หมายเลขดา หมายเลขแดง พศ

โจทก์

จาเลย

หมายเหตุ

ผบ.1005/60

1537 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) นายสมศักดิ์ หนูช้างเผือก

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60

ผบ.1012/60
ผบ.1017/60
ผบ.1018/60

1552 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) นายบรรหาร เทศมหา
1394 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
นายพิเชษฐ ศรีสุนันท์หรือศรีสุนนท์
1393 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
นางสาวสุภานัน ขุนหาญ
นายดารงค์ พรมลี ที่ 1 กับพวก
1398 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รวม 2 คน
นายนพดล สมพงษ์ ที่ 1 กับพวก
1668 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รวม 2 คน
นายนิคม แก้วพรม ที่ 1 กับพวก
1669 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รวม 3 คน
นายทองสุข ศรีสมศักดิ์ ที่ 1 กับ
1665 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
พวกรวม 3 คน
นางสาวหรือนางกมลพิชญ์หรือ
นาอ้อย พลทวีหรือประคองพวก ที่
1232 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
1 กับพวกรวม 2 คน
นายอนุชา ท้าวสาลี ที่ 1 กับพวก
1498 60 บริษทั สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากัด รวม 3 คน
1591 60 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นายประจวบ ทักษิณ
พันจ่าเอกหรือนายพรรษวุฒิ การดี
1593 60 บริษทั คลังเศรษฐการ จากัด
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
นางสุมาเรียม สุวรรณรัตน์ ที่ 1
1594 60 (มหาชน)
กับพวกรวม 3 คน
นางสาวนภาวรรณ แสงสุวรรณ ที่
1542 60 ธนาคารออมสิน
1 กับพวกรวม 3 คน
บริษทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต้
1562 60 ลีส จากัด (มหาชน)
นางสาวศรสวรรค์ จันทรเสนา
บริษทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต้
1568 60 ลีส จากัด (มหาชน)
นายสามารถ ทองจันทร์ทา
บริษทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ นางสาวณัฐธีรยา รุจิรังสิมันตุ์ ที่ 1
1559 60 ลีส จากัด (มหาชน)
กับพวกรวม 2 คน
บริษทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ นางสมศรี อ่อนประดา ที่ 1 กับ
1561 60 ลีส จากัด (มหาชน)
พวกรวม 3 คน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
1564 60 (มหาชน)
นายประกาศิต อ่อนละม้าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
1569 60 (มหาชน)
นายประกาศิต อ่อนละม้าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
1563 60 (มหาชน)
นายธนะวิทย์ ศรีอุบล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
1567 60 (มหาชน)
นายภาคีนัย จิตรจักร์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
นางสาวสุพตั รา ภูษาวิโสตร์ ที่ 1
1560 60 (มหาชน)
กับพวกรวม 2 คน

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 19 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60

ผบ.1020/60
ผบ.1023/60
ผบ.1025/60
ผบ.1026/60

ผบ.103/60
ผบ.1072/60
ผบ.1073/60
ผบ.1075/60
ผบ.1076/60
ผบ.1082/60
ผบ.1092/60
ผบ.1094/60
ผบ.1095/60
ผบ.1096/60
ผบ.1097/60
ผบ.1098/60
ผบ.1100/60
ผบ.1101/60
ผบ.1103/60

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 27 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 27 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 27 ส.ค.60

จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 17 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60

หมายเลขดา หมายเลขแดง พศ

โจทก์
บริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
60 ไทย) จากัด
บริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
60 ไทย) จากัด
บริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
60 ไทย) จากัด
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
60 (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
60 (มหาชน)

ผบ.1106/60

1581

ผบ.1110/60

1585

ผบ.1112/60

1587

ผบ.1147/60

1422

ผบ.1198/60

1489

ผบ.1199/60

1538 60 บริษทั สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากัด

ผบ.1203/60
ผบ.1205/60

1558 60 บริษทั สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากัด
1670 60 บริษทั อาคเนย์แคปปิตอล จากัด
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทย
1540 60 แลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทย
1547 60 แลนด์) จากัด (มหาชน)

ผบ.1235/60
ผบ.1236/60

ผบ.1244/59
ผบ.1245/60
ผบ.1252/60
ผบ.1254/60
ผบ.1261/60

ผบ.148/60
ผบ.150/60
ผบ.154/60
ผบ.166/60
ผบ.168/60
ผบ.2048/59

จาเลย

หมายเหตุ

นายสมนึก อัยรัตน์
นางศิริลักษณ์ ธูปทอง ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
นางสาคร ดอนทอง ที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน
นายรัตน น้อยอาแพง ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60

นางสาวราตรี ไกรงู
นายประเสริฐ ชานิไกร ที่ 1 กับ
พวกรวม 3 คน
นายชิต ใหญ่เกตุ ที่ 1 กับพวกรวม
3 คน
นางพิกุล ฉันยาฤทธิ์

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ส.ค.60

นายชาญชัย พานิชย์ชา

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60

นายอุทยั สาฝาว

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60

บริษทั ศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญ
1683 60 นางเม็งเอ็ง ลิม กับพวกรวม 2 คน ประเทศ) จากัด กับพวกรวม 2 คน
บริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
นางธนภค คาพุด ที่ 1 กับพวกรวม
1621 60 ไทย) จากัด
2 คน
นายสุธิศักดิ์ หอมชวน ที่ 1 กับ
1754 60 บริษทั พระนคร ยนตรการ จากัด พวกรวม 2 คน
นายดิเรก สุขจันทร์ ที่ 1 กับพวก
1755 60 บริษทั พระนคร ยนตรการ จากัด รวม 3 คน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
นางรัชดาพร จันทร์มณี ที่ 1 กับ
1719 60 (มหาชน)
พวกรวม 2 คน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ นางสาววีนัส ธาตุดี ที่ 1 กับพวก
1442 60 ไทย
รวม 3 คน
บริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
นางวรัทยา พรหนอง ที่ 1 กับพวก
1180 60 ไทย) จากัด
รวม 2 คน
นายบุญชู แสงยิม ที่ 1 กับพวก
1434 60 บริษทั เงินติดล้อ จากัด
รวม 4 คน
นายสุรพล เหมศิริ ที่ 1 กับพวก
1351 60 บริษทั สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากัด รวม 3 คน
นายพีรเดช นาคลอยแก้ว ที่ 1
500 60 บริษทั สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากัด กับพวกรวม 3 คน
นายสมศักดิ์ จุลกุล กับพวกรวม 2
220 60 บริษทั สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากัด คน

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 7 ส.ค.60

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 19 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 28 ส.ค.60

จ.,ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 28 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 1 ก.ย.60

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 8 ส.ค.60
จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 16 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 7 ส.ค.60
จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 27ก.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 30 ส.ค.60
ล.2ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.
60,จ.ขยายฯถึง 3พ.ค.60

หมายเลขดา หมายเลขแดง พศ
ผบ.2050/59
ผบ.254/60
ผบ.265/60
ผบ.371/60
ผบ.3870/59
ผบ.3951/59
ผบ.4040/59
ผบ.429/60

โจทก์

221 60 บริษทั สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากัด
560 60 บริษทั เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จากัด
บริษทั พี ซี เจ แอนด์ คอนซัล
1201 60 แทนต์ จากัด
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค
1530 60 เซอร์วิสเซ็ส จากัด(มหาชน)
4280 59 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
682 60 ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)ฯ
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
5094 59 (มหาชน)

ผบ.4949/59

1597 60 บริษทั ลีสซิ่งไอซีบซี ี (ไทย) จากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
4924 59 (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
127 60 (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
128 60 (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
129 60 (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
130 60 (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
131 60 (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
132 60 (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
1209 60 (มหาชน)

ผบ.50/59
ผบ.5058/59

1577
903

ผบ.517/60

960

ผบ.518/60

961

ผบ.542/60

1443

ผบ.604/59

1053

ผบ.625/60

1635

ผบ.4588/59
ผบ.4742/59
ผบ.4743/59
ผบ.4744/59
ผบ.4745/59
ผบ.4746/59
ผบ.4747/59

จาเลย
หมายเหตุ
นายประสิทธิ์ ทรสัตย์ กับพวกรวม ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60,
3 คน
จ.ขยายถึง 3เม.ย.60
นายสมจิตร กรชิด
จ. ขยาย 7 พ.ค.60
นางสาวบุษยมาส เมาลี ที่ 1 กับ
พวกรวม 3 คน
ล.1 ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ส.ค.60
นางทองหมุน อินสูงเนิน ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 14 ส.ค.60
นายสอน พรสม
จ.ขยายถึง 12 ม.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 มิ.ย.60+
นางสาวพัชรินทร์ พุทธสังข์
หมายตัง
นางสาววัฒนา ปานาทามา กับ
พวกรวม 4 คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง27ก.พ.60
นายปัญญา ธรรมมา ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
นางสาวสุจิตรา กล่าไพ
นายพีระยุทธ สอนใจ กับพวกรวม
2 คน
นายปรีชา มูลเมือง กับพวกรวม 3
คน
นางสาวศินาพร โคจรนา กับพวก
รวม 3 คน
นางสาฤทธิ์ สินสุพรรณ กับพวก
รวม 2 คน
นางสาววาสนา สังข์ศิริ กับพวก
รวม 2 คน
นางสาววลัยพรรณ มากมูล กับ
พวกรวม 3 คน

นางสุภาพ แสนฉิมพลี
บริษทั ศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญ
นายกฤษณ์ปกรณ์ กอบโชค
ประเทศ) จากัด กับพวกรวม 2
60 วาณิชย์หรือนายวีระชัย แนบเนียน คน
60 นายนิธิโชติ นวมมณีรัตน์
นายสิทธิโชติ ใจผ่อง
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จากัด นายชานาญ พงษ์พรม ที่ 1 กับ
60 (มหาชน)
พวกรวม 2 คน
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จากัด นางสาวสุพพัตรา บุญเล็ก ที่ 1
60 (มหาชน)
กับพวกรวม 2 คน
นางสาวศิรินภาพร อยูย่ ังเกตุ ที่ 1
60 ธนาคารออมสิน
กับพวกรวม 3 คน
นางสาวธีรายา ปิ่นทอง กับพวก
59 บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด รวม 2 คน
นางสาวอารมย์หรือกชนันท์ ชัยจา
60 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง20ก.พ.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
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 17 ก.ค.60

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 10 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 22 มิ.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 22 มิ.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 1 ก.ย.60
จ.ขยายฎีกา 2 พ.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ส.ค.60

หมายเลขดา หมายเลขแดง พศ

โจทก์

จาเลย

หมายเหตุ

ผบ.671/60

1128 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) นางสาวมาริสา พูลเชือ

จ.ขอขยายอุทธรณ์ภงึ 7 ก.ค.60

ผบ.673/60

1134 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) นางสาววรรณา ตีประโคน

จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 7 ก.ค.60

ผบ.676/60

1136 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) นายภาณุวัฒน์ เพ็งสอน

จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 7 ก.ค.60

ผบ.677/60

1129 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) นางสาวเจนจิรา บือทอง

จ.ขอขยายอุทธรณ์ภงึ 7 ก.ค.60

ผบ.678/60

1131 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) นายณัฐยุทธ์ ไชยญา

จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 7 ก.ค.60

ผบ.680/60

ผบ.707/60

1132 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
1183 60 ไทย) จากัด
บริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
1184 60 ไทย) จากัด
บริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
1185 60 ไทย) จากัด

ผบ.711/60

1219 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ผบ.712/60

1220 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ผบ.713/60

1221 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ผบ.715/60

1223 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ผบ.716/60

1179 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ผบ.718/60

ผบ.769/60

1485 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
1103 60 ไทย) จากัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
1196 60 (มหาชน)

ผบ.838/60

1258 60 บริษทั สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากัด

ผบ.842/59

1553 59 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ผบ.846/59

1090 59 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
1322 60 (มหาชน)

ผบ.704/60
ผบ.705/60

ผบ.765/60

ผบ.855/60

นางสาวนิราพันธ์ เกาะมะไฟ
จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 7 ก.ค.60
นายธวัชชัย ชมภูคา ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ส.ค.60
นางกัญญา ทรงกรด

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ส.ค.60

นายทองอยู่ หล้าเขียว
นางพร ชานาญปืน ที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน
นางสุกัญญาหรือกัญญา
สุครีพหรือคงน้อย ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
นายสมพร สาเริงรัมย์ ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
นายอุทติ ย์ รัศมียันต์ ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
นางสาวอารีรัตน์ จันทะสอน ที่ 1
กับพวกรวม 3 คน
นางหรือนางสาวนาตยา บุญรวม
หรือสุขสถาน ที่ 1 กับพวกรวม 3
คน

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ส.ค.60

นางสาวเจษฎา เอีย่ มพราว

จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 8 ส.ค.60

นายอดุลเดช บัวงาม
นายณัฐกิตติ์ บุญโต ที่ 1 กับพวก
รวม 4 คน
นายจีระศักดิ์ หาญประสพ กับ
พวกรวม 2 คน
ดาบตารวจ หรือนายพิสันต์ พุม
โกมล
นายเกชา ทองคา ที่ 1 กับพวกรวม
2 คน

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 16 ส.ค.60

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 17 ส.ค.60

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 17 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 17 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 17 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 14 ส.ค.60

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ส.ค.60

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
จ.ขยายฎีกาถึง 3 ก.ย.60
โจทก์ขยายฎีกาถึง 4 มิถุนายน
60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ส.ค.60

หมายเลขดา หมายเลขแดง พศ
ผบ.857/60
ผบ.917/60
ผบ.960/60
ผบ.961/60
ผบ.969/60
ผบ.970/60
ผบ.972/60
ผบ.973/60
ผบ.98/60
ผบ.980/60
พ.135/59
พ.162/60
พ.169/58
พ.198/60

พ.218/60
พ.229/60
พ.234/60
พ.236/60
พ.254/58
พ.260/60
พ.347/60
พ.381/60

โจทก์
จาเลย
บริษทั นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) นายเอกสิทธิ์ จัน่ แก้ว ที่ 1 กับพวก
1233 60 จากัด
รวม 2 คน
นางศิริยา อนุชน้อย ที่ 1 กับพวก
1293 60 ธนาคารออมสิน
รวม 3 คน
1418 60 บริษทั ลีสซิ่งไอซีบซี ี (ไทย) จากัด นางสาวพัชรินทร์ พุทธสังข์
บริษทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ นางสาวอนุสรณ์ คมสัน ที่ 1 กับ
1419 60 ลีส จากัด (มหาชน)
พวกรวม 2 คน
บริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
1432 60 ไทย) จากัด
นายไพศาล ไพเราะ
บริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
นายพรมมา คาอ่อน ที่ 1 กับพวก
1438 60 ไทย) จากัด
รวม 2 คน
บริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
นางสาวมานิต หอมกลิ่น ที่ 1 กับ
1431 60 ไทย) จากัด
พวกรวม 2 คน
บริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ
1424 60 ไทย) จากัด
นายไพวัลย์ ถาวรยิง่
1214 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
นางสาวจาเริญ ชาญสมร
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
นายคาพล้อย พิมอ่อน ที่ 1 กับ
1522 60 (มหาชน)
พวกรวม 2 คน
111 60 นางศรทิพย์ เงินยัง
นายฉลวย เงินสินธิ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด รุง่ เรืองชัย
นางอาไพหรือกชพร ฤกษ์ยินดี ที่ 1
สุรินทร์ก่อสร้าง
กับพวกรวม 2 คน
บริษทั นาสินประกันภัย จากัด นายต้อย มุมกระโทก กับพวก
210 59 (มหาชน)
รวม 4 คน
นางสาวอนัญญตา บุญแย้ม ที่ 1 นายศิริชัย บุญแสนวัน ที่ 1 กับ
กับพวกรวม 4 คน
พวกรวม 2 คน

หมายเหตุ
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 17 ส.ค.60
จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 6 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 6 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 7 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 7 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 7 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 7 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 16 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ส.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60
ล.2 ขยายยืน่ คาให้การถึงวันที่
15 ส.ค.60
โจทก์ฎกี า - จาเลยที่ 1,3 ขยาย
แก้ถึง 17 สิงหาคม 60
ล.1ขยายเวลายืน่ คาให้การถึง
29 มิ.ย.60

ศาลยังไม่มีคาสั่งรับฟ้อง/คดีอยู่
ระหว่างนัดไต่สวนคาร้องฯ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม/ล.2ไม่
จาต้องขยายเวลายืน่ คาให้การ/
นายมงคล ไซจันทร์ ที่ 1 กับพวก ล.3ขยายยืน่ คาให้การถึง 20
นายนิกรณ์ จันทร์โท
รวม 3 คน
ส.ค.60./
นายวิชาติ หนูช้างเผือก ผู้จัดการ นายชาญศิลป์ หนูช้างเผือก ที่ 1 ล.4 ขยายเวลายืน่ คาให้การถึง
มรดกของนายซัน หนูช้างเผือก
กับพวกรวม 5 คน
25 ส.ค.60
นายหรือดร.รัตน์นริศ โชตินิติ
จาเลยขยายเวลายืน่ คาให้การถึง
450 60 นายศุภกฤต พรรคนาวิน
บัณฑิตหรือหิรัญธนไชยา
29พ.ค.60
จาเลยขยายยืน่ คาให้การถึง 24
338 60 นางศิริกาญน์ เบ้าสุข
นางสาววิไล ทิพย์ประเสริฐ
พ.ค.60
310 59 นายสุริยา บุญพิลา
นางสมบูรณ์ เหยือกเงิน
จ.ขยายฎีกาถึง 28 ส.ค.60
บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด จาเลยขยายยืน่ คาให้การได้ถึง
นายนิรุทธ์ สุขกุล
(มหาชน)
26มิ.ย.60
นางฤดี เย็นสม ที่ 1 กับพวกรวม ล.ทังสามขยายเวลายืน่ คาให้การ
สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จากัด 3 คน
ถึง 20 ก.ค.60
นายมาโนช ชลารักษ์ ที่ 1 กับพวก
ล.ขยายยืน่ คาให้การถึง 11 ส.ค.
รวม 2 คน
นางสาวนิภาพร วิสาสะ
60

หมายเลขดา หมายเลขแดง พศ

โจทก์

พ.389/58

805 58 นางภัทรพร ศิระมานะกุล

พ.411/58

509 59 นางอานวย เพิ่มสมบูรณ์

พ.416/60

นางสุนี น้อมปราณี

พ.422/60

นางสาวนารี นามอน

พ.433/56

พ.458/56

452 57 นางสาวบรรยง แย้มปราศัย

พ.579/57

487 58 นายจรูญหรือศตวรรษ โพธิศ์ รี
นางสาวนงเยาว์ ธรรมโม โดย
นายศิริศักดิ์ ฉัตรสุวรรณ ผู้รับ
870 58 มอบอานาจ
นางสาวนงเยาว์ ธรรมโม โดย
นายศิริศักดิ์ ฉัตรสุวรรณ ผู้รับ
64 59 มอบอานาจ

พ.616/57

695 57 นางลักษณา พรหมดี

พ.578/57

จาเลย

นายประสิทธิ์ แวนวน
นางลั่นทม พลอยสุวรรณ์ กับ
พวกรวม 2 คน
นายณัฏฐ์พรี ทัตหรืออัศวิน จัน
ทวงษ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
นายนพรัตน์ นนทนาคร กับพวก
รวม 6 คน
นางบุญเรือง ฤทธิม์ าก กับพวก
รวม 2 คน
นางสาวระยอง โพธิศ์ รี กับพวก
รวม 2 คน

หมายเหตุ
พ่วงพ.529/51, โจทก์ฎกี า ทนายจาเลยขยายแก้ถึง 2 กพ
60 (สานวนอยูบ่ นรถเข็น)
จ.ขยายฎีกาถึง 16 ส.ค.60
ล.ทังสองขยายยืน่ คาให้การถึง
28 ส.ค.60
ล.1,ล.3,ล.6 ขยายยืน่ คาให้การ
ถึง 31 ส.ค.60
จาลยอุทธรณ์ - โจทก์ยนื่ ขอ
ขยายถึง 7 กค 60
โจทก์ฎกี า - รอผลหมาย (กรม
ที่ดิน) ล.1,จาเลยร่วม ยืน่ ขยาย
แก้ฎกี า 19 เมษายน 60

นางประภา สารการ กับพวกรวม
4 คน
ล.ขยายฎีกาถึง 28 ส.ค.60

บริษทั ยูคาลิปตัสไทย จากัด

พ.725/57

นางสาวเมลดา รัฐวิเศษ
นางลาใย บริรักษ์ กับพวกรวม
822 58 บริษทั ลิสซิ่งไอซีบซี ี (ไทย) จากัดฯ 2 คน

พ.764/59

351 60 นายประเสริฐ จันทร์คูณ

พ.78/59

210 60 นายสมชาย ต่างพันธ์

นางเพ็ญศรี ลีรักพานิช
นายวุฒิชัย คาเพชรดี กับพวก
รวม 2 คน

อ.1004/60

1034 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายมานพหรือเขียด แสงยิง่

อ.1011/60

2281 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายทศพล ฉลวยงาม

อ.1026/58
อ.1053/59
อ.107/60

3242 58 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2902 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2196 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายจีรพันธ์หรือตั๊ม ภูผ่ ่าน
นายวรพงษ์ สีไส
นายไพรัช วิริยะอมรพันธุ์

อ.1109/60
อ.1110/59

1138 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2986 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายสมูล เว่ารัมย์
นายศิริวุฒิหรือเบียร์ ศรีระพันธ์

อ.1126/60

1165 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นางจุรีพร แสงเดือน

ล.ขยายฎีกาถึง 25 ส.ค.60
พ่วงกับ พ.619/57/จาเลย
อุทธรณ์ - ทนายโจทก์ขยายแก้ถึง
วันที่ 30 สิงหาคม 60
จ.,ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 13 ก.ย.60
ให้ล.ขยายยืน่ คาให้การถึง19
ม.ค.60
โจทก์อุทธรณ์ - /ล.ขยายฯถึง 27
ส.ค.60
จาเลยอุทธรณ์ - โจทก์แก้ฯแล้ว
,จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26มิ.ย.60
จาเลยอุทธรณ์ - ครบแก้ 22
สค 60. จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21
ส.ค.60
จาเลยขออนุญาตฎีกา - โจทก์
ขยายแก้ถึง 2 มิถุนายน 60
จ.ขยายฎีกาถึง 9 ก.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ส.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60/
ครบส่งตัว 8 พ.ค.60
จ.ขยายฎีกาถึง 13 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 5 มิ.ย.60/ล.
ขยายฯถึง 5 ก.ค.60/ครบส่งตัว
8พ.ค.60

หมายเลขดา หมายเลขแดง พศ

โจทก์

จาเลย

อ.1127/60

1166 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นางจุรีพร แสงเดือน

อ.1227/58
อ.1250/59

204 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
1532 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1253/59

3300 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1258/59
อ.135/60

1141 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2185 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1517/60
อ.1540/60

1532 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2389 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายเอกพงษ์หรือแนท พันแทน
นางสาวพัชรี ศรีจรัส
นายสุริยาหรือเบียร์หรือเบีย สาลี
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
นายคุณากรหรือแจ๊ค วงค์วิวัฒน์
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
นายชุมพล ภูมิสุข
นายรังสรรค์ จีนจันทึก ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
นายเทวินทร์ แดงพรม

อ.1577/60

1598 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1654/59
อ.1727/60

1645 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
1715 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายศรัญญู สรวงโท
นายประศิลป์ จะตุรพานิชย์ ที่ 1
กับพวกรวม 3 คน
นางสาวนาค้าง คาพงษ์แก้ว

อ.1731/58
อ.1777/60

1759 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
1780 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นางสิรินทร แพงแพง
นายสมร อุตมะ

อ.1780/60

2177 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายสถาพร สร้อยชื่น

อ.1827/60

1858 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายสมศักดิ์หรือแร่ รูปสมวงศ์

อ.1874/58
อ.1875/60

922 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
1882 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายอาร์ม ทานา
นายบุญมี ปิ่นทอง

อ.1890/59

1039

อ.1931/59

705

อ.1957/58

1081

อ.1964/59
อ.1967/60

1948
1999

อ.2005/60
อ.202/60

2046
1721

อ.2029/59

นายชัยมงคลหรือต้น ขุนศรี ที่ 1
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
กับพวกรวม 2 คน
นายสมบัติ ศรสุขดี กับพวกรวม 3
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
คน
นางสงวน สุริวงศ์ กับพวกรวม 3 นางทรัพย์ วงค์อุดม กับพวกรวม
60 คน
2 คน
นายวัชระ ปัดสามาลา ที่ 1 กับ
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
พวกรวม 3 คน
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นายสมหมายหรือหมาย คูเมือง
นายจุพลหรือโจ นามพันธ์ ที่ 1
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
กับพวกรวม 2 คน
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นางเปาหรือนางนารี สาท

237 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายประสิทธิห์ รือสิต ดาดี

หมายเหตุ
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 5 มิ.ย.60/ล.
ขยายฯถึง 5ก.ค.60/ครบส่งตัว
8พ.ค.60
ครบส่งตัว18ก.ค.60/ล.ขยาย
อุทธรณ์ถึง 16 ส.ค.60
โจทก์ขยายอุทธรณ์ถึง 27ก.พ.60
จ.ขยายฎีกาถึง 13 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60
รวมพิจารณากับอ.2030/59
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 14 ส.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ส.ค.60/
ครบส่งตัว 26 พ.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 29 ส.ค.60
ครบส่งตัว 29 พ.ค.60/ล.ขยาย
อุทธรณ์ถึง 28 ส.ค.60
โจทก์ขอขยายอุทธรณ์ถึง 10
มี.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 7 ก.ย.60
พ่วงอ. 582/58 /จ.,ขยายฎีกา
ถึง 8 ส.ค.60 , จาเลยฎีกา ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ส.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ส.ค.60/
ครบส่งตัว 14 ก.ค.60
ครบส่งตัวจาเลย 23มิ.ย.60/ล.
ขยายอุทธรณ์ถึง 22 ส.ค.60
จ.ขยายฎีกา22เม.ย.60/ จาเลย
ฎีกา - เสนอคาแก้ฎกี า
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60
รวมสานวนกับอ.2830/59,ล.
1,ล.2ขยายอุทธรณ์ถึง27ก.ค.
60,จ.ขยายฯถึง26 พ.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 15ส.ค.60/
ล.1,ล.3 ขยายฯถึง10 ส.ค.60./
โจทก์ที่ 1,3 อุทธรณ์ - จาเลย
ทังสองขยายแก้ถึง 4 กค 60
โจทก์ขยายฯถึง 30 ม.ค. 60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 30 ก.ค.60
ล.1ขยายอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ส.ค.60
พ่วงกับอ.1562/59 จ.ขยายฯ
ถึง 25 เม.ย.60

หมายเลขดา หมายเลขแดง พศ
โจทก์
อ.2081/60
2116 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
อ.2144/60

2205 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

จาเลย
นายเจ แสนศักดา
นายเจตนิพฐิ หรือเจมส์ สมาน
พร้อม

อ.2162/58
อ.2190/60
อ.2193/58
อ.220/60
อ.2218/59

2554
2232
1034
2166
3863

58 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายสาเริง อินพิทกั ษ์
นายสุริยา เงินม่วง
นายไพโรจน์ รอดกันภัย
นางสาวภานุมาส ทองหล่อ
นายสรกฤษณ์ พรมศิริ

อ.2249/60
อ.2253/60

2278 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2296 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายวีระวัฒน์ วิชัยประจักร์
นายทวี ศรีแก้ว

อ.2323/59

2292 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายฮุงอู ศรี (HONG OU SRY)

อ.2573/59

1045 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2579/59
อ.2798/59

2542 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
3310 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2808/58

504 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2818/59

857 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2833/58
อ.2834/59

984 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
667 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2835/59

1080 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2842/59

1987 60 นายจรรยา รังสิวุฒิ

อ.2843/59

1988 60 นายบัวบาล อินทะมาตย์

อ.2844/59

1989 60 นายพรศักดิ์ ร่มเย็น

อ.2845/59

1990 60 นางอัมพร แสนธนู

อ.2846/59

1991 60 นางเกศินี อินทะมาตย์

อ.2847/59

1992 60 นายรุง่ เพชร พิมอ่อน

นายเอกพจน์หรือโต้ง โคตรลือชา
ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน
นายจักรกฤษ กุดกลาง
นายณัฐพงษ์ จิตละมุน
นายพงษ์ศักดิ์หรือดาว พักน้อย
กับพวกรวม 3 คน
นางอภิษฎา เครือแตง ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
นายสมหวัง โงนขา
นายสมบัติ ศรสุขดี
ร้อยตารวจโทชาญชัย จันทร์เทพ
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
นายภาคิไนยหรือภาคภูมิ คูสกุล ที่
1 กับพวกรวม 4 คน
นายภาคิไนยหรือภาคภูมิ คูสกุล ที่
1 กับพวกรวม 4 คน
นายภาคิไนยหรือภาคภูมิ คูสกุล ที่
1 กับพวกรวม 4 คน
นายภาคิไนยหรือภาคภูมิ คูสกุล ที่
1 กับพวกรวม 4 คน
นายภาคิไนยหรือภาคภูมิ คูสกุล ที่
1 กับพวกรวม 4 คน
นายภาคิไนยหรือภาคภูมิ คูสกุล ที่
1 กับพวกรวม 4 คน

หมายเหตุ
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 8 ส.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ส.ค.60
พ่วงกับ ม.7/59 จ.ขยาย 30
มี.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 16 ส.ค.60
โจทก์ขยายฎีกาถึง 1 ก.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ส.ค.60
จ.ขยายฎีกาถึง 25 ส.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60/
ครบส่งตัว 21ก.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
ล.ขยายฎีกาถึง11ส.ค.60,จ.
ขยายฯถึง 9 มิ.ย.60/ครบส่งตัว
15พ.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ส.ค.60/
ล.1 - อุทธรณ์ ,ล.6ขยายฯถึง26
ก.ค.60/โจทก์ร่วมขยายศาลยก
คาร้อง
พ่วงกับขก.15/59 จ.ขยายฯถึง
16 มี.ค.60
จ.ขยายฎี
กาถึทงธรณ์
27ถส.ค.60
โจทก์ขยายอุ
ึง15 ส.ค.
60/รวมพิจารณากับอ.
3187/58
โจทก์ร่วมอุทธรณ์ - ,โจทก์ขยาย
อุทธรณ์ถึง 15 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 23 พ.ค.60/
ล.ขยายฯถึง 21ส.ค.60/
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 1 ก.ย.60
จ.,ล.1 ขยายอุทธรณ์ถึง 25
ส.ค.60
จ.ขยายเวลาชาระค่าธรรมเนียมฯ
ถึง 25 ส.ค.60
จ.ขยายเวลาชาระค่าธรรมเนียมฯ
ถึง 25 ส.ค.60
จ.ขยายเวลาชาระค่าธรรมเนียมฯ
ถึง 25 ส.ค.60
จ.ขยายเวลาชาระค่าธรรมเนียมฯ
ถึง 25 ส.ค.60
จ.ขยายเวลาชาระค่าธรรมเนียมฯ
ถึง 25 ส.ค.60
จ.ขยายเวลาชาระค่าธรรมเนียมฯ
ถึง 25 ส.ค.60

หมายเลขดา หมายเลขแดง พศ

โจทก์

อ.2851/59
อ.2918/59

986 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
768 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2921/59

1060 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2923/59
อ.2935/59
อ.2946/59

880 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
851 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
1588 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2958/58

3193 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2963/59

1051 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3024/59
อ.3037/59
อ.3075/59

971 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
706 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
3981 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3077/59

1093 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3187/59

1074 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3190/56

1646 58 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3274/59
อ.3337/59

1084 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
1094 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3359/59
อ.3388/59

3307 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2016 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3433/59

1998 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3435/58
อ.3487/59
อ.3488/59
อ.3549/59
อ.3553/59
อ.3621/59
อ.3638/59
อ.3659/59

2383
2209
1062
3503
3505
2447
669
3645

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

จาเลย

นายวัลลภ เบ้าคา
นายคาปัน จันแปงเงิน
นางสาวดรุณีหรือส้มเปรียว ช่อ
ช้อย
นายวีรพันธ์หรือเอ๊ะ แสงแก้ว ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
นายธีรพล เที่ยงธรรม
นายแบน ใจงูเหลือม

นายพรชัยหรือน้อย เพ็ชรสมบัติ
นางสาวเกล็ดดาวหรือฝน อาณัติ
วรรณกร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
นายวิชัยหรือเป้ด แสนอุบล
นายชานนท์หรือต่อ เคนวังดวง
นายเชิญชอบ เย็นพู
นางจาเนียร เขาวง ที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน
นายณัธเอกหรือเอก นวลดี ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน

หมายเหตุ
จาเลยอุทธรณ์ - โจทก์แก้ฯแล้ว ,
โจทก์ขยายแก้ถึง 23 กรกฎาคม
60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 29 ส.ค.60
ล.2 ขยายอุทธรณ์ถึง11 ส.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 28 ส.ค.60
จาเลยฎีกา - จ.ขยายฎีกาถึง 22
ส.ค.60 พ่วง กาก อ.2758/59
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 22มิ.ย.60/
ล.ขยายฯถึง22ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 30 ส.ค.60
จ.ขยายฎีกาถึง 15 ส.ค.60
ล.1,ล.2ขยายอุทธรณ์ถึง 25
ส.ค.60
รวมสานวนกับ อ.4074/59/จ.
ขยายอุทธรณ์ถึง29 ส.ค.60

ล.3,ล.4ขยายฎีกาถึง7ก.ค.60/
ล.1,ล.2ขยายถึง 24ก.ค.60/ล.
นายพันธ์ศักดิ์หรือพันศักดิ์ มงคล 5ขยายถึง26ก.ค.60/จ.ขยาย
ศิลป์ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน
12มิ.ย.60
นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ส.ค.60
นางสาวรัญชิดา เกตุชาติ
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 30 ส.ค.60
จ.ขยายฎีกาถึง 18 ส.ค.60/
นายจิน ปาง
สานวนส่งศาลเยาวชนฯ (กาก)
นายวรเชษฐ์ เนตรวิศิษฐ
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง1ก.ย.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 17 ส.ค.60/
นายไชยเฉลิมหรืออ๊อด ทองชื่น ครบส่งตัว 3ก.ค.60
นายมายด์หรือต๊ะ เซอรัมย์ กับ
พวกรวม 2 คน
จ.ขยายฎีกาถึง 27 ส.ค.60
นายไพรัช วิริยะอมรพันธุ์
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ส.ค.60
นายเขียด เงินล้วน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 29 ส.ค.60
นายภูวดล แดนสาสาร
จ.ขยายฎีกาถึง 21 ส.ค.60
นายอุไร แขมรัมย์
จ.ขยายฎีกาถึง 28 ส.ค.60
นายนิกร เล็งดี
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60
นางสาวต้นฝ้าย ตังเทียมพงษ์
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ส.ค.60
นางสาวนินจา บุญเถือ่ น
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง4ม.ค.60

หมายเลขดา หมายเลขแดง พศ
โจทก์
อ.3773/59
1995 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
อ.3862/59
อ.3931/59
อ.3978/59

1344 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
3910 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2210 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.4023/57

1810 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.4058/59
อ.4227/59

2071 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
4201 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.4273/59
อ.468/60

2370 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
1870 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.478/60
อ.535/60
อ.578/60

2279 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
528 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
572 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.601/59

3443 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.607/60

2013 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.624/59

852 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.704/59
อ.76/60
อ.761/60

2887 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2191 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
770 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.77/59

85 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.78/59

86 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.79/59
อ.79/60
อ.814/60
อ.854/60
อ.890/59

87
83
812
1993
747

อ.935/59
อ.978/59

1103 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
3083 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

พ.429/60

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นางยุพนิ ศรีประเสริฐภาพ

จาเลย
นายวินิจหรือมี่ อาศัยราษฎร์
นายจตุรงค์ จยันรัมย์ กับพวก
รวม 2คน
นายพรเทพ ยาประสาท
นายสกลหรือกล ศรีทอง
นายเอกพล บุญพามา ที่ 1 กับ
พวกรวม 3 คน

หมายเหตุ
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 30 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60
จ.ขยายฎีกาถึง 29 ส.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 16 ส.ค.60
ครบส่งตัว 31 ก.ค.60/จ.,ล.
ขยายฎีกาถึง 29 ส.ค.60

นางสาวขนิษฐาหรือแต้ว บุญทรัพย์ ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 7 ก.ย.60
นายจิราวุธ จันทร์สัก
จ.ขยายฎีกาถึง 25 ส.ค.60
ครบส่งตัว 31 ก.ค.60/ล.ขยาย
นายประภาสหรือเบีย บาราบ
อุทธรณ์ถึง 25 ส.ค.60
นายอธิวัฒน์หรือเหมียว พิมพิลา ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
นายบรรพจน์หรือพจน์ ฮวดหนอง
โพธิ์
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
นางสาวเสมอแข พรพันธ์
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ก.ค.60
นายเสกสรรหรือปิง พลสดี
จ.ขยายฎีกาถึง 4 ส.ค.60
จ.ขยายฎีกาถึง 20 ส.ค.60/ล.
นายธิติ หรือต้อม แม่นปืน
ขยายถึง 23 ส.ค.60
ครบส่งตัว 3 ก.ค.60/ล.ขยาย
นายดนุพล หนุ่ยโหน่ง
อุทธรณ์ถึง 30 ส.ค.60
จาเลยขยายอุทธรณ์ถึง 11 ส.ค.
นายสมคิด ชานิประโคน
60
จาเลยฎีกา - , โจทก์ขยายฎีกาถึง
นายวรชาติ หรือตั๋น โพธิก์ ุล
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
นายทนงศักดิ์ ภูจันทึก
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ส.ค.60
นายสายรุง้ วงษ์ศรีแก้ว
จ.ขยาย 8 พ.ค.60
โจทก์ฎกี า - ขยายแก้ถึง 28 กพ
นางเสย พันธุน์ าค
60
โจทก์ฎกี า - ขยายแก้ถึง 28
นางเสย พันธุน์ าค
กพ 60
โจทก์ฎกี า - ขยายแก้ถึง 28
นางเสย พันธุน์ าค
กพ 60
นายวีระยุทธหรือเต๋า จันงาม
จ.ขยายฎีกาถึง 4 ส.ค.60
นายเทอด โชคไพบูลย์ทวีสุข
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 7 ส.ค.60
นายอธิษฐ์ อาจศรม
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 30 ก.ค.60
นายวีระชัยหรือเหี่ยว สมละออ ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 7 ส.ค.60
นายสุคนธ์ โกศลจิตร ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ส.ค.60
นายประยงค์ รังสินธุ์
จ.ขยายฎีกาถึง 4 ก.ย.60
ล.ขยายยืน่ คาให้การถึง 15 ส.ค.
นายสุรศักดิ์ จตุรสานนท์
60

หมายเลขดา หมายเลขแดง พศ

พ.437/60

โจทก์

นางสาวละเอียด เวียงจันทร์

จาเลย

กรมที่ดิน กับพวกรวม 3 คน

หมายเหตุ
ล.2ขยายเวลายืน่ คาให้การถึง
23 ส.ค.60/ล.3ขยายฯถึง 1
ก.ย.60

