บัญชีนัดความศาล จังหวัดเทิง
วันนัดพิจารณา : 7 พฤษภาคม 2561
เลขดําที่

เลขแดงที่

เวลา

โจทก

จําเลย

ประกัน

เรื่อง

นัดมาทําไม

ผูพิพากษาออกนั่งพิจารณา

บัลลังกที่

พ.519/60

/

09.00 นางนอย ***์

นางเพ็ญศรี ***

แบงแยกกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน นัดพรอม/ตรวจแผนที่

นายธีรดนย วงษจักร

6

พ.113/61

/

09.00 นางรจนา ***

นายสมบูรณ ***

ละเมิด เรียกคาเสียหาย

นายธีรดนย วงษจักร

6

พ.125/61

/

09.00 นางประภาพร ***

นางอารีย ***

ผิดสัญญา, เรียกคาเสียหาย นัดพิจารณา

นางสาวพูลศรี ประทุมมณี

6

ผบ.207/61

/

09.00 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) นางเสาวภา ***

บัตรเครดิต ยืม

นัดพิจารณา

นางสาวพูลศรี ประทุมมณี

6

ผบ.208/61

/

09.00 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) นายอลงกรณ ***

บัตรเครดิต ยืม

นัดพิจารณา

นางสาวพูลศรี ประทุมมณี

6

ผบ.209/61

/

09.00 บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด

นายสุเมธ ***

บัตรเครดิต

นัดพิจารณา

นางสาวพูลศรี ประทุมมณี

6

ผบ.210/61

/

09.00 บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส

นางสาววิรัญดา ***

ยืม

นัดพิจารณา

นายธีรดนย วงษจักร

6

ผบ.211/61

/

09.00 ธนาคารซิตี้แบงก

นายวิรัช ***

ยืม

นัดพิจารณา

นายธีรดนย วงษจักร

6

ผบ.249/61

/

09.00 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายณฐพงศ ***

ยืม

นัดพิจารณา

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

ผบ.250/61

/

09.00 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสาวศรัญญา ***

บัตรเครดิต ยืม

นัดพิจารณา

นายธราดล พินจิ สัจจธรรม

5

ผบ.251/61

/

09.00 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายพัชรนันท ***

บัตรเครดิต

นัดพิจารณา

นายธราดล พินจิ สัจจธรรม

5

ผบ.257/61

/

09.00 สหกรณการเกษตรพญาเม็งราย จํากัด

นายปยะพงษ ***

ยืม ค้ําประกัน จํานอง

นัดพิจารณา

นายธราดล พินจิ สัจจธรรม

5

ผบ.269/61

/

09.00 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณฯ

นายกอบโชค ***

ยืม จํานอง

นัดพิจารณา

นางสาวพูลศรี ประทุมมณี

6

ผบ.274/61

/

09.00 ธนาคารออมสิน

นางสาวเพชราภรณ ***

บัตรเครดิต

นัดพิจารณา

นายธีรดนย วงษจักร

6

ผบ.295/61

/

09.00 หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองทรัพยอนันต

นางรัชนี ***

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน นัดพิจารณา

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

นัดพิจารณา

เลขดําที่

เลขแดงที่

เวลา

โจทก

จําเลย

ประกัน

เรื่อง

นัดมาทําไม

ผูพิพากษาออกนั่งพิจารณา

บัลลังกที่

ผบ.296/61

/

09.00 หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองทรัพยอนันต

นายจักรพันธ ***

เชาซือ้ (ทองรูปพรรณ)

นัดพิจารณา

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

ผบ.297/61

/

09.00 หางหุนสวนจํากัด รุงเรืองทรัพยอนันต

นางราณี ***

เชาซือ้ (ทองรูปพรรณ)

นัดพิจารณา

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

นายบุญยืน สุภาคํา

4

อ.1090/592E+03 / 59 09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นางสาวจินตหรา ***

ปลอย

อ.1255/591E+03 / 60 09.00 นายวิชาญ ***

นายเฉลิมชัย ***

ประกัน พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดฯนัดพรอม

อ.1556/59 345 / 60 09.00 นายวิชาญ ***

นายเฉลิมชัย ***

พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดฯนัดพรอม

นางสาวพูลศรี ประทุมมณี

6

นายธีรดนย วงษจักร

6

นายธราดล พินจิ สัจจธรรม

5

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ (เมทฯฟงอุทธรณ

อ.1818/60

/

09.00 นายบุญชวย ***

นางสาวจิตติยา ***

ความผิดฐานฉอโกง

ม.1/61

/

09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายเอกวัฒน ***

พ.ร.บ.มาตรการในการปราบฯ นัดไตสวนคํารอง

280 / 61 09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายสมจิตร ***

อ.94/61

ประกัน ขับรถโดยประมาทฯ

อ.360/61

/

09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายไมตรี ***

อ.424/61

/

09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายพิตตินันท ***

อ.431/61

/

09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

อ.441/61

/

09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

ผบ.2200/60

/

13.30 บริษัท โตโยตา ลีสซิง่ (ประเทศไทย) จํากัด นายทรงวุฒิ ***

ผิดสัญญาเชาซื้อ(รถยนต) ,

พ.82/61

/

13.30 นางประอรจิตร ***

นายกองคํา ***

พ.83/61

/

13.30 นางสาวนวรัตน ***

พ.86/61

/

พ.90/61

/

ทําใหเสียทรัพย

นัดไตสวนมูลฟอง
สืบพยานผูร อง

นัดพรอม/ตรวจพยานหลักฐาน นายธีรดนย วงษจักร

6

ประกัน ขับรถยนตโดยประมาทฯ

นัดพรอม

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

นายพายัพ ***

ประกัน ความผิดตอเจาพนักงาน,

นัดพรอม

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

นายชินอิจิ ***

ประกัน ขับรถยนตโดยประมาทฯ

นัดพรอม

นายธีรดนย วงษจักร

6

นัดพิจารณา

นางสาวพูลศรี ประทุมมณี

6

เพิกถอนการออกโฉนดที่ดิน นัดชี้/สืบพยาน

นายธราดล พินจิ สัจจธรรม

5

นางสาวอัมพวัน ***

ขับไล เรียกคาเสียหาย

นัดพิจารณา

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

13.30 นางจุฑาภรณ ***

นางสาวชฎาพร ***

เรียกโฉนดคืน และขับไล

นัดชี้/สืบพยาน

นางสาวพูลศรี ประทุมมณี

6

13.30 นายณัฐปคัลภ ***

นายอาทิตย ***

ละเมิด เรียกเงินคืน

นัดพิจารณา

นายบุญยืน สุภาคํา

4

เลขดําที่

เลขแดงที่

เวลา

โจทก

จําเลย

ประกัน

เรื่อง

นัดมาทําไม

ผูพิพากษาออกนั่งพิจารณา

บัลลังกที่

ผบ.244/61

/

13.30 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางฯ

นางวันเพ็ญ ***

ยืม

นัดพิจารณา

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

ผบ.245/61

/

13.30 บริษัท สยามคูโบตา ลีสซิ่ง จํากัด

นายบรรเทิง ***

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน นัดพิจารณา

นายธราดล พินจิ สัจจธรรม

5

ผบ.278/61

/

13.30 นางศรีนวล ***

นายสุรชัย ***

ยืม บังคับจํานอง

นัดพิจารณา

นายธราดล พินจิ สัจจธรรม

5

ผบ.294/61

/

13.30 ธนาคารออมสิน

นายธงชัย ***

กูย ืม,ค้ําประกัน

นัดพิจารณา

นายธีรดนย วงษจักร

6

อ.76/61

/

13.30 นายณัฐปคัลภ ***

นายอาทิตย ***

ความผิดฐานฉอโกง

ไตสวนมูลฟอง

นายบุญยืน สุภาคํา

4

อ.312/61

/

13.30 นางปยะธิดา ***

นางศรีทอง ***

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

ไตสวนมูลฟอง

นางสาวพูลศรี ประทุมมณี

6

รวมจํานวน

38

เรื่อง

เวรชี้ 1
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เวรชี้ 3

ลา/ไปราชการ

