บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 5 กันยายน 2559
หมายเลขดําที/่ พศ

เวลา

โจทก

จําเลย

พ.362/59

09.00

นายคําพันธ (นางทา ศรีรินทร ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.388/59

09.00

นายปฏิวัติ (นางบง ศรีโพธิ์ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.363/59

09.00

นายคําพันธ (นายออนสา ศรีรินทรหรือศรีลินทรหรือ-ศีรินทร ผูตาย

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.404/59

09.00

นางบุตรดี (นายชัยสุมาน บัวจันทร ผูตาย)

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.408/59

09.00

นางสาวแสงทอง (นางงอม ชื่นทรวงหรือเสนคราม ผู-ตาย

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.409/59

09.00

นายจําลอง (นายสมยศ มีศรี ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.410/59

09.00

นางจําปา (นายพรมมา บุญพันธ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.411/59

09.00

นายเรียน (นางประสิทธิ์ แกวกัณหา ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.502/57

09.00

นายชิต ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน รองขอใหศาลมีคําสั-่งวาผูรองทั้งสามไดที่ดินมาโดยการครอบครองและทํ
ครอบครอง
าประโยชนในที่ดิน

ผบ.820/59

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นางเจนจิรา

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูเบิกเงินเกินบัญชีไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.156/59

09.00

นางสาวบัวลอย

นางบัวเต็ม

ฉอโกง ยักยอก

ไตสวนมูลฟอง

ผบ.782/59

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางปชชา

ผิดสัญญากูยืมกรุงไทยธนวัฏ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.285/59

09.00

บริษัท อะมานะฮ ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

นางศิริลักษณ หรือนางสาวณัฐรินีย กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ, ค้ําประกัน, เรียกทรัพไกล
ยคืนเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.656/59

13.30

นางสาวไตรศุลี

นางสมคิด

ยืม จํานอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.778/59

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสมพร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.453/59

09.00

นายสุรชัย

นางสระแอม

ขอเปดทางจําเปน

ไกลเกลี่ย

-

ขอหา

นัดมาทําไม

ฟงคําสั่ง

ผบ.673/59

13.30

หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษธุรกิจ

นางสาวกนิษฐา

ยืม จํานอง

พิจารณาไกลเกลี่ย

ผบ.851/59

09.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห

นางสาวจิตรสิริ

ยืม จํานอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3193/59

09.00

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด

นางสาวฐิติมา

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้ (บัตรเครดิตไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.367/59

09.00

ธนาคารออมสิน

นางสาวประไพศรี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ยืม ค้ําประกัน

ผบ.846/59

09.00

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวปริศนา

ผิดสัญญากูยืม (ทีเอ็มบีแคชทูโก) เรียกให
ไกลชําเกลี
ระหนี
่ย/นั้ ดพิจารณา

ผบ.823/59

13.30

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวพัชมณ

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต วงเงินสินเชื่อสวไกล
นบุคเกลี
คล่ย/นัดพิจารณา

ผบ.804/59

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสาวพัชรียา

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้สินเชื่อ และบัไกล
ตรเครดิ
เกลี่ยต/นัดพิจารณา

ผบ.848/59

09.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

นางสาวรัชนี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย

ผบ.825/59

13.30

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวรัชนู

ผิดสัญญา (วงเงินสินเชื่อสวนบุคคล บัตไกล
รเครดิ
เกลีต่ย/นัดพิจารณา

ผบ.819/59

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาววิจิตตรา

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูเบิกเงินเกินบัญชีไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.783/59

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวสมสัตย

ผิดสัญญากูยืมกรุงไทยธนวัฏ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1811/59

13.30

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสาวหทัยภัทร

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต)

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.847/59

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสาวอศิรวรรณ

ผิดสัญญาบัตรเครดิต สินเชื่อกูยืม สินเชืไกล
่อสวเกลี
นบุ่ยค/นั
คลดพิจารณา

ผบ.838/59

09.00

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวอิงออน

ผิดสัญญากูยืม สินเชื่อแคชทูโก เรียกใหไกล
ชําระหนี
เกลี่ย้ /นัดพิจารณา

พ.403/59

09.00

นายมิตร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน

นางสิทธิ ในฐานะผูจัดการมรดกของนายพัโอนมรดก
นธ อุปสุข เจามรดก

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.779/59

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสุนันต ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.516/58

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นางสุนิดา

ฉอโกง

ฟงผลการชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.845/59

09.00

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นางสุนิสา

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้ (บัตรเครดิตไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.849/59

09.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

นางอุธาพร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน

พ.406/59

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายกลาหาญ

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ เรียกคาไกล
เสียเหาย
กลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.506/59

09.00

บริษัท บีทีแอล ลอจิสติกส จํากัด

นายกองพิภพ

ผิดสัญญาจางทําของ เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.837/59

09.00

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นายชัยณรงคศิลป

ผิดสัญญากูยืม สินเชื่อแคชทูโก เรียกใหไกล
ชําระหนี
เกลี่ย้ /นัดพิจารณา

อ.113/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายชํานาญ

ความผิดตอชีวิต ประมาท พรบ.จราจรทางบก
ฟงชําระหนี้/ฟงคําพิพากษา

อ.1289/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายณัฐกานตหรือเกมส

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ

นัดพรอม/สมานฉันท

อ.1268/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายทองดี

ความผิดตอรางกาย

พบทนาย/นัดพรอม/สมานฉันท

ผบ.841/59

09.00

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นายธนากร

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้ (บัตรเครดิตไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.787/59

09.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

นายธรรศกฤช ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม เบิกเงินเกินบัญชี

ผบ.821/59

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายธีรสุต

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูเบิกเงินเกินบัญชีไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1246/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายนครินทร กับพวกรวม 2 คน

ความผิดตอชีวิต พยายาม ความผิดตอนัดพรบ
พรอม/สมานฉันท

ผบ.818/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายนพวิทย

ผิดสัญญา (สินเชื่อเฟรสชอยส)

ผบ.822/59

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายบัญเทิง

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูเบิกเงินเกินบัญชีไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.803/59

09.00

นายปรีชา

นายบุญทัน

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3346/59

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายปภังกร

ผิดสัญญาบัตรเครดิตและสินเชื่อ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.125/59

09.00

นางสาวกอบแกว

นายประวัติ

ขับไล เรียกคาเสียหาย

นัดพรอม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.514/58

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายเผด็จ

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูเบิกเงินเกินบัญชีไตสวนคํารอง

ผบ.817/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายพงศพัศ

ผิดสัญญากูยืมเงิน รับสภาพหนี้

อ.1181/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายพงษพิษณุหรือนุ

ความผิดตอชีวิต พยายาม ความผิดตอนัดพรบ
พรอม/สมานฉันท

ผบ.842/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายพรชัย

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้ (กูยืม)

ผบ.2046/59

13.30

บริษัทสินมิตร จํากัด

นายเพียร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญากูเงิน ค้ําประกัน เรียกใหชําระหนี
ไกลเ้ กลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.843/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายไพรัช

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้ (บัตรเครดิตไกล
กูยืมเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.658/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายภาณุเดชหรือตะ

ทําใหเสียทรัพย

อ.1033/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายมนตรีหรือออย กับพวกรวม 2 คน ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พรบ
ตรวจพยานและสมานฉันท

อ.1276/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายรณรงคหรือบอย กับพวกรวม 4 คน ความผิดตอรางกาย ทําใหเสียทรัพย บุพบทนาย/นั
รุก
ดพรอม/สมานฉันท

ผบ.814/59

09.00

ธนาคารออมสิน

างหนีเกลี
้ ่ย/นัดพิจารณา
นายรัชชานนทหรือชวิท ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ยืม ค้ําประกัน สัญญาปรับปรุงโครงสรไกล

ผบ.784/59

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายเรืองศักดิ์

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.844/59

09.00

บริษัท เทสโก คารด เซอรวิสเซส จํากัด

นายวสันต

ผิดสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.839/59

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายวสันต

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้ (กูยืม)

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.407/59

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายวิทูร (ผูเยาว) โดยนางวิภาณี ยอดเพชร
ละเมิผูแดทนโดยชอบธรรม
ประกันภัย รับชวทีงสิ่ ทธิ เรียกคาไกล
เสียเกลี
หาย่ย/นัดพิจารณา

อ.1270/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายวีระพลหรือพล

ลักทรัพย

ผบ.840/59

09.00

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นายสนธยา

ผิดสัญญากูยืม (ทีเอ็มบีแคชทูโก) เรียกให
ไกลชําเกลี
ระหนี
่ย/นั้ ดพิจารณา

พ.283/59

09.00

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายสมควร

ละเมิด รับชวงสิทธิ เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ฟงผลชําระหนี้

พบทนาย/นัดพรอม/สมานฉันท

ผบ.806/59

09.00

บริษัท ฉัตรชัย ลีสซิ่ง จํากัด

นายสมคิด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.824/59

13.30

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายสมพงษ

ผิดสัญญา วงเงินสินเชื่อสวนบุคคล

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.589/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายสราวุฒิ

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พรบ
ไตสวนพยานจําเลย

ผบ.781/59

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายสุชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญากูยืมกรุงไทยธนวัฏ ค้ําประกันไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.402/59

09.00

นายสมาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นายสุพรรณ

ขอแสดงสิทธิในที่ดิน หามรบกวนสิทธิ นัดชี้/สืบโจทก

พ.405/59

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายอนันต

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ เรียกคาไกล
เสียเหาย
กลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.816/59

09.00

บริษัท เจเนอรัล คารด เซอรวิสเซส จํากัด

นายอนันต

ทรัลเกลี
เพอร
่ย/นัซดันพินัจลารณา
โลน
ผิดสัญญากูยืมเงิน (สินเชื่องเงินสด เซ็นไกล

พ.18/59

09.00

นางสุภี

นายอํานวย

ขับไล บุกรุก ใหรื้อถอนสิ่งปลูกสราง นัดพรอมไกลเกลี่ย

ผบ.850/59

09.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห

ส.ต.ต.หรือดาบตํารวจปฐม ที่ 1 กับพวกรวม
ยืม จํานอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.780/59

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ยืม ค้ําประกัน
สิบตํารวจตรีหรือนายอภิชัย ที่ 1 กับพวกรวม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

