บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก์

จําเลย

ข้อหา

นัดมาทําไม

พ.102/59

09.00

นางสาวศิริพร (นางใบ ศรีกะชา ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.652/59

09.00

นายสุรชัย

นางสุบัน

ขอเปิดทางจําเป็น

ชี้สองสถาน/กําหนดวันนัด

พ.250/60

09.00

นายอํานวย (นางลอย ทองมนต์ ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.254/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ(นายพันธุ์ศักดิ์ ทรงกลด ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.255/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ(นายรวี บังคม ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.256/60

09.00

นางสาวอุไร (นางพร สุนันท์ ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.257/60

09.00

นางสุไพ (นางหรือนางสาวสุทินหรือสุพิน เขียวหอม ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.258/60

09.00

นายจําปา ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน

-

ร้องแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ไต่สวนคําร้อง

ผบ.264/60

09.00

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จํากัด

นางพัชญ์สินีหรือเปรมสิปางศ์หรือนางสาวขวัญจิตร์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ผบ.269/60

09.00

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จํากัด

นางลําออง ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

พ.282/60

09.00

นางสมุทร (นายเขียว ศรีระเริญ ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

ผบ.423/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายเสมียน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเงินกู้ จํานอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.428/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวกวินนาฎ

ผิดสัญญากู้ยืม (สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์) ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.447/60

09.00

บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ จํากัด

นายเนติวัฒน์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพย์คืน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.448/60

09.00

บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ จํากัด

นายเนติวัฒน์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพย์คืน

สืบพยานโจทก์

ผบ.449/60

09.00

บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ จํากัด

นายเนติวัฒน์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.553/60

09.00

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด

นายศิริชัย

ผิดสัญญาบัตรเครดิต เรียกให้ชําระหนี้ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา/ถอน

ผบ.555/60

09.00

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด

นายศิริชัย

ผิดสัญญาสินเชื่อบุคคล เรียกให้ชําระหนี้ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.562/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นายเกียรติศักดิ์

ผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดเฟิร์สช้อยส์ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.721/60

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวกชมลหรือเกษร

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.722/60

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวศิษ

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.723/60

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวนิภาภรณ์

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.724/60

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นายดนุพล

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.783/60

09.00

นายวรพล

นายวัชรินทร์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม จํานอง ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.784/60

09.00

นายวรพล

นายเชิญ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม จํานอง ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.785/60

09.00

นายวรพล

นางไหม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม จํานอง ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.786/60

09.00

นายธีระบูรณ์

นางสมาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม จํานอง ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.787/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางภัทรียา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

กู้ยืม ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.788/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางอุไรวรรณ

กู้ยืม

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.792/60

09.00

นายวรพล

นางเสมอใจ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม จํานอง ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.793/60

09.00

นายวรพล

นางวิมูล ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม จํานอง ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.803/60

09.00

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นายภาคิน

ผิดสัญญา กู้ยืม

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.804/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางคําแก้วหรือนางสาวคําแก้ว

ผิดสัญญากู้ยืม (สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์) ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.805/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวสายสมร

ผิดสัญญากู้ยืม (สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์) ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.827/60

09.00

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด

นายวรพงษ์

ผิดสัญญา เบิกถอนเงินสด กู้ยืมเงิน ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.828/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางคําแก้ว

ผิดสัญญา เบิกถอนเงินสด กู้ยืมเงิน ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.829/60

09.00

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาววราภรณ์

ผิดสัญญา เบิกถอนเงินสด กู้ยืมเงิน ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1299/59

09.00

นายที

นายจันทร์

ยักยอก

ฟังผลการปฏิบัติตามข้อตกลง

อ.1439/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายกิตติศักดิ์

ความผิดต่อชีวิต ประมาท ความผิดต่อ พรบ.จราจรทางบก

นัดชําระหนี้

อ.843/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายปรีชาหรือดา

ความผิดต่อชีวิต ลหุโทษ

สืบประกอบ

อ.871/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายประยูร

ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อเสรีภาพ สืบประกอบ

อ.955/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายประยุทธ

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

นัดแจ้งสิทธิ/สอบคําให้การ

อ.1038/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายธนากรหรือแมน ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ความผิดต่อชีวิต พยายาม ความผิดต่อร่างกาย ทําให้เสียทรัพย์

สืบโจทก์ประกอบ/นัดพร้อม

พ.84/60

13.30

นายป้อม

นายเล็ก

ขับไล่ แสดงสิทธิครอบครอง

สืบพยานโจทก์

ผบ.311/60

13.30

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นายสังวาลย์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/พิจารณา

ผบ.574/60

13.30

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นายฐิติกร

ผิดสัญญา (สินเชื่อ ทีเอ็มบี แคชทูโก) ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ผบ.693/60

13.30

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นายชาญ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ผบ.725/60

13.30

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวแววตา

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.726/60

13.30

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวจันเทวี

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.727/60

13.30

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นายวิภักดิ์

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.728/60

13.30

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางวรารัตน์

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.729/60

13.30

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวจันทร์เพ็ญ

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.794/60

13.30

ธนาคารออมสิน

นายปัญญา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญากู้ยืม ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.795/60

13.30

บริษัท อาณาจักรยานยนต์ จํากัด

นายเก่ง ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน

ผิดสัญญาเช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.806/60

13.30

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวฉันทิศา

ผิดสัญญา

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.807/60

13.30

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นายธรรมนูญ

ผิดสัญญา

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.808/60

13.30

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นายวุฒิชัย

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต ,กู้ยืมเงิน)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.809/60

13.30

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวสุดารัตน์

ผิดสัญญา(สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.810/60

13.30

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวทองใบ

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต,กู้ยืมเงิน)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.811/60

13.30

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวนวลจันทร์

ผิดสัญญา (สินเชื่อเฟิร์สซ้อยส์)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.812/60

13.30

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด

นางสาวสุนันทา

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.813/60

13.30

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด

นางสาวพิมลวรรณ

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.814/60

13.30

ธนาคารซิตี้แบงก์

นายบุญทัน

ผิดสัญญากู้ยืม (สินเชื่อรีไรท์)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.815/60

13.30

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายปัญญา

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูเบิกเงินเกินบัญชี ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.816/60

13.30

บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จํากัด

นางสาวสุนันทา

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน โอนสิทธิเรียกร้อง ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.834/60

13.30

นายพิเชษฐ์

นางทัศนีย์

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน ชําระหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.2168/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายชยรพ

ความผิดต่อ พรบ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

นัดฟังผลและฟังคําพิพากษา

อ.1104/60

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายเอกรินทร์หรือชิน

ความผิดต่อชีวิต ลักทรัพย์ ความผิดต่อ พรบ.อาวุธปืนฯ

นัดพร้อมเพื่อสอบคําให้การ

