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กรณี"เลือกนายกฯเล็ก"
กกต.หามรับเอกสาร"ดร.แปง"คืน
การติดแผนกระดาษระบุขอความ" หามรับเอกสารใดๆไมวาจะสงดวยตัวเองหรือทางไปรษณียของรอยเอกหญิงเดือน
เต็มดวง ณ เชียงใหม คําสั่ง ผอ.กต.จว.ชม"บริเวณประตูสํานักงาน กกต.เชียงใหม สะทอนใหเห็นเดนชัดยิ่งวา งานนี้ กกต. ยึดมั่นใน
หลักการของความชอบธรรมและความถูกตอง++ แมจะมีความพยายาม ประสานงานเพื่อคืนเอกสาร
แตการที่ ทางกกต.มอบหมายใหมีการแจงความตอ ++รตอ.สมบูรณ เทพคํา พนักงานสอบสวน สภ.ต.ชางเผือก
เมือง เชียงใหม รอยเวรเจาของคดี ++ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นในเหตุการณดังกลาว ++แมจะมีการโยงใยใหเปนเรื่องกลั่นแกลง
ทางการเมือง แตผูเกี่ยวของตางยืนยันวา ใครกลั่นแกลงใคร?++!!!กันจะ!!
อีกทั้ง ++ผอ.ฐิติพล ทศรฐ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.)ประจําจังหวัดเชียงใหม++ กลาววา ไดประชุม
พนักงานตลอดจนเจาหนาที่ซึ่งอยูในเหตุการณวันนั้นทั้งหมด ทุกอยางมีขอเท็จจริง ไมไดกลั่นแกลงใคร มีหลักฐานการมาขอรับคืน
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เอกสารจาก ++นส.โสรัตยา บัวชุม ++ ไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได
เอกสารดังกลาวมีความสําคัญมากเพียงใดนั้น ไดรับคําอธิบายจากผูเกี่ยวของวา เอกสารดังกลาว ทางกกต.จะตองทํา
เรื่องประกอบคําอุทธรณ เปนการดําเนินการในกระบวนการชั้นศาลฯ น้ําหนักความนาเชื่อถือของเอกสารจริง และสวนที่ถูกฉกไป
ตอนแรกทุกฝายกังวล แตเมื่อเหตุการณนี้เกิดขึ้นจากการที่ นส.โสรัตยา มาขอรับเอกสารแลวฉกเอกสารวิ่งขึ้นรถ 2222 ไปพรอม
ชาย 2คนที่ทุกคนในบานเรารูดีวาใคร?
ขนาดเจาหนาที่ผูหญิงขวางรถก็หวิดถูกเชี่ยวชน สังคมบานเรา ไมยอมรับเรื่องแบบนี้อยูแลว และยิ่งเพิ่มน้ําหนัก ความ
สําคัญ เอกสารประกอบคดี ใหทางกกต.มากขึ้นแวดวงผูเชี่ยวชาญ ทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมระบุวา การตัดสิทธิ์
คุณสมบัติผูสมัคร โดยกกต.ทองถิ่นวินิจฉัยและ กกต.กลางยืนคําวินิจฉัย จากนั้นทางศาลปกครอง มีคําสั่งทุเลาบังคับคดี ใหลง
สมัครได ++เพราะพิจารณาแลววา ผลกอนเลือกตั้งจะสรางผลกระทบความเสียหายตอผูสมัคร เปนการใหโอกาส ทีนี้เมื่อผูสมัคร มี
คะแนนเปนที่ 1 ปญหาที่เกิดขึ้น มีทางออก มีทางแกงายกวากอนการเลือกตั้ง++
ประเด็นแรก ++เมื่อถูกตัดสิทธิ์ไปแลว บัตรที่ลงคะแนนก็กลายเปนบัตรผี ไมผลตามกฎหมาย เราจะไมกลาวถึง
คะแนน ปจจัยเกื้อหนุน++ ตามที่มีกระแสขาวกัน และเมื่อผูไดรับลําดับที่ 1 ไมมีผลในการรับรองก็ตองเลื่อนผูสมัคร ลําดับที่ 2 มา
พิจารณารับรองผล สวนผูสมัครรายอื่นๆก็อาจจะมีกรณีการฟองรองผูสมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ ซึ่งทําใหเกิดความเสียหาย จากการเสียคา
ใชจายในการลงเลือกตั้งรายละ 8 แสนบาทตามกฎหมายเลือกตั้ง!!
ประเด็นตอมา ++ในแงของการถือปฏิบัติแลว จะใหโอกาส สําหรับการเลือกตั้งใหม++ภายใน 45 วันมากกวา สวนผู
ถูกตัดสิทธิ์ไปทางกกต.ก็จะฟองรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งแตละครั้ง ถาวิเคราะหใหลึกซึ้งจะเห็นชัดวา ทางกกต.ตอง
ยืนในหลักการกฎหมายตามอํานาจหนาที่ตามพรบ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2541 และพรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น 2545 เพราะถาไมยืนในคําวินิจฉัย กรณีการฟองรองคาเสียหายจากผูคัดคานคํารองคือ รอ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ
เชียงใหม ที่ฟองเรียกคาเสียหาย 10 ลานบาทก็จะเกิดขึ้นและอาจมีผลทางคดี เมื่อไดรับการรับรองผลการเลือกตั้ง
++ตอนนี้ทุกคนเห็นใจ ผอ.กต.เชียงใหม ผอ.ฐิติพล มากที่สุด ถาไมออกมาในแนวนี้ ถูกฟองรอง มีคดีกันหัวโตเลย
เพราะกกต. แตละชุด เรามีวาระ มีเทอมบริหารกันอยู แตพนักงานของรัฐที่ ตั้งใจทํางาน ถาหลักการ หลักกฎหมายพลิกแพลงไป ผู
ใชอํานาจหนาที่ ไดรับความเสียหายจากหนาที่การงาน ดวยความสุจริต บริสุทธิ์ ถาสังคมไมดูแลคุมครองคนดี คนแบบนี้ เราจะมีใคร
อาสามาทํางานเพื่อชาติบานเมืองกันตอไป++
การยืนในหลักการที่การตรวจสอบพิจารณาขั้นคุณสมบัติผูสมัคร ไมมีสิทธิ์ แต รอยเอกหญิง ดร.เดือนเต็ฒดวง ก็ยัง
ยื่นเรื่องไปยังศาลปกครอง จนมีคําสั่งทุเลาบังคับคดี ทั้งกกต.ทองถิ่น กกต.กลาง วินิจฉัย คุณสมบัติมีผลออกมา โดยยึดถือกฎหมาย
เปนที่ตั้ง ++ยิ่งมีรายการฉกเอกสาร ทาทาย อํานาจรัฐ แสดงธาตุแทออกมาวา ทําทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเปาหมาย
ในประเด็นรายละเอียดเอกสารสัญญาเชาที่วากันวาเปนการฉก การขโมยหรือชิงทรัพยออกไปจากสํานักงานกกต.
เชียงใหม ตนฉบับจริงนั้น มีรายละเอียดของการศึกษาตนฉบับจริง เขาขาย เอกสารที่ออกไปนั้น จริงหรือปลอมกันแน?เพราะ 1.
เอกสารเชาทั้ง 2 ฉบับลงวันที่หางกัน 3 ป ระหวาง ป 2546และป 2549 มีขอสงสัย ขอสังเกตวานาจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะป พศ. อีก
ทั้งในจุด 2 คูสัญญาและพยาน ตามตนฉบับจริงนั้น เซ็นตดวยปากกาสีเดียวกัน ทั้ง 2 ฉบับทั้ง 4 คน ทั้งๆที่ระยะเวลาการทําสัญญา
หางกันตั้ง 3 ป และมีขอคําถามวา พยานทั้ง 2คนจะอยูพรอมหนาพรอมตากันทั้ง 3 ป ในวันทําสัญญาที่หางกัน 3 ปเลยหรือ!!!
ประเด็นตอมา ในป 2546นั้น ดร.แปงหรือ ดร.เดือนเต็มดวงมีชั้นยศแค"รอยโท"แตลงนาม"รอยเอก"ทั้งๆที่ดานลาง
พิมพวารอยโทหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหมเอกสารทั้ง 2 ฉบับ นาจะทําขึ้นอยางเรงรีบ ในการเสียภาษีแทนให "ดร.แปง"จนลืม
ปดอากาสแสตมปไป ดวยเหตุนี้จึงมีรายการรถหรูระยับกับปายคูบารมี 2222 บุกสํานักงานกกต. ++สงคนใกลชิด ฉกเอกสารตัวจริง
ที่ไมแนใจวา ทําไดเนียน!! ขนาดไหน จนกลายเปนเอกสารที่มีคณะทํางานชุดหนึ่ง ดําเนินการ พิสูจนเรียบรอยวา ไมนาจะใชของ
จริง++
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ความสําคัญของเอกสารที่วา เมื่อเขาสูขั้นตอน กระบวนการของศาลฯแลว ไมเพียงใบแดง แตยังมีความผิดฐาน
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อใชในการสมัครเพราะดวยเงื่อนไข การยายที่อยู ผูมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ตองมีชื่อในทะเบียนบานในเขต
องคกรปกครองทองถิ่นนั้น เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ป ดังนั้นการแจกแจงแถลงไข ผานสื่อวา ใครๆก็รูวาเปนคนเชียงใหม ก็
ตองเปนคนเชียงใหม จะยายไมยายก็เปนคนในเชียงใหม ????
และประเด็นนี้ ผูสมัครรายนี้ไมเขาขายอยูแลว ดังนั้นทางออกของการลงสมัครไดตามกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่นระบุชัด
วา ตองเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินใหกับทองถิ่นที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน 3 ป ..ถาไมมีกฎ
กติกา สมาชิกกลุม..ผีกากา คงลงสมัครไดมั่งกระมัง!! นี่!!คือประเด็นที่ตอกย้ําถึงความสําคัญของเอกสาร ฉบับนี้วา ทําไมตอง
ลนลาน ตองเรงรีบจัดการ กอนสายเกินแกแตหารูไมวา สิ่งที่ไดกระทําลงไป ยิ่งเปนการ ตอกฝาโลง (ตามที่เคยเปนขาว)ยิ่งขึ้น ดวย
กฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น มีบทบัญญัติชัดเจน จะอางความยืดหยุน การขอโอกาสสรางคุณงามความดี ในแผนดินใหปรากฎ โดย
ปราศจากหลักการ หลักกฎหมายที่ตองธํารงยึดมั่น
หากปลอย ละเลยกันแบบนั้น ปรากฎการณที่ยอดขุนพล สมาชิกสภาจังหวัด23 ทาน สรางวีรกรรมลือลั่น ศาลากลาง
เชียงใหม คงมี ขบถ หลายสิบสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม เกิดอีกระลอกกระมัง!!..เจานาย...เลือกตั้ง และทําใหทองถิ่นไม
สมานฉันท แลวจะเลือกกันเขาไปทําไม..ไมเขาใจ!!!
[ Update วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 time 21:44:04 ]
[ ขาวนี้มีผูอานไปแลว 322 คน ]
ความคิดเห็นที่ 1
ก็สมควรคับ
ทําแบบนี้ ผิดวาไปตามผิด
นี่คือผลแหงกรรมคับ
ขอยืมคํานี้ใชหนอยคับ
....สวรรคมีตา.......
จากคุณ : คนเจียงใหม [ IP 58.147.92.xxx 2/7/2550 เวลา 23:47:37 ]
ความคิดเห็นที่ 2
เชียงใหมนิวส นาจะมีจรรยาบรรณ มากกวานี้ ไมใชวา เอาแตใสไฟฝงตรงขาม รูๆอยูวา แซเตี๋ยว อยูฝงตรงขามเจาหนุย (คราว
กอนก็ทําเอกสารเท็จไปแจง กกต) แตอยาถึงกับแกลง ผูหญิงคนหนึ่งเลยครับ
เอกสารเปนของผูสมัครแลว กกต เชียงใหม ไมยอมคืน หรือ เอกสารเปนของกกต เชียงใหม รอศาลตัดสินดีกวาครับ รวมถึงการลง
ขาววาวิ่งหนี หรือ กกต ใหเองแลวมาแกลงแจงความทีหลัง รอศาลตัดสินดีกวาครับ
ผมวาขาวนี้แปลกๆตั้งแตแรกแลวครับ ผมไมเชื่อวา จะขโมยเอกสารไดถา กกตไมเอาเอกสารมาให
อยาตกเปนเครื่องมือฝายหนึ่งฝายใด รอศาลตัดสินดีกวาครับ
จากคุณ : WW [ IP 62.159.123.xxx 3/7/2550 เวลา 1:34:52 ]
ความคิดเห็นที่ 3
ผมวา รอศาลตัดสินดีกวาครับ ใครผิดใครถูกก็วาไปตามนั้น
จากคุณ : คนเหนือ [ IP 222.123.25.xxx 3/7/2550 เวลา 9:46:58 ]
ความคิดเห็นที่ 4
*** หาเงินงายแค เลน online internet 5ชม/เดือน
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...อานกอนตัดสินใจ นี่อาจเปนโอกาสสุดทายแลว ...
นี่เปนธุรกิจใหม ที่ดีที่สุด ไมตองลงทุน ไมมีความเสี่ยงเลย เพอรเฟค 100%
สมัครฟรี 100% ไมตองลงทุน
ใชเวลาไมนาน แคเดือนละ 5ชม หรือแค วันละ 10 นาที
ไมตองซื้อ หรือขาย ของที่โฆษณา
รายไดไมจํากัด ขึ้นอยูกับเครื่อขาย
สามารถสรางเงินใหคุณไดแมไมไดทํา
ไมตองออนไลนตลอด 24 ชม.
อานรายละเอียดที่นี่
http://www.hi-nee.com/august30/
จากคุณ : nnhh [ IP 202.28.78.xxx 3/7/2550 เวลา 10:12:57 ]
ความคิดเห็นที่ 5
*** หาเงินงายแค เลน online internet 5ชม/เดือน
...อานกอนตัดสินใจ นี่อาจเปนโอกาสสุดทายแลว ...
นี่เปนธุรกิจใหม ที่ดีที่สุด ไมตองลงทุน ไมมีความเสี่ยงเลย เพอรเฟค 100%
สมัครฟรี 100% ไมตองลงทุน
ใชเวลาไมนาน แคเดือนละ 5ชม หรือแค วันละ 10 นาที
ไมตองซื้อ หรือขาย ของที่โฆษณา
รายไดไมจํากัด ขึ้นอยูกับเครื่อขาย
สามารถสรางเงินใหคุณไดแมไมไดทํา
ไมตองออนไลนตลอด 24 ชม.
อานรายละเอียดที่นี่
http://www.hi-nee.com/august30/
จากคุณ : nnhh [ IP 202.28.78.xxx 3/7/2550 เวลา 10:13:02 ]
ความคิดเห็นที่ 6
ตองเปดรับความจริงบางนะ คนเรามีทั้งขอดี และเสีย ตอนนี้สวนเสียของเคากําลังถูกเปดเผย แตก็ไมใชวาเคาจะไมใชคนดี คุณ
คห. 3 ตองมีเหตุผลมากกวานี้ ไมมีใครจะคิดแกลงดวยลูกไมตื้น ๆ แบบนี้ การเมืองเปนเรื่องของผลประโยชน เมื่อปลอมเอกสารไม
แนบเนียน ถูกจับผิดได ก็ตองรับโทษ ไมใชทําผิดแลวยังลอยนวล สังคมนี้หาความเปนธรรมไดหรือ
จากคุณ : คนคนหนึ่ง [ IP 61.19.196.xxx 3/7/2550 เวลา 10:14:21 ]
ความคิดเห็นที่ 7
กินกันทั้งตระกูล..ชาวเชียงใหมเอย..เปดตา(กวางๆ) ไดแลว...
จากคุณ : 123 [ IP 61.7.175.xxx 3/7/2550 เวลา 10:30:41 ]
ความคิดเห็นที่ 8
เดี๋ยวนี้ศาลบานนี้เมืองนี้มีความยุติธรรมอยูหรือเปลา ไอยุค คมช เนี้ย
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ใครจะเลือกใครไมวาแตทั้งๆที่ไอคนนี้มีปญหาแตแรกทําไมเลือกเขาเขามาสรางปญหา เสียเวลาประชาชนทําไม
อยากจะรูเหมือนกันทุกวันนี้คนไทยเราสมองคิดอะไรกันอยู ขี้ของใคร ใครก็วาหอม นั่นแหละวะ
จากคุณ : คนรักชาติไมนอยไปกวาแกหรอก [ IP 58.147.92.xxx 3/7/2550 เวลา 11:43:07 ]
ความคิดเห็นที่ 9
ผมเห็นดวยกับความคิดเห็นที่ 8 เรามีอุดมการณืเหมือนกันเลยคับ
จากคุณ : ชานนท [ IP 203.150.117.xxx 3/7/2550 เวลา 11:54:03 ]
ความคิดเห็นที่ 10
คุณ123 ถาเจานายคุณเปนคงจะไมงาบเหมือนบิดาคุณนะ
จากคุณ : คนเมือง [ IP 58.147.92.xxx 3/7/2550 เวลา 12:12:16 ]
ความคิดเห็นที่ 11
ระบบการทํางานแหงอนาคต สรางรายไดไรขีดจํากัด จากที่บาน
"A.D.D.S" (Automated Direct Data System)
เปนระบบที่ใชเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจ เชน ระบบInternet (e-commerce), ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ (Voicemail
System), Mobile Marketing และสื่ออื่น ๆ อีกมากมาย ไดรับการพิสูจนจากทั่วโลกแลววาสามารถเริ่มธุรกิจจากที่บานไดทั้ง Part
time และ Full time รายไดเสริม หรือรายไดประจําตั้งแต 10,000-100,000 บาทตอเดือนขึ้นไปได โดยไมกระทบกับการใชชีวิต
ประจําวัน หรืองานประจําของคุณ ระบบของเราตองการเวลาวางจากคุณวันละประมาณ 2 -3 ชม. เทานั้นหรือ อาทิตยละ 12-15
ชั่วโมง ไมใชงานขายประกันชีวิตหรือขายสินคาตามบาน
โอกาสที่จะไดศึกษาเรียนรูเทคโนโลยีลาสุด ADDS ขอเชิญรับขอมูลเพื่อศึกษาฟรี !!! ไมมีขอผูกมัดใดๆทั้งสิ้น อยาปลอยใหโอกาส
นี้หลุดลอยไป (การคลิ๊กเพียงครั้งเดียวอาจทําใหอนาคตคุณเปลี่ยนได)
คุณสมบัติของผูที่สนใจ
1. ชาย/หญิง อายุ 18 ป ขึ้นไป
2. ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพ
3. ไมจําเปนตองมีประสบการณ แตมีความตั้งใจจริงที่จะเรียน รูและพัฒนาตัวเอง (สําคัญมาก) มีความคิดสรางสรรค ชอบความ
ทาทาย
4. มีความมุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต และมีทัศนคติที่ดี
5. สามารถใช/เรียนรู Technology ใหม ๆ เชน คอมพิวเตอร INTERNET ได
6. มีเวลา 2-3 ชม./วัน (Part time), 5 ชม./วัน(Full time)7. มีการอบรมและสอนงานให
ผลตอบแทน
Part-time 10,000-30,000 บาท / เดือน Full-time 15,000-100,000 บาท / เดือน
อานรายละเอียด และ สมัคร ลงทะเบียนเพื่อรับการคัดเลือก ที่
http://www.business2rich.better.ws
กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุล + เบอรโทรศัพท (สําคัญมาก) พรอมกับประวัติสวนตัวเขามาใหชัดเจนในแบบฟอรมที่มีใน website แลว
ทางเราจะติดตอกลับอีกครั้ง
หมายเหตุ : รายไดขึ้นอยูกับการเรียนรู ความขยัน และความสามารถในการทํางานของแตละบุคคล
จากคุณ : farlada [ IP 124.157.206.xxx 3/7/2550 เวลา 12:36:06 ]
ความคิดเห็นที่ 12
ฮั่นแน ความคิดเห็นที่ 8 กับ ความคิดเห็นที่ 10
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IP เดียวกัน แตทําไมตองเปลี่ยนชื่อดวย
จากคุณ : AA [ IP 124.157.163.xxx 3/7/2550 เวลา 18:12:34 ]
ความคิดเห็นที่ 13
ความเห็นที่ 8 ,9 คุณ2 คนเทานั้นสรุปแบบนั้นไดอยางผมอยากถามวาคนเชียงใหมกี่คนกี่เสียงที่เลือกเบอร 2 ทําไมไมถามคน
เชียงใหมที่เลือกบาง อยางมงายกับคนที่โกงแผนดินจนไมมีแผนดินจะอยู หนีไปพรอมกับเงินภาษีราษฎรจนนับไมไดวาเทาไร
จากคุณ : 111
[ IP 222.123.209.xxx 3/7/2550 เวลา 19:52:29 ]
ความคิดเห็นที่ 14
รอศาลตัดสินดีกวา
จากคุณ : คนเชียงใหม [ IP 125.24.151.xxx 3/7/2550 เวลา 20:02:02 ]
ความคิดเห็นที่ 15
นักขาวเชียงใหมนิวสที่ลงขาวนี้...ทําไมถึงโงนักครับไมนาจะมาวิเคราะหขาวและลงในหนังสือพิมพ...นาจะตรวจสอบนักขาวกัน
เองกอนดีกวาครับคอยมาเปนนักขาว..ตรวจสอบทั้งคุณวุฒิ..วัยวุฒิ...และจรรยาบรรณครับ...นั่งเทียนเขียนขาวตามใบสั่งไมไดหมาย
ความวาคุณจะเกง..เพียงแคเริ่มตนคุณก็ผิดแลวครับ..
....ประเด็นที่คุณบอกวามีการเลื่อนอันดับ 2 ขึ้นมาพิจารณา...ผมวาคุณเขาใจผิดไปแลวครับ...ไมมีการเลื่อนผูไดคะแนน
อันดับที่ 2 ขึ้นมาเปนผูชนะครับ...ถาผูที่ไดอันดับ 1 ถูกตัดสิทธิ์...จะเลือกตั้งกันใหมสถานเดียวครับ...คุณไปศึกษามาใหดีกอนนะ
ครับกอนที่จะรับตังคเคามาแลวนั่งเทียนเขียนขาว...ทุกอยางในเวลานี้นะครับรอเพียงศาลตัดสินเทานั้นครับ...กกต...จังหวัดไมมี
สิทธิ์ตัดสินครับ..
จากคุณ : เทศบาล [ IP 203.150.194.xxx 3/7/2550 เวลา 20:38:52 ]
ความคิดเห็นที่ 16
นักขาวของเชียงใหมนิวสจบการศึกษาชั้นไหน มีวิจารณญานในการเขียนขาวหนอยดิ หรือจับคนขางถนนมาเขียนขาววะ
จากคุณ : คน [ IP 125.24.109.xxx 3/7/2550 เวลา 21:58:57 ]
ความคิดเห็นที่ 17
เชียงใหมนิวส ไรจรรยาบรรณ สมแลวที่กรรมตามทัน
จากคุณ : วัลลภ [ IP 124.157.163.xxx 3/7/2550 เวลา 22:51:04 ]
ความคิดเห็นที่ 18
เลิกสรางขาวมั่วๆเถอะครับเชียงใหมนิวส...รอฟงคําสั่งศาลดีกวาครับ...อยาเห็นแกเงินที่เคาใหมาเลยครับ...กกต..ดวยเหมือน
กลัวติดคุกใชปาวครับทานเลยพยายามสรางขาวออกมาพวกคุณไมไดฉลาดกวาคนอื่นมากเลยครับ..เคาทราบกันดีครับวาเปนอยาง
รัยอีกไมนานครับ..กกต..ชุดนี้จะไดเปนขาว หนา 1 กับเคาบางเหมือนวาสนางัยครับ...อดทนรอนิดครับ
จากคุณ : แซเตี๊ยว [ IP 124.157.163.xxx 3/7/2550 เวลา 22:52:52 ]
รวมแสดงความคิดเห็นไดที่นี่ครับ
โปรดใสรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวนกอนการบันทึกขอมูลครับ
ชื่อของคุณ
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