บัญชีนัดความศาล จังหวัดเทิง
วันนัดพิจารณา : 9 พฤษภาคม 2561
เลขดําที่

เลขแดงที่

เวลา

โจทก

จําเลย

ประกัน

เรื่อง

ผบ.10/58 420 / 58 09.00 บริษัท ลีสซิง่ ไอซีบีซี (ไทย)จํากัด

นางสาวสายฝน ***

เชาซือ้ ,ค้ําประกัน

พ.565/58 399 / 59 09.00 นางนิลวรรณ ***

เทศบาลตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ

นัดมาทําไม

ฟงฎีกา

ผูพิพากษาออกนั่งพิจารณา

บัลลังกที่

นางลริชย เฮงสิริกุล

4

ปลดเปลือ้ งการรบกวนสิทธิ,์ ฟงคําสั่งศาลฎีกา

นางลริชย เฮงสิริกุล

4

พ.366/60

/

09.00 นายปุย ***

นางหนู ***

ขับไล เรียกคาเสียหาย

ฟงคําพิพากษา

นายธราดล พินจิ สัจจธรรม

5

ผบ.1797/60

/

09.00 ธนาคารออมสิน

นายชนนันท ***

ยืม

นัดพิจารณา

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

ผบ.1930/60

/

09.00 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

นางสาวสุภัสรีญา ***

เชาซือ้ (รถยนต)

นัดพิจารณา

นางสาวพูลศรี ประทุมมณี

6

ขบ.2/61

/

09.00 ธนาคารออมสิน

นายณรงคศักดิ์ ***

ขอรับชําระหนี้บุริมสิทธิ์

นัดไตสวนคํารอง

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

ผบ.30/61

/

09.00 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายประดิพัฒน ***

บัตรเครดิต

นัดพิจารณา

นายธีรดนย วงษจักร

6

ผบ.99/61

/

09.00 นางสาวน้ําออย ***

นางสาวนิศากร ***

ยืม

นัดพิจารณา

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

พ.105/61

/

09.00 นางสาววนิดา *** รองขอจัดการมรดก

รองขอจัดการมรดก

นัดไตสวนคํารอง

นายธีรดนย วงษจักร

6

พ.106/61

/

09.00 นายเอกนุกรณ *** รองขอจัดการมรดก

รองขอจัดการมรดก

นัดไตสวนคํารอง

นายธีรดนย วงษจักร

6

พ.110/61

/

09.00 นางนภรัตน *** รองขอจัดการมรดก

ขอตั้งผูจ ัดการมรดก

นัดไตสวนคํารอง

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

ผบ.178/61

/

09.00 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

บัตรเครดิต ยืม

นัดพิจารณา

นายบุญยืน สุภาคํา

4

ผบ.203/61

/

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

เชาซือ้ (รถยนต) ค้ําประกัน นัดพิจารณา

นายธีรดนย วงษจักร

6

ผบ.204/61

/

09.00 บริษัท เทสโก คารด เซอรวิสเซส จํากัด

นายพิเชษฐ ***

บัตรเครดิต

นายธีรดนย วงษจักร

6

ผบ.205/61

/

09.00 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

รอยตํารวจโท หรือรอยตํารวจเอกปติภัทร *** เชาซือ้ (รถยนต) ค้ําประกัน นัดพิจารณา

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

นายสุริยะ ***

นัดพิจารณา

เลขดําที่

ผบ.289/61

เลขแดงที่

/

เวลา

โจทก

09.00 บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

จําเลย

นางสาวสายชล ***

ประกัน

ผูพิพากษาออกนั่งพิจารณา

บัลลังกที่

นัดพิจารณา

นางพัชราภา อินทรกําแหง

5

ฟงฎีกา

นายบุญยืน สุภาคํา

4

นายบุญยืน สุภาคํา

4

นายธราดล พินจิ สัจจธรรม

5

เรื่อง

ยืม

นัดมาทําไม

อ.196/59 1E+03 / 59 09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นางศรีไพร ***

อ.978/59 991 / 59 09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายธนพลหรือเนียม ***

อ.1067/59 250 / 60 09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายสมพงษ ***

อ.148/60 157 / 60 09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายเลาเซ็ง ***

พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ (เมทฯนัดพรอม

นายธราดล พินจิ สัจจธรรม

5

อ.906/60 909 / 60 09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายนพดล ***

พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ (เมทฯนัดสอบถาม

นายบุญยืน สุภาคํา

4

อ.982/60 984 / 60 09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายเอกรินทร ***

พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ (เมทฯนัดสอบถาม

นางลริชย เฮงสิริกุล

4

ประกัน รวมกันฉอโกง

พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ (เมทฯนัดสอบถาม
ประกัน พ.ร.บ.ศุลกากร, พ.ร.บ.ยาสูบ ฟงอุทธรณ

อ.1367/60

/

09.00 นางทิชากร ***

นางมะลิวัลย ***

ประกัน ความผิดฐานโกงเจาหนี้

ฟงคําพิพากษา

นายธราดล พินจิ สัจจธรรม

5

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 , พ.ร.บ.

สืบพยานจําเลย

นายธราดล พินจิ สัจจธรรม

5

อ.1777/60

/

09.00 นางสาวสุจินต ***

นางกอบกุล ***

สอบคําใหการจําเลย

นายบุญยืน สุภาคํา

4

อ.323/61

/

09.00 พนักงานอัยการจังหวัดเทิง

นายสมศักดิ์ ***

ฟงคําพิพากษา/สืบเสาะ

นางสาวพูลศรี ประทุมมณี

6

รวมจํานวน

27

เรื่อง

เวรชี้ 1

เวรชี้ 2

ความผิดฐานฉอโกง
ประกัน ความผิดตอชีวิต ประมาท,
เวรชี้ 3

ลา/ไปราชการ

