บัญชีนัดความศาล จังหวัดเทิง
วันนัดพิจารณา : 8 พฤษภาคม 2561
เลขดําที่

เลขแดงที่

เวลา

โจทก

จําเลย

ประกัน

เรื่อง

นัดมาทําไม

ผูพิพากษาออกนั่งพิจารณา

บัลลังกที่

ผบ.2165/60

/

09.00 สหกรณการเกษตรเมืองเทิง จํากัด

นายพรเทพ ***

ยืม

นัดพิจารณา

นางลริชย เฮงสิริกุล

4

ผบ.2167/60

/

09.00 สหกรณการเกษตรเมืองเทิง จํากัด

นายพรเทพ ***

ยืม ค้ําประกัน

นัดพิจารณา

นางลริชย เฮงสิริกุล

4

ผบ.3/61

/

09.00 นายสมฤทธิ์ ***

นายทวนชัย ***

ผิดสัญญาเชาซื้อ(รถยนต) ,

สืบพยานโจทก/จําเลย

นายบุญยืน สุภาคํา

4

ผบ.89/61

/

09.00 บริษัท นิสสัน ลีสซิง่ (ประเทศไทย) จํากัด หางหุนสวนจํากัด บุญเรืองรุงเจริญ

เชาซือ้ (รถยนต) ค้ําประกัน นัดพิจารณา

นางลริชย เฮงสิริกุล

4

พ.109/61

/

09.00 นายธนวัฒน *** รองขอจัดการมรดก -

รองขอจัดการมรดก

นัดไตสวนคํารอง

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

พ.111/61

/

09.00 นายอํานาจ *** รองขอจัดการมรดก -

ขอตั้งผูจ ัดการมรดก

นัดไตสวนคํารอง

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

ผบ.212/61

/

09.00 บริษัท รีโซลูชนั่ เวย จํากัด

เชาซือ้ (รถยนต) ค้ําประกัน นัดพิจารณา

นายธีรดนย วงษจักร

6

ผบ.213/61

/

09.00 บริษัท บริหารสินทรัพย ซีเอฟ เอเชีย จํากัด นางสาวมาศสุดา ***

เชาซือ้ (รถยนต) ค้ําประกัน นัดพิจารณา

นายธีรดนย วงษจักร

6

ผบ.214/61

/

09.00 บริษัท บริหารสินทรัพย ซีเอฟ เอเชีย

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน นัดพิจารณา

นายธีรดนย วงษจักร

6

ผบ.252/61

/

09.00 บริษัท นิสสัน ลีสซิง่ (ประเทศไทย) จํากัด นางสาวปุณยนุช ***

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน นัดพิจารณา

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

นายวสุพล ***
นายสุรเดช ***

อ.572/60 583 / 60 09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายจันทร ***

พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ (เมทฯนัดพรอม

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

อ.676/60 670 / 60 09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายคําเงิน ***

พ.ร.บ.จราจรทางบก

นัดพรอม

นางสาวพูลศรี ประทุมมณี

6

อ.1488/601E+03 / 60 09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายธวัชชัย ***

พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ (เมทฯนัดพรอม

นางสาวพูลศรี ประทุมมณี

6

อ.1620/60

/

09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายรังสรรค ***

ประกัน ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

สืบพยานจําเลย

นางสาวพูลศรี ประทุมมณี

6

อ.1698/60

/

09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายวีรยุทธ ***

ประกัน พ.ร.บ. ปาไม

สืบพยานโจทก

นายธราดล พินจิ สัจจธรรม

5

เลขดําที่

เลขแดงที่

เวลา

โจทก

จําเลย

ประกัน

เรื่อง

นัดมาทําไม

อ.294/61

/

09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายธนกฤต ***

อ.303/61

/

09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นางเพ็ญศรี ***

พ.558/59

/

13.30 นายเกียรติพันธ ***

นายอาย ***

พ.548/60

/

13.30 บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) นายอานุภาพ ***

ละเมิด รับชวงสิทธิ เรียกคา นัดฟงผลฯ/สืบพยานโจทก

เรื่อง

เวรชี้ 3

รวมจํานวน

19

เวรชี้ 1

เวรชี้ 2

ขัง

พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ (เมทฯฟงคําพิพากษา

ประกัน ขับรถโดยประมาทฯ
ขับไล

ผูพิพากษาออกนั่งพิจารณา

บัลลังกที่

นางลริชย เฮงสิริกุล

4

ฟงคําพิพากษา

นางลริชย เฮงสิริกุล

4

นัดพรอม

นายธราดล พินจิ สัจจธรรม

5

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

ลา/ไปราชการ

