หมายเลขดา หมายเลขแดงที่ พศ
โจทก์
ผบ.
1017/60
1394 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ผบ.
1018/60
1393 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ผบ.
1019/60
1855 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ผบ.
1020/60
1398 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ผบ.
1021/60
2736 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ผบ.
1023/60
1668 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ผบ.
1025/60
1669 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ผบ.
1026/60
1665 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ผบ.
1031/60
1787 60 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผบ.
1071/60
1765 60 บริษทั สยามคูโบต้า ลีสซิง่ จากัด
ผบ.
1074/60
1592 60 บริษทั ลีสซิง่ ไอซีบซี ี (ไทย) จากัด
ผบ.
บริษทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
1094/60
1568 60 จากัด (มหาชน)
ผบ.
บริษทั โตโยต้า ลีสซิง่ (ประเทศไทย)
1108/60
1583 60 จากัด
ผบ.
บริษทั โตโยต้า ลีสซิง่ (ประเทศไทย)
1109/60
1584 60 จากัด
ผบ.
บริษทั โตโยต้า ลีสซิง่ (ประเทศไทย)
1111/60
1586 60 จากัด
ผบ.112/59
ผบ.
1205/60
ผบ.
1244/59
ผบ.
1246/60
ผบ.
1252/60
ผบ.
1254/60
ผบ.
1257/60

3769
1670
1683
1924
1754
1755
1752

จาเลย
หมายเหตุ
นายพิเชษฐ ศรีสุนนั ท์หรือศรีสุนนท์
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60
นางสาวสุภานัน ขุนหาญ
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60
นางสาวบุญญามาตร สอนน้อย ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.60
นายดารงค์ พรมลี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
นายจารอง เดือนไทสง ที่ 1 กับพวกรวม
2 คน
นายนพดล สมพงษ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2
คน
นายนิคม แก้วพรม ที่ 1 กับพวกรวม 3
คน
นายทองสุข ศรีสมศักดิ์ ที่ 1 กับพวกรวม
3 คน
นางยุวรี ศรีบตุ ร กับพวกรวม 2 คน
นางมนัสตา ชาติศรี ที่ 1 กับพวกรวม 3
คน
นายคมสันต์ สมมะนา ที่ 1 กับพวกรวม
2 คน

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 4 ก.ย.60

นายสามารถ ทองจันทร์ทา

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ส.ค.60

นางสาวจารุนนั ท์ พีระพรรณ์

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.60

นายหล้า ภูม่ าลา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
นายเกียรติศกั ดิ์ จิตจาลอง ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
นายธนะกฤษฎิ์ ทองอ้น กับพวกรวม 2
59 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คน
60 บริษทั อาคเนย์แคปปิตอล จากัด
นางพิกลุ ฉันยาฤทธิ์
บริษทั ศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญ
60 นางเม็งเอ็ง ลิม กับพวกรวม 2 คน ประเทศ) จากัด กับพวกรวม 2 คน
บริษทั โตโยต้า ลีสซิง่ (ประเทศไทย) นางสาวศิริพร รักษา ที่ 1 กับพวกรวม 2
60 จากัด
คน
นายสุธิศกั ดิ์ หอมชวน ที่ 1 กับพวกรวม
60 บริษทั พระนคร ยนตรการ จากัด
2 คน
นายดิเรก สุขจันทร์ ที่ 1 กับพวกรวม 3
60 บริษทั พระนคร ยนตรการ จากัด
คน
นายสาน ด่านกาชัย ที่ 1 กับพวกรวม 3
60 บริษทั พระนคร ยนตรการ จากัด
คน

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 29 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ก.ย.60

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ก.ย.60
จ.ขยายฎีกาถึง 2 ต.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 28 ก.ย.60
จ.ขยายฯถึง 18 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60

ผบ.
1261/60
ผบ.
1285/60
ผบ.
1286/60
ผบ.
1289/60
ผบ.
1292/60
ผบ.
1298/60
ผบ.
1300/60
ผบ.
1302/60
ผบ.
1303/60
ผบ.
1375/60
ผบ.
1379/60
ผบ.
1382/60
ผบ.
1390/60
ผบ.
1392/60
ผบ.
1393/60
ผบ.
1394/60
ผบ.
1395/60
ผบ.
1401/60
ผบ.
1403/60
ผบ.
1404/60
ผบ.
1416/60
ผบ.
1417/60
ผบ.
1418/60
ผบ.
1431/60

1719
1784
1783
1785
1782
1844
1836
1845
1841
1913

นางรัชดาพร จันทร์มณี ที่ 1 กับพวกรวม
60 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) 2 คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 1 ก.ย.60
บริษทั บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ นายสมใจ ศรีตะแบก ที่ 1 กับพวกรวม 2
60 แคปปิตอล จากัด
คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง12 ก.ย.60
บริษทั บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ
60 แคปปิตอล จากัด
นายทวีชัย บุญกล้า กับพวกรวม 2 คน จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 12 ก.ย.60
บริษทั บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ นายอนุชา ศรีเหมือย ที่ 1 กับพวกรวม
60 แคปปิตอล จากัด
2 คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 12 ก.ย.60
บริษทั บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ นายณรงค์เดช วงค์มล ที่ 1 กับพวกรวม
60 แคปปิตอล จากัด
2 คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 12 ก.ย.60
60 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) นายธงชัย แก้วศรี
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ก.ย.60
บริษทั เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส
60 จากัด
นางสาวทิพย์นรา คุณเกษม
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ก.ย.60
บริษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
60 จากัด
นางสาวสุพรรณี มัน่ จิตร
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ก.ย.60
บริษทั อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส
60 เซส จากัด
นายทรงศักดิ์ จันทร์คลาย
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ก.ย.60
บริษทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส นางสาวสุกญ
ั ญา สิงหาพันธ์ ที่ 1 กับพวก
60 จากัด (มหาชน)
รวม 2 คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60

1915 60 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) นางสาวไอลดา มณฑาลพ
นางสาวสมนึก ฆ้องจันทร์ดา ที่ 1 กับ
1914 60 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) พวกรวม 2 คน
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จากัด
นางสาวสุพพัตรา บุญเล็ก ที่ 1 กับพวก
1842 60 (มหาชน)
รวม 2 คน
นางสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม
1807 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
2 คน
1808 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
นายสุทน กุม่ เดช
1809 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
นางสาวเพ็ญทิพย์ เกิดผล
1815 60 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นายไชยัน บุญคง
1850 60 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1846 60 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1849
1858
1862
1859
1932

นางสาวพรทิพย์ กิง่ สันเทียะ

นางกนกวรรณหรือปภาวดี นุชศิริ
นายนเรศ สุวรรณวัฒนะ ที่ 1 กับพวก
60 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวม 3 คน
นางสาววราภรณ์ โยงกระโทกหรือกูก้ ระ
60 บริษทั บัตรกรุงศรีอยุธยา จากัด
โทก
60 บริษทั บัตรกรุงศรีอยุธยา จากัด
พันจ่าเอกพรรษวุฒิ การดี
60 บริษทั บัตรกรุงศรีอยุธยา จากัด
นายอนันต์ รสภา
บริษทั โตโยต้า ลีสซิง่ (ประเทศไทย) นายณธีพัฒน์ ประสิทธิ์ชโยดม ที่ 1 กับ
60 จากัด
พวกรวม 2 คน

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 19 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ก.ย.60
จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 19
ก.ย.60
จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 19
ก.ย.60
จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 19
ก.ย.60
โจทก์ขอขยายอุทธรณ์ถึง 24
ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 24 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 24 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60

ผบ.
1432/60
ผบ.
1433/60
ผบ.
1434/60
ผบ.
1435/60
ผบ.
1436/60
ผบ.
1446/60
ผบ.
1465/60
ผบ.
1476/60
ผบ.
1477/60
ผบ.
1504/60
ผบ.
1533/60
ผบ.
1540/60
ผบ.
1541/60
ผบ.
1548/60
ผบ.
1552/60
ผบ.
1554/60
ผบ.166/60
ผบ.168/60
ผบ.
1854/60
ผบ.
1877/60

บริษทั โตโยต้า ลีสซิง่ (ประเทศไทย)
60 จากัด
บริษทั โตโยต้า ลีสซิง่ (ประเทศไทย)
60 จากัด
บริษทั โตโยต้า ลีสซิง่ (ประเทศไทย)
60 จากัด
บริษทั โตโยต้า ลีสซิง่ (ประเทศไทย)
60 จากัด
บริษทั โตโยต้า ลีสซิง่ (ประเทศไทย)
60 จากัด

นายอาทิตย์ อบเชย ที่ 1 กับพวกรวม 3
คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60
นางสาวขวัญ ป้อมสุวรรณ์ ที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60
นางสาวปุณยนุช โกนสันเทียะ ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60

60 บริษทั สยามคูโบต้า ลีสซิง่ จากัด
60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั นิสสัน ลีสซิง่ (ประเทศไทย)
2730 60 จากัด

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 23 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 22 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 22 ก.ย.60

1931
1930
1934
1933
1927
1919
1873
1887
1897

2746 60 ธนาคารออมสิน

นางสาวสมบูรณ์ กุลชาติ
นางสาวปณิดา กุผาลัง ที่ 1 กับพวกรวม
3 คน
นายชัยอนันต์ วงค์ประเทศ ที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน
นายพรศักดิ์ แดงจันที
นางสาววิภารัตน์ ถายะเดช
นายรังสรรค์ รักเกษม
นายประพฤทธิ ด่านอรัญ ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
นายสุทัศน์ สถานสุข ที่ 1 กับพวกรวม 3
คน
นางศรีเรือน อูต่ ะเภา ที่ 1 กับพวกรวม 2
คน

1920 60 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั นิสสัน ลีสซิง่ (ประเทศไทย)
1901 60 จากัด
นายวิโรจน์ อยูโ่ รจน์
1848 60 บริษทั บริหารสินทรัพย์ สาทร จากัด นายไพรวรรณ เอีย่ มแย้ม
นางสาวรุ่งนภา กวยสอาด ที่ 1 กับพวก
2770 60 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) รวม 3 คน
นายธวิส สละบาป ที่ 1 กับพวกรวม 2
2768 60 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) คน
นายสุรพล เหมศิริ ที่ 1 กับพวกรวม 3
1351 60 บริษทั สยามคูโบต้า ลีสซิง่ จากัด คน
นายพีรเดช นาคลอยแก้ว ที่ 1 กับพวก
500 60 บริษทั สยามคูโบต้า ลีสซิง่ จากัด รวม 3 คน
1883 60 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) นางณภค นันทเวช
2738 60 ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน)
นายบุญชู ศรีสังวาลย์

ผบ.
2050/59
ผบ.254/60

221
560

ผบ.265/60

1201

ผบ.325/59

2782

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 30 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 29 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยายฯถึง 18 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 2 ต.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 2 ต.ค.60
จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 27ก.ค.
60

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 30 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 22 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 30 ก.ย.60
จาเลยทั้งสามอุทธรณ์ - ขยาย
วางเงินถึง 4 กย 60 (สานวน
60 บริษทั สยามคูโบต้า ลีสซิง่ จากัด
นายประสิทธิ์ ทรสัตย์ กับพวกรวม 3 คน อยูใ่ ต้รถเข็น)
60 บริษทั เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จากัด
นายสมจิตร กรชิด
จ. ขยาย 7 พ.ค.60
บริษทั พี ซี เจ แอนด์ คอนซัลแทนต์ นางสาวบุษยมาส เมาลี ที่ 1 กับพวกรวม ล.1 ขยายอุทธรณ์ถึง 11
60 จากัด
3 คน
ก.ย.60
นายไมตรี รักสวัสดิ์ กับพวกรวม 32 บริษทั ศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญ
พ่วงกับ ผบ.467/59/จ.
60 คน
ประเทศ) จากัด กับพวกรวม 2 คน
ขยายอุทธรณ์ถึง 3ต.ค.60

ผบ.
3870/59
ผบ.
3951/59
ผบ.
4040/59
ผบ.
4281/59
ผบ.
4588/59

4280 59 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

นายสอน พรสม

682 60 ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)ฯ
5094
2779
4924

ผบ.467/59

2783

ผบ.467/60

2844

ผบ.468/60
ผบ.
4742/59
ผบ.
4743/59
ผบ.
4744/59
ผบ.
4745/59
ผบ.
4746/59
ผบ.
4747/59
ผบ.
4788/59

2845

นางสาวพัชรินทร์ พุทธสังข์
นางสาววัฒนา ปานาทามา กับพวกรวม
59 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) 4 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์
60 การสือ่ สารแห่งประเทศไทย จากัด นายศุภชัย ชมเชย กับพวกรวม 4 คน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
59 (มหาชน)
นางสาวสุจิตรา กล่าไพ
นางศิริพร ยิง่ ยง กับพวกรวม 18 บริษทั ศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญ
60 คน
ประเทศ) จากัด กับพวกรวม 2 คน
นายสมาน ลามะให ที่ 1 กับพวกรวม 2
60 บริษทั ตรีเพชรอีซูซุลิสซิง่ จากัด
คน
นายสมาน ลามะให ที่ 1 กับพวกรวม 2
60 บริษทั ตรีเพชรอีซูซุลิสซิง่ จากัด
คน

ผบ.590/60
ผบ.598/60

1813 60 บริษทั ตรีเพชรอีซูซุลิสซิง่ จากัด

ผบ.517/60
ผบ.518/60
ผบ.582/60

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง27ก.พ.60
ล.4 ขยายอุทธรณ์ถึง 3 ต.ค.
60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง20ก.พ.60
พ่วงกับ ผบ.325/59/จ.
ขยายอุทธรณ์ถึง 3ต.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 9 ต.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 9 ต.ค.60

127 60 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) นายพีระยุทธ สอนใจ กับพวกรวม 2 คน จ.ขยายอุทธรณ์25มี.ค.60
128 60 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) นายปรีชา มูลเมือง กับพวกรวม 3 คน
นางสาวศินาพร โคจรนา กับพวกรวม 3
129 60 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) คน
นางสาฤทธิ์ สินสุพรรณ กับพวกรวม 2
130 60 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) คน
นางสาววาสนา สังข์ศริ ิ กับพวกรวม 2
131 60 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) คน
นางสาววลัยพรรณ มากมูล กับพวกรวม
132 60 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) 3 คน
นางใจทิพย์ พันธรรม ที่ 1 กับพวกรวม
1854 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
2 คน
นายกฤษณ์ปกรณ์ กอบโชควาณิชย์ บริษทั ศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญ
1577 60 หรือนายวีระชัย แนบเนียน
ประเทศ) จากัด กับพวกรวม 2 คน
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จากัด นายชานาญ พงษ์พรม ที่ 1 กับพวกรวม
960 60 (มหาชน)
2 คน
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จากัด นางสาวสุพพัตรา บุญเล็ก ที่ 1 กับพวก
961 60 (มหาชน)
รวม 2 คน
บริษทั เอเอเอ็ม แคปปิตอล
นายกิตติศกั ดิ์ ประเสริฐสายทอง กับ
2781 60 เซอร์วิส อรัญประเทศ จากัด
พวกรวม 2 คน
บริษทั โตโยต้า ลีสซิง่ (ประเทศไทย) นายสมศักดิ์ พงษ์เกษม ที่ 1 กับพวกรวม
1928 60 จากัด
3 คน

ผบ.50/59

จ.ขยายถึง 12 ม.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 มิ.ย.
60+หมายตัง้

นางแดง เพียซุย

จ.ขยายอุทธรณ์24มี.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์24มี.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์24มี.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์24มี.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์24มี.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 22 มิ.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 22 มิ.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 29 ต.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.60
จ.ขอขยายอุทธรณ์ ถึง 15
ก.ย.60

นางสาวธีรายา ปิน่ ทอง กับพวกรวม 2
คน
นางสาวนภสินธุ์ พิมโพธิ์กลาง ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน

ผบ.604/59

1053 59 บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่ จากัด

ผบ.649/60

1642 60 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ผบ.671/60

1128 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) นางสาวมาริสา พูลเชือ้

ผบ.673/60

1134 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) นางสาววรรณา ตีประโคน

ผบ.677/60

1129 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) นางสาวเจนจิรา บือทอง

ผบ.678/60

1131 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) นายณัฐยุทธ์ ไชยญา

ผบ.680/60

1132 60 บริษทั บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) นางสาวนิราพันธ์ เกาะมะไฟ
บริษทั โตโยต้า ลีสซิง่ (ประเทศไทย)
1184 60 จากัด
นางกัญญา ทรงกรด
บริษทั โตโยต้า ลีสซิง่ (ประเทศไทย) นายวิชัย พลสุวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 2
1767 60 จากัด
คน
นายณัฐกิตติ์ บุญโต ที่ 1 กับพวกรวม 4
1258 60 บริษทั สยามคูโบต้า ลีสซิง่ จากัด
คน
นายจีระศักดิ์ หาญประสพ กับพวกรวม
1553 59 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
2 คน
นางสาวนันทิดา หอมนิยมหรือรสแก่น ที่
1853 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
1 กับพวกรวม 2 คน
1418 60 บริษทั ลีสซิง่ ไอซีบซี ี (ไทย) จากัด
นางสาวพัชรินทร์ พุทธสังข์
บริษทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส นางสาวอนุสรณ์ คมสัน ที่ 1 กับพวกรวม
1419 60 จากัด (มหาชน)
2 คน
นายคาพล้อย พิมอ่อน ที่ 1 กับพวกรวม
1522 60 ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) 2 คน
นางสาวสุพพัตรา บุญเล็ก ที่ 1 กับพวก
656 60 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
รวม 2 คน
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด
นายประหยัด พัฒดา กับพวกรวม 3
191 50 (มหาชน)
คน
นางนาตยา มาดีหรือนางนาตยา
496 59 พุทธาหรือนางณัชชานิษฐ์ญภา มาดี นางรัชดาภรณ์ สุขสวัสดิ์
บริษทั น้าสินประกันภัย จากัด
นายต้อย มุมกระโทก กับพวกรวม 4
210 59 (มหาชน)
คน
นางสาวอนัญญตา บุญแย้ม ที่ 1 กับ นายศิริชัย บุญแสนวัน ที่ 1 กับพวกรวม
พวกรวม 4 คน
2 คน

ผบ.705/60
ผบ.706/60
ผบ.838/60
ผบ.842/59
ผบ.96/60
ผบ.960/60
ผบ.961/60
ผบ.980/60
ผบ.99/60
พ.1116/49
พ.12/59
พ.169/58
พ.198/60

จ.ขยายฎีกา 2 พ.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขอขยายอุทธรณ์ภงึ 7 ก.ค.
60
จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 7 ก.ค.
60
จ.ขอขยายอุทธรณ์ภงึ 7 ก.ค.
60
จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 7 ก.ค.
60
จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 7 ก.ค.
60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.60
จ.ขยายฎีกาถึง 29 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 6 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 6 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 10 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60
พ่วง ส.22/54,ส.4/60/จ.
ขยายอุทธรณ์ถึง 30 ก.ย.60
ล.ขยายฎีกาถึง 13 ก.ย.60
โจทก์ฎกี า - จาเลยที่ 1,3
ขยายแก้ถึง 17 สิงหาคม 60
ล.1ขยายเวลายืน่ คาให้การถึง
29 มิ.ย.60

พ.218/60

518 60 นายนิกรณ์ จันทร์โท

พ.234/60

450 60 นายศุภกฤต พรรคนาวิน

พ.236/60
พ.254/58

338 60 นางศิริกาญน์ เบ้าสุข
310 59 นายสุริยา บุญพิลา

พ.260/60
พ.347/60
พ.381/60

นายนิรุทธ์ สุขกุล
530 60 สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จากัด
นายมาโนช ชลารักษ์ ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน

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

452 57 นางสาวบรรยง แย้มปราศัย

พ.437/60

นางสาวละเอียด เวียงจันทร์

ศาลยังไม่มคี าสัง่ รับฟ้อง/คดี
อยูร่ ะหว่างนัดไต่สวนคาร้องฯ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม/ล.2ไม่
จาต้องขยายเวลายืน่
นายมงคล ไซจันทร์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คาให้การ/ล.3ขยายยืน่
คน
คาให้การถึง 20ส.ค.60./
นายหรือดร.รัตน์นริศ โชตินติ บิ ณ
ั ฑิตหรือ จาเลยขยายเวลายืน่ คาให้การ
หิรัญธนไชยา
ถึง 29พ.ค.60
จาเลยขยายยืน่ คาให้การถึง
นางสาววิไล ทิพย์ประเสริฐ
24พ.ค.60
นางสมบูรณ์ เหยือกเงิน
จ.ขยายฎีกาถึง 28 ก.ย.60
บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
จาเลยขยายยืน่ คาให้การได้ถึง
(มหาชน)
26มิ.ย.60
ล.ทั้งสามขยายเวลายืน่
นางฤดี เย็นสม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน คาให้การถึง 20 ก.ค.60
ล.ขยายยืน่ คาให้การถึง 11
นางสาวนิภาพร วิสาสะ
ส.ค.60

นายประสิทธิ์ แวนวน
นางลัน่ ทม พลอยสุวรรณ์ กับพวกรวม
2 คน
นายณัฏฐ์พีรทัตหรืออัศวิน จันทวงษ์ ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
นายนพรัตน์ นนทนาคร กับพวกรวม 6
คน
นางบุญเรือง ฤทธิ์มาก กับพวกรวม 2
คน

กรมที่ดนิ กับพวกรวม 3 คน

พ่วงพ.529/51, โจทก์ฎกี า ทนายจาเลยขยายแก้ถึง 2
กพ 60 (สานวนอยูบ่ นรถเข็น)
จ.ขยายฎีกาถึง 15 ก.ย.60
ล.ทั้งสองขยายยืน่ คาให้การถึง
28 ส.ค.60
ล.1,ล.3,ล.6 ขยายยืน่
คาให้การถึง 31 ส.ค.60
จาลยอุทธรณ์ - โจทก์ยนื่ ขอ
ขยายถึง 7 กค 60
ล.2ขยายเวลายืน่ คาให้การถึง
22 ก.ย.60/ล.3ขยายฯถึง
29 ก.ย.60

โจทก์ฎกี า - รอผลหมาย
(กรมที่ดนิ ) ล.1,จาเลยร่วม
นางสาวระยอง โพธิ์ศรี กับพวกรวม 2 ยืน่ ขยายแก้ฎกี า 19 เมษายน
คน
60

พ.458/56

487 58 นายจรูญหรือศตวรรษ โพธิ์ศรี

พ.578/57

นางสาวนงเยาว์ ธรรมโม โดยนาย
870 58 ศิริศกั ดิ์ ฉัตรสุวรรณ ผูร้ ับมอบอานาจ นางประภา สารการ กับพวกรวม 4 คน ล.ขยายฎีกาถึง 29 ก.ย.60

พ.579/57

นางสาวนงเยาว์ ธรรมโม โดยนาย
64 59 ศิริศกั ดิ์ ฉัตรสุวรรณ ผูร้ ับมอบอานาจ บริษทั ยูคาลิปตัสไทย จากัด

ล.ขยายฎีกาถึง 25 ก.ย.60

พ.607/59

449 60 นางวรรณวิภา สินพานิช

นางจาเนียร บัวคา

พ.616/57
พ.672/59

695 57 นางลักษณา พรหมดี
395 60 นางสาวอัจฉริยา ปะโคทัง

นางสาวเมลดา รัฐวิเศษ
นางบัณฑิตา ยวดขุนทด

พ.676/57

839 58 บริษทั น้าตาลตะวันออก จากัด

พ.725/57

822 58 บริษทั ลิสซิง่ ไอซีบซี ี (ไทย) จากัดฯ

พ.764/59

351 60 นายประเสริฐ จันทร์คณ
ู

ส.38/60

ธนาคารนครหลวงไทย จากัด
(มหาชน)

อ.1004/60

1034 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1011/60

2281 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1026/58

3242 58 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1063/60
อ.1104/59
อ.113/60

2519 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
3530 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2744 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1227/58

204 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1250/59

1532 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1258/59

1141 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1320/56

3632 56 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1517/60
อ.1524/59

1532 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
3277 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.1577/60

1598 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 19 ก.ย.60
พ่วงกับ พ.619/57/จาเลย
อุทธรณ์ - ทนายโจทก์ขยาย
แก้ถึงวันที่ 30 กันยายน 60
ขยาย27กันยา60

นางสาวกฤษณา เฉลิมพงษ์หรือนางสาว
สุธีรา เพิ่มสวัสดิ์ กับพวกรวม 2 คน จ.ขยายฎีกาถึง 2 ต.ค.60
จ.,ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 13
นางลาใย บริรักษ์ กับพวกรวม 2 คน ก.ย.60
ให้ล.ขยายยืน่ คาให้การถึง19
นางเพ็ญศรี ลีรักพานิช
ม.ค.60
ผูร้ ้องขยายเวลาในการบังคับ
คดีถึง 30 พ.ย.60/พ่วง พ.
นางสาวนงนุช พรประเสริฐ
1313/50
จาเลยอุทธรณ์ - โจทก์แก้ฯ
แล้ว,จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26
นายมานพหรือเขียด แสงยิง่
มิ.ย.60
จาเลยอุทธรณ์ - ครบแก้
22 สค 60. จ.ขยาย
นายทศพล ฉลวยงาม
อุทธรณ์ถึง 21 ส.ค.60
จาเลยขออนุญาตฎีกา - โจทก์
นายจีรพันธ์หรือตัม๊ ภูผ่ ่าน
ขยายแก้ถึง 2 มิถุนายน 60
ครบส่งตัว14ส.ค.60/ล.2
นายสมหมาย ธรรมมา ที่ 1 กับพวกรวม ขยายอุทธรณ์ถึง12 ก.ย.60/
2 คน
ล.1ขยายฯถึง 11ก.ย.60
นางนารี เอีย่ มพิทักษ์พร
จ.ขยายฎีกาถึง 13 ก.ย.60
นายโสฬส บัวรินทร์
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 3 ต.ค.60
ครบส่งตัว18ก.ค.60/ล.
นายเอกพงษ์หรือแนท พันแทน
ขยายฎีกาถึง 15 ก.ย.60
โจทก์ขยายอุทธรณ์ถึง 27
นางสาวพัชรี ศรีจรัส
ก.พ.60
นายคุณากรหรือแจ๊ค วงค์วิวัฒน์ ที่ 1 จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 4 ต.ค.60
กับพวกรวม 2 คน
รวมพิจารณากับอ.2030/59
จาเลยอุทธรณ์ - โจทก์ขยาย
นายณคฤตห์ รังแสง
แก้ถึง 18 สค 60
นายรังสรรค์ จีนจันทึก ที่ 1 กับพวกรวม ครบส่งตัว 26 พ.ค.60/ล.
2 คน
ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
นายหิรัณย์ กุมพล
จ.ขยายฎีกาถึง 18 ก.ย.60
ครบส่งตัว 29พ.ค.60/ล.
นายศรัญญู สรวงโท
ขยายอุทธรณ์ถึง 28 ก.ย.60

อ.1654/59

1645 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายประศิลป์ จะตุรพานิชย์ ที่ 1 กับ
พวกรวม 3 คน

อ.1727/60

1715 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นางสาวน้าค้าง คาพงษ์แก้ว

อ.1731/58
อ.1735/59
อ.1777/60
อ.1780/60

1759
2150
1780
2177

อ.187/60

2518

อ.1874/58
อ.1875/60

922
1882

อ.1931/59

705

อ.1957/58

1081

อ.1964/59

1948

อ.1968/60
อ.1980/60

2440
2441

อ.2005/60
อ.202/60

2046
1721

อ.2029/59

237

อ.2079/56

1341

อ.2134/59
อ.2144/60

2558
2205

อ.2162/58
อ.217/60
อ.2193/58
อ.220/60

2554
2450
1034
2166

โจทก์ขอขยายอุทธรณ์ถึง 10
มี.ค.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 7 ก.ย.
60/ครบส่งตัว 12มิ.ย.60

พ่วงอ. 582/58 /จ.ขยาย
ฎีกาถึง 8 ก.ย.60, จาเลยฎีกา
- โจทก์ขยายแก้ถึง 24
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นางสิรินทร แพงแพง
สิงหาคม 60
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นางสาวอาไพภรณ์ ก้อนแก้ว
/ล.ขยายฎีกาถึง 26 ก.ย.60
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นายสมร อุตมะ
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นายสถาพร สร้อยชืน่
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60
ครบส่งตัว14ส.ค.60/ล.ขยาย
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นายสมชายหรือตี๋ อาริต
อุทธรณ์ถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยายฎีกา22เม.ย.60/
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นายอาร์ม ทานา
จาเลยฎีกา - เสนอคาแก้ฎกี า
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นายบุญมี ปิน่ ทอง
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง15 ก.ย.
60/ล.1,ล.3 อุทธรณ์ - ครบ
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นายสมบัติ ศรสุขดี กับพวกรวม 3 คน แก้ 31 สค 60
โจทก์ที่ 1,3 อุทธรณ์ จาเลยทั้งสองขยายแก้ถึง 4
60 นางสงวน สุริวงศ์ กับพวกรวม 3 คน นางทรัพย์ วงค์อดุ ม กับพวกรวม 2 คน กค 60
นายวัชระ ปัดสามาลา ที่ 1 กับพวกรวม
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
3 คน
โจทก์ขยายฯถึง 30 ม.ค. 60
นายธีระยศหรือป๊อด ประคอง ที่ 1 กับ
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
พวกรวม 2 คน
ล.1ขยายอุทธรณ์ถึง 3 ต.ค.60
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นางสาวศรสุดา สิงห์รักษ์
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 4 ต.ค.60
นายจุพลหรือโจ นามพันธ์ ที่ 1 กับพวก
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
รวม 2 คน
ล.1ขยายอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นางเปาหรือนางนารี สาท
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60
พ่วงกับอ.1562/59 จ.ขยาย
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นายประสิทธิ์หรือสิต ดาดี
ฯถึง 25 เม.ย.60
โจทก์ร่วมขยายฎีกาถึง 2
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นางจรรยา สีโนทก
ต.ค.60
นายเต็มใจ พวงผกา ที่ 1 กับพวก
ครบส่งตัว 21 ส.ค.60/ล.
60 รวม 2 คน
นายกรชัย กรศรี
ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นายเจตนิพิฐหรือเจมส์ สมานพร้อม
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
พ่วงกับ ม.7/59 จ.ขยาย 30
58 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นายสาเริง อินพิทักษ์
มี.ค.60
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นายมานัด หอมผล
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นายไพโรจน์ รอดกันภัย
โจทก์ขยายฎีกาถึง 1 ก.ค.60
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
นางสาวภานุมาส ทองหล่อ
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60

อ.2236/60

2562 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2249/60
อ.2253/60

2278 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2296 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2315/60

2624 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2323/59

2292 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2460/59

308 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2474/60
อ.2543/60

2531 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2591 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2573/59

1045 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.2579/59

2542 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

ครบส่งตัว18 ส.ค.60/ล.
นายสอง สีแดง
ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ก.ย.
นายวีระวัฒน์ วิชัยประจักร์
60/ครบส่งตัว 21ก.ค.60
นายทวี ศรีแก้ว
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ก.ย.60
นายสายยันต์ สุขดี ที่ 1 กับพวกรวม 2 ครบส่งตัว 25ส.ค.60/ล.2
คน
ขยายอุทธรณ์ถึง 22 ก.ย.60
ล.ขยายฎีกาถึง11ก.ย.60,จ.
ขยายฯถึง 9 มิ.ย.60/ครบส่ง
นายฮุงอู ศรี (HONG OU SRY)
ตัว 15พ.ค.60
จ.ขอขยายอุทธรณ์ถึง 24
นายวิโรจน์ กะชินรัมย์
ก.ย.60
โจทก์ขอขยายอุทธรณ์ถึง 13
นายอาคม นิม่ นาม
ก.ย.60
นายทองดี บุญอินทร์
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 19 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.
60/ล.1 - อุทธรณ์ ,ล.6ขยาย
ฯถึง26 ก.ค.60/โจทก์ร่วม
นายเอกพจน์หรือโต้ง โคตรลือชา ที่ 1 ขยายศาลยกคาร้อง,เสนอคา
กับพวกรวม 6 คน
แก้อทุ ธรณ์โจทก์
พ่วงกับขก.15/59 จ.ขยายฯ
นายจักรกฤษ กุดกลาง
ถึง 16 มี.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง15 ก.ย.
นายพงษ์ศกั ดิห์ รือดาว พักน้อย กับพวก 60/รวมพิจารณากับอ.
รวม 3 คน
3187/58
นางอภิษฎา เครือแตง ที่ 1 กับพวกรวม โจทก์ร่วมอุทธรณ์ - ,จ.ขยาย
2 คน
อุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 23 พ.ค.
นายสมหวัง โงนขา
60/ล.ขยายฯถึง 21ก.ย.60/
นายสมบัติ ศรสุขดี
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 30 ก.ย.60
ร้อยตารวจโทชาญชัย จันทร์เทพ ที่ 1 จ.,ล.1 ขยายอุทธรณ์ถึง 25
กับพวกรวม 2 คน
ก.ย.60
นายภาคิไนยหรือภาคภูมิ คูสกุล ที่ 1
จ.ขยายเวลาชาระ
กับพวกรวม 4 คน
ค่าธรรมเนียมฯถึง 25 ก.ย.60
นายภาคิไนยหรือภาคภูมิ คูสกุล ที่ 1
จ.ขยายเวลาชาระ
กับพวกรวม 4 คน
ค่าธรรมเนียมฯถึง 25 ก.ย.60
นายภาคิไนยหรือภาคภูมิ คูสกุล ที่ 1
จ.ขยายเวลาชาระ
กับพวกรวม 4 คน
ค่าธรรมเนียมฯถึง 25 ก.ย.60
นายภาคิไนยหรือภาคภูมิ คูสกุล ที่ 1
จ.ขยายเวลาชาระ
กับพวกรวม 4 คน
ค่าธรรมเนียมฯถึง 25 ก.ย.60
นายภาคิไนยหรือภาคภูมิ คูสกุล ที่ 1
จ.ขยายเวลาชาระ
กับพวกรวม 4 คน
ค่าธรรมเนียมฯถึง 25 ก.ย.60

อ.2847/59

1992 60 นายรุ่งเพชร พิมอ่อน

อ.2851/59
อ.286/60
อ.2918/59
อ.2921/59

986
268
768
1060

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
อ.3037/59
อ.3042/59
อ.3106/58

1051
706
2526
2807

อ.3187/59

1074 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3190/56
อ.3334/58
อ.3337/59

1646 58 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2742 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
1094 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3388/59
อ.339/60

2016 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
331 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3433/59

1998 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.3482/59
อ.3621/59
อ.3638/59
อ.3659/59
อ.3727/59
อ.3773/59
อ.3841/59

1994
2447
669
3645
2436
1995
2365

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

นายภาคิไนยหรือภาคภูมิ คูสกุล ที่ 1
กับพวกรวม 4 คน

นายวัลลภ เบ้าคา
นายกฤษดา ทองสูงเนิน
นายคาปัน จันแปงเงิน
นางสาวดรุณีหรือส้มเปรี้ยว ช่อช้อย
นายวีรพันธ์หรือเอ๊ะ แสงแก้ว ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
นายธีรพล เที่ยงธรรม
นายแบน ใจงูเหลือม

นายพรชัยหรือน้อย เพ็ชรสมบัติ
นางสาวเกล็ดดาวหรือฝน อาณัติ
วรรณกร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
นายชานนท์หรือต่อ เคนวังดวง
นายอนุพงค์ คาน้อย
นางสาวณัฐวรรณ ขุนศรี

จ.ขยายเวลาชาระ
ค่าธรรมเนียมฯถึง 25 ก.ย.60
จาเลยอุทธรณ์ - โจทก์แก้ฯ
แล้ว , โจทก์ขยายแก้ถึง 23
กรกฎาคม 60
จ.ขยายฎีกาถึง 18 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 4 ต.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 29 ก.ย.60
ล.2 อุทธรณ์ - โจทก์ขยายแก้
ฯถึง 15 กันยายน 60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 11 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 28 ก.ย.60
จาเลยฎีกา - จ.ขยายฎีกาถึง
22 ส.ค.60 พ่วง กาก อ.
2758/59

จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 30 ส.ค.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 13 ก.ย.60
จ.ขยายฎีกาถึง 15 ก.ย.60
รวมสานวนกับ อ.
นายณัธเอกหรือเอก นวลดี ที่ 1 กับพวก 4074/59/จ.ขยายอุทธรณ์
รวม 2 คน
ถึง29 ก.ย.60
ล.3,ล.4ขยายฎีกาถึง7ก.ค.
60/ล.1,ล.2ขยายถึง 24
นายพันธ์ศกั ดิห์ รือพันศักดิ์ มงคลศิลป์ ที่ ก.ค.60/ล.5ขยายถึง26ก.ค.
1 กับพวกรวม 5 คน
60/จ.ขยาย12มิ.ย.60
นายสุวพันธ์ คงมา
จ.ขยายฎีกาถึง 12 ก.ย.60
นางสาวรัญชิดา เกตุชาติ
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 30 ก.ย.60
ครบส่งตัว 3 ก.ค.60/ล.ขยาย
นายวรเชษฐ์ เนตรวิศษิ ฐ
อุทธรณ์ถึง1 ต.ค.60
นายนรินทร์โท บุญทัย
จ.ขยายฎีกาถึง 19 ก.ย.60
จาเลยอุทธรณ์ - โจทก์ขยาย
นายไชยเฉลิมหรืออ๊อด ทองชืน่
แก้ถึง 15 กย 60
จาเลยอุทธรณ์ - โจทก์ขยาย
นายวิรัตน์ ศรีวงษ์
แก้ถึง 1 กย 60
นายนิกร เล็งดี
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 5 ก.ย.60
นางสาวต้นฝ้าย ตัง้ เทียมพงษ์
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
นางสาวนินจา บุญเถือ่ น
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง4ม.ค.60
นายศรันญู หันทะยุง
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 4 ต.ค.60
นายวินจิ หรือมี่ อาศัยราษฎร์
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 30 ส.ค.60
นายสงกรานต์ จันทะเลิศ
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 27 ก.ย.60

อ.3845/59
อ.3858/56
อ.3859/56
อ.3860/56
อ.3862/59
อ.3911/59
อ.3979/59

3875
4162
4163
4164
1344
2390
4004

59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
57 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
57 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
57 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.4023/57

1810 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.4056/59
อ.4058/59
อ.4150/59

1822 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2071 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
316 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.4231/59

2670 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.4240/59

2471 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.4250/59
อ.4257/59

2371 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
4223 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.4273/59

2370 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.474/60
อ.478/60
อ.532/58

2660 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2279 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2187 59 นางสังวาลย์ ยอดไฟอินทร์

อ.601/59
อ.607/60
อ.62/60

3443 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2013 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
935 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.623/60

2687 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.624/59

852 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

อ.704/59
อ.708/60

2887 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
2598 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายเล็ก ดา ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน
นางสาวสุชาดา ปลาทอง
นางสาวสุชาดา ปลาทอง
นางสาวสุชาดา ปลาทอง
นายจตุรงค์ จยันรัมย์ กับพวกรวม 2คน
นายทองดีหรือแป๊ะ บุญอินทร์
นายศักดิศ์ รี ภักดีราช
นายเอกพล บุญพามา ที่ 1 กับพวกรวม
3 คน

จ.ขยายฎีกาถึง 15 ก.ย.60
จ.ขยายฎีกาถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยายฎีกาถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยายฎีกาถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 18 ก.ย.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 29 ส.ค.60
จ.ขยายฎีกาถึง 12 ก.ย.60
จ.ขยายฎีกาถึง 29 ส.ค.60/
ล.ขยายฯถึง 28 ก.ย.60

รวมการพิจารณากับอ.
650/60, โจทก์อทุ ธรณ์ นางสาวสุพรรณี มีฤทธิ์ กับพวกรวม 2 ล.1แก้แล้ว - ล.2ขยายแก้ถึง
คน
19 กย 60
นางสาวขนิษฐาหรือแต้ว บุญทรัพย์
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 7 ก.ย.60
นายพิชิต พลราษฎร์
จ.ขยายฎีกาถึง 25 ก.ย.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 26 ก.ย.
นายถนอม วะลัยใจ
60/ครบส่งตัว 28 ส.ค.60
รวมการพิจารณากับ อ.
1028/60/จ.ขยายอุทธรณ์
นายยศนันท์ เฮ้าโฮม
ถึง 6 ก.ย.60
ล.1 ขยายอุทธรณ์ถึง 28
นายสมเกียรติ อูน่ อก ที่ 1 กับพวกรวม ก.ย.60/ล.2ขยายฯถึง 28
2 คน
ส.ค.60
นายมานพ อยูห่ นู
จ.ขยายฎีกาถึง 25 ก.ย.60
ครบส่งตัว 31 ก.ค.60/ล.
นายประภาสหรือเบีย บาราบ
ขยายอุทธรณ์ถึง 25 ก.ย.60
พ่วง อ.3287/58 ,ล.ขยาย
นายจรัญหรือรัน สาระชาติ
อุทธรณ์ถึง 24 ก.ย.60
นายบรรพจน์หรือพจน์ ฮวดหนองโพธิ์ จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 21 ก.ย.60
นางอุบล โพธิ์นมิ่ แดง กับพวกรวม 2 คน จ.ขยายฎีกาถึง 1 ต.ค.60
จ.ขยายฎีกาถึง 20 ส.ค.60/
นายธิติ หรือต้อม แม่นปืน
ล.ขยายฯถึง 22 ก.ย.60
นายดนุพล หนุย่ โหน่ง
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 29 ก.ย.60
นายสิทธิชัยหรือเอก ขุนเทียม
จ.ขยายฎีกาถึง 19 ก.ย.60
นายเชิงชายหรือกร ชุม่ ชืน่ ที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 27 ก.ย.60
จาเลยขยายอุทธรณ์ถึง 12
นายสมคิด ชานิประโคน
ก.ย.60
จาเลยฎีกา - , โจทก์ขยาย
ฎีกาถึงวันที่ 15 สิงหาคม
นายวรชาติ หรือตัน๋ โพธิ์กลุ
2560
นายเสกสรรค์หรือสัน แซ่ตงั้
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 19 ก.ย.60

อ.76/60
อ.761/60

2191 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
770 60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นายทนงศักดิ์ ภูจันทึก
นายสายรุ้ง วงษ์ศรีแก้ว

อ.77/59

85 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นางเสย พันธุ์นาค

อ.78/59

86 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นางเสย พันธุ์นาค

อ.79/59

87 59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

นางเสย พันธุ์นาค
นายชาติภชุ งค์หรือชง บรรจงหาร ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
นายคมกริช ทาประทุม
นายจอมเริน เจรือน
นายประยงค์ รังสินธุ์

อ.912/60
อ.95/60
อ.953/59
อ.978/59

2597
2470
3186
3083

60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
60 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
59 พนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 15 ก.ย.60
จ.ขยาย 8 พ.ค.60
โจทก์ฎกี า - ขยายแก้ถึง 28
กพ 60
โจทก์ฎกี า - ขยายแก้ถึง 28
กพ 60
โจทก์ฎกี า - ขยายแก้ถึง 28
กพ 60
จ.ขยายอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย.60
ล.ขยายอุทธรณ์ถึง 3 ต.ค.60
จ.ขยายฎีกาถึง 25 ก.ย.60
จ.ขยายฎีกาถึง 4 ก.ย.60

