คดีนัดกำหนดประเด็น นัดเดิมวันที่ 14 มิถุนำยน 2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เลขคดีดำ

จำเลย

วันนัดเดิม

เวลำนัด
เดิม
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

วันนัดใหม่

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นายพรสิทธิ์ ชูศรี
นายกาธร เกตานนท์
นางสาวเตือนใจ แสงเพ็ง
นางสาวศิรินทรา โสภากุล
บริษัท พิโก มันนี่ ออนไลน์ จากัดฯ

บริษัท ระยอง บรุคไซด์ จากัด
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท นิปปอนไกด์ จากัด
บริษัท เอส.เอ็น.เอ็กซ์ซิม จากัด
บริษัท เครสโก้ เวิลด์ เทรดดิ้ง จากัด
นายภัทรพล สัตยบุตร

14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64

ร 947/2564

นางสาวอิสรีย์ จิระบวรเสถียร

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน) ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน

14-มิ.ย.-64 09.00 น. 11-ต.ค.-64 09.00 น.

ร 894/2564
ร 854/2564
ร 916/2564
ร 690/2564
ร 613/2564

นายยุทธภูมิ วงษ์ใหญ่
บริษัท ซิลเวอร์ วิว จากัด

ร 769/2564
ร 890/2564
ร 793/2564
ร 883/2564

บริษัท ซิกซ์ทีน บูลล์ จากัดฯ
นายณัฐรัฐ หรือนายณัฐธนัน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล โชเฟอร์ซัพพลาย จากัดฯ นายณัฐ ช่อพยอม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นายยวน แปลกสันเทียะ
บริษัท เงินและทองพัฒนา จากัด
นายลาศิลป์ มีมวล ที่ 1 กับพวกรวม 13 คน บริษัท จัดหางาน ไทยพัฒนา เวิลด์ไวด์ จากัด
นางสาวสุภัค กังวาลวงศ์สกุล ในฐานะพนักงาน
นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์
ตรวจแรงงาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
นางสาวจินตนา รัชตโภคิน ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน
บริษัท วี ทู อาร์ สตาร์ดัสท์ จากัด
นายพจน์ ศิริอัสสกุล
มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จากัดฯ
นายภาณุพงศ์ วารีรัตน์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จากัดฯ

14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64

09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64

เวลำนัด
หมำยเหตุ
ใหม่
09.00 น.
09.00น.
09.00 น.
09.00น.
09.00 น.
09.00น.

ร 943/2564
ร 945/2564
ร 927/2564
ร 926/2564
ร 925/2564
ร 933/2564

13 ร 917/2564
14
15
16
17

โจทก์

11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64

09.00น.
09.00 น.
09.00น.
09.00 น.
09.00 น.

14-มิ.ย.-64 09.00 น. 11-ต.ค.-64 09.00น.

14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64
นางสาวนัฐกานต์ เทพสุระ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน 14-มิ.ย.-64

09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64

09.00 น.
09.00น.
09.00 น.
09.00น.

18 ร 982/2564
ลำดับ

เลขคดีดำ

นายชวลิต โพธิย์ ะทา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
คดีนัดกำหนดประเด็น นัดเดิมวันที่ 14 มิถุนำยน 2564

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัดฯ

โจทก์

จำเลย

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
1 ร 809-840/2564 นางจารุวรรณ ขาไพโรจน์ ที่ 1 กับพวกรวม 32 คน สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 ร 707/2564

บริษัท ฮอนด้า เฟิร์ส จากัด

3 ร 957/2564

บริษัท กินเฮง 88 จากัด

4
5
6
7

นายวีระพล อมรปิยะฤกษ์
นายธีรวุฒิ กุศลมโนมัย
นางสาวแดง พ่อสาน
นางสาวปภัสสร ชินสุวรรณพานิช

ร 6514/2564
ร 6626/2563
ร 6600/2563
ร 6641/2564

8 ร 721/2564

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จากัด (มหาชน)ฯ

9
10
11
12
13
14
15
16

ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ร 912/2564

ด.ต. หรือนายวัชรินทร์ บุญสิงห์ ในฐานะทายาท
โดยธรรมของนางสาวกมลพรรณ สิทธิรักษ์(คู่สมรส)
และในฐานะผู้ค้าประกัน

นางสาวลาวัลย์ รัตน์อัน ในฐานะพนักงานตรวจ
แรงงาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จากัด
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิคอร์น โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จากัด
บริษัท อะคาเดมิค เคาน์เซลลิ่ง จากัด
นางพรพรรณ เหมือนแก้ว ในฐานะพนักงานตรวจ
แรงงาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

14-มิ.ย.-64 09.00 น. 12-ต.ค.-64 09.00น.
วันนัดเดิม

14-มิ.ย.-64 13.00น 11-ต.ค.-64 13.00น
14-มิ.ย.-64 13.00น 11-ต.ค.-64 13.00น
14-มิ.ย.-64 13.00น 11-ต.ค.-64 13.00น
14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64

ร 919-922/2564

ร 903/2564
ร 1047/2564
ร 1046/2564
ร 1024/2564
ร 929/2564
ร 731/2564

บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เวลท์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จากัดฯ
บริษัท บางกอกคอส จากัด
นายจักรกริช เติมศิลป์
บริษัท เอ็มจี แอ๊นท์ บางบอน จากัด
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์ จากัด

13.00น
13.00น
13.00น
13.00น

11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64

13.00น
13.00น
13.00น
13.00น

14-มิ.ย.-64 13.00น 11-ต.ค.-64 13.00น

14-มิ.ย.-64
14-มิ.ย.-64
นายสุฐิติ สุนทรพันธ์
14-มิ.ย.-64
นางสาวนิติภา ศรีวชิรวัฒน์ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน 14-มิ.ย.-64
นางสาวธนภร เชยะสิทธิ์ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน 14-มิ.ย.-64
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
14-มิ.ย.-64
นางเพลินนภา ธนีรมย์ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน 14-มิ.ย.-64
นางสาวสุภคั กังวาลวงศ์สกุล ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน 14-มิ.ย.-64

นายธีระเดช สุทธิบริบาล หรือ พระธีระเดช สุทธิบริบาล
นางสาวนุชจรินทร์ พันกินนารี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จากัด

เวลำนัด
เวลำนัด
วันนัดใหม่
หมำยเหตุ
เดิม
ใหม่

13.00น
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น

11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64

13.00น
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น

17 ร 719/2564
18 ร 884/2564

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ เดอะ เวิลด์ (ไทยแลนด์) จากัด นายมงคล แก้วม่วง ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน 14-มิ.ย.-64 13.00น 11-ต.ค.-64 13.00น
บริษัท รักษาความปลอดภัยที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จากัดฯ

นายอมรเทพ วัฒนาชีรานนท์ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน 14-มิ.ย.-64 13.00น 11-ต.ค.-64 13.00น

คดีนัดกำหนดประเด็น นัดเดิมวันที่ 15 มิถุนำยน 2564
ลำดับ

เลขคดีดำ

โจทก์

จำเลย

วันนัดเดิม

เวลำนัด
เวลำนัด
วันนัดใหม่
หมำยเหตุ
เดิม
ใหม่

1 ร 942/2564

นางสาวชุณหภ์กาญจน์ ราชภัณฑารักษ์

บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

15-มิ.ย.-64 09.00 น. 12-ต.ค.-64 09.00น.

2 ร 939/2564

บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จากัด

นายพรศักดิ์ วงศ์แอบ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน

15-มิ.ย.-64 09.00 น. 12-ต.ค.-64 09.00 น.

นางสาววราภรณ์ เข่งสมุทร ในฐานะพนักงาน
ตรวจแรงงาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ร 886/2564
นายอธิคม วงศ์นวรัตน์ฯ
บริษัท เงินและทอง พัฒนา จากัด
นางสาวสุภัค กังวาลวงศ์สกุล ในฐานะพนักงาน
ร 733/2564
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด
ตรวจแรงงาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
ร 953/2564
นางสุดารัตน์ ประมวญบรรณการ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สค576/2557
นางสาวลีลดา ธัชชัยชวลิต
บริษัท เอเวอร์กรีนอินดัสตรีส์ จากัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
ร 966-977/2564 นายนิวัติชัย แจ้งไพร ที่ 1 กับพวกรวม 12 คน
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

3 ร 799/2564
4
5
6
7
8

9 ร 732/2564
10
11
12
13

ร 6578/2563
ร 6573/2563
ร 6574/2563
ร 6570/2563

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
นายชนิสร อาไพรัตนพล
บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
นายโสภณ ดรวงค์

นางสาวสุภัค กังวาลวงศ์สกุล ในฐานะพนักงาน
ตรวจแรงงาน กับพวกรวม 2 คน
บริษัท วอซวัน โกลบอล โลจิสติกส์ จากัด
นางสาวรัชฎา วงษ์ษานิล
นางสาวกาไลทอง วิงวน
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)

15-มิ.ย.-64 09.00 น. 12-ต.ค.-64 09.00น.
15-มิ.ย.-64 09.00 น. 12-ต.ค.-64 09.00 น.
15-มิ.ย.-64 09.00 น. 12-ต.ค.-64 09.00น.
15-มิ.ย.-64 09.00 น. 11-ต.ค.-64 09.00 น.
15-มิ.ย.-64 09.00 น. 19-ต.ค.-64 09.00 น. นัดไต่สวน
15-มิ.ย.-64 13.00น 12-ต.ค.-64 13.00น
15-มิ.ย.-64 13.00น 12-ต.ค.-64 13.00น
15-มิ.ย.-64
15-มิ.ย.-64
15-มิ.ย.-64
15-มิ.ย.-64

13.00น
13.00น
13.00น
13.00น

12-ต.ค.-64
12-ต.ค.-64
12-ต.ค.-64
12-ต.ค.-64

13.00น
13.00น
13.00น
13.00น

14 ร 6571/2564
15 ร 934/2564
16 ร 940/2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายสมพงษ์ สาเร็จพร้อม
นางสาวพิลาสลักขณ์ แจ้งจิตต์

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) 15-มิ.ย.-64 13.00น 12-ต.ค.-64 13.00น
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
15-มิ.ย.-64 13.00น 12-ต.ค.-64 13.00น
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จากัดฯ นางสาวอาทิมา ยีจิ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน 15-มิ.ย.-64 13.00น 12-ต.ค.-64 13.00น
คดีนัดกำหนดประเด็น นัดเดิมวันที่ 21 มิถุนำยน 2564
เวลำนัด
เวลำนัด
เลขคดีดำ
โจทก์
จำเลย
วันนัดเดิม
วันนัดใหม่
หมำยเหตุ
เดิม
ใหม่
ร 1043/2564
นายกฤต เตียงไม้
บริษัท จัดหางาน สล็อท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00 น.
ร 1045/2564
นายประหยัด สมบัติกาไร
บริษัท จัดหางาน วี แอล สยาม ดีเวลลอปเมนท์ จากัด 21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00น.
นายธนสรรค์ เพ็ญจรูญ ในฐานะพนักงานตรวจ
แรงงาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ร 1051/2564
นายอาทิตย์ แสงดี
21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00 น.
นางสาวจุฬารัตน์ สุขัน ในฐานะพนักงานตรวจ
ร 1170/2564
บริษัท เอสเควาย แอนด์ อัลไลแอนซ์ จากัดฯ
21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00น.
แรงงาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ร 1201/2564
นางสาวปิยะวรรณ แสงศรีลม
บริษัท เอแอนด์เอฟ ทัวร์ ทราเวล จากัด
21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00 น.
ร 1147/2564
นางสาวอัญชลี รอดลอยทุกข์
บริษัท จีเอ็มเอส เกนคิ เมนู เซอร์วิส จากัด
21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00น.
ร 1081/2564
นางปิยะนุช โสอุดร ฯ
บริษัท ไอ.ที.ซี จากัด
21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00 น.
ร 767/2564
นายฤทธิพล ลัทธิวรรณ
บริษัท จัดหางาน มิลเลี่ยน เอ็กซ์เพรส จากัด
21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00น.
ร 1179/2564
นายปรินทร นนทะนา
บริษัทจัดหางาน มิลเลี่ยนเอ็กซ์เพรส จากัด
21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00 น.
ร 776/2564
นายศิริวัฒน์ คาบพิมาย
บริษัท เงินและทองพัฒนา จากัด
21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00น.
ร 1151/2564
นายธวัชชัย ฟรีสันเทียะ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00 น.
นายเกรียงกมล วุฒิรัตน์ ในฐานะพนักงานตรวจ
ร 1119/2564
บริษัท พี34 พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00น.
แรงงาน ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
ร 1150/2564
บริษัท ภัสสรชัย ทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต จากัด นางสาวสุจารี เหล็กเพ็ชร์ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน 21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00 น.
ร 6691/2563
นางสาวอุษณีย์ ผ่องวรรณ์
บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จากัด (มหาชน) 21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00น.
ร 1212-1213/2564 นายมโนทัย ต้นทอง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00 น.

16 ร 1203-1204/2564 นายพงศพัศ ช้อนทอง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
17 รถ 1/2564
นายอิทธิพล ดีมี
บริษัท โฮม ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

21-มิ.ย.-64 09.00 น. 18-ต.ค.-64 09.00น.
21-มิ.ย.-64 09.00 น. 19-ต.ค.-64 09.00 น. นัดไต่สวน

คดีนัดกำหนดประเด็น นัดเดิมวันที่ 21 มิถุนำยน 2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

เลขคดีดำ
ร 888/2564

โจทก์
บริษัท อโร อีฟ จากัดฯ

จำเลย

นางสาวศิริรัตน์ แก้วกัน ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน 21-มิ.ย.-64

ร 1057-1066/2564 นายทองเสี่ยน แดงอาจ ที่ 1 กับพวกรวม 10 คน บริษัทจัดหางานเงินและทองพัฒนา จากัด

ร 1104/2564
ร 1106/2564
ร 1107/2564

วันนัดเดิม

นายวิรัตน์ หาดเจียง
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท โซเวย์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์ ) จากัดฯ
นางสาวณัฐสิมา พรมมา
นายวิทยา ยิ้มคง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ร 1114-1115/2564 นายกาญจนกฤช โคตรชมภู ที่ 1 กับพวกรวม 2บริคน
ษัท ซิมพลี ฟายน์ สตูดิโอ จากัด
ร 1105/2564
นางสาวเมนี ใจอ่อน
บริษัท มหานาค เมดิคอล เซนเตอร์ จากัด
นางสาวพรรณจันทร์พร ใจบุญ ในฐานะพนักงาน
บริษัท ไทยเกอร์ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์เซอร์วิส จากัด
8 ร 1131/2564
ตรวจแรงงาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
9 ร 6625/2563
นางสาวคิตทีย์ ธาราวดี
บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จากัด
10 ร 1118/2564
นายทองแดง หงสามานย์
บริษัทรักษาความปลอดภัยบุรกรณ์ การ์ด จากัด
11 ร 1130/2564
นายสุวัฒน์ หงสามานย์ฯ
บริษัท รักษาความปลอดภัยบุรกรณ์ การ์ด จากัด
บริษัท เอเซียน-ไทย เซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ แอ๊ดจัสท์
12 ร 1113/2564
นายบุญมี สุขคุณอมรรัตน์
เตอร์ จากัด
13 ร 1044/2564
นายประยุง จงเพียร
บริษัท จัดหางานเวิร์ล พาวเวอร์ เซอร์วิส จากัด
14 ร 6844/2563
นายอภิชาติ แซ่หยี่
บริษัท เจพี ประกันภัย จากัด (มหาชน)

21-มิ.ย.-64
21-มิ.ย.-64
21-มิ.ย.-64
21-มิ.ย.-64
21-มิ.ย.-64
21-มิ.ย.-64

เวลำนัด
เดิม
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น

วันนัดใหม่
18-ต.ค.-64
18-ต.ค.-64
18-ต.ค.-64
18-ต.ค.-64
18-ต.ค.-64
18-ต.ค.-64
18-ต.ค.-64

เวลำนัด
หมำยเหตุ
ใหม่
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น
13.00น

21-มิ.ย.-64 13.00น 18-ต.ค.-64 13.00น
21-มิ.ย.-64 13.00น 18-ต.ค.-64 13.00น
21-มิ.ย.-64 13.00น 18-ต.ค.-64 13.00น
21-มิ.ย.-64 13.00น 18-ต.ค.-64 13.00น
21-มิ.ย.-64 13.00น 18-ต.ค.-64 13.00น
21-มิ.ย.-64 13.00น 18-ต.ค.-64 13.00น
21-มิ.ย.-64 13.00น 18-ต.ค.-64 13.00น

15 ร 6632/2563

นางชลีโมยี มุคเคอจี เซ็นต์ (Mrs. Shrimoyee
Mukherjee Sen)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

21-มิ.ย.-64 13.00น 18-ต.ค.-64 13.00น

16 ร 6607/2563

นายมานพ วิสุทธิโช

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จากัด

21-มิ.ย.-64 13.00น 18-ต.ค.-64 13.00น

คดีนัดกำหนดประเด็น นัดเดิมวันที่ 22 มิถุนำยน 2564
ลำดับ

เลขคดีดำ

โจทก์

1 ร 1053/2564

บริษัท ทศภาค จากัด

2 ร 6872/2563

นางสาวอรอนงค์ ตริตานนท์

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นางสาวอชิรญา ต่อเหล่าค้า

ร 6867/2563

เวลำนัด
เวลำนัด
วันนัดใหม่
หมำยเหตุ
เดิม
ใหม่
นายอมรเทพ วัฒนาชีรานนท์ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน 22-มิ.ย.-64 09.00 น. 19-ต.ค.-64 09.00 น.
จำเลย

วันนัดเดิม

บริษัท เอส.บี.ไอ.อี.จากัด (โรงเรียนนานาชาติ แองโกล
22-มิ.ย.-64 09.00 น. 19-ต.ค.-64 09.00 น.
สิงคโปร์)

บริษัท ฮาดะ คลินิก จากัด
ร 6821-6828/2563 ว่าทีร่ ้อยตรีณัฐพล กาจร ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน บริษัท โก ฮอลิเดย์ทัวร์ จากัด
ร 1089-1090/2564 นายอภิสิทธิ์ สุคลธาฯ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน บริษัท เงินและทองพัฒนา จากัด
ร 1072/2564
บริษัท เอสจี เอสเตท แมเนจเม้นท์ จากัดฯ นางสาวนิติภา ศรีวชิรวัฒน์ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน
นายธนาเกียรติ คงคา ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน
ร 979/2564
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอสบี ฟลอริช
นายธนาเกียรติ คงคา ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน
ร 978/2564
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชิษณุ
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
ร 6876/2563
นางสาวนภัสวรรณ ศรัทธาบุญ
ร 887/2564
นายมานพ บุญเอี่ยม
บริษัท เงินและทอง พัฒนา จากัด
ร 1049/2564
นายสมดี หนองบัวทอง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน บริษัทจัดหางานไทยเลิศ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ร 1128/2564
นายกลิ่นษร ภูถุ
บริษัท จัดหางาน เอเชี่ยน เซอร์วิส จากัด
ร 1075/2564
นางสาวช่อผกา แป้นปัน้
บริษัท เอ็นบีบี เวรี่กู๊ด มีเดีย จากัด

22-มิ.ย.-64
22-มิ.ย.-64
22-มิ.ย.-64
22-มิ.ย.-64
22-มิ.ย.-64
22-มิ.ย.-64
22-มิ.ย.-64
22-มิ.ย.-64
22-มิ.ย.-64
22-มิ.ย.-64
22-มิ.ย.-64

09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
13.00 น.
13.00 น.
13.00 น.

19-ต.ค.-64
19-ต.ค.-64
19-ต.ค.-64
19-ต.ค.-64
19-ต.ค.-64
19-ต.ค.-64
11-ต.ค.-64
21-ธ.ค.-64
19-ต.ค.-64
19-ต.ค.-64
19-ต.ค.-64

09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
13.00 น.
13.00 น.
13.00 น.

14 ร 1077/2564

นางสาวกชกร ทองมา

ว่าทีพ่ นั ตรีชัยวัฒน์ รวิโรจนวงค์ ในฐานะพนักงาน
ตรวจแรงงาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

22-มิ.ย.-64 13.00 น. 19-ต.ค.-64 13.00 น.

15 ร 6761/2563

นายณัฐวุฒิ เฉลิมวิทย์

บริษัท มาดูซิ จากัด

22-มิ.ย.-64 13.00 น. 19-ต.ค.-64 13.00 น.

คดีนัดกำหนดประเด็น นัดเดิมวันที่ 28 มิถุนำยน 2564

1 ร 1232-1235/2564 นายเอก ดูเบ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
2 ร 1175/2564
นายณัฏฐนันท์ สระเอี่ยม
3 ร 1174/2564
สานักงานประกันสังคมฯ

เวลำนัด
เดิม
28-มิ.ย.-64 09.00 น.
28-มิ.ย.-64 09.00 น.
28-มิ.ย.-64 09.00 น.

4 ร 1226/2564

28-มิ.ย.-64 09.00 น. 26-ต.ค.-64 09.00 น.

ลำดับ

เลขคดีดำ

5 ร 5125/2563
6 ร 1240/2564
7 ร1248/2564
8 ร 17/2564
9 ร 1269/2564
10 ร 4/2564

โจทก์

จำเลย

บริษัท มาสเตอร์ มอลท์ จากัด
บริษัทซัคมิ (ไทยแลนด์) จากั
นางอรุชา ออมทรัพย์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ปณต ทรานสปอร์ต ที่ 1 กับ
นายจารัส บุญเกิด
พวกรวม 2 คน
นายสัตวแพทย์ดอกเตอร์ นพดล สมยานนทนากุล บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
นายณัฐพัชญ์ มัณยัษเฐียร
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จากัด
นายชัยวัฒน์ รวิโรจนวงค์ ในฐานะ
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จากัด
พนักงานตรวจแรงงาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
นายอิโนะอุเอะ วาตารุ
บริษัท ซูชิ อิจิ (ประเทศไทย) จากัด
นายมงคล สืบสาราญ
บริษัท เลทส์ โก ราเมน จากัด
บริษัท เมดิคอล เลเซอร์ เทคโนโลยี่(ประเทศไทย) จากัด
นางสาวปฏิมา เอี่ยมตระกูล

วันนัดเดิม

เวลำนัด
หมำยเหตุ
ใหม่
26-ต.ค.-64 09.00 น.
26-ต.ค.-64 09.00 น.
26-ต.ค.-64 09.00 น.
วันนัดใหม่

28-มิ.ย.-64 09.00 น. 26-ต.ค.-64 09.00 น.
28-มิ.ย.-64 09.00 น. 26-ต.ค.-64 09.00 น.
28-มิ.ย.-64 09.00 น. 26-ต.ค.-64 09.00 น.
28-มิ.ย.-64 09.00 น. 26-ต.ค.-64 09.00 น.
28-มิ.ย.-64 09.00 น. 26-ต.ค.-64 09.00 น.
28-มิ.ย.-64 09.00 น. 1-พ.ย.-64 09.00 น.

11 ร 1200/2564
12 ร 14/2564
13 ร 898/2564

บริษัท เอนคอนคอนสตรัคชั่น จากัด
นางสาวชลิดา อนาวัน
นายสนิท จงเพียร

นางสาววิลาวัณย์ ศรีหาเศษ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน 28-มิ.ย.-64 09.00 น. 1-พ.ย.-64 09.00 น.

บริษัท อนาคิณ โปรดักชั่น จากัด
บริษัท เงินและทอง พัฒนา จากัด

28-มิ.ย.-64 09.00 น. 1-พ.ย.-64 09.00 น.
28-มิ.ย.-64 09.00 น. 21-ธ.ค.-64 09.00 น.

คดีนัดกำหนดประเด็น นัดเดิมวันที่ 28 มิถุนำยน 2564
ลำดับ
1
2
3
4

เลขคดีดำ
ร 6868/2563
ร 6875/2563
ร 5251/2563
ร 1250/2564

โจทก์
นายสายฝน ซาไธสง
นางสุวรรณ สีศิริพัฒนากุล
นายวรัธนนท์ ชัยวัฒน์พงศกร
นิติบุคคลอาคารชุดรีเจ้นท์โฮม 18ฯ

จำเลย
บริษัท รามาแลนด์ ดีเวลอพเมนท์ จากัด
บริษัท ซาวาลิน จากัด ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

วันนัดเดิม

เวลำนัด
เดิม
13.00 น.
13.00 น.
13.00 น.
13.00 น.

วันนัดใหม่

เวลำนัด
หมำยเหตุ
ใหม่
13.00 น.
13.00 น.
13.00 น.
13.00 น.

28-มิ.ย.-64
26-ต.ค.-64
28-มิ.ย.-64
26-ต.ค.-64
บริษทั ไทย ไลอ้อน เมนทารี จากัด ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน 28-มิ.ย.-64
26-ต.ค.-64
นายกิตติธัช จินดา ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน 28-มิ.ย.-64
26-ต.ค.-64
นายกิตติธัช จินดา ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน
28-มิ.ย.-64 13.00 น. 26-ต.ค.-64 13.00 น.
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
บริษัท ชิลล์เฟรช จากัด
28-มิ.ย.-64 13.00 น. 26-ต.ค.-64 13.00 น.
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จากัด (มหาชน)
28-มิ.ย.-64 13.00 น. 26-ต.ค.-64 13.00 น.

5 ร 1223/2564

นายวงศกร วงศ์ราษฎร์

6 ร 1225/2564
7 ร 1/2564

นางสาวภัสชา พิมพารักษ์
นายไพโรจน์ ฟ้ารุ่งสาง

8 ร 1245/2564

นางสาวสุรีย์พร รัตน์ธนารักษ์

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟนั ด์
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

28-มิ.ย.-64 13.00 น. 1-พ.ย.-64 13.00 น.

9 ร 1028/2564

นายสุวิทย์ สามเชียง

บริษัท เวลล์เคมฟาร์มาซูติคอล จากัด

28-มิ.ย.-64 13.00 น. 1-พ.ย.-64 13.00 น.

10
11
12
13
14

ร 1215/2564
ร 1214/2564

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จากัดฯ
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จากัดฯ

นางสาวพัชรี โถบารุง
นางสาวปาริชาติ ใยแก้ว ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ร 1184-1186/2564 นายสัญญา แก้วขวาน้อย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน บริษัท เงินและทอง พัฒนา จากัด
ร 1183/2564
นายประภาศ ฉลูทอง
บริษัท จัดหางาน เอเชี่ยน เซอร์วิส จากัด
ร 1127/2564
นายจักรพันธ์ แสนเขื่อนฯ
บริษัท จัดหางาน มิลเลี่ยน เอ็กซ์เพรส จากัด

28-มิ.ย.-64
28-มิ.ย.-64
28-มิ.ย.-64
28-มิ.ย.-64
28-มิ.ย.-64

13.00 น.
13.00 น.
13.00 น.
13.00 น.
13.00 น.

1-พ.ย.-64 13.00 น.
1-พ.ย.-64 13.00 น.
20-ธ.ค.-64 13.00 น.
21-ธ.ค.-64 13.00 น.
21-ธ.ค.-64 13.00 น.

คดีนัดกำหนดประเด็น นัดเดิมวันที่ 29 มิถุนำยน 2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เลขคดีดำ
ร 6090/2563
ร 6535/2563
ร 6763/2563
ร 4753/2563
ร 4754/2563
ร 6089/2563
ร 1199/2564
ร 946/2564
ร 1129/2564

โจทก์
บริษทั ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์เรจ จากัด นายแสวง แสงท้าว

จำเลย

วันนัดเดิม

29-มิ.ย.-64
นางเกวลิน แซ่หลิว
บริษัท บ้านญวน จากัด
29-มิ.ย.-64
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จากัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 29-มิ.ย.-64
นางสาววันวิสา องค์ไพศาลรัศมี
นางสาวพนิดา ธรรมาธิวัฒน์
บริษัท โอสถสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จากัด
29-มิ.ย.-64
นายรุจิภาศ โตอินทร์
บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จากัด
29-มิ.ย.-64
บริษทั ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์เรจ จากัด นายทยา เงินทรัพย์
29-มิ.ย.-64
บริษัท เวลเทรด แปซิฟิค จากัด
นายนิชชิน ประสาระเอ
29-มิ.ย.-64
นายสายชล สีโยทะ
บริษัท เงินและทอง พัฒนา จากัด
29-มิ.ย.-64
นายมนตรี มหาเวช
บริษัท เงินและทอง พัฒนา จากัด
29-มิ.ย.-64

เวลำนัด
เดิม
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

วันนัดใหม่
1-พ.ย.-64
1-พ.ย.-64
1-พ.ย.-64
1-พ.ย.-64
1-พ.ย.-64
1-พ.ย.-64
1-พ.ย.-64
21-ธ.ค.-64
21-ธ.ค.-64

เวลำนัด
หมำยเหตุ
ใหม่
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

11 ร 18/2564
12 ร 1270/2564

บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.
อินเตอร์การ์ด จากัดฯ
บริษัท ทริปเปิล้ วี ออเร้นจ์ จากัด
นายอมร ละมนเทียร

นางสาวสุภาวิตา บวรชัยฤทธ์ ในฐานะพนักงาน
ตรวจแรงงาน
นางสาวพิจิตรา มากทรัพย์
บริษัท ไทย.เทสที จากัด

13 ร 4782/2563

นางสาวชลิศา บุรพรัตน์

บริษัท ปตท.น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

14
15
16
17

บริษัท โอไอซี อิงลิช จากัด
นายอัศวิน สุวรรณิกา
นายเฉลิมชัย บุญนวชัย
นายวิระพัฒน์ อินทรสิทธิ์

10 ร 1254/2564

ร 720/2564
ร 1280/2564
ร 6076/2563
ร 961/2564

29-มิ.ย.-64 13.00 น. 1-พ.ย.-64 13.00 น.
29-มิ.ย.-64 13.00 น. 1-พ.ย.-64 13.00 น.
29-มิ.ย.-64 13.00 น. 1-พ.ย.-64 13.00 น.
29-มิ.ย.-64 13.00 น. 1-พ.ย.-64 13.00 น.

นางสาวศศิธร แสงนิล ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน 29-มิ.ย.-64 13.00 น. 1-พ.ย.-64 13.00 น.

บริษัท กวีวุฒฑ์ 888 จากัด
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จากัด
บริษัท จัดหางาน มิลเลี่ยน เอ็กซ์เพรส จากัด

29-มิ.ย.-64 13.00 น. 1-พ.ย.-64 13.00 น.
29-มิ.ย.-64 13.00 น. 26-ต.ค.-64 13.00 น.
29-มิ.ย.-64 13.00 น. 21-ธ.ค.-64 13.00 น.

