บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 20 มีนาคม 2560
หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก

จําเลย

ขอหา

นัดมาทําไม

พ.663/58

09.00

นางสาววิมล

นายบุญสอน เลิศศรี

ขับไล เรียกคาเสียหาย

ไตสวนคํารอง

พ.259/59

09.00

นายสวัสดิ์

นางเสี่ยน ในฐานะสวนตัวและผูจัดการมรดกของนายบุญ ผูตาย

ที่ดิน

ฟงคําพิพากษา

พ.341/59

09.00

นางทองเหรียญ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

นางเสี่ยน ในฐานะสวนตัวและผูจัดการมรดกของนายบุญ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

กําจัด แบงแยกสิทธิ เพิกถอนนิติกรรม ฟงคําพิพากษา

พ.367/59

09.00

นางเจก

นายแสง

ที่ดิน แบงกรรมสิทธิ์รวม

ตรวจแผนที่พิพาท/ทํายอม

พ.442/59

09.00

นางทองเหรียญ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

นางเสี่ยน ในฐานะสวนตัวและผูจัดการมรดกของนายบุญ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

แบงแยกสิทธิในที่ดินตามสวน เพิกถอนนิติกรรม

ฟงคําพิพากษา

พ.626/59

09.00

นายดม

นายสุมนหรือสุมนต

แสดงสิทธิครอบครอง แบงแยกจดทะเบียน

ตรวจแผนที่พิพาท

ผบ.3886/59

09.00

ธนาคารออมสิน

นางสาวศริญญา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

กูยืมเงิน ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3890/59

09.00

ธนาคารออมสิน

นางสาวศุภลักษณ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

กูยืมเงิน ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3896/59

09.00

ธนาคารออมสิน

นายอนุชิต ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

กูยืมเงิน ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ผบ.3931/59

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายเถลิงศักดิ์

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูเงินเกินบัญชี ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3978/59

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสาวนวลฉวี

ผิดสัญญาเชาซื้อ เรียกทรัพยคืน

ผบ.4154/59

09.00

นายจิระศักดิ์

นางสาวเกศินี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขบังคับ ค้ําประกัน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4155/59

09.00

นางวรัญญา

นายทองสา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขบังคับ ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ผบ.4210/59

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายสุรเดช

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4211/59

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายวินัย

ผิดสัญญาเงินกูสินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4214/59

09.00

นางกนกวรรณ

นางพิศาวินทหรือนางสลิลพัชร

ผิดสัญญากูยืมเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ขบ.1/60

09.00

นายจิระศักดิ์

นางหรือนางสาวนรีกานต ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ซื้อขาย ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย ไตสวนคํารอง

พ.4/60

09.00

นางนงนุช (นางอุดม ลุลอบ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.12/60

09.00

นายคํามูล (รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

-

รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ไตสวนคํารอง

พ.15/60

09.00

นายบิน (นางลําพูล ทองละมุล ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.16/60

09.00

นางวิลาวรรณ ในฐานะผูจัดการมรดกของนายแกนหรือพระแกน คันทักษ

นางพรไพลิน ในฐานะผูจัดการมรดกของนายจันทร ขอแบงทรัพยมรดก

พ.17/60

09.00

นางนวลจันทร (นางเหงา ครองยุติ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.18/60

09.00

นางสมปอง

นางมั่น

ขับไล เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.20/60

09.00

สหกรณการเกษตรคงสามัคคี จํากัด

นายแจง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ซื้อขาย ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.21/60

09.00

นางสาวพักตรวิภา

นายณรงค

ขับไล เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.22/60

09.00

นางณธษา (นายนวล สารภาพ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.23/60

09.00

นางพรรณี (นายหมื่น พันธอุน ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

ไกลเกลี่ย/ชี้/สืบโจทก

พ.26/60

09.00

นางประไพศรี (นายจันหรือจันทร เสนคราม ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

ผบ.27/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน)

นายทัธณา

ผิดสัญญาเชาซื้อ เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.27/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ (นางอัจฉราวดี คูณสม ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.28/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ (นายดิน บุญตา ผูตาย) -

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

ผบ.28/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายวราวุธ

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต, กูยืมเงิน) ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.29/60

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นางภัทรียา

ผิดสัญญาบัตรเครดิต ผิดสัญญาสินเชื่อสวนบุคคล

ผบ.30/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสาวชัญญกัญญ

ผิดสัญญากูยืม (สินเชื่อสวนบุคคล) ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.31/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายนิคม

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต)

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.38/60

09.00

นางบังอร (นายบุญนํา พรมสิงห ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

ผบ.40/60

09.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

นางสาวพิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน , เรียกทรัพยคืน , เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.41/60

09.00

นายธันยพัฒน

นายสมภาร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

กูยืมเงิน ค้ําประกัน ดอกเบี้ย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.42/60

09.00

นางวรรณี

นางบังอร

ผิดสัญญากูยืม จํานอง ดอกเบี้ย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.43/60

09.00

นายธันยพัฒน

นายชัยศักดิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

รวมกันกูยืมเงิน ผิดสัญญากูยืม ดอกเบี้ย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.44/60

09.00

นายบุญเลี้ยง

นางบานเย็น ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญากูยืม จํานอง ดอกเบี้ย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.45/60

09.00

นายธันยพัฒน

นายหนูเพียร

ผิดสัญญากูยืม ดอกเบี้ย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.68/60

09.00

นายบุญสนอง (นายหนู ออมชมภู ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.76/60

09.00

นางบุญเซ็ง (นายคํามี ศรีโพธิ์ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.80/60

09.00

นางทองคํา (นางอม ตีเงิน ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

ผบ.82/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด

นายสุพัฒนหรืออุดมสรรพ

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต) โอนสิทธิเรียกรอง ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.83/60

09.00

นางถิน (นายสวนหรือสอน เหลาพิลาหรือเลาพิลา ผูตาย) -

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.88/60

09.00

นางสาวเมียง (นายสวัสดิ์ชัย ภาษี ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

ผบ.155/60

09.00

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวศิรินันท

ยืม เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.156/60

09.00

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

นายชยานันตหรือนายนันทิพัฒน

ผิดสัญญา (สินเชื่อสวนบุคคลแคชพลัส บัตรเครดิต)

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.206/60

09.00

นายณรงคศักดิ์

นายสงวน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1581/53

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายวุฒินันทหรือลอย

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ ฟงฎีกา

อ.327/59

09.00

นางนงลักษณ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

นายภุชงค ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ฟงคําสั่ง

อ.1513/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายประพันธหรือออป

ความผิดตอชีวิต พยายาม ลหุโทษ ฟงคําพิพากษา

อ.93/60

09.00

นายอับดุล

นางศรีสุดดา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ฉอโกง

ไตสวนมูลฟอง

อ.133/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายออน

ความผิดตอรางกาย ประมาท ความผิดตอ พรบ.จราจรทางบก

นัดพรอม/แจงสิทธิ

อ.277/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายศุภกร

ยักยอก

นัดคุมครองสิทธิตรวจพยาน

อ.295/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายเจนภพหรือเติ่ง

ความผิดตอชีวิต พยายาม ลหุโทษ ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ

สืบพยานโจทกประกอบ

อ.342/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายชิด

ความผิดตอรางกาย ประมาท ความผิดตอ พรบ.จราจรทางบก

ฟงคําพิพากษา(ส)

ผบ.3972/59

09.30

นางชลธิชา

นายธานิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข ค้ําประกัน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

อ.2030/59

09.30

นางวิภารัตน

นายพิชิต

ความผิดตอ พรบ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

นัดพรอม

ผบ.212/60

13.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายชน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ เรียกทรัพยคืน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.659/59

13.30

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายเปน

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3497/59

13.30

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสหวี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4027/59

13.30

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นางนิสิตร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4156/59

13.30

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายธนกร

ผิดสัญญา วงเงินสินเชื่อสวนบุคคล ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4168/59

13.30

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสาววรรณิภา

ผิดสัญญาเชาซื้อ เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย

ผบ.4220/59

13.30

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จํากัด

นายสุทธิพล ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.19/60

13.30

นางจันทรเพ็ญ (นายเรือง พิมพพันธุ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

ผบ.32/60

13.30

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นายชาญชัย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกคาเสียหาย

ผบ.33/60

13.30

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นายจักรุพัฒน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

กูยืม ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.34/60

13.30

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นางสาวกรณิศา

กูยืม เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.35/60

13.30

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นางสาวทิพวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.36/60

13.30

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นายธรรมรงค ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.37/60

13.30

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นางสาวปยะรัตน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.38/60

13.30

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นางสาวบทมากร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.39/60

13.30

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นายอนุศักดิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.57/60

13.30

ธนาคารออมสิน

นายแสงชัย

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.58/60

13.30

ธนาคารออมสิน

นายจักรพงษ

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.59/60

13.30

ธนาคารออมสิน

นายมโณชา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.81/60

13.30

นายไพรัตน (นายสายยนต กายชาติ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

