
⌫⌫⌫⌫⌫

  

นางสาวสุวิมล เจียมวงศแพทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวนิจิฉยัคณะตลุาการรฐัธรรมนญูที ่๑-๒/๒๕๕๐
วนัที ่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. ขอเทจ็จริงในคดโีดยสรปุ
 ⌫    

⌫ 
⌫ 
   
⌫⌦ 
⌫
 
  ⌦ 
⌫   

อัยการสูงสุด ผูรอง
ระหวาง

พรรคประชาธิปไตยกาวหนา ผูถูกรอง
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