บัญชีนัดความคดีตอเนื่อง ประจําเดือนธันวาคม
ลําดับ

วันที่นัดคดี

เลขคดี

1

01-ธ.ค.-59

อ.ดําที่ 1326/59

09.00-16.30 พนักงานอัยการฯ

นายประยูร

ความผิดตอ พรบ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

นัดสืบพยานโจทก-จําเลย

2

01-ธ.ค.-59

อ.ดําที่ 1342/59

09.00-16.30 พนักงานอัยการฯ

นายภูวนารถ

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติด

นัดสืบพยานโจทก

02-ธ.ค.-59

อ.ดําที่ 1342/59

09.00-12.00 พนักงานอัยการฯ

นายภูวนารถ

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติด

นัดสืบพยานจําเลย

01-ธ.ค.-59

พ.ดําที่ 3/59

09.00-16.30 นางสาวสมถวิล วรรณทอง นางสาวรัชนี กับพวกรวม 2 คน เพิกถอนนิติกรรม

นัดสืบพยานโจทก

02-ธ.ค.-59

พ.ดําที่ 3/59

09.00-16.30 นางสาวสมถวิล วรรณทอง นางสาวรัชนี กับพวกรวม 2 คน เพิกถอนนิติกรรม

นัดสืบพยานจําเลย

4

06-ธ.ค.-59

อ.ดําที่ 1361/59

09.00-16.30 พนักงานอัยการฯ

นายธีรพงศ

รับของโจร

นัดสืบพยานโจทก-จําเลย

5

06-ธ.ค.-59

อ.ดําที่ 1369/59

09.00-16.30 พนักงานอัยการฯ

นายวิชัย กับพวกรวม 3 คน

ความผิดตอรางกาย

นัดสืบพยานโจทก

07-ธ.ค.-59

อ.ดําที่ 1369/59

09.00-16.30 พนักงานอัยการฯ

นายวิชัย กับพวกรวม 3 คน

ความผิดตอรางกาย

นัดสืบพยานจําเลย

3

เวลา

โจทก

จําเลย

ฐานความผิด

นัดมาทําไม

บัญชีนัดความคดีตอเนื่อง ประจําเดือนธันวาคม (ตอ)
ลําดับ
6

วันที่นัดคดี
06-ธ.ค.-59
07-ธ.ค.-59

เลขคดี
พ.ดําที่ 277/59
พ.ดําที่ 277/59

เวลา
09.00-16.30
09.00-16.30

7

08-ธ.ค.-59
09-ธ.ค.-59

พ.ดําที่ 468/59
พ.ดําที่ 468/59

8

08-ธ.ค.-59
09-ธ.ค.-59

9

10

โจทก

จําเลย
หางหุนสวนจํากัด ไพศาลวิทยา นายเกียรติศักดิ์
หางหุนสวนจํากัด ไพศาลวิทยา นายเกียรติศักดิ์

ฐานความผิด

นัดมาทําไม
นัดสืบพยานโจทก
นัดสืบพยานจําเลย

09.00-16.30 นายณัฐวัฒน
09.00-16.30 นายณัฐวัฒน

นางหนูยิ้ม กับพวกรวม 2 คน ขับไล เรียกคาเสียหาย
นางหนูยิ้ม กับพวกรวม 2 คน ขับไล เรียกคาเสียหาย

นัดสืบพยานโจทก
นัดสืบพยานจําเลย

พ.ดําที่ 313/59
พ.ดําที่ 313/59

09.00-16.30 นางสังเวียน
09.00-12.00 นางสังเวียน

นางแสวง
นางแสวง

ปรปกษ
ปรปกษ

นัดสืบพยานผูรอง
นัดสืบพยานผูคัดคาน

08-ธ.ค.-59
09-ธ.ค.-59

อ.ดําที่ 1414/59
อ.ดําที่ 1414/59

09.00-16.30 พนักงานอัยการฯ
09.00-16.30 พนักงานอัยการฯ

นายเสง กับพวกรวม 2 คน
นายเสง กับพวกรวม 2 คน

ความผิดตอ พรบ.ปาไม
ความผิดตอ พรบ.ปาไม

นัดสืบพยานโจทก-จําเลย
นัดสืบพยานจําเลย

13-ธ.ค.-59
14-ธ.ค.-59
15-ธ.ค.-59

อ.ดําที่ 1210/59
อ.ดําที่ 1210/59
อ.ดําที่ 1210/59

09.00-16.30 พนักงานอัยการฯ
09.00-16.30 พนักงานอัยการฯ
09.00-12.00 พนักงานอัยการฯ

นายสุรชัยหรือเบียร
นายสุรชัยหรือเบียร
นายสุรชัยหรือเบียร

ความผิดตอชีวิต พยายาม อาวุธปนฯ นัดสืบพยานโจทก
ความผิดตอชีวิต พยายาม อาวุธปนฯ นัดสืบพยานโจทก-จําเลย
ความผิดตอชีวิต พยายาม อาวุธปนฯ นัดสืบพยานจําเลย

ผิดสัญญา
ผิดสัญญา

บัญชีนัดความคดีตอเนื่อง ประจําเดือนธันวาคม (ตอ)
ลําดับ
11

วันที่นัดคดี
13-ธ.ค.-59
14-ธ.ค.-59
15-ธ.ค.-59
16-ธ.ค.-59

เลขคดี
อ.ดําที่ 392/59
อ.ดําที่ 392/59
อ.ดําที่ 392/59
อ.ดําที่ 392/59

เวลา
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30

โจทก
พนักงานอัยการฯ
พนักงานอัยการฯ
พนักงานอัยการฯ
พนักงานอัยการฯ

จําเลย
กับพวกรวม 2 คน
กับพวกรวม 2 คน
กับพวกรวม 2 คน
กับพวกรวม 2 คน

นายบุญยืน
นายบุญยืน
นายบุญยืน
นายบุญยืน

12

13-ธ.ค.-59
14-ธ.ค.-59
15-ธ.ค.-59
16-ธ.ค.-59

อ.ดําที่ 1181/59
อ.ดําที่ 1181/59
อ.ดําที่ 1181/59
อ.ดําที่ 1181/59

09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30

พนักงานอัยการฯ
พนักงานอัยการฯ
พนักงานอัยการฯ
พนักงานอัยการฯ

นายพงษพิษณุหรือนุ
นายพงษพิษณุหรือนุ
นายพงษพิษณุหรือนุ
นายพงษพิษณุหรือนุ

ฐานความผิด

นัดมาทําไม
ความผิดตอ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ นัดสืบพยานโจทก
ความผิดตอ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ นัดสืบพยานโจทก
ความผิดตอ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ นัดสืบพยานโจทก
ความผิดตอ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ นัดสืบพยานจําเลย
ความผิดตอชีวิต พยายาม อาวุธปนฯ
ความผิดตอชีวิต พยายาม อาวุธปนฯ
ความผิดตอชีวิต พยายาม อาวุธปนฯ
ความผิดตอชีวิต พยายาม อาวุธปนฯ

นัดสืบพยานโจทก
นัดสืบพยานโจทก
นัดสืบพยานโจทก
นัดสืบพยานโจทก-จําเลย

