โจทก์
หมายเลขดาที่ หมายเลขแดง พศa
ผบ.1005/60
1537 60 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ผบ.1008/60
1555 60 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ผบ.1009/60
1557 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ผบ.1012/60
1552 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ผบ.1017/60
1394 60 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ผบ.1018/60
1393 60 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

จำเลย
นำยสมศักดิ์ หนูช้ำงเผือก
นำงมะลิ มนตะคุ
นำงสำวจีรำภรณ์ หวังเลี้ยงกลำง
นำยบรรหำร เทศมหำ
นำยพิเชษฐ ศรีสุนันท์หรือศรีสุนนท์
นำงสำวสุภำนัน ขุนหำญ
นำงสำวบุญญำมำตร สอนน้อย ที่
1 กับพวกรวม 2 คน
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
นำยดำรงค์ พรมลี ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
นำยนพดล สมพงษ์ ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
นำยนิคม แก้วพรม ที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
นำยทองสุข ศรีสมศักดิ์ ที่ 1 กับ
พวกรวม 3 คน
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
นำงสำวหรือนำงกมลพิชญ์หรือ
น้ำอ้อย พลทวีหรือประคองพวก ที่
1 กับพวกรวม 2 คน
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
นำงยุวรี ศรีบุตร กับพวกรวม 2
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) คน
นำงมนัสตำ ชำติศรี ที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน
บริษัท สยำมคูโบต้ำ ลีสซิ่ง จำกัด
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
นำยประจวบ ทักษิณ
นำยคมสันต์ สมมะนำ ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
พันจ่ำเอกหรือนำยพรรษวุฒิ กำรดี
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
บริษัท คลังเศรษฐกำร จำกัด
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด
นำงสุมำเรียม สุวรรณรัตน์ ที่ 1
(มหำชน)
กับพวกรวม 3 คน
บริษัท อยุธยำ แคปปิตอล ออโต้ ลีส
จำกัด (มหำชน)
นำงสำวศรสวรรค์ จันทรเสนำ
บริษัท อยุธยำ แคปปิตอล ออโต้ ลีส
จำกัด (มหำชน)
นำยสำมำรถ ทองจันทร์ทำ
บริษัท อยุธยำ แคปปิตอล ออโต้ ลีส นำงสำวณัฐธีรยำ รุจิรังสิมันตุ์ ที่ 1
จำกัด (มหำชน)
กับพวกรวม 2 คน
บริษัท อยุธยำ แคปปิตอล ออโต้ ลีส นำงสมศรี อ่อนประดำ ที่ 1 กับ
จำกัด (มหำชน)
พวกรวม 3 คน
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด
(มหำชน)
นำยประกำศิต อ่อนละม้ำย
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด
(มหำชน)
นำยประกำศิต อ่อนละม้ำย
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด
(มหำชน)
นำยธนะวิทย์ ศรีอุบล
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด
(มหำชน)
นำยภำคีนัย จิตรจักร์

หมำยเหตุ
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 19 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 19 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 19 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60

ผบ.1019/60

1855

60

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.60

ผบ.1020/60

1398

60

ผบ.1023/60

1668

60

ผบ.1025/60

1669

60

ผบ.1026/60

1665

60

ผบ.103/60

1232

60

ผบ.1031/60

1787

60

ผบ.1071/60
ผบ.1073/60

1765
1591

60
60

ผบ.1074/60

1592

60

ผบ.1075/60

1593

60

ผบ.1076/60

1594

60

ผบ.1092/60

1562

60

ผบ.1094/60

1568

60

ผบ.1095/60

1559

60

ผบ.1096/60

1561

60

ผบ.1097/60

1564

60

ผบ.1098/60

1569

60

ผบ.1100/60

1563

60

ผบ.1101/60

1567

60

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60

จ.ขอขยำยอุทธรณ์ถึง 17 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 21 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด
(มหำชน)
บริษัท โตโยต้ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท โตโยต้ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท โตโยต้ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท โตโยต้ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท โตโยต้ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
จำกัด

ผบ.1103/60

1560

60

ผบ.1106/60

1581

60

ผบ.1108/60

1583

60

ผบ.1109/60

1584

60

ผบ.1110/60

1585

60

ผบ.1111/60

1586

60

ผบ.1199/60

1538

60 บริษัท สยำมคูโบต้ำ ลีสซิ่ง จำกัด

ผบ.1203/60
ผบ.1205/60

1558
1670

ผบ.1235/60

1540

ผบ.1236/60

1547

60 บริษัท สยำมคูโบต้ำ ลีสซิ่ง จำกัด
60 บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จำกัด
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทย
60 แลนด์) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทย
60 แลนด์) จำกัด (มหำชน)

ผบ.1244/59

1683

ผบ.1245/60

1621

ผบ.1252/60

1754

ผบ.1254/60

1755

ผบ.1257/60

1752

ผบ.1261/60

1719

ผบ.1285/60

1784

ผบ.1286/60

1783

ผบ.1289/60

1785

ผบ.1292/60

1782

ผบ.1303/60

1841

ผบ.1375/60

1913

ผบ.1379/60

1915

นำงสำวสุพัตรำ ภูษำวิโสตร์ ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60

นำยสมนึก อัยรัตน์

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60

นำงสำวจำรุนันท์ พีระพรรณ์
นำยหล้ำ ภู่มำลำ ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
นำงศิริลักษณ์ ธูปทอง ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
นำยเกียรติศักดิ์ จิตจำลอง ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
นำยประเสริฐ ชำนิไกร ที่ 1 กับ
พวกรวม 3 คน
นำยชิต ใหญ่เกตุ ที่ 1 กับพวกรวม
3 คน
นำงพิกุล ฉันยำฤทธิ์

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.60

นำยชำญชัย พำนิชย์ชำ

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60

นำยอุทัย สำฝำว

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60

บริษัท ศูนย์กำรค้ำอินโดจีน (อรัญ
60 นำงเม็งเอ็ง ลิม กับพวกรวม 2 คน ประเทศ) จำกัด กับพวกรวม 2 คน
บริษัท โตโยต้ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) นำงธนภค คำพุด ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
60 จำกัด
นำยสุธิศักดิ์ หอมชวน ที่ 1 กับ
60 บริษัท พระนคร ยนตรกำร จำกัด พวกรวม 2 คน
นำยดิเรก สุขจันทร์ ที่ 1 กับพวก
60 บริษัท พระนคร ยนตรกำร จำกัด รวม 3 คน
นำยสำน ด่ำนกำชัย ที่ 1 กับพวก
60 บริษัท พระนคร ยนตรกำร จำกัด รวม 3 คน
นำงรัชดำพร จันทร์มณี ที่ 1 กับ
60 ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน) พวกรวม 2 คน
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ไนท คลับ นำยสมใจ ศรีตะแบก ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
60 แคปปิตอล จำกัด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ไนท คลับ นำยทวีชัย บุญกล้ำ กับพวกรวม
2 คน
60 แคปปิตอล จำกัด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ไนท คลับ นำยอนุชำ ศรีเหมือย ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
60 แคปปิตอล จำกัด
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ ไนท คลับ นำยณรงค์เดช วงค์มล ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
60 แคปปิตอล จำกัด
บริษัท อยุธยำ แคปปิตอล เซอร์วิส
นำยทรงศักดิ์ จันทร์คลำย
60 เซส จำกัด
บริษัท อยุธยำ แคปปิตอล ออโต้ ลีส นำงสำวสุกัญญำ สิงหำพันธ์ ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
60 จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด
60 (มหำชน)
นำงสำวไอลดำ มณฑำลพ

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 21 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 21 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 19 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 28 ส.ค.60

ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 28 ส.ค.60/
จ.ขยำยฯถึง 18 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 25 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 1 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง12 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 18 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60

ผบ.1382/60

1914

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด
60 (มหำชน)

นำงสำวสมนึก ฆ้องจันทร์ดำ ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
นำงสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
นำยสุทน กุ่มเดช
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
นำงสำวเพ็ญทิพย์ เกิดผล
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
นำยไชยัน บุญคง
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
นำงสำวพรทิพย์ กิ่งสันเทียะ
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
นำงกนกวรรณหรือปภำวดี นุชศิริ
นำยนเรศ สุวรรณวัฒนะ ที่ 1 กับ
พวกรวม 3 คน
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
นำงสำววรำภรณ์ โยงกระโทกหรื
อกู้กระโทก
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด
พันจ่ำเอกพรรษวุฒิ กำรดี
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด
นำยอนันต์ รสภำ
นำยชัยอนันต์ วงค์ประเทศ ที่ 1
กับพวกรวม 3 คน
บริษัท สยำมคูโบต้ำ ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) นำงสำววิภำรัตน์ ถำยะเดช
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) นำยรังสรรค์ รักเกษม
นำงวรัทยำ พรหนอง ที่ 1 กับ
บริษัท โตโยต้ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จพวกรวม
ำกัด 2 คน
บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) นำยประพฤทธิ ด่ำนอรัญ ที่ 1
จำกัด
กับพวกรวม 2 คน
นำงศรีเรือน อู่ตะเภำ ที่ 1 กับ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) พวกรวม 2 คน
บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
จำกัด
นำยวิโรจน์ อยู่โรจน์
นำยสุรพล เหมศิริ ที่ 1 กับพวก
บริษัท สยำมคูโบต้ำ ลีสซิ่ง จำกัด รวม 3 คน
นำยพีรเดช นำคลอยแก้ว ที่ 1
บริษัท สยำมคูโบต้ำ ลีสซิ่ง จำกัด กับพวกรวม 3 คน
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) นำงณภค นันทเวช

ผบ.1392/60
ผบ.1393/60
ผบ.1394/60
ผบ.1395/60
ผบ.1401/60
ผบ.1403/60

1807
1808
1809
1815
1850
1846

60
60
60
60
60
60

ผบ.1404/60

1849

60

ผบ.1416/60
ผบ.1417/60
ผบ.1418/60

1858
1862
1859

60
60
60

ผบ.1446/60
ผบ.1476/60
ผบ.1477/60

1919
1887
1897

60
60
60

ผบ.150/60

1180

60

ผบ.1504/60

2730

60

ผบ.1540/60

1920

60

ผบ.1541/60

1901

60

ผบ.166/60

1351

60

ผบ.168/60
ผบ.1854/60

500
1883

60
60

นำยประสิทธิ์ ทรสัตย์ กับพวก
รวม 3 คน
บริษัท สยำมคูโบต้ำ ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด
นำยสมจิตร กรชิด
บริษัท พี ซี เจ แอนด์ คอนซัลแทนต์ นำงสำวบุษยมำส เมำลี ที่ 1 กับ
จำกัด
พวกรวม 3 คน
บริษัท ศูนย์กำรค้ำอินโดจีน
นำยไมตรี รักสวัสดิ์ กับพวกรวม
(อรัญประเทศ) จำกัด กับพวก
32 คน
รวม 2 คน
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
นำยสอน พรสม

ผบ.2050/59
ผบ.254/60

221
560

60
60

ผบ.265/60

1201

60

ผบ.325/59
ผบ.3870/59

2782
4280

60
59

ผบ.3951/59

682

ผบ.4040/59

5094

60 ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)ฯ
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด
59 (มหำชน)

ผบ.429/60

1597

60 บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 18 ก.ย.60
จ.ขอขยำยอุทธรณ์ถึง 19 ก.ย.60
จ.ขอขยำยอุทธรณ์ถึง 19 ก.ย.60
จ.ขอขยำยอุทธรณ์ถึง 19 ก.ย.60
โจทก์ขอขยำยอุทธรณ์ถึง 24
ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 24 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 24 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 22 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 22 ก.ย.60
จ.ขอขยำยอุทธรณ์ถึง 16 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 30 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขอขยำยอุทธรณ์ถึง 27ก.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 30 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 22 ก.ย.60
จำเลยทั้งสำมอุทธรณ์ - ขยำย
วำงเงินถึง 4 กย 60 (สำนวนอยู่
ใต้รถเข็น)
จ. ขยำย 7 พ.ค.60
ล.1 ขยำยอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60
พ่วงกับ ผบ.467/59/จ.ขยำย
อุทธรณ์ถึง 3ต.ค.60
จ.ขยำยถึง 12 ม.ค.60
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 15 มิ.ย.60+
หมำยตั้ง

นำงสำวพัชรินทร์ พุทธสังข์
นำงสำววัฒนำ ปำนำทำมำ กับ
พวกรวม 4 คน
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง27ก.พ.60
นำยปัญญำ ธรรมมำ ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60

ผบ.4588/59

4924

ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
59 (มหำชน)

ผบ.467/59

2783

นำงศิริพร ยิ่งยง กับพวกรวม 18
60 คน

ผบ.467/60

2844

ผบ.4742/59

127

ผบ.4743/59

128

ผบ.4744/59

129

ผบ.4745/59

130

ผบ.4746/59

131

ผบ.4747/59

132

60 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด
60 (มหำชน)
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด
60 (มหำชน)
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด
60 (มหำชน)
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด
60 (มหำชน)
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด
60 (มหำชน)
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด
60 (มหำชน)

ผบ.4788/59

1854

60 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
นำยกฤษณ์ปกรณ์ กอบโชควำณิชย์
60 หรือนำยวีระชัย แนบเนียน
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด
60 (มหำชน)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด
60 (มหำชน)

ผบ.50/59

1577

ผบ.517/60

960

ผบ.518/60

961

ผบ.542/60
ผบ.598/60

1443
1813

60 ธนำคำรออมสิน
60 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด

ผบ.604/59

1053

59 บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด

ผบ.625/60

1635

60 ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)

ผบ.649/60
ผบ.671/60
ผบ.673/60
ผบ.677/60
ผบ.678/60
ผบ.680/60

1642
1128
1134
1129
1131
1132

60
60
60
60
60
60

ผบ.705/60

1184

ผบ.706/60

1767

ผบ.711/60

1219

นำงสำวสุจิตรำ กล่ำไพ
บริษัท ศูนย์กำรค้ำอินโดจีน
(อรัญประเทศ) จำกัด กับพวก
รวม 2 คน
นำยสมำน ลำมะให ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
นำยพีระยุทธ สอนใจ กับพวก
รวม 2 คน
นำยปรีชำ มูลเมือง กับพวกรวม
3 คน
นำงสำวศินำพร โคจรนำ กับพวก
รวม 3 คน
นำงสำฤทธิ์ สินสุพรรณ กับพวก
รวม 2 คน
นำงสำววำสนำ สังข์ศิริ กับพวก
รวม 2 คน
นำงสำววลัยพรรณ มำกมูล กับ
พวกรวม 3 คน
นำงใจทิพย์ พันธรรม ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
บริษัท ศูนย์กำรค้ำอินโดจีน (อรัญ
ประเทศ) จำกัด กับพวกรวม 2
คน
นำยชำนำญ พงษ์พรม ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
นำงสำวสุพพัตรำ บุญเล็ก ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
นำงสำวศิรินภำพร อยู่ยังเกตุ ที่ 1
กับพวกรวม 3 คน
นำงแดง เพียซุย
นำงสำวธีรำยำ ปิ่นทอง กับพวก
รวม 2 คน
นำงสำวอำรมย์หรือกชนันท์ ชัยจำ
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
นำงสำวนภสินธุ์ พิมโพธิ์กลำง ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
นำงสำวมำริสำ พูลเชื้อ
นำงสำววรรณำ ตีประโคน
นำงสำวเจนจิรำ บือทอง
นำยณัฐยุทธ์ ไชยญำ
นำงสำวนิรำพันธ์ เกำะมะไฟ

ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
บริษัท โตโยต้ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
60 จำกัด
นำงกัญญำ ทรงกรด
บริษัท โตโยต้ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) นำยวิชัย พลสุวรรณ ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
60 จำกัด
นำงพร ชำนำญปืน ที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน
60 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง20ก.พ.60
พ่วงกับ ผบ.325/59/จ.ขยำย
อุทธรณ์ถึง 3ต.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 9 ต.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์25มี.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์24มี.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์24มี.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์24มี.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์24มี.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์24มี.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.60

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 22 มิ.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 22 มิ.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 1 ก.ย.60
จ.ขอขยำยอุทธรณ์ ถึง 15 ก.ย.60
จ.ขยำยฎีกำ 2 พ.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 25 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขอขยำยอุทธรณ์ภึง 7 ก.ค.60
จ.ขอขยำยอุทธรณ์ถึง 7 ก.ค.60
จ.ขอขยำยอุทธรณ์ภึง 7 ก.ค.60
จ.ขอขยำยอุทธรณ์ถึง 7 ก.ค.60
จ.ขอขยำยอุทธรณ์ถึง 7 ก.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 17 ส.ค.60

ผบ.712/60

1220

60 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

ผบ.713/60

1221

60 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

ผบ.715/60

1223

60 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

ผบ.718/60

1485

ผบ.769/60

1196

60 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด
60 (มหำชน)

ผบ.838/60

1258

60

ผบ.842/59

1553

59

ผบ.846/59

1090

59

ผบ.857/60

1233

60

ผบ.917/60

1293

60

ผบ.96/60
ผบ.960/60

1853
1418

60
60

ผบ.961/60
ผบ.98/60

1419
1214

60
60

ผบ.980/60

1522

60

ผบ.99/60

656

60

พ.12/59

496

59

พ.169/58

210

59

พ.198/60

พ.218/60

พ.234/60

นำยอดุลเดช บัวงำม
นำยณัฐกิตติ์ บุญโต ที่ 1 กับพวก
รวม 4 คน
บริษัท สยำมคูโบต้ำ ลีสซิ่ง จำกัด
นำยจีระศักดิ์ หำญประสพ กับ
พวกรวม 2 คน
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ดำบตำรวจ หรือนำยพิสันต์ พุม
โกมล
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) นำยเอกสิทธิ์ จั่นแก้ว ที่ 1 กับ
จำกัด
พวกรวม 2 คน
นำงศิริยำ อนุชน้อย ที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน
ธนำคำรออมสิน
นำงสำวนันทิดำ หอมนิยมหรือรส
แก่น ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
นำงสำวพัชรินทร์ พุทธสังข์
บริษัท อยุธยำ แคปปิตอล ออโต้ ลีส นำงสำวอนุสรณ์ คมสัน ที่ 1 กับ
จำกัด (มหำชน)
พวกรวม 2 คน
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
นำงสำวจำเริญ ชำญสมร
นำยคำพล้อย พิมอ่อน ที่ 1 กับ
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน) พวกรวม 2 คน
นำงสำวสุพพัตรำ บุญเล็ก ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
นำงนำตยำ มำดีหรือนำงนำตยำ
พุทธำหรือนำงณัชชำนิษฐ์ญภำ มำดี นำงรัชดำภรณ์ สุขสวัสดิ์
บริษัท น้ำสินประกันภัย จำกัด
นำยต้อย มุมกระโทก กับพวก
(มหำชน)
รวม 4 คน
นำงสำวอนัญญตำ บุญแย้ม ที่ 1
นำยศิริชัย บุญแสนวัน ที่ 1 กับ
กับพวกรวม 4 คน
พวกรวม 2 คน

518

60 นำยนิกรณ์ จันทร์โท
นำยวิชำติ หนูช้ำงเผือก ผู้จัดกำร
มรดกของนำยซัน หนูช้ำงเผือก

450

60 นำยศุภกฤต พรรคนำวิน

พ.229/60

นำงสุกัญญำหรือกัญญำ
สุครีพหรือคงน้อย ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
นำยสมพร สำเริงรัมย์ ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
นำยอุทิตย์ รัศมียันต์ ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
นำงหรือนำงสำวนำตยำ บุญรวม
หรือสุขสถำน ที่ 1 กับพวกรวม 3
คน

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 17 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 17 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 17 ส.ค.60

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 11 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 16 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 3 ก.ย.60
โจทก์ขยำยฎีกำถึง 4 มิถุนำยน 60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 17 ส.ค.60
จ.ขอขยำยอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 6 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 6 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 16 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 10 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60
ล.ขยำยฎีกำถึง 13 ก.ย.60
โจทก์ฎีกำ - จำเลยที่ 1,3 ขยำย
แก้ถึง 17 สิงหำคม 60
ล.1ขยำยเวลำยื่นคำให้กำรถึง 29
มิ.ย.60

ศำลยังไม่มีคำสั่งรับฟ้อง/คดีอยู่
ระหว่ำงนัดไต่สวนคำร้องฯยกเว้น
ค่ำธรรมเนียม/ล.2ไม่จำต้องขยำย
นำยมงคล ไซจันทร์ ที่ 1 กับพวก เวลำยื่นคำให้กำร/ล.3ขยำยยื่น
รวม 3 คน
คำให้กำรถึง 20ส.ค.60./
นำยชำญศิลป์ หนูช้ำงเผือก ที่ 1 ล.4 ขยำยเวลำยื่นคำให้กำรถึง
กับพวกรวม 5 คน
25 ส.ค.60
นำยหรือดร.รัตน์นริศ โชตินิติ
จำเลยขยำยเวลำยื่นคำให้กำรถึง
บัณฑิตหรือหิรัญธนไชยำ
29พ.ค.60

พ.236/60
พ.254/58

338
310

พ.260/60
พ.347/60

530

พ.381/60

60 นำงศิริกำญน์ เบ้ำสุข
59 นำยสุริยำ บุญพิลำ

นำงสำววิไล ทิพย์ประเสริฐ
นำงสมบูรณ์ เหยือกเงิน
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จำกัด (มหำชน)
นำยนิรุทธ์ สุขกุล
นำงฤดี เย็นสม ที่ 1 กับพวกรวม
60 สหกรณ์กำรเกษตรตำพระยำ จำกัด 3 คน
นำยมำโนช ชลำรักษ์ ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
นำงสำวนิภำพร วิสำสะ

พ.389/58

805

58 นำงภัทรพร ศิระมำนะกุล

พ.411/58

509

59 นำงอำนวย เพิ่มสมบูรณ์

พ.416/60

นำงสุนี น้อมปรำณี

พ.422/60

นำงสำวนำรี นำมอน

พ.433/56

452

พ.437/60

57 นำงสำวบรรยง แย้มปรำศัย

นำงสำวละเอียด เวียงจันทร์

พ.458/56

487

พ.578/57

870

พ.579/57
พ.607/59

64
449

พ.616/57
พ.672/59

695
395

พ.725/57

822

พ.764/59

351

พ.78/59

210

ศอท.2/60

3

ศอท.3/60

4

นำยประสิทธิ์ แวนวน
นำงลั่นทม พลอยสุวรรณ์ กับ
พวกรวม 2 คน
นำยณัฏฐ์พีรทัตหรืออัศวิน จัน
ทวงษ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
นำยนพรัตน์ นนทนำคร กับพวก
รวม 6 คน
นำงบุญเรือง ฤทธิ์มำก กับพวก
รวม 2 คน

จำเลยขยำยยื่นคำให้กำรถึง 24
พ.ค.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 28 ส.ค.60
จำเลยขยำยยื่นคำให้กำรได้ถึง
26มิ.ย.60
ล.ทั้งสำมขยำยเวลำยื่นคำให้กำร
ถึง 20 ก.ค.60
ล.ขยำยยื่นคำให้กำรถึง 11 ส.ค.
60
พ่วงพ.529/51, โจทก์ฎีกำ ทนำยจำเลยขยำยแก้ถึง 2 กพ
60 (สำนวนอยู่บนรถเข็น)
จ.ขยำยฎีกำถึง 15 ก.ย.60
ล.ทั้งสองขยำยยื่นคำให้กำรถึง
28 ส.ค.60
ล.1,ล.3,ล.6 ขยำยยื่นคำให้กำร
ถึง 31 ส.ค.60
จำลยอุทธรณ์ - โจทก์ยื่นขอขยำย
ถึง 7 กค 60

ล.2ขยำยเวลำยื่นคำให้กำรถึง 22
ก.ย.60/ล.3ขยำยฯถึง 1 ก.ย.60
กรมที่ดิน กับพวกรวม 3 คน
โจทก์ฎีกำ - รอผลหมำย (กรม
นำงสำวระยอง โพธิ์ศรี กับพวก ที่ดิน) ล.1,จำเลยร่วม ยื่นขยำย
รวม 2 คน
แก้ฎีกำ 19 เมษำยน 60

58 นำยจรูญหรือศตวรรษ โพธิ์ศรี
นำงสำวนงเยำว์ ธรรมโม โดยนำย
ศิริศักดิ์ ฉัตรสุวรรณ ผู้รับมอบ
58 อำนำจ
นำงประภำ สำรกำร กับพวกรวม 4ล.ขยำยฎี
คน กำถึง 28 ส.ค.60
นำงสำวนงเยำว์ ธรรมโม โดยนำย
ศิริศักดิ์ ฉัตรสุวรรณ ผู้รับมอบ
59 อำนำจ
บริษัท ยูคำลิปตัสไทย จำกัด
ล.ขยำยฎีกำถึง 25 ก.ย.60
60 นำงวรรณวิภำ สินพำนิช
นำงจำเนียร บัวคำ
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 19 ก.ย.60
พ่วงกับ พ.619/57/จำเลย
อุทธรณ์ - ทนำยโจทก์ขยำยแก้ถึง
วันที่ 30 สิงหำคม 60
57 นำงลักษณำ พรหมดี
นำงสำวเมลดำ รัฐวิเศษ
60 นำงสำวอัจฉริยำ ปะโคทัง
นำงบัณฑิตำ ยวดขุนทด
ขยำย27กันยำ60
นำงลำใย บริรักษ์ กับพวกรวม
58 บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัดฯ 2 คน
จ.,ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 13 ก.ย.60
ให้ล.ขยำยยื่นคำให้กำรถึง19
ม.ค.60
60 นำยประเสริฐ จันทร์คูณ
นำงเพ็ญศรี ลีรักพำนิช
นำยวุฒิชัย คำเพชรดี กับพวก โจทก์อุทธรณ์ - /ล.ขยำยฯถึง 27
รวม 2 คน
ส.ค.60
60 นำยสมชำย ต่ำงพันธ์
นำยเสรี อ่อนศรี ที่ 1 กับพวก
โจทก์,จำเลย ขยำยอุทธรณ์ถึง
รวม
2
คน
21ส.ค.60
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
นำยสรำวุธหรือศรำวุฒิ พำนวงษ์
หรือพำนวงศ์หรือนำมวงศ์
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 30 ส.ค.60
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

ธนำคำรนครหลวงไทย จำกัด
(มหำชน)

ส.38/60
อ.1004/60

1034

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.1011/60

2281

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.1026/58

3242

58 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.1063/60
อ.1104/59

2519
3530

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.1109/60

1138

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.1227/58
อ.1250/59

204
1532

59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.1258/59

1141

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.1320/56

3632

56 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.1517/60
อ.1524/59
อ.1540/60
อ.1577/60

1532
3277
2389
1598

60
59
60
60

อ.1654/59

1645

59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.1727/60

1715

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.1731/58
อ.1777/60
อ.1780/60

1759
1780
2177

59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.187/60

2518

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.1874/58
อ.1875/60

922
1882

59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.1890/59

1039

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.1931/59

705

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

ผู้ร้องขยำยเวลำในกำรบังคับคดีถึง
30 พ.ย.60/พ่วง พ.1313/50
นำงสำวนงนุช พรประเสริฐ
จำเลยอุทธรณ์ - โจทก์แก้ฯแล้ว
,จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 26มิ.ย.60
นำยมำนพหรือเขียด แสงยิ่ง
จำเลยอุทธรณ์ - ครบแก้ 22
สค 60. จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 21
ส.ค.60
นำยทศพล ฉลวยงำม
จำเลยขออนุญำตฎีกำ - โจทก์
ขยำยแก้ถึง 2 มิถุนำยน 60
นำยจีรพันธ์หรือตั๊ม ภู่ผ่ำน
ครบส่งตัว14ส.ค.60/ล.2ขยำย
นำยสมหมำย ธรรมมำ ที่ 1 กับ อุทธรณ์ถึง12 ก.ย.60/ล.1ขยำย
พวกรวม 2 คน
ฯถึง 11ก.ย.60
นำงนำรี เอี่ยมพิทักษ์พร
จ.ขยำยฎีกำถึง 13 ก.ย.60
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60/
ครบส่งตัว 8 พ.ค.60
นำยสมูล เว่ำรัมย์
ครบส่งตัว18ก.ค.60/ล.ขยำย
นำยเอกพงษ์หรือแนท พันแทน ฎีกำถึง 15 ก.ย.60
โจทก์ขยำยอุทธรณ์ถึง 27ก.พ.60
นำงสำวพัชรี ศรีจรัส
นำยคุณำกรหรือแจ๊ค วงค์วิวัฒน์ จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
รวมพิจำรณำกับอ.2030/59
จำเลยอุทธรณ์ - โจทก์ขยำยแก้ถึง
18 สค 60
นำยณคฤตห์ รังแสง
นำยรังสรรค์ จีนจันทึก ที่ 1 กับ ครบส่งตัว 26 พ.ค.60/ล.ขยำย
พวกรวม 2 คน
อุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
นำยหิรัณย์ กุมพล
จ.ขยำยฎีกำถึง 18 ก.ย.60
นำยเทวินทร์ แดงพรม
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 29 ส.ค.60
นำยศรัญญู สรวงโท
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 28 ส.ค.60
นำยประศิลป์ จะตุรพำนิชย์ ที่ 1 โจทก์ขอขยำยอุทธรณ์ถึง 10
กับพวกรวม 3 คน
มี.ค.60
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 7 ก.ย.60/
ครบส่งตัว 12มิ.ย.60
นำงสำวน้ำค้ำง คำพงษ์แก้ว
พ่วงอ. 582/58 /จ.ขยำยฎีกำถึง
8 ก.ย.60, จำเลยฎีกำ - โจทก์
ขยำยแก้ถึง 24 สิงหำคม 60
นำงสิรินทร แพงแพง
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
นำยสมร อุตมะ
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60
นำยสถำพร สร้อยชื่น
ครบส่งตัว14ส.ค.60/ล.ขยำย
อุทธรณ์ถึง 12 ก.ย.60
นำยสมชำยหรือตี๋ อำริต
จ.ขยำยฎีกำ22เม.ย.60/ จำเลย
ฎีกำ - เสนอคำแก้ฎีกำ
นำยอำร์ม ทำนำ
นำยบุญมี ปิ่นทอง
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60
รวมสำนวนกับอ.2830/59,ล.1,
นำยชัยมงคลหรือต้น ขุนศรี ที่ 1 ล.2 อุทธรณ์ - โจทก์ขยำยแก้ถึง
กับพวกรวม 2 คน
1 กย 60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง15 ก.ย.60/
นำยสมบัติ ศรสุขดี กับพวกรวม ล.1,ล.3 อุทธรณ์ - ครบแก้ 31
3 คน
สค 60

อ.1957/58

1081

60

อ.1964/59

1948

59

อ.2005/60
อ.202/60

2046
1721

60
60

อ.2029/59

237

อ.2134/59

นำงทรัพย์ วงค์อุดม กับพวกรวม
นำงสงวน สุริวงศ์ กับพวกรวม 3 คน 2 คน
นำยวัชระ ปัดสำมำลำ ที่ 1 กับ
พวกรวม 3 คน
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
นำยจุพลหรือโจ นำมพันธ์ ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
นำงเปำหรือนำงนำรี สำท

โจทก์ที่ 1,3 อุทธรณ์ - จำเลย
ทั้งสองขยำยแก้ถึง 4 กค 60
โจทก์ขยำยฯถึง 30 ม.ค. 60
ล.1ขยำยอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60
พ่วงกับอ.1562/59 จ.ขยำยฯถึง
25 เม.ย.60
ครบส่งตัว 21 ส.ค.60/ล.ขยำย
อุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60

นำยประสิทธิ์หรือสิต ดำดี

2558

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
นำยเต็มใจ พวงผกำ ที่ 1 กับพวก
60 รวม 2 คน

อ.2144/60

2205

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

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

2554
1034
2166
3863

58
59
60
59

อ.2249/60
อ.2253/60
อ.2293/60

2278
2296
2349

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.2315/60

2624

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.2323/59
อ.2460/59

2292
308

59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.2474/60
อ.2543/60

2531
2591

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.2573/59

1045

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.2579/59
อ.2798/59

2542
3310

59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.2808/58

504

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.2818/59

857

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.2833/58
อ.2834/59

984
667

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.2835/59

1080

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
พ่วงกับ ม.7/59 จ.ขยำย 30
มี.ค.60
นำยสำเริง อินพิทักษ์
นำยไพโรจน์ รอดกันภัย
โจทก์ขยำยฎีกำถึง 1 ก.ค.60
นำงสำวภำนุมำส ทองหล่อ
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60
นำยสรกฤษณ์ พรมศิริ
จ.ขยำยฎีกำถึง 25 ส.ค.60
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 21 ก.ย.60/
ครบส่งตัว 21ก.ค.60
นำยวีระวัฒน์ วิชัยประจักร์
นำยทวี ศรีแก้ว
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 21 ก.ย.60
นำยสมศักดิ์ อมฤทธิ์
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 26 ส.ค.60
นำยสำยยันต์ สุขดี ที่ 1 กับพวก ครบส่งตัว 25ส.ค.60/ล.2 ขยำย
รวม 2 คน
อุทธรณ์ถึง 22 ก.ย.60
ล.ขยำยฎีกำถึง11ก.ย.60,จ.
ขยำยฯถึง 9 มิ.ย.60/ครบส่งตัว
นำยฮุงอู ศรี (HONG OU SRY) 15พ.ค.60
นำยวิโรจน์ กะชินรัมย์
จ.ขอขยำยอุทธรณ์ถึง 24 ก.ย.60
โจทก์ขอขยำยอุทธรณ์ถึง 13
ก.ย.60
นำยอำคม นิ่มนำม
นำยทองดี บุญอินทร์
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 19 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60/
ล.1 - อุทธรณ์ ,ล.6ขยำยฯถึง26
นำยเอกพจน์หรือโต้ง โคตรลือชำ ก.ค.60/โจทก์ร่วมขยำยศำลยก
ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน
คำร้อง,เสนอคำแก้อุทธรณ์โจทก์
พ่วงกับขก.15/59 จ.ขยำยฯถึง
16 มี.ค.60
นำยจักรกฤษ กุดกลำง
นำยณัฐพงษ์ จิตละมุน
จ.ขยำยฎีกำถึง 27 ส.ค.60
นำยพงษ์ศักดิ์หรือดำว พักน้อย จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง15 ก.ย.60/
กับพวกรวม 3 คน
รวมพิจำรณำกับอ.3187/58
โจทก์ร่วมอุทธรณ์ - ,จ.ขยำย
อุทธรณ์
ถึง 15 ก.ย.60
นำงอภิษฎำ เครือแตง ที่ 1 กับพวกรวม
2 คน
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 23 พ.ค.60/
นำยสมหวัง โงนขำ
ล.ขยำยฯถึง 21ก.ย.60/
นำยสมบัติ ศรสุขดี
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 1 ก.ย.60
ร้อยตำรวจโทชำญชัย จันทร์เทพ
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
จ.,ล.1 ขยำยอุทธรณ์ถึง 25 ส.ค.60

พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

นำยกรชัย กรศรี
นำยเจตนิพิฐหรือเจมส์ สมำน
พร้อม

อ.2842/59

1987

60 นำยจรรยำ รังสิวุฒิ

อ.2843/59

1988

60 นำยบัวบำล อินทะมำตย์

อ.2844/59

1989

60 นำยพรศักดิ์ ร่มเย็น

อ.2845/59

1990

60 นำงอัมพร แสนธนู

อ.2846/59

1991

60 นำงเกศินี อินทะมำตย์

อ.2847/59

1992

60 นำยรุ่งเพชร พิมอ่อน

อ.2851/59
อ.286/60
อ.2918/59

986
268
768

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.2921/59
อ.2935/59
อ.2946/59

1060
851
1588

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.2958/58

3193

59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.2963/59

1051

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.3024/59
อ.3037/59
อ.3042/59
อ.3106/58

971
706
2526
2807

60
60
60
59

อ.3187/59

1074

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.3190/56

1646

58 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.3274/59
อ.3334/58
อ.3337/59

1084
2742
1094

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.3388/59
อ.339/60

2016
331

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.3435/58

2383

59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.3482/59

1994

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

นำยภำคิไนยหรือภำคภูมิ
ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
นำยภำคิไนยหรือภำคภูมิ
ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
นำยภำคิไนยหรือภำคภูมิ
ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
นำยภำคิไนยหรือภำคภูมิ
ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
นำยภำคิไนยหรือภำคภูมิ
ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
นำยภำคิไนยหรือภำคภูมิ
ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน

คูสกุล
คูสกุล
คูสกุล
คูสกุล
คูสกุล
คูสกุล

นำยวัลลภ เบ้ำคำ
นำยกฤษดำ ทองสูงเนิน
นำยคำปัน จันแปงเงิน
นำงสำวดรุณีหรือส้มเปรี้ยว ช่อ
ช้อย
นำยธีรพล เที่ยงธรรม
นำยแบน ใจงูเหลือม

จ.ขยำยเวลำชำระค่ำธรรมเนียมฯ
ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยำยเวลำชำระค่ำธรรมเนียมฯ
ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยำยเวลำชำระค่ำธรรมเนียมฯ
ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยำยเวลำชำระค่ำธรรมเนียมฯ
ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยำยเวลำชำระค่ำธรรมเนียมฯ
ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยำยเวลำชำระค่ำธรรมเนียมฯ
ถึง 25 ก.ย.60
จำเลยอุทธรณ์ - โจทก์แก้ฯแล้ว ,
โจทก์ขยำยแก้ถึง 23 กรกฎำคม
60
จ.ขยำยฎีกำถึง 18 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 29 ส.ค.60
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 28 ส.ค.60
จำเลยฎีกำ - จ.ขยำยฎีกำถึง 22
ส.ค.60 พ่วง กำก อ.2758/59

นำยพรชัยหรือน้อย เพ็ชรสมบัติ
นำงสำวเกล็ดดำวหรือฝน อำณัติ
วรรณกร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 22มิ.ย.60/ล.
ขยำยฯถึง22ส.ค.60
นำยวิชัยหรือเป้ด แสนอุบล
นำยชำนนท์หรือต่อ เคนวังดวง จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 30 ส.ค.60
นำยอนุพงค์ คำน้อย
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 13 ก.ย.60
นำงสำวณัฐวรรณ ขุนศรี
จ.ขยำยฎีกำถึง 15 ก.ย.60
นำยณัธเอกหรือเอก นวลดี ที่ 1 รวมสำนวนกับ อ.4074/59/จ.
กับพวกรวม 2 คน
ขยำยอุทธรณ์ถึง29 ส.ค.60
ล.3,ล.4ขยำยฎีกำถึง7ก.ค.60/
ล.1,ล.2ขยำยถึง 24ก.ค.60/ล.
นำยพันธ์ศักดิ์หรือพันศักดิ์ มงคล 5ขยำยถึง26ก.ค.60/จ.ขยำย
ศิลป์ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน
12มิ.ย.60
นำยสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 25 ส.ค.60
นำยสุวพันธ์ คงมำ
จ.ขยำยฎีกำถึง 12 ก.ย.60
นำงสำวรัญชิดำ เกตุชำติ
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 30 ส.ค.60
ครบส่งตัว 3 ก.ค.60/ล.ขยำย
อุทธรณ์ถึง1 ต.ค.60
นำยวรเชษฐ์ เนตรวิศิษฐ
นำยนรินทร์โท บุญทัย
จ.ขยำยฎีกำถึง 19 ก.ย.60
นำยมำยด์หรือต๊ะ เซอรัมย์ กับ
พวกรวม 2 คน
จ.ขยำยฎีกำถึง 27 ส.ค.60
จำเลยอุทธรณ์ - โจทก์ขยำยแก้ถึง
1 กย 60
นำยวิรัตน์ ศรีวงษ์

อ.3488/59
อ.3549/59
อ.3553/59
อ.3621/59
อ.3638/59
อ.3659/59
อ.3727/59
อ.3773/59
อ.3841/59

1062
3503
3505
2447
669
3645
2436
1995
2365

60
59
59
60
60
59
60
60
60

พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.3845/59
อ.3858/56
อ.3859/56
อ.3860/56

3875
4162
4163
4164

59
57
57
57

พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.3862/59
อ.3931/59
อ.3978/59
อ.3979/59

1344
3910
2210
4004

60
59
60
59

พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.4023/57

1810

59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.4058/59
อ.4150/59
อ.4227/59

2071
316
4201

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.4231/59

2670

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.4240/59

2471

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.4250/59
อ.4257/59

2371
4223

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.4273/59
อ.468/60

2370
1870

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.474/60

2660

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.478/60

2279

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.532/58

2187

59 นำงสังวำลย์ ยอดไฟอินทร์

อ.601/59

3443

59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.607/60
อ.62/60

2013
935

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

นำยเขียด เงินล้วน
นำยภูวดล แดนสำสำร
นำยอุไร แขมรัมย์
นำยนิกร เล็งดี
นำงสำวต้นฝ้ำย ตั้งเทียมพงษ์
นำงสำวนินจำ บุญเถื่อน
นำยศรันญู หันทะยุง
นำยวินิจหรือมี่ อำศัยรำษฎร์
นำยสงกรำนต์ จันทะเลิศ
นำยเล็ก ดำ ที่ 1 กับพวกรวม 5
คน
นำงสำวสุชำดำ ปลำทอง
นำงสำวสุชำดำ ปลำทอง
นำงสำวสุชำดำ ปลำทอง
นำยจตุรงค์ จยันรัมย์ กับพวก
รวม 2คน
นำยพรเทพ ยำประสำท
นำยสกลหรือกล ศรีทอง
นำยศักดิ์ศรี ภักดีรำช
นำยเอกพล บุญพำมำ ที่ 1 กับ
พวกรวม 3 คน
นำงสำวขนิษฐำหรือแต้ว บุญ
ทรัพย์
นำยพิชิต พลรำษฎร์
นำยจิรำวุธ จันทร์สัก

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 29 ส.ค.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 21 ส.ค.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 28 ส.ค.60
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง4ม.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 30 ส.ค.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 27 ส.ค.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 15 ก.ย.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 18 ก.ย.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 29 ส.ค.60
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 16 ส.ค.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 29 ส.ค.60/ล.
ขยำยฯถึง 28 ก.ย.60

ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 7 ก.ย.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 25 ส.ค.60
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60/
ครบส่งตัว 28 ส.ค.60
นำยถนอม วะลัยใจ
รวมกำรพิจำรณำกับ อ.
1028/60/จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 6
ก.ย.60
นำยยศนันท์ เฮ้ำโฮม
นำยสมเกียรติ อู่นอก ที่ 1 กับ ล.1 ขยำยอุทธรณ์ถึง 28 ก.ย.
พวกรวม 2 คน
60/ล.2ขยำยฯถึง 28ส.ค.60
นำยมำนพ อยู่หนู
จ.ขยำยฎีกำถึง 25 ก.ย.60
ครบส่งตัว 31 ก.ค.60/ล.ขยำย
อุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
นำยประภำสหรือเบีย บำรำบ
นำยอธิวัฒน์หรือเหมียว พิมพิลำ ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
พ่วง อ.3287/58 ,ล.ขยำย
อุทธรณ์ถึง 24 ก.ย.60
นำยจรัญหรือรัน สำระชำติ
นำยบรรพจน์หรือพจน์ ฮวดหนอง
โพธิ์
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 21 ก.ย.60
นำงอุบล โพธิ์นิ่มแดง กับพวกรวม
2 คน
จ.ขยำยฎีกำถึง 1 ต.ค.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 20 ส.ค.60/ล.
ขยำยฯถึง 22 ก.ย.60
นำยธิติ หรือต้อม แม่นปืน
ครบส่งตัว 3 ก.ค.60/ล.ขยำย
อุทธรณ์ถึง 30 ส.ค.60
นำยดนุพล หนุ่ยโหน่ง
นำยสิทธิชัยหรือเอก ขุนเทียม
จ.ขยำยฎีกำถึง 19 ก.ย.60

อ.623/60
อ.624/59

2687
852

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

นำยเชิงชำยหรือกร ชุ่มชื่น ที่ 1
กับพวกรวม 3 คน
นำยสมคิด ชำนิประโคน

อ.704/59
อ.708/60
อ.76/60
อ.761/60

2887
2598
2191
770

59
60
60
60

นำยวรชำติ หรือตั๋น โพธิ์กุล
นำยเสกสรรค์หรือสัน แซ่ตั้ง
นำยทนงศักดิ์ ภูจันทึก
นำยสำยรุ้ง วงษ์ศรีแก้ว

พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.77/59

85

59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

นำงเสย พันธุ์นำค

อ.78/59

86

59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

นำงเสย พันธุ์นำค

อ.79/59

87

59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.912/60

2597

60 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

อ.935/59
อ.95/60
อ.953/59
อ.978/59

1103
2470
3186
3083

60
60
59
59

นำงเสย พันธุ์นำค
นำยชำติภุชงค์หรือชง บรรจงหำร
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
นำยสุคนธ์ โกศลจิตร ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
นำยคมกริช ทำประทุม
นำยจอมเริน เจรือน
นำยประยงค์ รังสินธุ์

อ.984/59

3931

59 พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว
พนักงำนอัยกำรจังหวัดสระแก้ว

นำยชญพล บุญเกษมทรัพย์

จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 27 ก.ย.60
จำเลยขยำยอุทธรณ์ถึง 12 ก.ย.60
จำเลยฎีกำ - , โจทก์ขยำยฎีกำถึง
วันที่ 15 สิงหำคม 2560
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 19 ก.ย.60
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
จ.ขยำย 8 พ.ค.60
โจทก์ฎีกำ - ขยำยแก้ถึง 28 กพ
60
โจทก์ฎีกำ - ขยำยแก้ถึง 28 กพ
60
โจทก์ฎีกำ - ขยำยแก้ถึง 28 กพ
60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.60
จ.ขยำยอุทธรณ์ถึง 25 ส.ค.60
ล.ขยำยอุทธรณ์ถึง 6 ก.ย.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยำยฎีกำถึง 4 ก.ย.60
จำเลยอุทธรณ์ - ขยำยแก้ถึง 1
กย 60

