บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 24 เมษายน 2560
หมายเลขดําที/่ พ.ศ.

เวลา

โจทก

จําเลย

ขอหา

นัดมาทําไม

ผบ.153/60

08.30

สหกรณการเกษตรศรีกันทรารมย จํากัด

นายอุดม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.154/60

08.30

สหกรณการเกษตรศรีกันทรารมย จํากัด

นายอุดม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม จํานอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.175/46

09.00

นางไผแกว

นายวิจัย

ละเมิด

นัดพรอม

พ.102/59

09.00

นางสาวศิริพร (นางใบ ศรีกะชา ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.656/59

09.00

นางระเอียด

นางสาวรัชนี

ขับไล เรียกคาเสียหาย

นัดชี้สองสถาน/สืบพยาน

พ.4/60

09.00

นางนงนุช (นางอุดม ลุลอบ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

ผบ.33/60

09.00

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นายจักรุพัฒน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

กูยืม ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.35/60

09.00

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นางสาวทิพวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ผบ.38/60

09.00

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นางสาวบทมากร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

พ.41/60

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายวรรณะ

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.42/60

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นางสาววิลัยวรรณ

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.43/60

09.00

นางไพบูล (นายเภา ภาษาพรม ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.45/60

09.00

นางวาสนา (นางจันแขหรือจันทรแข แพงวิเศษ ผูตาย) -

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.46/60

09.00

นางสมบูรณ (นายหมี แจมสงค และนางทัน แจมสงค ผูตาย) -

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.53/60

09.00

นางเชื่อม

นางถิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพิกถอนนิติกรรม

ไกลเกลี่ย/ชี้/สืบโจทก

พ.56/60

09.00

นางยุพา (นายเกตุ มังคละ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.57/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ(นายสุพจน ตีเงิน ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.58/60

09.00

นางสาววรสา (นางรันด ธรรมคุณ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.66/60

09.00

นายธนารักษ (นางทํานอง พานจันทร ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.67/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ(นายเสาร โสพันธ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.73/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ(นายชัย สํารส ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.74/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ (นายกิติศักดิ์ ศรีบุรี ผูตาย) -

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.75/60

09.00

นางจันจร โดยนางสาวพิสมัย ผูรับมอบอํานาจฯ (นางกองทองหรือนางสาวกรองทองหรือนางสาวพรชนก ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.98/60

09.00

นางหรือนางสาวแตวหรือนางสาวบุญรวม (นายหนุมาน มิชารี ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

ผบ.116/60

09.00

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นายวีรศักดิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.117/60

09.00

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นางวิลาสินี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.118/60

09.00

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นายธงทิตย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.119/60

09.00

บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด

นางสาวประยูร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.120/60

09.00

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นายอาทิตย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.121/60

09.00

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นายพุทธา

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.122/60

09.00

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน)

นางเสมียน

เชาซื้อ เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.123/60

09.00

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน)

นางสาวพรจันทร

เชาซื้อ เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.124/60

09.00

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน)

นางสาวธิดา

เชาซื้อ เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.125/60

09.00

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน)

นางสาวธนภร

เชาซื้อ เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.126/60

09.00

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน)

นางสาวกรวรรณ

เชาซื้อ เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.143/60

09.00

บริษัท ซิตี้คอรป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นายอุดร

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.144/60

09.00

บริษัท ซิตี้คอรป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวชรันญา

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.149/60

09.00

นายวีรยุทธ

นางสาวเขี่ยม

จํานอง ยืม เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.186/60

09.00

บริษัท พรประเสริฐมอเตอร

นางอรัญญาหรือสุพิชญนันทน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.187/60

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวสุดา

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.188/60

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสนอง

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.189/60

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นายนิเวส

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.190/60

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นายศิริโชติ

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.191/60

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวสายสมร

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.196/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาวภาวิณี

ผิดสัญญา (สินเชื่อกรุงศรีเฟรสชอยส) ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.197/60

09.00

ธนาคารซิตี้แบงก

นายกมลศักดิ์

ผิดสัญญากูเงิน (เรดดี้เครดิต)

ผบ.198/60

09.00

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวภรณทิพย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.199/60

09.00

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวสุภาพร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.200/60

09.00

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นางปราณี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.201/60

09.00

บริษัท ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นายชาญชัย

ผิดสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.218/60

09.00

นายยงศักดิ์

นางสุรัญญา

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.845/47

09.00

นางเสวียน

นายสําริด ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน

ความผิดฐานบุกรุก,ทําใหเสียทรัพย นัดพรอม

อ.93/60

09.00

นายอับดุล

นางศรีสุดดา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ฉอโกง

ฟงคําพิพากษา/คําสั่ง

อ.188/60

09.00

บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร จํากัด

นางสาวยุวดี

ยักยอก

ไตสวนมูลฟอง

อ.189/60

09.00

บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร จํากัด

นางวลีรัตน

ยักยอก

ไตสวนมูลฟอง

อ.190/60

09.00

บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร จํากัด

นางวิไลวัลย

ยักยอก

ไตสวนมูลฟอง

อ.286/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายสุชินหรือพระสุชิน

ความผิดตอชีวิต

คุมครองสิทธิและตรวพยาน

อ.392/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายสวาทหรือเซียงหรือเป

ความผิดตอเสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับเพศ สืบพยานโจทกประกอบ

อ.479/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายชิติพัทธหรือเลข

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ นัดพรอมและตรวจพยาน

อ.597/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายบุญตา

ความผิดตอชีวิต ประมาท พรบ.จราจรทางบก นัดพรอม/สมานฉันท

ผบ.170/52

13.30

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวปภัสวรรณ

ผิดสัญญาการใชบัตรเครดิต และเรียกคาเสียหาย

ไตสวนคํารอง

ผบ.966/54

13.30

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวสุณี

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต)

ไตสวนคํารอง

ผบ.1194/54

13.30

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

นางเหรียญ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน

ไตสวนคํารอง

ผบ.152/56

13.30

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

นายมานิชยหรือนพคุณ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน

ไตสวนคํารอง

พ.696/59

13.30

นางสาววีระยา (รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

-

รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นัดพรอม

พ.697/59

13.30

นายเบ็ญ

นายทวีทรัพย

ละเมิด เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.55/60

13.30

นางทิม (นางบุญ สิทธิศร ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.86/60

13.30

นายสุนันท ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

นายสุนทร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ละเมิด เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.99/60

13.30

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายอุดม

ละเมิด รับชวงสิทธิ เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.141/60

13.30

ธนาคารออมสิน

นางสาวพิมพพิวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.142/60

13.30

ธนาคารออมสิน

นายเขียน ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.150/60

13.30

นายวีรยุทธ

นางเจียม

ยืม จํานอง เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.192/60

13.30

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นายสัญจร

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.193/60

13.30

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวบัวพันธ

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.194/60

13.30

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นายวิชาญ

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.195/60

13.30

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวสังคม

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.133/60

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายออน

ความผิดตอรางกาย ประมาท ความผิดตอ พรบ.จราจรทางบก

นัดพรอม/สมานฉันท

