขาวเชียงใหม – “เดือนเต็มดวง” ชนะ
ขาดผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหมอยางไมเปนทางการ
ทิ้งหาง “บุญเลิศ” อดีตเจาของเกาอี้นายก
เล็ก ขณะที่ประชาชนตื่นตัวออกมาใชสิทธิ์
59.66%
รายงานขาวจากจังหวัดเชียงใหมแจงวาการ
นับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
ไดแลวเสร็จลงแลวเมื่อเวลาประมาณ 05.00 น.
วันนี้(25 มิ.ย.50) ทั้งนี้ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
อยางไมเปนทางการปรากฏวารอยเอกหญิงเดือน
เต็มดวง ณ เชียงใหม ผูสมัครหมายเลข 2 ได
คะแนนสูงสุด 24,204 คะแนน ตามมาดวยนายบุญ
เลิศ บูรณุปกรณ ผูสมัครหมายเลข 1 และอดีต
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ไดคะแนน 17,570
คะแนน
สวนผูสมัครรายอื่นๆ นั้น นายพรชัย จิตน
วเสถียร ผูสมัครหมายเลข 3 ไดคะแนน 9,577
คะแนน นายพลโชค เจริญราษฎร ผูสมัครหมาย
เลข 4 ไดคะแนน 149 คะแนน นายอุดม สุ
วิทยศักดิ์นนท ผูสมัครหมายเลข 5 ไดคะแนน
7,735 คะแนน นายทัศภูมิ โสภาวรรณ ผูสมัคร
หมายเลข 6 ไดคะแนน 72 คะแนน นางเยาวเรศ
กาญจนกูล ผูสมัครหมายเลข 7 ไดคะแนน 75
คะแนน และนายเทิดไชย วงศลือเกียรติ ผูสมัคร
หมายเลข 8 ไดคะแนน 370 คะแนน ตามลําดับ

เครื่องมือจัดการเว็บ

สงบทความนี้ตอ
พิมพหนานี้
ขาวที่มีผูสงมากที่สุด

สําหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหมในครั้งนี้ มีผูออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้งทั้งสิ้น 65,213 คน คิดเปนรอยละ 59.66
จากจํานวนผูมีสิทธิ์ทั้งสิ้นประมาณ 109,311 คน
โดยมีบัตรเสียทั้งหมด 1,204 บัตร และมีบัตรไม
ประสงคจะลงคะแนนใหผูสมัครรายใดหรือโน
โหวต 4,257 บัตร ทั้งนี้สรุปผลการนับคะแนน
อยางไมเปนทางการดังกลาวนั้น
นายเคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนคร
เชียงใหม ในฐานะผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
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เทศบาลนครเชียงใหม ไดนําสงใหผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงใหมแลว เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น.วันนี้
(25 มิ.ย.50) เพื่อนําสงให กกต.กลางพิจารณา
รับรองผลการเลือกตั้งตอไป ซึ่งเบื้องตนยังไมมี
รายงานหรือพบวามีผูสมัครรายใดยื่นรองคัดคาน
ผลการนับคะแนนแตอยางใด
อยางไรก็ตามมีรายงานขาวเพิ่มเติมวา แม
รอยเอกหญิงเดือนเต็มดวง จะไดรับคะแนนสูงสุด
จากผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหมอยางไมเปนทางการ แตก็ยังคงตองรอ
ฟงคําพิพากษาตัดสินของศาลปกครองกรณี
คุณสมบัติการเปนผูสมัครของรอยเอกหญิงเดือน
เต็มดวงวาเปนผูมีคุณสมบัติหรือไม ซึ่งหากใน
กรณีที่ศาลพิพากษาวาขาดคุณสมบัติ ก็ทําใหอาจ
จะตองมีการจัดการเลือกตั้งใหม

ขาวอื่นๆ ในหมวด
"เดือนเต็มดวง"ยังหวั่น ปญหารับรองผลนายกเล็กเชียงใหม
"ไขแมว"ดิ้นพราด! จี้เลิกกฎอัยการศึกเชียงใหม
ฟนธง 25 โรงงานยาบายังเดินเครื่อง 4 แหงชิดไทยลอบขนผาน4 จว.เหนือ
สาวใหญเมืองตากระทึก/ถูกงูยักษยาวเกือบ 5 เมตรกัดคาหองน้ําในบาน
"เทศบาลเมืองพาน" เตรียมฟองศาล ปค.-สางปญหา“โลตัส” - เกาะติดขยะลึกลับหลัง
หางยักษเปด

จํานวนคนอาน 9147 คน

จํานวนคนโหวต 81 คน
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ความคิดเห็นที่ 96
คคห95
เลือกตั้งครั้งกอน เดือนเต็มดวง อยูในนามประชาธิปตยครับ
ปชป
ความคิดเห็นที่ 95
คห.92 เชคขาวใหจริงกอน เดือนเต็มดวงก็ลูกสาวเจาหนุย
และเจแดง ก็คนของทรท.ทั้งนาน
จะบอกให
ความคิดเห็นที่ 94
ผมเพิ่งยายมาอยู ชม. แตไมมีสิทธิ์เลือก ก็ไดแตเอาใจชวยคุณแปง สุดทายก็ฝนเปนจริง เชียงใหมกําลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในอนาคตอัน
นอยก็รูสึกไดทันทีวาผืนดินของเวียงเจียงใหมรมเย็นขึ้นครับ
ฮักเชียงใหมขนาด
ความคิดเห็นที่ 93
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ก็ใหนทีไอทีวีมันบอกวาบุญเลิศมาแนนอน ดีใจดวยกับคุณเดือนเต็มดวง
ดีใจดวย
ความคิดเห็นที่ 92
ยินดีดวยครับ ที่คุณแปงได ไอพวกลิ่วลอทักษิณมันจะไดรูสํานึกในกะลาหัวซะทีวา คนเชียงใหมใชวาจะเห็นดวยกับพวกมัน
เช็คบิลพวกมันเลยครับ เอาใหหนัก
เรารักคุณ
ความคิดเห็นที่ 91
ยินดีดวย เจา ตระกูล ณ เชียงใหม เพื่อชาติ อยาเพื่อแมว ผลการเลือกตั้งชี้ใหเห็นชะตา ชิน..ชาวเชียงใหมรูแลวใครเปนอยางไร
ยินดีเจา
ความคิดเห็นที่ 90
ดีใจสุดเลยครับ เพราะจะไดเปนเครื่องยืนยันแกแมวหนาเหลี่ยมและพรรคพวก รวมถึงประชาชนไทยทั้งประเทศวา แมแตคนเชียงใหมบ
เหลี่ยม ยังมีคนเกลียด ตอตาน ไมชอบแมวหนาเหลี่ยมเปนจํานวนมาก การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งนี้ เปนเครื่องยืนยันวาคนเชียงใ
หนาเหลี่ยมเสียทุกคน ไดโปรดเขาใจไวดวย และผมก็อีกคนที่เลือก เบอร 2 เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม และเคยเลือกสมัย สมัครเปน
แพ เพราะกระแสแมวหนาเหลี่ยมมันแรง
เกลียดแมวหนาเหลี่ยม
ความคิดเห็นที่ 89
พี่แปง อยาลืมทาครีมหนาขาวนะคะ
หาเสียงมานาน หนาดําหมดแลว
พี่แปงนารัก...ที่สุด
คนรักเชียงใหม
ความคิดเห็นที่ 88
นายกเล็กคนเกา ทําเชียงใหมเสื่อมเสียมาก
แบงแยกประชาชน เหนือ-ใต
ขอใหประเทศไทย กลับมาสงบสุขเหมือนเดิม
อยาใหใครมาพูดวาจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกเขาใหเปนรัฐบาล
คนที่แบงแยกแลวปกครอง อยาใหมันมีโอกาสกลับมาอีก
รูสึกวาเปนประชาธิปไตยที่แทจริง
ความคิดเห็นที่ 87
ถึงเวลาผูนําทางการเมืองที่เปนสุภาพสตรี ทัดเทียมกับอารยะประเทศแลว
ฐิติวัฒน
ความคิดเห็นที่ 86
ยินดีดวยครับ ฮักเจียงใหม
นพ
ความคิดเห็นที่ 85
***ขอ ภาพผุชนะการเลือกตั้งดวย คิดวาไมหนาหายากแตทําไม บกพรองเรื่องนี้คับ ภาพผุชนะมันก็ไมสําคัญอะไรมากนักแตบางทีมัน
ใสใจในการทํางานนะคับ....... ฝายขาว***
กสน.
ความคิดเห็นที่ 84
ดีใจดวยมาก ๆ คะ คุณ ดร.แปง คนเกง
democrat fan
ความคิดเห็นที่ 83
เบื่อคนเกาเต็มทีแลวเพราะมีแตผลประโยชน คนใหมยังไมทันเลือกเลย ซื้อเสียงละ 500 ทั่วทุกชุมชน ไมมีใครมือสะอาดเลยที่อวดอาง
นั้นเอง
ชม
ความคิดเห็นที่ 82
ดีใจกับคุณแปง และที่สําคัญที่สุดชื่นชมคนเมืองเชียงใหมสวนใหญที่พิสูจณใหประเทศไทยเห็นวา จะรวย จะมีอิทธิพลแคไหน ถาคิดจ
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โกง คนเชียงใหมก็ไมเอาทานเหมือนกัน
อยากใหคุณแปงใชโอกาสนี้สะสางปญหาในเมืองที่หมักหมมมานาน ทําใหเชียงใหมกลับมาเปนเมืองที่นาอยู มีสภาพแวดลอมที่ดีดวย
คนกรุง
ความคิดเห็นที่ 81
ชอบนองแปงมากๆคะแตไมไดเลือกคะสัจธรรมที่ทุกคนตองยอมรับคือ 1235ซื้อเสียงคนชุมชนยากจนทุกคนรูดีเราเองก็เกิดในชุมชนยา
เทศบาลเชียงใหม สุดทายนี้ขอใหนองแปงเก็บอุดมการณที่เหลือเพียง30%ไวพัฒนาเชียงใหม จากนี้ไปไมวาอะไรจะเกิดจงเปนตัวขอ
สิ่งที่ถูกตอง อํานาจอยูในมือแลวจงยืนหยัดเลือกทําแตสี่งที่ถูกตอง ขอใหพระคุมครอง
เขาเปนใครเราไมรูแตเรากาใหเบอร4
ความคิดเห็นที่ 80
ทําดีแตอยาทําอยางพอนะ 55555555555555555
คนเหนือ กะ
ความคิดเห็นที่ 79
ขอเปนกําลังใจใหคุณเดือนเต็มดวง
พวกมารรายจงพายแพคนดี
นองเรนา
ความคิดเห็นที่ 78
ประชาธิปตยมาวิน ผว.กทม.ก็ มช. นายกฯชม. ก็ มช. กรี๊ด...เมื่อทองกวาวดอกสีแดงเต็มตน...
วิพรศัณย
ความคิดเห็นที่ 77
อาเชียงใหมมีรถเมลแลวครับ เปนแบบปรับอากาศมินิบัส ผมนั่งประจําครับ ผมเองไมใชคนเชียงใหมแตไปกลับกทม.-ชม.ประจํา จากข
ทรท.มีปญหาแลวเพราะทักษิณเปนตัวชูโรง หากขาดไปก็สะเทือนแบบนี้
No Name
ความคิดเห็นที่ 76
ดีใจกับเจาแปงดวยคา
ริมราง
ความคิดเห็นที่ 75
คนเจียงไหมจังทักสิน มันหักสิน(โกง)ไปฮื้อพรรคพวกมันหมด
ทักสินขี้จุ
ความคิดเห็นที่ 74
ดีใจกับ คุณแปงลูกชางเศรษฐศาสตร มช.ครับ
ซุมเฟองฟา
ความคิดเห็นที่ 73
ยินดีกับนองแปงดวยนะครับ ไมเสียแรงที่เอาใจชวยมาตั้งแตแรกตั้งแตตอนสมัคร...พี่ยังจําไดเมื่อประมาณ 17-18 ปที่ผานมาเมื่อนองแ
หองเชียรเศรษฐศาสตร มช.นองใหความรวมมือเขาหองเชียรเปนประจํา นารักเสมอตนเสมอปลาย วันนี้นองเปนผูใหญมากขึ้นตองรับผิ
เชียงใหม หวังวานองคงทําไดดี สมกับเปนลูกชางเศรษฐศาสตร มช.นะ
รุนพี่รหัส 30
ความคิดเห็นที่ 72
ยินดีกับนองแปงดวยนะครับ ไมเสียแรงที่เอาใจชวยมาตั้งแตแรกตั้งแตตอนสมัคร...พี่ยังจําไดเมื่อประมาณ 17-18 ปที่ผานมาเมื่อนองแ
หองเชียรเศรษฐศาสตร มช.นองใหความรวมมือเขาหองเชียรเปนประจํา นารักเสมอตนเสมอปลาย วันนี้นองเปนผูใหญมากขึ้นตองรับผิ
เชียงใหม หวังวานองคงทําไดดี สมกับเปนลูกชางเศรษฐศาสตร มช.นะ
รุนพี่รหัส 30
ความคิดเห็นที่ 71
-ขอเปนกําลังใจใหคุณเดือนเต็มดวงที่ชนะการเลือกตั้งขอใหพัฒนาเมืองเชียงใหมใหพัฒนากาวหนาคงรูนะวาระบบการระบายน้ําเปนเรื
ถมถนนไมรูเสร็จดังที่เปนอยูปจจูบันขอใหเลิก
แมริมเนอ
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ความคิดเห็นที่ 70
ยินดีดวย..คะ เอาใจชวยตั้งแตเลือกตั้ง สส.ครั้งกอนเพราะเห็นใจที่ตองแขงกับ ทรท. เปนผูหญิงตัวเล็กๆแทๆแตใจเด็ดมุงมั่นตอสูแมต
ในพื้นที่มากขนาดไหน และชอบมากตอนคุณแปงดีเบตกับลัดดาวัลยตอนลงสมัคร สส. ครั้งโนน พูดไดดีมีเหตุมีผลคะ ขอใหคุณแปงจ
ดวยความซื่อสัตย และตั้งใจอยางจริงจัง พิสูจนใหคนเชียงใหมรูวาอะไรคือเพชร อะไรคือกรวด เอาใจชวยคะจากคน กทม.
ยินดีดวย
ความคิดเห็นที่ 69
ความเห็นที่ 63 นายใหญคงเปนปู เขาแน ๆ เลย ถึงไดรักขนาดนั้น สงสารจังเลย ฉลาดหรือโง หรือวาชื่อ ฉลาด แต ...ง เหมือนพวกส
ตอนนี้วัวควายไมมีหญากินแลวพวกนี้กินแทนหมดแลว
หเนือ
ความคิดเห็นที่ 68
ขอแสดงความยินดีดวยอีกคน แอบลุนอยูนอกเขต แตขอคะแนนคนในเขตขอใหชวยลงให ดร.แปง ตั้งใจทํางานอยางโปรงใสนะ อนาค
ประเทศชาติเจริญรุงเรื่องไมมีที่สิ้นสุด อยาลืมกรรมมีจริง ถึงแมเขาจะแกลงทุกวิถีทาง แตความดีตองชนะความชั่วเสมอ
เมืองเชียงใหม ตอง ณ เชียงใหม ปกครอง ไมรักเมืองตัวเองแลวจะไปรักใคร จะสนับสนุนตลอดไป
คนเชียงใหม
คนเชียงใหม
ความคิดเห็นที่ 67
ยอนไปสีหาปที่ผานมา
ไมชอบเชียงใหมอยางแรง
หวังวานักการเมืองทองถิ่นรุนใหมจะทําใหเชียงใหมดีขึ้นนะคับ
mon
ความคิดเห็นที่ 66
ฝากบอกแทกซี่ กทม. คนเหนือไมไดเชียร ไอเหลี่ยมและพวกสนามหลวงทุกคน คนที่เห็นแกเงินเล็ก ๆนอย ขอบสบายถึงเวลาเขาเอา
นี้ตองเอา กระโหลกไขวใหดิ่มแทนน้ํา จะหมดไป เศรษฐกิจไมดีก็เพราะพวกนี้ถวงความเจริญ ไมเคารพ กฏหมายบานเมือง พวกนี้ถาใค
อีกบานเมืองฉิบหายหมด
ลําปาง
ความคิดเห็นที่ 65
คนเชียงใหมไมไดเปนขี้ขาทักษิณตลอดไป คิดแลวเขาฉลาดกวาไอกระบือที่อยูสนามหลวงนั่งรอเงินไปวัน ตากฝนอยูนั่น หาที่ลงไมด
555555 ประเทศไทยจะเจริญถาพวกทักษิณออกไปใหหมด
ลําปาง
ความคิดเห็นที่ 64
ยึดประโยชนสวนตัว พวกพองเปนที่ตั้งมีแตพังทั้งนั้น ชาหรือเร็วเทานั้น ขอเอาใจชวยคุณแปงดวยนะครับ ลุยตามนโยบายไปเลย ขออ
สําเร็จตามเจตนาที่จะใหเชียงใหมเจริญขึ้น ๆๆๆๆ ใหสมกับความฝน ของหลายๆ คน
คนทางเหนือ
ความคิดเห็นที่ 63
ถานายใหญยังอยูเธอไมมีวันชนะหรอก
ฝากไวกอน
ความคิดเห็นที่ 62
ขอแสดงความยินดีกับทานนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม รอยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม
vee2001 (vee2001 สมาชิก)
ความคิดเห็นที่ 61
ถึงคราวตระกูลบูรณ...และตระกูลโตวิจัก...นั่งจรวดติดกรรม อิอิอิ
ชุดขาว
ความคิดเห็นที่ 60
เมื่อความจริงมาถึงงความเท็จยอมมลายไป....
สิ่งที่เปนของปลอม ของชั่ว ของเลว..อยูไดไมนานหรอกครับ..การศึกษที่ดี..หลักคิดที่ดี..วัฒนธรรมที่ดี แกรยึดหลักศาสนาที่มั่นคง..
ปองกันไมใหไวรัสอันชั่วรายทางการเมืองไดเขามา..เปนผีเปรตในสภาอันทรงเกียรติอีก...แผนดินสูงแนๆ กรลมสลายของระบอบทักษิณ
เปนบทพิสูจนเปนอยางดีวาระบอบทักษิณ..ทําลายระบอบประฃาธิปไตยครับ..
ประชาธิปไตยโดยประชาชน เพื่อประชาชนและของประชาชน แ (tigersteel สมาชิก)
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ความคิดเห็นที่ 59
ก็จายเงินกันทุกคน แตใครจายหนักกวา ก็ไดเปน ก็แคนั้น การเมืองไทย
123...
ความคิดเห็นที่ 58
ขอแสดงความยินดีกับนองแปงดวยนะ ถึงจะไมมีสิทธิเลือกเพราะอยูนอกเขตแตก็เชียรและใหกําลังใจนองแปงมาตลอด ขอใหนองแปง
เชียงใหมนะใหสมกับที่คนเชียงใหมไววางใจเลือกเขามา
คนเจียงใหมเจา
ความคิดเห็นที่ 57
ยินดีกับคุณแปงดวยครับ
เด็กม.ช.
lotusophia@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 56
18#เอาพวกพอตาไอหอยที่หาเเดกที่ ชม.ออกไปโตย
สะใจ
ความคิดเห็นที่ 55
เห็นดวย คนเชียงใหม เกลียดทักษิณ
molecule
ความคิดเห็นที่ 54
ไทยรักไทยสูญพันธจากเชียงใหมแน ตอนคุณสนธิ ประทวง ยังไมเปนกลางอีก ดาเขาที่เสียงตามสาย ถนนคนเดินอีก วารุงรัง ปายดาค
เปนไมรู ไมเห็น รถแดงยิ่งใหญที่เมืองเชียงใหม ไมกลาไลเพราะพวกรถแดงเปนสมาชิกไทยรักไทย ปลอยใหเหิมเกริมทั่วเมืองเชียงให
ดวยนะครับ
ฮักเจียงใหม
ความคิดเห็นที่ 53
ขอแสดงความยินดีกับพี่แปงจากใจจริงครับ หากประกาศเปนทางการเมื่อไร บานเมืองของเชียงใหมก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอยางแ
ควรจะยอมรับฟงเสียงของประชาชน อยาพยายามที่จะหาเรื่องตางๆนานาเพื่อใหผูชนะอีก ตองรูจักการยอมรับ และ มีน้ําใจนักกีฬา รูจัก
วานี่คือสิ่งที่กระทําไวกับเมืองเชียงใหมอยางไรบางในอดีต วันนี้ชาวเชียงใหมไมเอาทานแลว บอบช้ํามามากแลว เราอยากเปลี่ยนเพื่อส
กับเมืองเชียงใหมเสียทีครับ
พี่แปงทําไดอยูแลว สูๆๆ
007
ความคิดเห็นที่ 52
เย เชียงใหมจะไดเลือกผูวาเองแลว
นุย
ความคิดเห็นที่ 51
บุญเลิศ สงสมุนไปทุบตีนายชวนตอนไปเชียงใหม
รับใชทักษิณไมลืมหูลืมตา คนใตยังไมลางแคนเลย จดลงบัญชีไวกอน ออ รวมไอรองนายกเทศฯ ดวย
เกาเจง
ความคิดเห็นที่ 50
เชียงใหมตองเปนของคนเชียงใหม ไมใชลูกหลานเจ กขี้โกง ฉะนั้น พวก ณ ลําพูน ณ ลําปาง ณเชียงราย ณนาน ณเเพร โปรด
กูศักดิ์ศรีดวน แดอยาเอาอยาง ณสงขลา
สะใจ
ความคิดเห็นที่ 49
เชียงใหมตองเปนของคนเชียงใหม ไมใชลูกหลานเจ กขี้โกง ณ ลําพูน ณ ลําปาง ณเชียงราย ณนาน ณเเพร โปรด
กูศักดิ์ศรีดวน แดอยาเอาอยาง ณสงขลา
สะใจ
ความคิดเห็นที่ 48
เชียงใหมตองเปนของคนเชียงใหม ไมใชลูกหลานเจ กขี้โกง ณ ลําพูน ณ ลําปาง ณเชียงราย ณนาน ณเเพร โปรด
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กูศักดิ์ศรีดวน แดอยาเอาอยาง ณสงขลา
สะใจ
ความคิดเห็นที่ 47
คนเชียงใหม ไมเอาไอแมว
ตระกูลไขแมว แพราบคาบ
ไปใหพน เชียงใหมจะไดไรเสนียด เสียที
เชียงใหม
ความคิดเห็นที่ 46
ขอแสดงความยินดีกับหมูเฮา ชาวเชียงใหมดวยครับ ที่ไดนายกคนใหม หวังวา คุณเดือนเต็มดวงคงจะทําใหเมืองเชียงใหม นาเที่ยวอีก
คนใต
ความคิดเห็นที่ 45
เมื่อไหรสมุทรปราการจะเปนอยางนี้บางนะ
วงใน
ความคิดเห็นที่ 44
คห. 19 อยาใชคําวาหักหลังครับ
เพราะ สมัยกอน ลานนา(เชียงใหม) หาไดขึ้นกับอยุธยาไม
ตางเปน อาณาจักร ที่มีผลประโยชนตอกัน
เหมือนกับประเทศตาง ๆ สมัยนี้นั่นละครับ
สมัยกอนรบกันดวย ดาบ และ ปน
สมัยนี้ รบและยึดบานเมืองกันดวยเศรษฐกิจ
คนไทยใจหนึ่งเดียว
ความคิดเห็นที่ 43
แสดงความยินดีดวยครับ
ธรรมดา
ความคิดเห็นที่ 42
ทางลอดขวงสิงหที่ตองเจ็ดชั่วโคตรก็เพราะ ผูรับเหมาเอาเงินไปเลนพนันเสียนะสิ
วงใน
ความคิดเห็นที่ 41
เห็นเชียงใหมอยางนี้ ปญหาเยอะนะคุณ อยามัวแตคิดวา เขามีแตระบํารําฟอน-กุหลาบเวียงพงิค -จะแกปยหาอะไรไดในเมื่อ คุณก็เปน
ที่ทํากิจการไมรุงเรืองจนตองขายโรงแรมใจกลางไนม บาซารใหกลุมทุนจากกรุงเทพ
กิจการตัวเองยังรักษาไมได ก็ตองแกไขเรื่องความสะอาดของอาหารในทองถิ่น แหนมไสอั่ว ตลาดวดรรสใหสะอาด ไมใหนักทองเที่ยว
นิคม อุต ลําพูน
ความคิดเห็นที่ 40
ฝากคุณแปงชวยดูวา มีอะไรแอบแฝงเกี่ยวกับการสรางสวนสาธารณ หนาสถานีรถไฟหรือเปลา มันตุๆนะ
เพื่อนถามมา
เราก็ไมรู
ความคิดเห็นที่ 39
ขอแสดงความยินดีดวยครับ ไมอยากใหเชียงใหมมีตึกสูงมากและมีมลพิษอยากใหอนุรักษประเพณีเกาๆของเกาๆที่เปนของคนลานนาท
ลูกหลานศึกษาครับ
อนุรักษของเกา
ความคิดเห็นที่ 38
ผมขอแสดงความยินดีดวยกับคนเชียงใหมจะไดคนดีๆมาดูแลแทนพวกกุยที่เคยรุมกระทืบคุณชวนและพรรคพวก
คนกทม
ความคิดเห็นที่ 37
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นาจะไดตั้งแตลงสส.แลว
ดอยสะเก็ด
ความคิดเห็นที่ 36
อยากบอกวามันคนละคนกัน บุญเลิศดีแตพูดปากหวานไปวันวัน ทักษิณก็ทักษิณ
เลือกตั้งคราวหนาก็รู ฮา ฮา เชียงใหมไมมี สส.หรอก
ความคิดเห็นที่ 35
ดีใจกับดอกเตอร แปง
ขอใหตั้งใจทํางาน เพื่อชาวเชียงใหมเนอ
คนเชียงใหมเหมือนกัน
ความคิดเห็นที่ 34
ขอสงกําลังใจชวยและฟนฟูความเปนอารยธรรมเชียงใหมกลับมาแหงเสนหการทองเที่ยวไทยอีกยุคครับ
คนกรุงเทพฯ
ความคิดเห็นที่ 33
แลว พวกเฮา ชาวเชียงใหม ก็ ได เห็น เดือนเต็มดวง จริงๆ ซะ ที หลังจาก โดน เงา มืด ปกปด มานานจาก พวก ปทักษิน
ฮองเมือง มานาน มวนซื่น จริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
นา ปดเมือง ฉลอง
หลานปา ยน
ความคิดเห็นที่ 32
แสดงความยินดี กับคุณแปงดวย ขอใหตั้งใจทํางาน เพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม ตามที่ใหสัญญาไวกับประชาชน
คนเชียงใหม ไมเอาทักษิณ
ความคิดเห็นที่ 31
แผนดินเชียงใหมเริ่มสูงขึ้นแลว จงชวยกันคนละมือทําใหแผนดินไทยทั้งประเทศสูงขึ้นเถอะ
เยาวชนชาติไทย
ความคิดเห็นที่ 30
หมดยุค บูลานาปากอน ซะที ไอตูดนี้ครองเชียงใหมมานานละ รูปถายหาเสียงขอมันแตวแตกเชียว อีวอก! ไขตายเปยดวง
ไขแมวดํา
ความคิดเห็นที่ 29
ทักษิณ คุณไมมีแผนดินจะอยูแลวนะครับ ขนาดบานตัวเอง ยังแพราบคาบ
บาปกรรมมีจริง คนไทยที่ดีๆ หัวใจรักคุณธรรม รักชาติ มีมากกวาครึ่งอยางเห็นชัด เดี๋ยวดูเลือกตั้งครั้งหนา พวกอดีต ทรท. ที่เหลือรอด
ใน โดยเฉพาะ ตระกูลฉายแสง
คนแปดริ้ว
ความคิดเห็นที่ 28
ผมคนเชียงใหม แตเสียดายที่อยูสันกําแพง ขอใหกําลังใจคุณแปงนะครับ ขอใหปญหาเรื่องสิทธิ์ผานไปดวยดีนะครับ จะไดตั้งหนาตั้งต
คุณพอ-พี่แดงดวยนะครับ
somnuk_ch@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 27
คนกรุงเทพ แตสงใจชวยคุณแปงเต็มที่
ชวยกันชําระลางเชื้อชั่ว-เลวในเมืองเชียงใหม
เฉินตู (chentoo สมาชิก)
ความคิดเห็นที่ 26
ยินดีดวยนะ เราเครือญาติกันตองหนุนกัน
ณ ลําพูน
ความคิดเห็นที่ 25
ดีใจกับพี่แปงดวยนะครับ ไมเสียแรงที่เชียรมานาน เปนกําลังใจใหเสมอนะครับ ตั้งใจทํางานและสูตอไปนะครับ
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จากนักศึกษาสัตวแพทยคนนึงเนอ
sooksaknakhon@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 23
ดีใจดวยคะ คะแนนเบอร 2 นําทุกกระดานเลย
แตยังมีคนมาใสรายวาเคาซื้อเสียงอีก พวกบา ถาเปนเบอร 1 ละเชื่อเลย สมน้ําหนาที่ซื้อแลวยังแพเคาอีก
สะใจ
ความคิดเห็นที่ 22
ชาวไทย ทั่วราชอาณาจักร โปรดรับรูดวยวา
ชาวเชียงใหม เกลียด ทักษิณ
ความคิดเห็นที่ 21
คําสั่งศาลปกครองออกมาตั้งแตวันศุกรที่ 22 แลวครับ
วา ดร.แปงมีสิทธิในการลงสมัครเปนนายกเล็ก
ถาไดเปนทางการแลว
ขอใหทําไดตามอยางที่หาเสียงไวนะครับ
คนเชียงใหม
ความคิดเห็นที่ 20
ดีใจดวยครับ ผมเชื่อวา คุณเดือนเต็มดวง เปนคนดี มีความสามารถ
คนลําปูน
ความคิดเห็นที่ 19
คห 4 เชียงใหม หักหลัง อยุธยา หลายครั้งไมใชหรือ ดูในหนัง ครับ (ไมไดออกมาเบรค นะ) สงสัย
pม
ความคิดเห็นที่ 18
ทักกี้ ทักกี้ ออกไปจางเชียงใหมไดแลว เสนียดหมูเฮา
นายหอยหลอด
ความคิดเห็นที่ 17
ขอแสดงความยินดีดวย แสดงวาคนเชียงใหมสวนมากไมไดชอบเหลี่ยม แตคนที่เชียรเหลี่ยมสวนมากคือคนที่สรางความวุนวายใหชาติ
อะไรที่เถื่อน ๆ เสมอเมื่อมีการเชียรเหลี่ยม
คนไทย
ความคิดเห็นที่ 16
ดีใจจริงๆที่คุณเดือนเต็มดวงชนะการเลือกตั้งเพระคนเชียงใหมอยากเห็นบานเมืองมีความสงบสุข สมุนไขแมวอึ้งเปนแถว ๆ
maszo
ความคิดเห็นที่ 15
ปญหามีอยูวาทําไมจึงโดนตัดสิทธิในตอนแรก การตัดสิทธิทําไปดวยความบริสุทธิ์ใจของ กกต เชียงใหมหรือไม นาที่ กกต กลางจะลง
เปนตัวอยาง ถาไมบริสุทธิ์ก็ตั้งจัดการอยางเฉียบขาด การโกงโดยการซื้อกรรมการ และการที่กรรมการยอมขายตัวคือสิ่งที่เลวรายที่สุด
ไมสามารถจะดําเนินกิจกรรมตางๆไดอยางบริสุทธิ์หากปราศจากกรรมการที่บริสุทธิ์ แตหาก กกต เขตทําถูกตองแลวก็ตองใหเปนไปตา
จะเปนใคร
งง
ความคิดเห็นที่ 14
โกง กัน จน ชิน
กิน กัน เปน กิจวัตร
โกงกิน
ความคิดเห็นที่ 13
โทษนะคะ ที่เชียงใหมนี่ พวกที่เขาเปนเจา คือ ยังไงคะ
เห็นมีเจากอแกว แลวยังอยูในคุมไหมคะ
สูรูอีกละ
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ความคิดเห็นที่ 12
ผลงาน..คนกอนๆเขาตามาก ไมวาจะเปนทางลอดขวงสิงห(ทางลอดเจ็ดชั่วโคตร)นาจะทําเปนบอตกปลาไดแลว งานติดตั้งทอรอยสา
เมืองเชียงใหมติดตั้งกันเจ็ดชั่วโคตร มอเตอรไซดขับขี่โดยไมระวังรับรองคนขี่มอเตอรตกหลุดหรือสะดุดแผนเหล็กคอหักตาย และผลง
ฝนตกหนักติดตอกัน 5 ชั่วโมง เชียงใหมกลายเปนเมืองใตบาดาลทันที
ทาสรักทาส
ความคิดเห็นที่ 11
อยากทราบวา ที่เชียงใหมมีรถประจําทางหรือ ยัง เพราะเคยไปเที่ยวแลว นั่งรถแดง ก็ดี แตเห็นเกาแลว จะเชามอเตอรืไซตกไมมีตังค
ปรับ ไมมีตังคจะกินแหมปายน
อยากไปเที่ยวกะเขาดวย
ความคิดเห็นที่ 10
คน ชม ตบหนาแมวววว สั่งสอนพวกลิ้วลอแมววว ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ddd
ความคิดเห็นที่ 9
ถือวา คุณเดือน(สองหลา)เต็มดวงถิ่นคุณ สิเนตรา(ไอขี้โกงแมว)ชนะเปนฤกษชัยใหคนมือสะอาด(ถึงแมจะสวยนอยไปนิดแตถาซื่อสัต
คุณคงรักษาชื่อตระกูล"ณ เชียงใหม"ตราบนานแสนนานเนอ
ชาวเชียงใหม
ความคิดเห็นที่ 8
ยินดีกับนองแปงดวยนะครับ
หนุม
ความคิดเห็นที่ 7
ของแสดงความดีใจกับนายกคนใหมครับ
นาจะเปนที่รูกันนะครับวาคนเชียงใหมสวนมากไมไดชอบทักษ
คนเจียงใหม
ความคิดเห็นที่ 6
เออ แลวสาวกไขแมวหายไปไหนหมดละ หรือวาทอน้ําเลี้ยงตันซะแลว
แคบหมูเจหงส
ความคิดเห็นที่ 5
..ยินดีดวยครับ....
....จะรอดบวงกรรมที่ศาลปกครองหรือปาวนา...
...ก็ขอเอาใจชวยครับ...
กระเหรี่ยงคอยาว
ความคิดเห็นที่ 4
มีความรูสึกมาแตตนวา คุณเดือนเต็มดวง จะตองไดรับเลือกเปนนายกเทศมนตรี เชียงใหม บานนี้เมืองนี้ ตระกูล ณ เชียงใหม ไดรวมกับ
ดวยชีวิต ลานนาเปนเมืองที่มีมนตขลัง มีเสนห ทั้งธรรมชาติ และประชาชน ทุกเผาพันธ ผมไมใชคนเมืองแตมีความผูกพันธกับเมืองเห
วันนี้ มนตเมืองเหนือ เสนหเมืองเหนือ คอย ๆ หมดไป ธรรมชาติถูกทําลาย เชียงใหมถูกมลภาวะคุกคาม อาคารสูงบดบังทางลมไมใชพ
อากาศ ใหผานพนไป ผมเคยมาสอนที่ มช.แตไมใชคณะที่ คุณวาที่ นายกเทศมนตรีศึกษา แตวันนี้เชียงใหมอาพาธหนัก มลภาวะในอา
ไมมีใครตั้งใจแกไขอยางจริงจัง คนเชียงใหมพูดงาย เขาใจเร็ว อะไรที่เปนปญหารวมกัน คนเมืองเต็มใจจะใหความรวมมือแกไข ใหกลั
ไวดวยครับ ทานผูวา เดือนเต็มดวง ดีใจดวยใจจริง
เดือนลับดอย
ความคิดเห็นที่ 3
มารคชนะในบานแมว อุนเครื่องกอนวันเลือกตั้งป 50
จุดจบของแมวอิสมหรือลัทธิแมว
ความคิดเห็นที่ 2
พี่แปงนารัก...ที่สุด
คนรักเชียงใหม
ความคิดเห็นที่ 1

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9500000073545

25/Jun/07

Local - Manager Online

Page 11 of 11

แสดงความยินดีดวยครับ
กําแพงดิน
โปรดอานกฎกติกากอนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเวน การใชคําหยาบคาย สอเสียด ดูหมิ่น กลาวหาใหราย สรางความแตกแยก
หรือกระทบถึงสถาบันอันเปนที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไมเกี่ยวของกับผูดําเนินการเว็บไซต และไมสามารถนําไปอางอิงทาง
กฎหมายได
3. ทีมงานเว็บมาสเตอรขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไมตองชี้แจงเหตุผลใดๆ
ตอเจาของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อใหการแสดงความคิดเห็นเปนไปตามกฎกติกาที่วางไว ทางผูจัดการออนไลนไดปรับ
ปรุงระบบการกรองคําใหเขมงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู กอนที่ความคิดเห็นของทานจะถูก
นําขึ้นแสดง
เพื่อใหการแสดงความคิดเห็นเปนไปตามกฎกติกาที่วางไว ทางผูจัดการออนไลนไดปรับปรุงระบบการกรองคําใหเขมงวดยิ
ครู กอนที่ความคิดเห็นของทานจะถูกนําขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เลือกรูปภาพแสดงอารมณ

ชื่อ/e-mail ของคุณ :

*

ความคิดเห็น :

คุณสามารถใชรูปภาพแสดงอารมณ (Emoticons) เมื่อเขาสูระบบสมา
แลว
คลิกที่นี่ เพื่อเขาสูระบบหรือสมัครสมาชิก

สงความคิดเห็น
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