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"แปง"เขาวินคะแนนลิ่วศึกนายกเล็กดานกกต.
ยังไมรับรองผลรอศาลฯฟนธงเรื่องสิทธิ
............"แปง"เขาวิน..........
นองแปง" ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม เขาวิน ศึกชิงเกาอี้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมกวาดคะแนนลิ่ว 2.4 หมื่น
คะแนน ทิ้งขาด "บุญเลิศ" แชมปเกาแบบไมเห็นฝุน กวา 7 พันคะแนน ขณะที่ประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้งแค 60 เปอรเซนต
ดานกกต.ยังไมรับรองผล ย้ําจุดยืนมั่นใจมติเดิมเรื่องประกาศตัดสิทธิผูสมัครแก "ดร.แปง" ยันการพิจารณาของกกต.ถือเปนสิ้นสุด
แตอยางไรก็ตามหากความเห็นไมตรงกันตองรอศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกครั้งหนึ่ง
จากเหตุการณที่ กกต.เชียงใหม ประกาศตัดสิทธิ การเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม แก ร.
อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ผูสมัคร หมายเลข 2 เนื่องจากขาดคุณสมบัติการเปนผูสมัคร โดยที่ทางกกต.ใหเหตุผลวา
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 44 (3) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2545 เนื่องจากมิ
ไดมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลนครเชียงใหม) ที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอย
กวา 1 ป นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง และกรณีการเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุง
ทองที่ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเวลาติดตอกัน 3 ป นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
ตามเอกสารใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน มิไดระบุชื่อผูเชาโรงเรือนและที่ดิน เปนผูรับภาระชําระคาภาษีตาม
สัญญาเชา และสัญญาเชาโรงเรือนและที่ดินมิไดเปนปดแสตมปบริบูรณืตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนดไว จึงไมอาจรับฟงเปนพยาน
หลักฐานได จึงถือวามิไดเปนผูเสียภาษีตามกฎหมาวาดวยภาษีโรงเรือน ตอมาทางกกต.เชียงใหม ไดยื่นเรื่องใหกกต.กลางพิจารณา

http://www.chiangmainews.co.th/viewnews.php?id=13903&lyo=1

26/Jun/07

Read News : "แปง"เขาวินคะแนนลิ่ว

รามจันทรแผลงศร
ฟาฮามเตร็ดเตร
ดินฟาอากาศ
นอกเวลา
เลาะตะเข็บ
ดินแดนตองหาม
สังคมกีฬา
คนขาวคนบอล
สังคมดาวขาว 25 น.
พระเครื่องลานนา
Soccer 168H
เสนทางบนผืนสักหลาด
แวดวงลูกขนไก
ชากังราวเกมส
กระแซะกลวยไข
ลานนาภิวัฒน
ตํานานพระลานนา
หลุดโฟกัส
ปารําเพย แมอบเชย

Page 2 of 6

ถึงเรื่องดังกลาว ซึ่งทางกกต.กลาง ไดวินิจฉัยไปในทิศทางเดียวกันกับกกต.เชียงใหม สงผลให ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ
เชียงใหม หมดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ จึงไดยื่นขออุทธรณตอศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม ใหไตสวนฉุกเฉินกรณีดังกลาว จน
กระทั่งศาลปกครองจะสั่งใหมีการคุมครองสิทธิชั่วคราวใหลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหมไดนั้น
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.50 ผูสื่อขาวรายงานถึงผลการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 24
มิ.ย.50 ที่ผานมาวา สําหรับการนับคะแนนเริ่มนับตั้งแตเวลา 22.30 น. จนกระทั่งสิ้นสุดการนับคะแนนจนถึงเวลา 03.30 น. ของวันที่
25 มิ.ย.50 ปรากฎวาผลคะแนน อันดับ 1 คือหมายเลข 2 ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ได 24,204 คะแนน อันดับ 2
หมายเลข 1 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ได 17,570 คะแนน อันดับ 3 หมายเลข 3 นายพรชัย จิต
รนวเสถียร ได 9,577 คะแนน อันดับ 4 หมายเลข 5 นายอุดม สุวิทยศักดานนท ได 7,735 คะแนน อันดับ 5 หมายเลข 8 นายเทอด
ไชย วงศลือเกียรติ ได 370 คะแนน อันดับ 6 หมายเลข 4 นายพลโชค เจริญราฎร ได 149 คะแนน อันดับ 7 หมายเลข 7 นาง
เยาวเรศ กาญจนกูล ได 75 คะแนน และอันดับ 8 หมายเลข 6 นายทัศภูมิ โสภาวรรณ ได 72 คะแนน
ผูสื่อขาวรายงานเพิ่มเติมวา การขนหีบบัตรเขาสูบริเวณศูนยอํานวยการเพื่อตรวจสอบกอนเคลื่อนยายเขาสูบริเวณนับ
คะแนนอยางเปนทางการในโรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม คอนขางวุนวาย เนื่องจากเจาหนาที่บางสวนอาจไม
ทราบวาตองขนหีบบัตรไวตรงจุดใด ทําใหทั้งผูสมัครและประชาชนที่มารอฟงการนับคะแนนตองรอการเริ่มนับคะแนนลาชาไปจนถึง
เวลา 22.30 น. โดยใชเวลากวา 5 ชั่วโมงกวาจะแลวเสร็จ ซึ่งการนับคะแนนเสร็จสิ้นในเวลา 03.30 น. หรือเชาตรูของวันที่ 25 มิ.
ย.50
ดาน นายฐิติพล ทศรฐ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหมเปดเผยวา ไดรายงานผลการนับคะแนนอยางไม
เปนทางการใหทางกกต.กลางทราบแลว สวนเรื่องกรณีเรื่องที่ศาลปกครองเชียงใหมมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับ ทางกกต.จะชี้แจง
ขอมูลเพิ่มเติมไปใหศาลปกครอง เพราะเปนขอโตแยงเรื่องสิทธิการรับสมัครอยู ฉะนั้นแลวการรับรองผลเปนเรื่องหลัง คงใหไดขอ
ยุติเรื่องสิทธิการรับสมัครกอน ในรายละเอียดขอเท็จจริง ในวันนั้นใชคําวา มีเหตุผลเพียงพอแตศาลตองมาวินิจฉัยในรายละเอียด
โดยหากมีการพิจารณาที่ขัดแยงกัน โดยปกติทางกกต.คงตองยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาอีกที หากไมมีขอขัดแยง
ประการใดคงเปนไปตามนั้น ซึ่งจริงๆแลวตามหลักของ พรบ.กกต. การพิจารณาของกกต.ถือเปนสิ้นสุด แตหากมีการขอไตสวนฉุก
เฉินของทางศาลปกครองถือเปนเรื่องที่ทําได เนื่องจากหนวยงาน กกต.เปนการหนวยที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 9 ป ที่ผานมา ฉะนั้นแลวบท
วินิจฉัยในแตละกรณียังมีไมมากเทากับทางศาล ซึ่งเรื่องนี้คงตองไดขอสรุปเร็ววัน เพื่อความชัดเจนตอไป
อยางไรก็ตาม กรณีมีการรองคัดคานผลการนับคะแนน หรือรองเรียนในเรื่องอื่น ๆ ที่มีผลตอผูไดรับเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือก
ตั้งไมนอยกวา 10 คน , ผูสมัครเบอรอื่น , นายอําเภอในเขตเลือกตั้ง หรือผูวาราชการจังหวัด สามารถรองคัดคานไดภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ กกต.ประกาศผล
นายฐิติพล กลาวเพิ่มเติมวา การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหมครั้งนี้ มีผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 109,311 คน มาใชสิทธิ
65,213 คน คิดเปนรอยละ 60 ซึ่งเปนไปตามเปาที่ตั้งไว สวนบัตรเสียมี 1,204 ใบ คิดเปนรอยละ 1.85 ต่ํากวาเปาที่ตั้งไวที่รอยละ 3
ขณะที่เรื่องรองเรียนในวันเลือกตั้งยังไมมีแมแตเรื่องเดียว
[ ขาวนี้มีผูอานไปแลว 501 คน ]
[ Update วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550 time 19:47:12 ]
ความคิดเห็นที่ 2
ออ ... เหรอ
จากคุณ : นะ [ IP 58.147.95.xxx 25/6/2550 เวลา 19:54:49 ]
ความคิดเห็นที่ 3
บานแถวนาฏศิลป น้ําทวมซ้ําซาก บอหันอดีตนายกฯมันจะแกไดจะใด เปลี่ยนเปนกึ๋นนองแปงผองกอดี เจียงใหมมันชิบหายมา
เมินแลว เพราะคนแบบความเห็นที่ 1 นั้นแหละ
จากคุณ : บอไดอยูเจียงใหมแลว [ IP 124.121.81.xxx 25/6/2550 เวลา 20:09:29 ]
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ความคิดเห็นที่ 4
เขาใหแสดงความคิดเห็น ก็แสดงใหเห็นถึงประสบการณทางความคิดดวยนะ วาคุณเปนคนมีมุมมองตอผูอื่นอยางไร แสดงถึง
สภาพและภาวะของจิตใจของคุณอีกตางหาก
ถาจะแสดงความโง แบบนี้อยาทํา มันเปนการโชวโงใหคนอื่นเขารู เปนการประจานตัวเองนะ อายไหมนั่น
ฝากถึง ดร.เดือนเต็มดวง ชวยดูแลแกไขสิ่งที่คางคา จากสมัยกอนดวยคะ
พวกเราใหโอกาสคุณทําหนาที่อยางสุดความสามารถ และขอเปนกําลังใจใหคะ
จากคุณ : เห็นดวยกับคุณ บอไดอยูเจียง [ IP 58.147.95.xxx 25/6/2550 เวลา 20:31:36 ]
ความคิดเห็นที่ 5
เปลี่ยนคนใหมมั้งดิ กินอะไรกันนักกันหนาคนเดียวตั้งนานใหคนอื่นเขามากินมั้ง โลภมากลาภหาย บานเมืองไมใชของใครคนใด
คนหนึ่งตองเปลี่ยนกันกินกันใช
จากคุณ : เกง [ IP 202.28.27.xxx 25/6/2550 เวลา 20:58:28 ]
ความคิดเห็นที่ 6
อยาดูถูกคนเชียงใหมกันเลย คนที่ไมยอมรับความพายแพ ถามจริงๆเถอะพวกคุณมีการศึกษา หรือครูบาอาจารยสอนบางหรือ
เปลา แลวพวกคุณจะสอนลูกหลานใหรูจักแพ รูจักการใหอภัย ไดอยางใดบานเมืองที่มันเปนอยางเชนทุกวันนี้ มันไมใชเพราะพวก
คนขี้แพชวนตี สาธุ พวกขี้แพขอใหแพตลอดไป
จากคุณ : จินตนา มารยาทดี [ IP 203.154.51.xxx 25/6/2550 เวลา 21:06:47 ]
ความคิดเห็นที่ 7
คนที่แสดงความคิดเห็นที่ 1 นาจะเปนคนที่ไรการศึกษา ถามีลูกหลานกรุราสงใหเขามีการศึกาที่สูงๆ ดวย สันดานจะไดไม
เหมือนคุณ
จากคุณ : สรอยฟา [ IP 203.154.51.xxx 25/6/2550 เวลา 21:11:11 ]
ความคิดเห็นที่ 8
แจงลบความคิดเห็นที่1ดวน
จากคุณ : ฟหกด [ IP 61.90.243.xxx 25/6/2550 เวลา 22:16:35 ]
ความคิดเห็นที่ 9
โอยครายจะมาเปนก็ใหเขาเปนเถอะแตอยากกินแบบคนเชียงใหมที่ไดเปนนายยกคนกอนเลย เสียหนาชาวเชียงใหมหมด ถึงพี่
แปงเขาจะไดมาอยูตําแหนงนี้ครั้งแรก พวกเราก็ควรที่จะใหกําลังใจและใหโอกาศใหเขาแสดงศักยภาพออกมากอนจิแลวคอยตัดสิน
เดวนี้ผูหญิงทํางานการเมืองเกงๆก็มีเยอะแยะ อยาไปมองที่วาเคาเปนผูหญิงนะ เพราะเดวนี้ผูหญิงมีบทบาททางการเมืองมากกวา
ผูชายบางคนซะอีก ใหกําลังใจนะ
จากคุณ : เด็กเชียงใหมสนใจการเมือง [ IP 125.25.52.xxx 25/6/2550 เวลา 22:32:37 ]
ความคิดเห็นที่ 10
ไมไดเขาขางใครนะทําไมไมเอาคนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายระบุมาบริหารบานเมืองตามกฎหมายที่รางไวแลวแบบนี้ใครหละ
ที่จะเชื่อมั่นในกฎหมายไทยแลวจะมีกฎหมายไวทําไมไมใชวา ดร.ไมดี นะก็ดีเหมือนกันแตก็ซื้อเสียงดวยไมใชเหรอขอคําตอบที่วา
กฎหมายมีไวทําไมในเมื่อไมทําตามกฎหมายกติที่ตั้งไวเปนผูใหญอาบน้ํารอนมากอนแลวไมใชเหรอขอคําตอบดวย
จากคุณ : เด็กที่อาบน้ํารอนชากวา [ IP 61.19.199.xxx 25/6/2550 เวลา 22:47:08 ]
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ความคิดเห็นที่ 11
..ไปเลือกมาดิ เบอร 2 ตั้งแตเลือกมาไดคนนี้คนแรก นอกนั้นสส. สว. เลือกใครเปงสอบตกหมด
นาเสียดาย เจอวิชามาร คงไมไดเปงนายกหรอก เชื่อเตอะ แตถาลง สส.คุณแปงมาแน เราจาไปเลือกอีกนา
จากคุณ : เดือนจันทรแรม ณ เชียงรากนอย
[ IP 202.29.60.xxx 25/6/2550 เวลา 22:57:03 ]
ความคิดเห็นที่ 12
ความเห็นที่1 ทําไมวิจารณนาเกลียด ทําไมตองดา ไมเขาใจ เสียผลประโยชนมากเลยรึคับ ทําใจหนอยนะคับ ถึงเบอร2 จะไม
ไดรับรอง ตองเลือกใหมก็คงไมมีใครเลือกคุณหลอก ถึงยังไงก็มีตัวเลือก ใครๆก็อยากลงทุนเชียงใหม งบเยอะนะคับ ทําอะไรได
เยอะใครๆก็รู ผมมี100ลานก็คงลง ขอรองวิจารณแตอยาดากันแรงไมดีคับ
จากคุณ : สะใจ
[ IP 202.91.18.xxx 25/6/2550 เวลา 23:08:18 ]
ความคิดเห็นที่ 13
ที่แสดงความคิดเห็นมา โดยรวมที่มองไมเห็นความสามารถคนอื่นแลวคุณละเกงพรอมหรือยังที่จะนําพาบานเมืองใหเจริญทําไม
นา ไมสมัครลงชิงตําแหนงกะเขา หรือวาเกงแตวิจารณและมองคนอื่นชั่วแบบตัวทานเอง ใครๆเขาวาอยางงั้น ใครๆเขาวาอยางนี้
พวกคุณๆ ทานๆ มีสามันสํานึกหรือเปลา คําวาเขาวา รูวาผูสมัครคนนั้นคนนี้ แจกเงิน แจกทอง กัน ปะคุณเอย เขามาแจกถึงบานก็ให
ทานๆ รับของไวเถอะ แตอยาไปเลือกเลย หรือวาพวกคุณไมไดรับแจกเลยใสรายคนอื่น หยุดปายรายกันเถอะ บานเมืองจะไดเจริญ
ถาคุณๆ ทานๆ มีความสามารถหรือมองกาลไกลหรือมีความสามารถในการทํางาน โปรดเสนอหรือแนะนําสงเสริม กิจกรรมตางๆที่
ทานคิดวาทําแลวดีทําแลวสามารถแกปญหาบานเมืองได นาจะเปนการดี ชาย/หญิง เดี๋ยวนี้ความสามารถพอๆ กัน เปรียบเทียบดูคุณ
แมของพวกคุณดูก็แลวกัน เกิดพวกคุณมาแลว ยังเลี้ยงพวกคุณมาใหโตขนาดนี้ได แลวแบบนี้ผูหญิงไมมีความสามารถหรือ โปรด
ทบทวนคําพูดหรือคําเขียนที่แสดงความคิดเห็นมาดวย
จากคุณ : สาลี่ [ IP 203.150.137.xxx 25/6/2550 เวลา 23:14:43 ]
ความคิดเห็นที่ 14
คุณพี่ ความคิดเห็นที่12 ครับ อยาไปวาคุณพี่ที่แสดงความคิเห็นที่1 เลย เพราะเขาไมมีการศึกษา นาสงสารกลัวจริงๆ คนที่ตอง
เกิดมาเปนลูก คงโชคราย เพราะมีแม พี่นอง ที่สมองฟอ แลวมีนามาอางวาสาวเชียงใหม คนเชียงใหมจริงๆ เขามีสมอง และมัน
สมองเต็มดวย รูวาใครดี ใครไมดี ใครสมควรที่จะเปนผูนําในเวลานี้ ทุกคนปกติดีชั่วมันคูกันอยูแลว แลวแตใครจะเลือกทําความดี
หรือเลือกทําชั่ว
จากคุณ : นิดหนอย [ IP 203.150.137.xxx 25/6/2550 เวลา 23:25:38 ]
ความคิดเห็นที่ 15
จะรอดูวาเกงแคไหน จะดูตอนน้ําทวมวาแปงจะทําอยางไร
จากคุณ : นองจันฟอง [ IP 203.113.44.xxx 25/6/2550 เวลา 23:57:57 ]
ความคิดเห็นที่ 16
กกต.ทําไมไมตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครกอน พอไดรับเลือกตั้งเสร็จวาเขาขาดคุณสมบัติ แบบนี้มันไมถูกตองนะครับ
จากคุณ : ธนเชษฐ [ IP 203.188.17.xxx 26/6/2550 เวลา 8:58:25 ]
ความคิดเห็นที่ 17
ถาม คห.๑ วา คุณคงสนับสนุนไอพวกบูรณุปกรณ เบอร ๑ ซึ่งเปนนักเลงหัวไม คายาเสพติดหรือเนี่ย มินาบานเมืองถึงไดฉิบหาย
คิดวา คห.๑ คงเปนลูกลิ่วลูกลอของไอเบอร ๑ แน เลวมาก
จากคุณ : จันตะ [ IP 202.183.235.xxx 26/6/2550 เวลา 9:02:16 ]
ความคิดเห็นที่ 18
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สะใจวะ ดร.แปง ชนะ สะใจวะ ไอพวกเลวมันคงกลัวชนะสิวะแมง หาทางไมใหลงทุกทาง สะใจจริงวะ
จากคุณ : จันตุ [ IP 202.183.235.xxx 26/6/2550 เวลา 9:04:08 ]
ความคิดเห็นที่ 19
กูวาเดวกอซิกแซกเอาบุญเลิศมาเปนอีกรอบ เชื่อปะ
จากคุณ : แหลม [ IP 222.123.28.xxx 26/6/2550 เวลา 9:30:33 ]
ความคิดเห็นที่ 20
คงจะไมไดกินเงินหลวงอีกแลวนะอดีตนายกคนเกา
จากคุณ : ดีมาก [ IP 202.28.27.xxx 26/6/2550 เวลา 10:22:55 ]
ความคิดเห็นที่ 21
นองแปงสู ๆ นองแปงสู ๆ นองแปง ขอ 500 บาท เหมือนเดิมนะ ถาเลือกใหม...
จากคุณ : นองมาย [ IP 61.7.174.xxx 26/6/2550 เวลา 10:34:47 ]
ความคิดเห็นที่ 22
ถึงความคิดที่ 10 ที่วา "ดร. ไมดีก็มีเหมือนกัน" ใชที่ชื่อวา ดร.ทักษิณหรือเปลา
จากคุณ : หญิง
[ IP 202.29.60.xxx 26/6/2550 เวลา 11:00:33 ]
ความคิดเห็นที่ 23
รับสมัคร ผูสนใจรายไดเสริมนอกเวลางานประจํา/หลังเลิกเรียน/ควบคูงานที่ทําอยู ทําไดจากที่บาน
Part-Time 3,500-18,000 บ.-/ด.
Full-Time 9,000-75,000 บ.-/ด. ขึ้นไป
คุณสมบัติ
-มีเงินเดือนนอย อยากเปลี่ยนงาน
หรืออยากมีรายไดหลักหมื่นขึ้น
-เงินเดือนไมพอใชจาย
อยากมีรายไดเพิ่มซัก 3,000-8,000 บาท
-ทํางานประจํามา 3 ป 5 ป หรือมากกวา 10 ป แตไมรวย
อยากมีรถยนต อยากมีบานแตไมมีซักที
-ทําธุรกิจสวนตัวมาแลวลมเหลว ไมสําเร็จ อยากมองหาธุรกิจใหมที่
ดีกวา ทํางานงายกวา ดวยระบบ ADDS
...ถามีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง โทรมาขอโอกาสที่เราสิครับ...
แตถาคุณคิดวา...
- เฮอ!!! ชีวิตก็ดีอยูแลว ไมตองโทรมา เพราะคุณจะไมตัดสินใจอยากไดอะไรอีก
- มันจะมีงานอะไรที่รายไดเยอะ เราตอบวามี เพราะมีคนที่ทํางานนี้มีรายไดหลักลาน มากกวา 1,000 คนแลว
- คิดวาเปนไปไดหรือ? เมื่อคุณไมมาดูเอง แลวจะรูไดอยางไรวามันมีจริง
- คิดวาตัวเองทําไมไดหรอก...คุณดูถูกตัวเองแลวแหละ
ในเมื่อตัวคุณยังไมใหโอกาสตัวเอง แลวใครจะให
- แลวบริษัทถูกกฎหมายหรือเปลา? รับรองไดเลยวาถูก เพราะเปดดําเนินการมาแลว 64 ประเทศทั่วโลก
- เราไมตองการคนที่คิดมาก คิดในแงลบ
- และหามโทรมาหาเราถาคุณไมอยากมีรายไดเพิ่มจริง
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ คุณนิกข 084-0437226
www.richtostar.com
จากคุณ : n [ IP 202.28.27.xxx 26/6/2550 เวลา 11:30:46 ]
รวมแสดงความคิดเห็นไดที่นี่ครับ
โปรดใสรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวนกอนการบันทึกขอมูลครับ
ชื่อของคุณ
email
B

i

u

URL

Font colour : Default

Font Size : Normal

[ Close all tags ]

Tip: Styles can be applied quickly to selected text.

character : 10000 ตัวอักษร
แสดงความเห็น

http://www.chiangmainews.co.th/viewnews.php?id=13903&lyo=1

Clear

26/Jun/07

