บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 4 ธันวาคม 2560
หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก

จําเลย

ผบ.4174/59

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายภาณุพงศ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

สัญญาบัญชีเดินสะพัด กูเบิกเงินเกินบัญชี

นัดพรอม

พ.540/60

09.00

นายสุวรรณ (นายบุญจันทร ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม)

ไตสวนคํารอง

พ.542/60

09.00

นางสาวอรุณวี รรณ (นางยาน ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.543/60

09.00

นายอรุณรัก โดยนางทองสี มารดาโดยชอบธรรม

นายณัฐพงศ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ละเมิด เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.547/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ(นายอวม ผูตาย) -

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.548/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ(นายสา ผูตาย) -

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.549/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ(นายนิคม ผูตาย) -

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.550/60

09.00

นางสาวรัตณพร (นางออน ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.556/60

09.00

นายศราวุธ (นางเต็มดวง ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.557/60

09.00

นางกี๊ (นางบุญมี ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.558/60

09.00

พระเชิด เตชธัมโม หรือนายเชิด (นางซิวหรือซิ้ว ผูตาย) -

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.559/60

09.00

นางทอง (นางหมื่น ผูตาย)

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

-

ขอหา

นัดมาทําไม

พ.572/60

09.00

นางวัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลบึงมะลู ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

บุกรุก ละเมิด เรียกคาเสียหาย

นัดชี้/สืบพยาน

ผบ.2783/60

09.00

บริษัท ดีพรอมธุรกิจ จํากัด

บริษัท ศกุนตลาไฮฟลายเออร จํากัด ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาซื้อขาย สัญญาค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3071/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายสุนทร

บัญชีเดินสะพัด กูเบิกเงินเกินบัญชี จํานอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3072/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายสุรเดช

กูยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3073/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางจรัณยา

กูยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3074/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวอารยา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3075/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวอารยา

กูยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3078/60

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นางอภิญญา

ผิดสัญญาบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3079/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายปญญา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3080/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางนงลักษณ

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3081/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางวริชญานันท

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3082/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายนพพลหรือณัฏฐ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3083/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางออระดี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3084/60

09.00

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาววิภาวดี

ผิดสัญญากูยืมเงิน (สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก)

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3086/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางเฉลิมพรหรือนางเฉลิม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3087/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายวาทิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3088/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายจักรเพชร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3095/60

09.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) นางสาวสุกัญญา

ยืม เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3096/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางสาวอัด

กู เรียกใหชําระเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3097/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายสุนทร

กู เรียกใหชําระเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3098/60

09.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) นางอุทา

ยืม เรียกใหชําระเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3101/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวทัชณี

ผิดสัญญาสินเชื่อพรอมใช

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3102/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายพัสกร

ผิดสัญญาสินเชื่อพรอมใช

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3103/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายจตุพร

ผิดสัญญาสินเชื่อพรอมใช

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3104/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวสุกัญญา

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3105/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวพรชนก

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3106/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายโพธิชัย

ผิดสัญญาสินเชื่อพรอมใช

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3116/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางลริตา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3117/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางสาวพิมพิศาหรือนางสาวเพ็ญศรี

ผิดสัญญาบัตรเครดิต เรียกใหชําระเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3118/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายอภินันท

ยืม เรียกใหชําระเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3119/60

09.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) นางสาวญนันทนิญา

ผิดสัญญาบัตรเครดิต ยืม เรียกใหชําระเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3120/60

09.00

นายธนินท โดยนายนิติธร ผูรับมอบอํานาจ

ผิดสัญญาค้ําประกัน รับสภาพหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3165/60

09.00

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย นายกลาณรงค ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน คาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3168/60

09.00

นางสาวชนิดาภา

นางสาวเทพี

กูยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1600/60

09.00

นางบับภา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นายเสถียร

ยักยอก

ไตสวนมูลฟอง

อ.1664/60

09.00

นางสาวพรรณี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

นายชลวิทย ที่ 1 กับพวกรวม 10 คน

หมิ่นประมาท

ไตสวนมูลฟอง

อ.1858/60

13.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายทองใส

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พรบ.อาวุธปนฯ

พบทนาย/นัดพรอม/สมานฯ

พ.551/60

13.30

นายครรชิต (นางลอน ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม)

ไตสวนคํารอง

พ.552/60

13.30

นายสํารี (นางดารุณี ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก (ไมมีพินยกรรม)

ไตสวนคํารอง

พ.555/60

13.30

บริษัท ประกันคุมภัย จํากัด (มหาชน)

สิบเอกหรือนายตระกูล ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ เรียกคาเสียหาย

นัดชี้/สืบโจทก

ผบ.3085/60

13.30

ธนาคารออมสิน

นายสมศักดิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3092/60
ผบ.3094/60
ผบ.3155/60
ผบ.3156/60
ผบ.3157/60
ผบ.3164/60

13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
หางหุนสวนจํากัด ไทยยนต
หางหุนสวนจํากัด ไทยยนต
หางหุนสวนจํากัด ไทยยนต
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวจรรยาภรณหรืออัมพรพรรณ
นางสาวพนมพร

นายนันทวัฒน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ผิดสัญญาสินเชื่อบุคคลสปดี้โลน เรียกใหชําระหนี้
ยืม เรียกใหชําระหนี้
นางสาวสุนพรหรือสุนทร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกใหสงมอบทรัพย
นางคําปุน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย
นายภูมิพร
เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย
นายปรีดี
ยืม จํานอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา
ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา
ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา
ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา
ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา
ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

