หมายเลขดาที่/พศ หมายเลขแดงที่
ขก.15/59
22
ขก.19/59
2
ขก.21/59
4

พศ
โจทก์
จาเลย
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายจักรกฤษ กุดกลาง
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายวีระ ก่อแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายชานิ กันหา

หมายเหตุ
พ่วงอ.2579/59จ.ขยายฯถึง 16 เม.ย.60
พ่วงอ.แดง1697/59,จ.ขยาย 27 เม.ย.60
พ่วงอ.2434/59/โจทก์ขยายอุทธรณ์15 พ.ค.60

ขก.22/59

5

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายพงศธรหรือเบลล์ สีทอง พ่วง อ.1816/59 จ.ขยาย 20เม.ย.60

ขก.24/59

3

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายสุนทร ทองเล็ก

ขก.7/59

19

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นางรพีพร โพธิ์มั่น

บค.12/57

1

ผบ.100/60

657

ผบ.1089/59

4493

ผบ.122/60

470

ผบ.13/60

409

ผบ.14/60

410

ผบ.15/60

411

ผบ.16/60

412

ผบ.168/60

500

ผบ.17/60

413

ผบ.180/60

626

ผบ.181/60

627

ผบ.184/60

606

ผบ.2047/59

4860

ผบ.2048/59

220

ผบ.2050/59

221

ผบ.208/60

514

ผบ.244/60

479

ผบ.254/60

560

ผบ.257/59

808

ผบ.272/60

801

เรือเอกหรือนายสามารถ
ช่องต่อ กับพวก
60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) นางพลินี พิชา
นางวัชรี สุหญ้านาง กับ
59 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
พวกรวม 2 คน
นางสาวกนกชล โพธิ์รัง ที่ 1
60 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลสิ ซิ่ง จากัด
กับพวกรวม 2 คน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด นางเรณู สุพันธ์ ที่ 1 กับ
60
(มหาชน)
พวกรวม 2 คน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด นางสาววิชนุ ันท์ ไคลพิมาย
60
(มหาชน)
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด นายอัตนัย ปัญญาใส ที่ 1
60
(มหาชน)
กับพวกรวม 2 คน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด นายสุรศักดิ์ ฮีมวาด ที่ 1
60
(มหาชน)
กับพวกรวม 3 คน
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
นายพีรเดช นาคลอยแก้ว
60
จากัด
ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด นายสาริน รินสอน ที่ 1
60
(มหาชน)
กับพวกรวม 2 คน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
60
นายธนากร คงใหญ่
(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
60
นายทศพล จิตรพล
(มหาชน)
60 ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) นางสาวชุตมิ นั ต์ ใจทหาร
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
นายจรูญ จันทร์สว่าง กับ
59
จากัด
พวกรวม 3 คน
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
นายสมศักดิ์ จุลกุล กับ
60
จากัด
พวกรวม 2 คน
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
นายประสิทธิ์ ทรสัตย์ กับ
60
จากัด
พวกรวม 3 คน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
60
นายเกชา ทองคา
(มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด
นางสาวชวนพิศ จันทะสอน
60
(มหาชน)
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส
60
นายสมจิตร กรชิด
จากัด
นางสาวธัญญ์วรัตน์ รัตนา
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
59
พรไพศาล กับพวกรวม 2
(มหาชน)
คน
ดาบตารวจหรือนายไพศาล
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
60
ฉิมสกุล ที่ 1 กับพวกรวม
จากัด
2 คน
60 ธนาคารออมสิน ฯ

พ่วงกับ อ.974/58 จ.ขยายฯถึง 10 เม.ย.60
พ่วงกับอ.2330/57,ผู้ร้องขยาย16มี.ค.60/จ.ขยาย16
มี.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์17เม.ย.60
จ.ขยาย 15 พ.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์3มี.ค.60/รอเบิกหมายตู้นอก
จ.ขยาย 27เม.ย.60
จ.ขยาย 21 เม.ย.60
จ.ขยาย 21เม.ย.60
จ.ขยาย 21 เม.ย.60
จ.ขยาย 21 เม.ย.60
จ.ขยาย 1 พ.ค.60
จ.ขยาย21เม.ย.60
โจทก์ขยายอุทธรณ์ 14 พ.ค.60
โจทก์ขยายอุทธรณ์ 12 พ.ค.60
จ.ขยาย 12 พ.ค.60
จ.ขยาย14เม.ย.60,ล.1ขยายถึง12 เม.ย.60
ล.2ขยาย 3 พ.ค.60,จ.ขยาย 3พ.ค.60
ล.ทั้งสาม ขยาย3พ.ค.60,จ.ขยาย 3เม.ย.60
จ.ขยาย 6พ.ค.60
จ.ขยาย 28 เม.ย.60
จ. ขยาย 7 พ.ค.60
จ.ขยายฎีกาถึง12เม.ย.60

โจทก์ขยายอุทธรณ์28 พ.ค.60

หมายเลขดาที่/พศ หมายเลขแดงที่
ผบ.2753/57

3538

ผบ.340/60

596

ผบ.3426/59

4230

ผบ.3447/58
ผบ.359/60

351
602

ผบ.3627/59

4251

ผบ.38/60

385

ผบ.3811/59
ผบ.3843/59

5086

ผบ.3870/59

4280

ผบ.39/60

386

ผบ.3951/59

682

ผบ.4040/59

5094

ผบ.41/60

387

พศ

โจทก์

จาเลย
นายอานนท์ อุ่นธง กับ
58 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
พวกรวม 3 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
นางสาวสุภาวดี กฤษแก้ว ที่
60
ธนาคารทหารไทย จากัด
1 กับพวกรวม 3 คน
นางชุตนิ ันท์ หันทยุง หรือ
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
59
นางบัวพนต์ ธนนาชัย กับ
(มหาชน)
พวกรวม 3 คน
59 นางสาวจุฑามาศ บุญเพิ่ม
นายบุญเลิศ เพ็ชรหลา
60 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นายธงชัย บ่อขุนทด
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
นางโชติกา เจริญผล กับ
59
จากัด
พวกรวม 3 คน
ห้างหุ้นส่วนจากัด ฮอนด้า
60
นายคูณ พรสมผล จาเลย
ประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว โจทก์
นายจักรพงษ์ นนตานอก กับ นายสุวทิ ย์ พลดงนอก กับ
พวกรวม 322 คน
พวกรวม 8 คน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
นางชวจรณ์ ตันเจริญ กับ
59 กลางและขนาดย่อมแห่ง
พวกรวม 2 คน
ประเทศไทย
59 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) นายสอน พรสม
นางวรรณภาหรือรุ่งนภา
ห้างหุ้นส่วนจากัด ฮอนด้า
60
แท่นทอง ที่ 1 กับพวกรวม
ประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว โจทก์
2 คน จาเลย

หมายเหตุ
จ.ขยายฎีกา 21เม.ย.60
จ.ขยาย 11 พ.ค.60
จาเลยทั้งสามขยาย 21 เม.ย.60
จ.ขยาย 17 เม.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ 11พ.ค.60
โจทก์ขยายอุทธรณ์ถงึ 10 มีนาคม.60
จ.ขยาย 20เม.ย.60
ล.ทั้งแปด ขยายยื่นคาให้การถึง 3 พ.ค.60
จ.ขยาย21ก.พ.60/ล.ขยายอุทธรณ์21เม.ย.60
จ.ขยายถึง 12 ม.ค.60
จ.ขยาย 20เม.ย.60

60 ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)ฯ นางสาวพัชรินทร์ พุทธสังข์ ล.ขยาย 16พ.ค.60
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท
60
จากัด โจทก์
59

ผบ.4138/59

4555

59 บริษัท เงินติดล้อ จากัด

ผบ.4172/59

257

60

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
จากัด

ผบ.42/60

382

60

บริษัท พระนคร ยนตรการ
จากัด โจทก์

ผบ.4208/59

4940

59

ผบ.4243/59

5027

59

ผบ.4252/59

4743

59

ผบ.4253/59

4744

59

ผบ.4278/59

437

60

ผบ.4444/59

611

ผบ.4445/59

612

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร
จากัด
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน)
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
จากัด

นางสาววัฒนา ปานาทามา
กับพวกรวม 4 คน
นายอานนท์ พันธุ์มาตย์
จาเลย
นายวิญญู รินทะรักษ์ กับ
พวกรวม 2 คน
นางพิกลุ พุ่ม กับพวกรวม
3 คน
นางสาวเบญจมาศ สุวนั โน
ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
จาเลย

จ.ขยายอุทธรณ์ถงึ 27ก.พ.60
จ.ขยาย 19เม.ย.60
จ.ขยายถึง 9 มี.ค.60
โจทก์ขยายอุทธรณ์ 7พ.ค.60/ล.,ล.3ขยายถึง 6พ.ค.60
จ.ขยาย 20เม.ย.60

นางสาวศิริพร จันทร์ศรี

จ.ขยายอุทธรณ์20เม.ย.60

นายกมนญ์ ตันเจริญ

ล.ขยายถึง21เม.ย.60

นางรัตนาพร ศิริภัทรภรณ์ จ.ขยายอุทธรณ์ถงึ 28ก.พ.60
นางสาวสุจติ รา ชินอ่อน

จ.ขยายอุทธรณ์ถงึ 28ก.พ.60

นายมงคลชัย ไชยทุม กับ
จ.ขยายอุทธรณ์ 22 เม.ย.60
พวกรวม 3 คน
นางเรวดี แผ่นสุวรรณ์ กับ
60 ธนาคาร ธนชาต จากัด(มหาชน)
จ.ขยายอุทธรณ์ 12 พ.ค.60
พวกรวม 2 คน
นางเรวดี แผ่นสุวรรณ์ กับ
60 ธนาคาร ธนชาต จากัด(มหาชน)
จ.ขยายอุทธรณ์ 12 พ.ค.60
พวกรวม 2 คน

หมายเลขดาที่/พศ หมายเลขแดงที่

พศ

โจทก์

ผบ.4450/59

350

60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ผบ.4475/59

4957

ผบ.4485/59

4998

ผบ.4488/59

5001

ผบ.4509/59

4696

59

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง(ประเทศ
ไทย) จากัด

ผบ.4511/59

4812

59

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง(ประเทศ
ไทย) จากัด

ผบ.4513/59

4811

59

ผบ.4526/59

5007

ผบ.4568/59

312

60 ธนาคารออมสิน

ผบ.4569/59

313

60 ธนาคารออมสิน

ผบ.4588/59

4924

ผบ.4612/59

487

ผบ.4713/59

453

ผบ.4742/59

127

ผบ.4743/59

128

ผบ.4744/59

129

ผบ.4745/59

130

ผบ.4746/59

131

ผบ.4747/59

132

ผบ.4792/59

537

60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ผบ.4800/59

476

60

ผบ.4820/59

683

ผบ.4821/59

60

บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะ
อินทรีย์ จากัด
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
59
(มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
59
(มหาชน)
59

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง(ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
59
จากัด

จาเลย
นายบุญเลิศ คาเรืองศรี
กับพวกรวม 2 คน
นายวีระพล พะวงจิตร์ กับ
พวกรวม 2 คน
นายชะเอม ชื่นใจ กับพวก
รวม 2 คน
นายสมคิด ปั้นนอก กับ
พวกรวม 2 คน
นางสาวอภิสราหรือ
บุศรินทร์ สมปัสสา กับ
พวกรวม 3 คน
นางสาวลาวรรณหรือชนัญ
ชิดา อินทะสีดา กับพวก
รวม 2 คน
นายลิขติ มิ่งมาลี กับพวก
รวม 2 คน
นายไสว อินทร์พันธุ์ กับ
พวกรวม 2 คน
นางสมหมาย พวงเพชร ที่
1 กับพวกรวม 3 คน
นางน้อย วงษ์แดง ที่ 1
กับพวกรวม 3 คน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
นางสาวสุจติ รา กล่าไพ
(มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
60
นางวาสนา อารีย์
(มหาชน)
นายเอกชัย โพธิมลู กับ
60 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
พวกรวม 2 คน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด นายพีระยุทธ สอนใจ กับ
60
(มหาชน)
พวกรวม 2 คน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด นายปรีชา มูลเมือง กับ
60
(มหาชน)
พวกรวม 3 คน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด นางสาวศินาพร โคจรนา
60
(มหาชน)
กับพวกรวม 3 คน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด นางสาฤทธิ์ สินสุพรรณ
60
(มหาชน)
กับพวกรวม 2 คน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด นางสาววาสนา สังข์ศิริ
60
(มหาชน)
กับพวกรวม 2 คน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด นางสาววลัยพรรณ มากมูล
60
(มหาชน)
กับพวกรวม 3 คน
59

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)

หมายเหตุ
จ.ขยาย 13 พ.ค.60
โจทย์ขยาย 20เม.ย.60
โจทย์ขยาย 20 เม.ย.60
จ.ขยาย 20เม.ย.60
จ.ขยาย 26ก.พ.60

จ.ขยายถึง 10เม.ย.60
จ.ขยายถึง 10เม.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถงึ 22ก.พ.60
จ.ขยาย 7เม.ย.60
จ.ขยาย 7เม.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถงึ 20ก.พ.60
จ.ขยาย 28เม.ย.60
จ.ขยาย 27เม.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์25มี.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์24มี.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์24มี.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์24มี.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์24มี.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์24มี.ค.60

นางสาววรรณณิศา บุญมี
จ.ขยาย 7 พ.ค.60
ฤทธิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

นายดาเนิน เจริญศิริ กับ
จ.ขยาย 28เม.ย.60
พวกรวม 2 คน
นางสาวมนปาริชาติ เกษ
60 บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด
จ.ขยาย 16 พ.ค.60
วงษ์ กับพวกรวม 2 คน
นายจักรกฤษณ์ สิทธิกรรม
60 บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด
จ.ขยาย17เม.ย.60
กับพวกรวม 2 คน

หมายเลขดาที่/พศ หมายเลขแดงที่

พศ

โจทก์
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
จากัด
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
จากัด
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลสิ ซิ่ง
จากัด

ผบ.4845/59

184

60

ผบ.4846/59

181

60

ผบ.4856/59

134

60

ผบ.4894/59

165

60

ผบ.4971/59

253

60 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผบ.4972/59

254

60 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผบ.4991/59

259

60

ผบ.5009/59

261

60

ผบ.5010/59

264

60

ผบ.5011/59

267

60

ผบ.5013/59

273

60

ผบ.5014/59

265

60

ผบ.5015/59

269

60

ผบ.5019/59

373

60

ผบ.5025/59

665

60

ผบ.5032/59

344

60

ผบ.5055/59

668

60

ผบ.5062/59

406

60

ผบ.5064/59

408

60

ผบ.5066/59

391

60

ผบ.5073/59

230

60

ผบ.5077/59

343

60

ผบ.5094/59

425

60

ผบ.5095/59

422

60

ผบ.5096/59

415

60

ผบ.5097/59

418

60

จาเลย
นายชาย เพ็งชนะ ที่ 1
กับพวกรวม 3 คน
นายสารวย แก้วเสน่ห์ ที่ 1
กับพวกรวม 3 คน
นายจิรัฎฐ์หรือนายชุมชน
รุจติ ร
นางละออง เปิ้นสันเทียะ
กับพวกรวม 2 คน
นายหรือสิบเอกนุกลุ
อินสลุง
นางสุจติ รา ขันสะอาดหรือ
ภูตาเลิศ

หมายเหตุ
จ.ขยาย 30เม.ย.60
จ.ขยาย 30เม.ย.60
โจทก์ขอขยายถึง 24 มี.ค.60
จ.ขยาย 28 เม.ย.60
จ.ขยาย 5 พ.ค.60
จ.ขยาย 30เม.ย.60

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
จากัด

นางหรือนางสาวจินดา ตะ
จ.ขยายอุทธรณ์ 7พ.ค.60
มลภาพ กับพวกรวม 3 คน

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายกุลวัชรหรือปิยสกล
นิยมธรรม
นางสาวสุพรรณี ไชยธรรม
กับพวกรวม 2 คน
นายธนะกฤษฎิ์ ทองอ้น
กับพวกรวม 2 คน
นางปาลิตา ตราชู กับพวก
รวม 3 คน
นายคานวน เชื้อคาเพ็ง

จ.ขยายอุทธรณ์7พ.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ 7 พ.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ 7พ.ค.60
จ.ขยาย 7เม.ย.60
จ.ขยาย 7 เม.ย.60

นางสุมาเรียม สุวรรณรัตน์
จ.ขยาย 7 พ.ค.60
กับพวกรวม 3 คน
นายยุทธพร ตาลเยื้อน

นางสาวชลธิชา บริรักษ์
นายมงคล ปักษี กับพวก
บริษัท เงินติดล้อ จากัด
รวม 2 คน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด นางขวัญใจ ตันไธสง กับ
(มหาชน)
พวกรวม 2 คน
นายวีระพล เพียวงษา กับ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
พวกรวม 3 คน
นางบุญชู ขจรนาม กับ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
พวกรวม 2 คน
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) นายสรวิชญ์ รุจพิ รมงคล
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรี
นายประยุทธ ภักติวาณิช
อยุธยา จากัด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นายปราการ มิ่งวิมาน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค
นายสาเร็จ สุวรรณทอง
เซอร์วสิ เซ็ส จากัด(มหาชน)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค นายธวัฐชัยย์หรือธวัชชัย
เซอร์วสิ เซ็ส จากัด(มหาชน) สังข์ออ่ นดี
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค
นางสาวอุมารัตน์ พักน้อย
เซอร์วสิ เซ็ส จากัด(มหาชน)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค
นายสมหมาย ทานาม
เซอร์วสิ เซ็ส จากัด(มหาชน)

จ.ขยาย 14 เม.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ 15 พ.ค.60
จ.ขยาย 18 เม.ย.60
โจทก์ขอขยายอุทธรณ์ 18 พ.ค.60
จ.ขยาย 20เม.ย.60
จ.ขยาย 20 เม.ย.60
จ.ขยาย 20เม.ย.60
จ.ขยาย 8 เม.ย.60
จ.ขยาย 12 พ.ค.60
จ.ขยาย22เม.ย.60
จ.ขยาย 22เม.ย.60
จ.ขยาย21เม.ย.60
จ.ขยาย 22เม.ย.60

หมายเลขดาที่/พศ หมายเลขแดงที่

พศ

โจทก์
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค
เซอร์วสิ เซ็ส จากัด(มหาชน)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค
เซอร์วสิ เซ็ส จากัด(มหาชน)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

จาเลย

หมายเหตุ

ผบ.5098/59

417

60

ผบ.5099/59

419

60

ผบ.5100/59

433

60

ผบ.5101/59

431

60

ผบ.5102/59

434

60

ผบ.5103/59

430

60

ผบ.5104/59

432

60

ผบ.5107/59

393

60

ผบ.5109/59

397

60

ผบ.5111/59

394

60

ผบ.5112/59

404

60

ผบ.5113/59

392

60

ผบ.5128/59

372

60

ผบ.5130/59

338

60

ผบ.5132/59

335

60 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) นางสาวสุพัตรา ประกอบผล จ.ขยาย 11 พ.ค.60

ผบ.5135/59

354

60

ผบ.6/60

494

60

ผบ.604/59

1053

59

พ.113/58

343

59

พ.126/59
พ.127/59

164
842

60
59

พ.127/60

นางสาวศุภมาศ แซ่อวั

จ.ขยาย 22เม.ย.60

นางสาวอมร แสงพรมมา

จ.ขยาย 22เม.ย.60

นางสาววิไลวรรณ ปริกกระ
จ.ขยาย 22 เม.ย.60
โทก
นางสาวทิพย์ภาพร นรพิมพ์ จ.ขยาย 22เม.ย.60
นางสาวสุปราณี ลบช้าง

จ.ขยาย 22 เม.ย.60

นายยุทธนา จรขุน

จ.ขยาย 22 เม.ย.60

นางสาววรรณภา อินทร์
นอก

จ.ขยาย 22 เม.ย.60

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ นางวริชยา นามพันธ์ หรือ
จ.ขยาย 21เม.ย.60
ไทย) จากัด
นางสาววริชยา ภาระเวช
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
จากัด
นางสาวธันยพร การพานิชย์
ในฐานะผู้จดั การมรดกของนาย
ประหยัด การพานิชย์
นางสาวนารี นามอน
นางสาวนะที มะธุผา
นางสาวอินทุกานต์ ทรงกลด
กับพวกรวม 2 คน
บริษัท น้าสินประกันภัย
จากัด (มหาชน)
นายนพรัตน์ นนทนาคร

พ.169/58

210

59

พ.174/59

130

60

พ.177/53

374

55 นายอุทัย ธนอาพันธุ์

นางสาวละมัย มีสงั ฆะ กับ
จ.ขยาย 21 เม.ย.60
พวกรวม 2 คน
นางคาปัด ดอนมอญ

จ.ขยาย 21 เม.ย.60

นางสุวรรณา จันทกุมาร
จ.ขยาย 21 เม.ย.60
กับพวกรวม 2 คน
นายสม ดวงตะขบ กับพวก
จ.ขยาย 21 เม.ย.60
รวม 2 คน
นางสาวนุชนาถ เพชรพิรุณ จ.ขยาย 17 พ.ค.60
นายประกอบกุล ประชุม
วงค์ กับพวกรวม 2 คน

จ.ขยาย 15 พ.ค.60

นางสาวนิตยา ณะภาหรือ
แพทย์หลวง

จ.ขยาย 12เม.ย.60

นางสาวบัวแก้ว สาหะ

จ.ขยาย 1 พ.ค.60

นางสาวธีรายา ปิ่นทอง
กับพวกรวม 2 คน

จ.ขยายฎีกา 2 พ.ค.60

นางนิตยา เจ้าประเสริฐ

จ.อุทธรณ์ - ขยายแก้ถงึ 29 เมษายน 60

นายนพรัตน์ นนทนาคร
นายนพรัตน์ นนทนาคร
นางทองม้วน ทรงกลด
กับพวกรวม 8 คน
นายต้อย มุมกระโทก กับ
พวกรวม 4 คน
นางสาวนารี นามอน
นางรุ่งทิพย์ ศิริศากาวร
กับพวกรวม 3 คน

ล.ขยายอุทธรณ์ 15 พ.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถงึ 22 เมษายน 60
ล.1-ล.5 ขยายเวลายื่นคาให้การถึง 20 เม.ย.60
โจทก์ขยายฎีกา 16พ.ค.60
จ.ขยาย 23เม.ย.60
โจทก์ขยายฎีกาถึง27เม.ย.60

หมายเลขดาที่/พศ หมายเลขแดงที่
พ.177/60

พศ

โจทก์
นางสมคิด พื้นบาท ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
นางเพ็ญประภา กันภัย กับ
60
พวกรวม 6 คน

จาเลย
นางภัททิรา อุ่มจิตร

พ.179/57

90

นางสาวสมจิตร พันธ์โสม

พ.389/58

805

58 นางภัทรพร ศิระมานะกุล

นายประสิทธิ์ แวนวน

พ.411/58

509

59 นางอานวย เพิ่มสมบูรณ์

นางลั่นทม พลอยสุวรรณ์
กับพวกรวม 2 คน

ศปก.อ.25/59
สพ.1/59
อ.102/60
อ.1104/59

1
1
745
3530

อ.1190/59

4120

อ.1250/59

1532

เด็กชายธีรินทร์ ประเสริฐ
สินธนา ผู้เยาว์ โดยนายพรศักดิ์
60 ประเสริฐสินธนา ในฐานะผู้ใช้ นายกิตติภูมิ ทรงโฉม
อานาจปกครองผู้แทนโดยชอบ
ธรรมของผู้เยาว์
นางสาวระยอง โพธิ์ศรี
58 นายจรูญหรือศตวรรษ โพธิ์ศรี
กับพวกรวม 2 คน
นางแพง มาโนด กับพวก
58 นางแต๋ว ดามา
รวม 2 คน
นางกัลยา ชินะกาญจน์
58 นายอุทัย ธนอาพันธุ์
กับพวกรวม 3 คน
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย
จ.ส.อ.สมศักดิ์ มะโนธรรม
60
จากัด(มหาชน)
กับพวกรวม 2 คน
58 นายสมบูรณ์ วรางคณาภรณ์ นายประทวน เอี่ยมพรม
สานักงานคณะกรรมการการ
59
นายกรกฏ เชาว์เจริญชล
เลือกตั้ง
นายประเสริฐ จันทร์คูณ
นางเพ็ญศรี ลีรักพานิช
นายทรงกฤษณ์พล ทรง
59 นางทองม้วน ทรงกลด ผู้ร้อง
กลด ผู้ตาย
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายณัฐธวัช มีธญ
ั ญากร
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายอวาตาล ซิงค์
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายประวิทย์ สาพล
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นางนารี เอี่ยมพิทักษ์พร
นายประวีณ เพชรรักษา ที่
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
1 กับพวกรวม 2 คน
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นางสาวพัชรี ศรีจรัส

อ.1336/59

4054

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นางสาวนารี นามอน

อ.1397/58

1176

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1507/59

4133

อ.1562/59

236

อ.1563/59

4195

อ.1654/59

1645

อ.1677/59

298

อ.1694/59

3728

พ.441/59

161

พ.458/56

487

พ.504/57

733

พ.508/57

510

พ.631/59

127

พ.700/57

818

พ.739/58

522

พ.764/59
พ.867/58

851

นายสุวทิ ย์ พลดงนอก กับ
พวกรวม 8 คน
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายอนุพันธ์ เยียนไธสง
นายคุณากรหรือแจ๊ค วงค์
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว วิวฒ
ั น์ ที่ 1 กับพวกรวม 2
คน
นายคุณากร วงค์ววิ ฒ
ั น์ ที่
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
1 กับพวกรวม 2 คน
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุ
จาเลยขยายยื่นคาให้การถึง 29เม.ย.60
จาเลย,ผู้ร้องสอด - อุทธรณ์(สานวนใต้รถเข็น)โจทก์ขยาย
อุทธรณ์ 12 พ.ค.60
พ่วงพ.529/51, โจทก์ฎีกา - ทนายจาเลยขยายแก้ถงึ
2 กพ 60 (สานวนอยู่บนรถเข็น)
จ.ขยายฎีกา 16 พ.ค.60

จ.ขยายอุทธรณ์ 15 พ.ค.60

โจทก์ฎีกา - รอผลหมาย (กรมที่ดนิ ) ล.1,จาเลยร่วม ยื่น
ขยายแก้ฎีกา 19 เมษายน 60
จาเลยทั้งสองขอขยายฯถึง20เม.ย.60
จ.ขยาย 20 เม.ย.60
จ.ขยาย26เม.ย.60
จ.ขยายฎีกา 9พ.ค.60,ล.ขยายฎีกา10 เม.ย.60
จาเลยอุทธรณ์ - ขอขยายแก้ถงึ 21 เมษายน 60
ให้ล.ขยายยื่นคาให้การถึง19ม.ค.60
ผู้ร้องอุทธรณ์ - ผู้คัดค้านขยายถึง 24 มีนาคม 60
ล.ขยายเวลาหาเงินค่าปรับ11พ.ค.60
พ่วงอ.3078/59 จ.ขยายฯถึง 28 เม.ย.60
จ.ขยาย 7 พ.ค.60
จร.อุทธรณ์ - รอผลหมาย/จ.ขยายถึง20มี.ค.60
ล.1 ขยาย 20 เม.ย.60
โจทก์ขยายอุทธรณ์ถงึ 27ก.พ.60
จ.ขยาย15พ.ค.60/โจทก์ร่วมอุทธรณ์ - (เสนอคาแก้
อุทธรณ์ 11 เมย 60)
จร.ขยายถึง 21 เม.ย.60
จาเลยขยายอุทธรณ์ถงึ 20 เมษายน 60
พ่วงกับ อ.2029/59 จ.ขยายถึง 25 เม.ย.60
โจทก์ขยาย 27 เม.ย.60 พ่วง อ.2030/59

นายประศิลป์ จะตุรพานิชย์
โจทก์ขอขยายอุทธรณ์ถงึ 10 มี.ค.60
ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายวิชญะ นุชรุ่งเรือง
นายอินทร์สอนหรือหวย
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
คุ้มห้วยบง

จ.ขยายฯถึง 28 เม.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์10 เม.ย.60

หมายเลขดาที่/พศ หมายเลขแดงที่

พศ

โจทก์

จาเลย
นายทวีศักดิ์หรืออาร์ท พี
ระพันธ์
นายชุมพลหรืออี๊ด ประยูร
เธียร
นางสาวสุภาพรหรืออ๋อย
กงแก้ว
นายจาเริญ สุทธิโยก
นายมานิตย์ ภู่สมุทร
นายวิฑูรย์ เพิ่มบุญหรือ
เพิ่มทรัพย์พูลทวี กับพวก
รวม 6 คน
นายสมบัติ ศรสุขดี กับ
พวกรวม 3 คน
นางสาววาสนา ทอดขุนทด
นายวัชระ ปัดสามาลา ที่
1 กับพวกรวม 3 คน
นายประสิทธิ์หรือสิต ดาดี
นายอานาจ ชัยชาญ ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
นายวรชาติ คาน้อย
นางจรรยา สีโนทก
นายอานาจ หรือแห้ง เกาะ
จันทึก
นายสาเริง อินพิทักษ์
นายไพโรจน์ รอดกันภัย
นายกฤษณะ สืบสวาย กับ
พวกรวม 2 คน
นายพงษา ลิโมทัย
นางสาวคันธมาหรือ
หอมหวล ภูมภิ าค
นายพูนทรัพย์หรือบีมหรือ
บิน ถาวรยิ่ง
นายพิสทิ ธิ์ ขันทอง
นายวิมล รักซ้อน
นายธีระวัฒน์หรือเจ๊าะ
แคนอินทร์
นายสุทิน พิมมะทา
นายศุภชัย ใจธรรม ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
นายธนวัฒน์ ยุรปักษ์
นางสาวสายรุ้งหรือบี มนต์
ประเสริฐ
นายสุวทิ ย์ ฉันขาว ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน

หมายเหตุ

อ.1698/59

162

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

จ.ขยาย 18เม.ย.60

อ.1708/59

4219

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1709/59

3194

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1723/59
อ.1746/59

4070
4220

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1837/58

1319

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1931/59

705

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1946/59

3946

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1964/59

1948

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2029/59

237

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2064/57

3316

58 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2073/59
อ.2079/56

2033
1341

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2143/59

3798

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2162/58
อ.2193/58

2554
1034

58 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2231/59

3762

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2235/58

2067

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2253/59

207

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2285/59

185

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2298/59
อ.2299/59

315
2752

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2387/58

1468

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2388/59

220

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2404/59

3968

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.241/60

215

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2429/58

675

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2445/59

2410

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2460/59

308

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายวิโรจน์ กะชินรัมย์

อ.248/60

218

อ.2570/59

4002

อ.2572/59

4185

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายพิเชษฐ์ พูลแสง
นายนพรัตน์หรือภควัตร
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
จ.ขยายอุทธรณ์ 10เม.ย.60
สุวรรณประชา
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นางสาวสุภาพร จันทร์งาม จ.ขยายอุทธรณ์ถงึ 27 เม.ย.60

จ.ขยายฯถึง 28 เม.ย.60
โจทก์ขยายฎีกา 7 พ.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์16 พ.ค.60
จ.ขยายฯถึง 30 เม.ย.60
จ.ขยายฯถึง 22 เม.ย.60
จ,ล.1,ล.3 ขยาย 3 พ.ค.60
จ.ขยายฯถึง 27 เม.ย.60
โจทก์ขยายฯถึง 30 ม.ค. 60
พ่วงกับอ.1562/59 จ.ขยายฯถึง 25 เม.ย.60
ล.1 ยื่นฎีกา - /จ.ขยาย18เม.ย.60
จ.ขยายฎีกา 15 พ.ค.60
ล.อุทธรณ์ - โจทก์ร่วมขยายแก้ถงึ 6 กุมภาพันธ์ 60
จ.ขยายอุทธรณ์ถงึ 17 เม.ย.60
พ่วงกับ ม.7/59 จ.ขยาย 30มี.ค.60
โจทก์ขยายฎีกาถึง 1 พฤษภาคม 2560
โจทก์อทุ ธรณ์ - ครบแก้ 3 เมษายน 60 (ศาลยกคาร้อง
ขอขยายแก้อทุ ธรณ์ซันที่ 10 เมษายน 60)
จ.ขยายฎีกา 9 พ.ค.60
จาเลยขอขยายอุทธรณ์ถงึ 22 มี.ค.60
ล.ขยาย20มี.ค.60
จ.ขยายฯถึง 28 เม.ย.60
จ.ขยายฎีกา 16 พ.ค.60
ล.ขยายฎีกา 8พ.ค.60
โจทก์ขอขยายอุทธรณ์ถงึ 24 เม.ย.60
โจทก์ขอขยายฯ ถึง 6 พ.ค.60
จ.ขยาย 24 เม.ย.60
จ.ขยายฎีกา 14เม.ย.60
จ.ขยายฎีกา 15 พ.ค.60
จ.ขอขยายฯถึง28 เมย.60/จาเลยอุทธรณ์ - ยื่นแก้แล้ว
(สานวนอยู่บนรถเข็น)
ล.ขยาย 24 เม.ย.60

หมายเลขดาที่/พศ หมายเลขแดงที่
อ.2579/59
2542
อ.2585/59
646
อ.2623/59
3003

พศ
โจทก์
จาเลย
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายจักรกฤษ กุดกลาง
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นางสุรางค์ สนโสม
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายชูชพี หรือชีพ แซ่ฉั่ว
นายสัมฤทธิ์ ฤทธิชยั กับ
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
พวกรวม 2 คน
นายวรพงษ์หรือท๊อป บุญ
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
ทวี
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายวีระพันธ์ แก้วมณี
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายคมสันต์ มั่นศักดิ์
นายพงษ์ศักดิ์หรือดาว พัก
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
น้อย กับพวกรวม 3 คน
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายประยงค์ รังสินธุ์
นางอภิษฎา เครือแตง ที่ 1
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
กับพวกรวม 2 คน
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายพรศักดิ์ พูพิลกึ
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายสมบัติ ศรสุขดี
นายชัยวัฒน์หรือแจ๊ค เฮง
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
จินดา
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายกฤษดา ทองสูงเนิน

หมายเหตุ
พ่วงกับขก.15/59 จ.ขยายฯถึง 16 มี.ค.60
จ.ขยายฯถึง 28 เม.ย.60
จ.ขยายฎีกา 21เม.ย.60

อ.2661/58

734

อ.2706/58

2025

อ.2707/58
อ.2759/59

3677
463

อ.2808/58

504

อ.281/60

249

อ.2818/59

857

อ.2827/59
อ.2834/59

3927
667

อ.2856/59

386

อ.286/60

268

อ.2863/59

648

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายคาพองหรือสอง ตาแจ้ง ล.ขยายฯถึง 28 เม.ย.60

อ.2867/59

879

อ.2939/59

2907

อ.2956/59
อ.296/60

4202
282

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายกานชนะ ศรีวนั ดี
นายใสหรือหลอด เฉลิมศรี
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายธีระหรือเด่น ทันบุตร
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายศักดิ์สทิ ธิ์ ปักเคเต

อ.2962/59

4039

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นางสาววาศิณีหรือฟ้า ธีสมุ า จ.ขยาย 14 เม.ย.60

อ.2967/58
อ.3013/59
อ.3017/59
อ.3032/58
อ.3035/59

3852
3877
478
3861
3016

58
59
60
58
59

อ.3037/59

706

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3043/59

659

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3052/56
อ.3072/59

1354
756

57 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3073/59

527

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3078/59

672

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3106/58

2807

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นางสาวณัฐวรรณ ขุนศรี

อ.3136/58

2068

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.316/59

547

พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นายมานพ ไพรหลวง
พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายสมศักดิ์ มั่นศรี
นายปิยะวัฒน์ คลังบุญเสริม
นายนพดล เกษมเจริญ
นายฉัตรชัยหรือจอม ไพพร
นายวรพงษ์ สีไส
นายชานนท์หรือต่อ เคนวัง
ดวง
นางชลชนกหรือเงาะ เรือง
สุข
นายสุมล แววหงษ์
นายพงศ์เทพ เหลาชัย
นายอนุวฒ
ั น์ ช่างเจริญผล
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

จ.ขยายฎีกาถึง 12 พ.ค.60
จ.ขยายฎีกา 7เม.ย.60
โจทก์ขยายอุทธรณ์ถงึ 4 พ.ค.60
จ.ขยาย 12 พ.ค.60
โจทก์ขยายอุทธรณ์ 15 พ.ค.60/รวมพิจารณากับอ.
3187/58
ล.ขยาย 24 เม.ย.60
โจทก์ร่วมและโจทก์ขยายอุทธรณ์ 15 พ.ค.60
จ.ขยายฯถึง 28 เม.ย.60
จ.ขยาย 1 พ.ค.60
จ.ขยาย 7 พ.ค.60
จ.ขยาย 27 เม.ย.60

จาเลยขยายอุทธร์ 16พ.ค.60
จ.ขยายฎีกา 9 พ.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถงึ 28เม.ย.60
จ.ขยายฯถึง 28 เม.ย.60

จ.ขยายฎีกา 19 เม.ย.60
โจทก์อทุ ธรณ์ - จาเลยขยายแก้ถงึ 24 มีนาคม 60
จ.ขยายอุทธรณ์12เม.ย.60
จ.ขยายฎีกา7เม.ย.60
จ.ขยายฎีกา 7 เม.ย.60
จ.ขยายฯถึง 3 พ.ค.60
ล.ขยาย 28 เม.ย.60
จ.ขยายถึง 6 พ.ค.60/พ่วงกับ อ.204/57
จ.ขยาย 8 พ.ค.60
โจทก์ขอขยายอุทธณ์16 พ.ค.60

นายนิคกิหรือโจ ซูจคี หรือ
พ่วงสพ.1/59 จ.ขยายฯถึง 28 เม.ย.60
ชูรีค(Mr.NEGI SURJEET)

นายสมชายหรือตือ ทับ
เนตร
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายภูมพิ ร เจียมเจริญสิน

จาเลยอุทธรณ์ - ครบแก้ 23พย59/ล.ขยายเวลาแก้
อุทธรณ์ถงึ 23 ก.พ.60
โจทก์ขยายฎีกา 12พ.ค.60
จ.ขยาย 7เม.ย.60

หมายเลขดาที่/พศ หมายเลขแดงที่

พศ

โจทก์

จาเลย
นายสุวฒ
ั น์ชยั หรือสุวฒ
ั น
ชัยหรือหิน แสนใจรัก
นายพันธ์ศักดิ์หรือพันศักดิ์
มงคลศิลป์ ที่ 1 กับพวก
รวม 5 คน
นายสุวรรณ ไชยยศ
นายอานาจ ต่อติด ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
นายอานนท์ จุดอน
นายสุวพันธ์ คงมา
นายเกรียงเดช ภัทรพลชัย
ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน
นายสุทธิพงษ์ หรือแม็ค
ศรีพิทักษ์ ที่ 1 กับพวกรวม
3 คน
นายศักรินทร์ บุระคร
นายมังกร สีสะอาด

อ.3189/59

502

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3190/56

1646

58 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3227/59

342

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3273/59

479

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3316/59
อ.3334/58

838
2742

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3374/57

1626

58 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3386/56

4057

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3434/59
อ.3541/59

492
367

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.357/60

340

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายทองหล่อ สันพิมาย

อ.3638/59

669

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.364/60

356

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3653/58

3007

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3659/59
อ.367/60

3645
360

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.368/60

372

อ.3685/58

3337

อ.3758/48

3836

อ.3815/59

375

อ.382/60

739

อ.3871/59
อ.3921/59
อ.4003/59
อ.411/60

4102
861
378
393

อ.4138/59

4121

อ.4154/59

353

อ.4155/59
อ.416/60

412
394

อ.4255/59

399

นางสาวต้นฝ้าย ตั้งเทียม
พงษ์
นายไกรศร ผาหนองลิง
นายจาลอง แสงสวย กับ
พวกรวม 2 คน
นางสาวนินจา บุญเถื่อน
นายสุภกิจ กึกก้อง

หมายเหตุ
จ.ขยาย 15เม.ย.60
ล.1-ล.4 ขยายฎีกา8พ.ค.60/ล.5ขยายฯ28เม.ย.60/จ.
ขยาย12พ.ค.60,โจทก์ร่วมขยาย14พ.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ 1 พ.ค.60
จ.ขยาย 12 เม.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ 12 พ.ค.60
ล.ขยายถึง 9 ม.ค.60
ล.5 ขยายฎีกาถึง 7 เม.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์15เม.ย.60/
โจทก์ขอขยายฯ 15 พ.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ 7เม.ย.60
จาเลยอุทธรณ์ - /จ.ขยาย 2พ.ค.60 - โจทก์ขยายแก้ถงึ
30 เมษายน 60
จ.ขยายฯถึง 28 เม.ย.60
จ.ขยายฯถึง 3 พ.ค.60
รวมพิจารณากับอ.แดง 3008/59/จ.ขยาย 8 ก.พ.60,
จาเลยที่ 2 อุทธรณ์ - ครบแก้ 1 มีค 60
จ.ขยายอุทธรณ์ถงึ 4ม.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ 3 พ.ค.60

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายสมปอลหรือหมู คาสนิท จ.ขยาย 7เม.ย.60
นายวีรศักดิ์หรือมาร์ค นว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว ภาณุภาคย์ ที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน
นายอาวุธ แกมเพ็ชรหรือ
48 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว แลเพ็ชร ที่ 1 กับพวกรวม
2 คน
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายพงษ์ศิริ เทียบเสียน
นายลอน พอน กับพวก
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
รวม 5 คน
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายสุวรรณหงษ์ เบ้าเดช
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายหนูเรียน โพธิ์ศรี
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายกัวตง แซ่ยิ่ง
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นางสาววันเพ็ญ ทองศรีกร่า
นายเรน สะเร็ด ที่ 1 กับ
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
พวกรวม 21 คน
นายไกรสร เพ่งพิศ ที่ 1
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
กับพวกรวม 2 คน
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายบุญเสริม ศรีตะวัน
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายกิตติศักดิ์ ฆ้องงาม
นายธนากรหรือเจฟ โสม
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว ประยูร ที่ 1 กับพวกรวม 3
คน

พ่วงกับ อ.479/59 - โจทก์อทุ ธรณ์ - ล.ที่ 2,3 อนุญาต
ขยายแก้ถงึ 14 มีนาคม 60
จ.ขยายฎีกา 16 พ.ค.60
จ.ขยาย 7 เม.ย.60
จ.ขยาย 6 พ.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถงึ 20 เม.ย.60
จาเลยขอขยายถึง 15 พ.ค.60
ครบส่งตัว 7 มี.ค.60/ล.ขยาย 7พ.ค.60
จ.ขยาย 7 พ.ค.60
จ.ขยายฯถึง 20 เม.ย.60
จ.ขยายฯถึง 3 พ.ค.60
ล.ขยายฯถึง 9 พ.ค.60
จ.ขยาย 7เม.ย.60
ล.ขยายฯถึง 4 พ.ค.60

หมายเลขดาที่/พศ หมายเลขแดงที่
อ.426/60
415

พศ
โจทก์
จาเลย
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายอัครนันต์ จันทร์คูณ
นายชานนท์หรือหนุ่ย ทอง
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
สุข
นางสาวสาวิณีหรือตุ้ม ชนะ
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
โรค
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายสมศักดิ์ ทองคา
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายวิชาญ ครุธ
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายบุญเลิง งึ้มชา
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายธีรัตน์ ฆ้องคา
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายสนธยา สอนสุข
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายชานนท์ ภู่สมุทร
นายชัชชัยหรือชัย ชานาญ
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นา
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายอาทิตย์ สามารถ
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นางสาวเสมอแข พรพันธ์
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายเริน รง(รอง)
นายสถิตย์หรือหมู ชานาญ
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
ปืน
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายธิติ หรือต้อม แม่นปืน
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายกิตติชยั กสิบาล
นายประหยัด บัวพล ที่ 1
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
กับพวกรวม 2 คน
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายสมคิด ชานิประโคน
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายพรนะราย ผาบถา

หมายเหตุ
จ.ขยาย 9 พ.ค.60

อ.4274/59

4242

อ.428/60

417

อ.4322/59
อ.438/60
อ.443/60
อ.447/60
อ.448/60
อ.450/60

4266
422
425
426
766
444

อ.507/60

499

อ.534/60
อ.535/60
อ.588/60

525
528
584

อ.596/60

591

อ.601/59
อ.615/60

3443
820

อ.620/60

630

อ.624/59
อ.698/60

852
713

อ.704/59

2887

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.749/60

755

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.761/59

3522

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.761/60

770

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.769/60

784

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.77/59
อ.78/59
อ.79/59
อ.800/60

85
86
87
821

59
59
59
60

อ.814/60

812

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายเทอด โชคไพบูลย์ทวีสขุ ล.ขยาย 10 พ.ค.60

อ.832/59
อ.868/60

3436
875

อ.97/60
อ.984/59
อ.986/58

93
3931
443

พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

จ.ขยายอุทธรณ์ถงึ 28 มี.ค.60
จ.ขยาย 9 พ.ค.60
จ.ขยายฯถึง 28 เม.ย.60
จ.ขยาย 9 พ.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถงึ 9 พ.ค.60
จ.ขยายฯถึง 9 พ.ค.60
จาเลยขยายอุทธรณ์ 8พ.ค.60
จ.ขยายอุทธร์ 9 พ.ค.60
จ.ขยาย 15 เม.ย.60
จ.ขยาย 16 เม.ย.60
จาเลยขอขยายฯถึง 15 พ.ค.60
จ.ขยาย 21เม.ย.60
ล.ขยายฯถึง 21 เม.ย.60
โจทก์อทุ ธรณ์ - ล1 ขยายแก้ถงึ 12 พฤษภาคม 60
โจทก์ขยายอุทธรณ์ 12พ.ค.60
จ.ขยายฯถึง 27 เม.ย.60

จาเลยขยายอุทธรณ์ 12พ.ค.60
จ.ขยายฯถึง 3 พ.ค.60
โจทก์อทุ ธรณ์ - ครบแก้ 2 มค 59 , จาเลยขอขยาย
นายวรชาติ หรือตั๋น โพธิ์กลุ
ยื่นคาแก้ 1 ก.พ.60
นายวิชติ เค้ายา
จ.ขยาย 7 พ.ค.60
นายคาทูล ประพันชัย ที่ 1 โจทก์ร่วมอุทธรณ์ - จาเลยทั้งสามขยายแก้ถงึ 24
กับพวกรวม 3 คน
มีนาคม 60
นายสายรุ้ง วงษ์ศรีแก้ว
จ.ขยาย 8 พ.ค.60
นายแตว ซอนหรือแตว
จ.ขยาย 9 พ.ค.60
ชอนหรือเร็ด
นางเสย พันธุ์นาค
โจทก์ฎีกา - ขยายแก้ถงึ 28 กพ 60
นางเสย พันธุ์นาค
โจทก์ฎีกา - ขยายแก้ถงึ 28 กพ 60
นางเสย พันธุ์นาค
โจทก์ฎีกา - ขยายแก้ถงึ 28 กพ 60
นายมณี สมนึก
โจทก์ขอขยายฯถึง 12 พ.ค.60

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายนพชัย ชนะประเสริฐ
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายกรีฑา อุทาเบ้า
นายนครหรือคอน สวย
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
วิเศษ
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นายชญพล บุญเกษมทรัพย์
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว นางสาววรรณิศา ปลาทอง

โจทก์อทุ ธรณ์ - จาเลยขยายแก้ถงึ 5 เมษายน 60
โจทก์ขยายอุทธรณ์16พ.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ 11เม.ย.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถงึ 31 เม.ย.60
จ.ขอขยายฯถึง 24 เม.ย.60

