คดีเลื่อนนัดไกลเกลี่ย พิจารณาและสืบพยาน นัดเดิม วันที่ 16 เมษายน 2564

ลําดับที่
เลขคดีดาํ
โจทก
๑
ร ๓๖๔/๒๕๖๔ บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด

จําเลย
นางสาวมาลัยพร จิตดา

วัน/เวลานัดเดิม
วัน/เวลานัดใหม
16 เม.ย. 64 /9.00 น. 29 มิ.ย. 64 / 9.00 น.

2

ร 365/2564 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด

นางสาวกมลทิพย บุตรใส

16 เม.ย. 64 / 9.00 น. 29 มิ.ย. 64 / 9.00 น.

3

ร 398/2564

นางสาวอภิชญา เศรษฐสมพงศ

บริษัท สเกลล360 จํากัด

16 เม.ย. 64 / 9.00 น. 30 มิ.ย. 64 / 9.00 น.

4

ร 385/2564

นางสาวสุกญ
ั ญา หมายเจริญ

บริษัท เดอะ ซิส คลินิก จํากัด 16 เม.ย. 64 / 9.00 น.

คดีเลื่อนนัดไกลเกลี่ย พิจารณาและสืบพยาน นัดเดิม วันที่ 19 เมษายน 2564

1 ก.ค. 64 /9.00 น.

หมายเหตุ

ลําดับที่
เลขคดีดาํ
1
ร 5671/2563

โจทก
จําเลย
วัน/เวลานัดเดิม
วัน/เวลานัดใหม
นางสาวนันทฐติ า วิริยปญญา บริษัท แดน-ไทย อีควิปเมนท 19 เม.ย.64/09.00 น. 5 ก.ค. 64/09.00 น.
ธรณ

2

ร 5687/2563

นางสาวอรสา ปาปะโน

หมายเหตุ

จํากัด
หางหุนสวนจํากัด เหนือเมฆ 19 เม.ย.64/09.00 น. 5 ก.ค. 64/09.00 น.
มา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
บริษัท บี-คอนเซ็ป มีเดีย
เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป
จํากัด

19 เม.ย.64/09.00 น. 5 ก.ค. 64/09.00 น.

5654/2563

นางสาวณัฐวศา แซลี ที่ 1 กับ
พวกรวม 4 คน

4

ร 274/2564

นายธนัชพงศ เมธีปยะวัฒน

บริษัท พอดีคํา จํากัด

19 เม.ย.64/09.00 น. 5 ก.ค. 64/09.00 น.

5

ร 5686/2563

นางสาวอรุณศรี ยุงทอง

3

ร 5651-

บริษทั โกลด คอยน อินเตอร 19 เม.ย.64/09.00 น. 5 ก.ค. 64/09.00 น.
เนชั่นแนล จํากัด

6
7

ร 5587-

นายสมบัติ เชาวนเกษม ที่ 1

5592/2563

กับพวกรวม 6 คน

ร 5428/2563

นายตระการ ชนะชัย

บริษัท พี.พี. เพลทแอนดฟลม 19 เม.ย.64/09.00 น. 5 ก.ค. 64/09.00 น.
จํากัด
หางหุนสวนจํากัด วิวัฒนชัย 19 เม.ย.64/09.00 น. 5 ก.ค. 64/09.00 น.

7

ทรานสปอรต ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน
ลําดับที่

เลขคดีดาํ

โจทก

จําเลย

วัน/เวลานัดเดิม

วัน/เวลานัดใหม

หมายเหตุ

8

ร 5685/2563

นายสรรชัย วลีเจริญพงษ

บริษัท นิติพล อินเตอรเนชัน่ 19 เม.ย.64/09.00 น. 5 ก.ค. 64/09.00 น.
แนล กรุป จํากัด

9

ร 5386/2563

นายภูวฤทธิพงศ อนุมาศ

10

ร 5666/2563

นายธนณัฏฐ วงศกิตติ ระกูล

11

ร 5660/2563

นายโกศล ศรีพระโค

บริษัท ปอมปอมอี จํากัด

19 เม.ย.64/13.00 น. 1 ก.ค. 64/13.00 น.

บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร 19 เม.ย.64/13.00 น. 5 ก.ค. 64/13.00 น.
จํากัด
บริษัท ไทย โอเรนทัล ฮอลิ

19 เม.ย.64/13.00 น. 5 ก.ค. 64/13.00 น.

เดย จํากัด
12

ร 56575659/2563

13

ร 56395644/2563

นายสมชาย นรอินทร ที่ 1 กับ
พวกรวม 3 คน

บริษัท รักษาความปลอดภัย 19 เม.ย.64/13.00 น. 5 ก.ค. 64/13.00 น.

นางสาวศุภรัตน จุลวิริยะ
ประพันธ ที่ 1 กับพวกรวม 6
คน

บริษัท เดอะ เนฟเวอร เอนดิง 19 เม.ย.64/13.00 น. 5 ก.ค. 64/13.00 น.

วี.เอ.เอ็น.ซีเคียวริเทค จํากัด
ซัมเมอร จํากัด

14

ร 5593/2563

บริษัท เรสเทอรองตส ดีเวลล
อปเมนท จํากัด

นางสาวฐิตินนั ท คําหา

19 เม.ย.64/13.00 น. 5 ก.ค. 64/13.00 น.

15

ร 5684/2563

นายปเตอร แอททิลา ไนยิริ
หรือ Mr. Peter Attila Nyiri

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

19 เม.ย.64/13.00 น. 5 ก.ค. 64/13.00 น.

ลําดับที่

เลขคดีดาํ

โจทก

จําเลย

วัน/เวลานัดเดิม

วัน/เวลานัดใหม

หมายเหตุ

16

ร 5661/2563

นายโอภาส ศิลปมงคลกุล

บริษัท เอสพีเอ็ม สยาม

19 เม.ย.64/13.00 น. 5 ก.ค. 64/13.00 น.

อินเตอร คอนเนค จํากัด
17

ร 5669/2563

นายเกียรติศกั ดิ์ กุลกรม

บริษัท บางกอก เฮลทแคร

19 เม.ย.64/13.00 น. 5 ก.ค. 64/13.00 น.

แมเนจเมนท จํากัด
18

ร 5594/2563

บริษัท เรสเทอรองตส ดีเวลล
อปเมนท จํากัด

19

ร 5668/2563

นายบุญฤทธิ์ แกวแสน

นายศราวุฒิ เที่ยวแสวง

19 เม.ย.64/13.00 น. 5 ก.ค. 64/13.00 น.

บริษัท รักษาความปลอดภัย 19 เม.ย.64/13.00 น. 1 ก.ค. 64/13.00 น.
ที.เอส.จี.อินเตอรการด จํากัด

20

ร 5646/2563

นายไกรวิชย วงศฟก

บริษัท สายการบินนกสกูต

19 เม.ย.64/13.00 น. 2 ก.ค. 64/13.00 น.

จํากัด ที่ 1 กับพวกรวม 2
คน

ลําดับที่

หมายเลขคดีดํา

คดีเลื่อนนัดไกลเกลี่ย พิจารณาและสืบพยาน นัดเดิม วันที่ 20 เมษายน 2564
โจทก

จําเลย

วัน เวลานัดเดิม

วัน เวลานัดใหม

หมายเหตุ

๑.

ร ๕๗๑๑/๒๕๖๓

นายธีรภัทร มะโนเรือง

บริษัทดอนนาเจมมา จิวเวล

๒๐ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๖ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

๒๐ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๖ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

เลอรี่ จํากัด
๒.

ร ๕๖๗๕-๕๖๘๑/ นางสาวสิราลักษณ กระแสโท บริษัทรักษาความปลอดภัย ที
๒๕๖๓

ที่ ๑ กับพวกรวม ๗ คน

การด กรุป จํากัด

๓.

ร ๕๗๓๐/๒๕๖๓

นางสาวภัทรสุดา คําอุดม

บริษัทเรือนหลังใหญ จํากัด

๒๐ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๖ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

๔.

ร ๕๗๑๐/๒๕๖๓

นางสาวชืน่ นภา กิตติสิทธิพงษ บริษัทเทคโนเมดิคัล จํากัด

๒๐ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๖ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

๒๐ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๖ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

๒๐ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๖ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

๒๐ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๖ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

วัน เวลานัดเดิม

วัน เวลานัดใหม

๒๐ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๖ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

(มหาชน)
๕.

ร ๕๗๒๔/๒๕๖๓

นายศุภวัฒน ภักดี

บริษัทเบทเตอรเวย (ประเทศ
ไทย) จํากัด ที่ ๑ กับพวกรวม
๓ คน

๖.

๗.

ร ๕๕๖๒-

นางสาวเพ็ญพรรณ ถนอม

บริษัทเอ็มซีซี เฮลซ เซอรวิส

๕๕๖๔,๕๗๑๘/

ศักดิศ์ รี ที่ ๑ กับพวกรวม ๔

จํากัด

๒๕๖๓

คน

ร ๕๖๘๒-๕๖๘๓/ นายTIN AUNG TUN หรือทิน

บริษัททองธาราปโตรเลียวม

๒๕๖๓

จํากัด

ออง ทุน ที่ ๑ กับพวกรวม ๒
คน

ลําดับที่

หมายเลขคดีดํา

๘.

ร ๕๗๒๑/๒๕๖๓

โจทก
นายพรศักดิ์ ยิง่ เมธากุล

จําเลย
บริษัทไมเนอร คอรปอเรชัน่

หมายเหตุ

จํากัด (มหาชน)
๙.

ร ๕๖๗๓/๒๕๖๓

นายณัฐวร วราศัย

บริษัทไทยไลออน เมนทารีน

๒๐ เม.ย.๖๔/๑๓.๐๐ น. ๖ ก.ค.๖๔/๑๓.๐๐น.

จํากัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน
๑๐.

ร ๕๗๑๒/๒๕๖๓

นายตอลาภ จิรัฐติกูล

บริษัทปนสุข สงยิ้ม จํากัด

๒๐ เม.ย.๖๔/๑๓.๐๐ น. ๖ ก.ค.๖๔/๑๓.๐๐ น.

๑๑.

ร ๕๗๐๘/๒๕๖๓

นายลอย เพิ่มสุข

บริษัทรักษาความปลอดภัย

๒๐ เม.ย.๖๔/๑๓.๐๐ น. ๖ ก.ค.๖๔/๑๓.๐๐ น.

สิทธิพรโอเพอเรชัน่ แอนดเทรด
ฮอลล จํากัด
๑๒.

ร ๕๗๑๖/๒๕๖๓

นายนิธิโรจน ศรีกุลวงศ

บริษัทแมจิก เอ็นเตอรไพรส

๒๐ เม.ย.๖๔/๑๓.๐๐ น. ๖ ก.ค.๖๔/๑๓.๐๐ น.

จํากัด

ลําดับที่
๑

เลขคดีดาํ
ร 5743/63

คดีเลื่อนนัดไกลเกลี่ย พิจารณาและสืบพยาน นัดเดิม วันที่ 21 เมษายน 2564
โจทก
นายคงศักดิ์ ปญชรมาศ

จําเลย
บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด

วัน/เวลานัดเดิม
21 เม.ย.64/9.00 น

วัน/เวลานัดใหม
7 ก.ค.64/ 9.00 น.

หมายเหตุ

2

ร 5735/63

นายฉลาด ปราบพาล

บริษัท ไอเอชไอ เอเซีย แปซิฟค

21 เม.ย.64/9.00 น

7 ก.ค.64/ 9.00 น.

21 เม.ย.64/9.00 น

7 ก.ค.64/ 9.00 น.

21 เม.ย.64/9.00 น

7 ก.ค.64/ 9.00 น.

21 เม.ย.64/9.00 น

7 ก.ค.64/ 9.00 น.

21 เม.ย.64/9.00 น

7 ก.ค.64/ 9.00 น.

(ประเทศไทย)จํากัด
3

ร 5734/63

นางสาวสุนนั ท กมลพละวัฒน

บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย)
จํากัด

4

ร 5770/63

นายพีรยุทธ พลอยโพธิ์

บริษัท เดอะ เนฟเวอร เอนดิง
ซัมเมอร จํากัด

5

ร 5771/63

นายวิน โก โก (MR.WIN KO KO) บริษัท เดอะ เนฟเวอร เอนดิง

ซัมเมอร จํากัด
6

ร 5774/63

นางสาวจิรารัตน ถวิลอนุรักษกุล

บริษัท ไทยทราเวลเซ็นเตอร
จํากัด

7

ร 5732/63

นายพิพัฒน รัตนพิเชฐกุล

ซูมิโตโม คอรปอเรชัน่

21 เม.ย.64/9.00 น

7 ก.ค.64/ 9.00 น.

21 เม.ย.64/13.00 น

7 ก.ค.64/ 13.00 น.

(SUMITOMO CORPORATION)

8

ร 5780/63

นางอรุณี สุขเดช

บริษัท บางคอแหลม บอดี้
เพนท จํากัด

ลําดับที่

เลขคดีดาํ

โจทก

จําเลย

วัน/เวลานัดเดิม

วัน/เวลานัดใหม

9

ร 5746/63

บริษัท แคปปตอล วัน เรียล

นางสาวปนัดดา ฤทธิยา

21 เม.ย.64/13.00 น

7 ก.ค.64/ 13.00 น.

เอสเตท จํากัด

หมายเหตุ

10

ร 5777/63

นายพรเทพ พิมพพิทกั ษ

หางหุนสวนจํากัด สาครลําเลียง 21 เม.ย.64/13.00 น

11

ร 5739/63

นางสาวณกัลยภัคย

บริษัท ซาโนฟ- อเวนตีส

เตชาเรืองวณิชย

(ประเทศไทย) จํากัด ที่ 1 กับ

7 ก.ค.64/ 13.00 น.

21 เม.ย.64/13.00 น

7 ก.ค.64/ 13.00 น.

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จํากัด

21 เม.ย.64/13.00 น

7 ก.ค.64/ 13.00 น.

พวกรวม 4 คน
12

ร 5790-

นายศักดิ์ดา อาวาส ที่ 1

5793/63

กับพวกรวม 4 คน

13

ร 5733/63

บริษัท บอกซ24 จํากัด

นายพิชญนธิ ี มาพิจารณ

21 เม.ย.64/13.00 น

7 ก.ค.64/ 13.00 น.

14

ร 5736-

นายอิสราพงษ ใหมสวุ รรณ

บริษัท โก ฮอลิเดยทัวร จํากัด

21 เม.ย.64/13.00 น

7 ก.ค.64/ 13.00 น.

5737/63

ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ร 5738/63

นางสาวสุธริ ักษ แซฟุง

บริษัท โก ฮอลิเดยทัวร จํากัด

21 เม.ย.64/13.00 น

7 ก.ค.64/ 13.00 น.

21 เม.ย.64/13.00 น

1 ก.ค.64/ 13.00 น.

15

ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
16

ร 283/64

นายชวิน ทิพยวรรณากร

บริษัท สยาม เอสเตท จํากัด
ที่ 1 กับพวกรวม 4

ลําดับที่

เลขคดีดาํ

โจทก

จําเลย

วัน/เวลานัดเดิม

วัน/เวลานัดใหม

17

ร 5430/63

นายสุบัณฑิตย แกวชูเสน

บริษัท ๓ดี เน็ตเวิรคส

21 เม.ย.64/13.00 น

1 ก.ค.64/ 13.00 น.

21 เม.ย.64/13.00 น

7 ก.ค.64/ 13.00 น.

(ประเทศไทย) จํากัด
18

ร 5775-

นายศิลา ฟุงพิลา ที่ 1

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จํากัด

หมายเหตุ

5776/63

ลําดับที่
เลขคดีดาํ
๑
ร 5835/๒๕๖3

กับพวกรวม 2 คน

คดีเลื่อนนัดไกลเกลี่ย พิจารณาและสืบพยาน นัดเดิม วันที่ 22 เมษายน 2564
โจทก
บริษัท หนุม สาวทัวร จํากัด

จําเลย
นางขวัญฤทัย คํานาสัก

วัน/เวลานัดเดิม
22 เม.ย. 64 / 9.00 น.

วัน/เวลานัดใหม
7 ก.ค. 64 / 9.00 น.

2

ร 5798/2563

นางสาวทิพจันทร คุณวงศ

บริษัท อลิซาเบธอาเขต จํากัด

22 เม.ย. 64 / 9.00 น.

8 ก.ค. 64 / 9.00 น.

3

ร 5794/2563

นายอนุชา เพ็ชรสังหาร

บริษัท โปรเกรสชัน่ เซลส

22 เม.ย. 64 / 9.00 น.

8 ก.ค. 64 / 9.00 น.

หมายเหตุ

แอนด กรุป จํากัด
4

ร 5781/2563

นายชนะ รวมศรี

บริษัท ไวทไดมอนด จํากัด

22 เม.ย. 64 / 9.00 น.

8 ก.ค. 64 / 9.00 น.

5

ร 5782/2563

นางสาวนิศาชล มากบริบรู ณ

บริษัท เอสจี เอสเตท แมเนจ

22 เม.ย. 64 / 9.00 น.

8 ก.ค. 64 / 9.00 น.

22 เม.ย. 64 / 9.00 น.

8 ก.ค. 64 / 9.00 น.

เมนท จํากัด
6

ร 5783/2563

นางสาวดวงทิพย เดชสุริโยธิน

บริษัท เอสจี เอสเตท แมเนจ
เมนท จํากัด

7

ร 5802/2563

นายสมบัติ รัตนบุรี

บริษัท ตากงเคมีคอลอินดัสเท 22 เม.ย. 64 / 13.00 น. 8 ก.ค. 64 / 13.00 น.
รียล (ไทยแลนด) จํากัด

8

ร 5803/2563

นายรังสิมันต นอยจีน

บริษัท เฟรเกรนท พร็อพ

22 เม.ย. 64 / 13.00 น. 8 ก.ค. 64 / 13.00 น.

เพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด

ลําดับที่

เลขคดีดาํ

โจทก

จําเลย

9

ร 5804/2563

นายกิติพัฒน ภูสุโข

บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย)

วัน/เวลานัดเดิม

วัน/เวลานัดใหม

22 เม.ย. 64 / 13.00 น. 8 ก.ค. 64 / 13.00 น.

จํากัด
10

ร 5785/2563 นางนันทวัน พิมพจันทร ที่ 1 กับ
– 5788/2563

พวกรวม 4 คน

บริษัท โคคาโฮลดิ้งอินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด

22 เม.ย. 64 / 13.00 น. 8 ก.ค. 64 / 13.00 น.

หมายเหตุ

11

ร 5797/2563

นายวรุตม อุตมาภิรกั ษ

บริษัท เจที อินเตอรเนชั่น

22 เม.ย. 64 / 13.00 น. 8 ก.ค. 64 / 13.00 น.

แนล (ไทยแลนด) จํากัด
12

ร 5806/2563

นางสาวศศิวรรษ บุรินทรรมั ย

บริษัท โอ ชอปปง จํากัด

22 เม.ย. 64 / 13.00 น. 8 ก.ค. 64 / 13.00 น.

คดีเลื่อนนัดไกลเกลี่ย พิจารณาและสืบพยาน นัดเดิม วันที่ 23 เมษายน 2564

ลําดับที่ หมายเลขคดีดํา
โจทก
๑. ร ๕๘๓๑/๒๕๖๓ นายพิศาล ภูวนาถ

จําเลย
บริษัทวิลลคอน เมเนจเม็นท

วัน เวลานัดเดิม
๒๓ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

วัน เวลานัดใหม
๙ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

จํากัด
๒.

ร ๕๘๒๙/๒๕๖๓

นางสาวพรทิพย โภคสมบัตกิ ุล บริษัทบีฟนี่ จํากัด

๒๓ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๙ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

๓.

ร ๕๗๔๒/๒๕๖๓

บริษัทพารากอน เรียลตี้ แอนด นางสาวปณิตา หรือนางสาวศ

๒๓ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๙ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

หมายเหตุ

๔.

ร ๕๘๓๒/๒๕๖๓

แมนเนจเมนท จํากัด

รันยา อินทรเปยม

นายสุภณ สุขมี

บริษัทแจกเจียอุตสาหกรรม

๒๓ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๙ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

๒๓ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๙ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

(ไทย) จํากัด (มหาชน)
๕.

ร ๕๘๒๖-๕๘๒๗/ นางสาวงามพิศ แนงนอย ที่ ๑ บริษัททีล แฟมิลี่ จํากัด
๒๕๖๓

กับพวกรวม ๒ คน

๖.

ร ๕๘๒๑/๒๕๖๓

นางณัฐมน ศิริวฒ
ั น

บริษัทอิมเพรสซีฟ สุวรรณภูมิจาํ กัด ๒๓ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๙ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

๗.

ร ๖๕๒๕/๒๕๖๓

นายลุค เฟรเดริค ชาเก

บริษัทซีเดล เซาท เอเชีย-

๒๓ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๑ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

(Mr.Luc,Frederic CHAGUE)

แปซิฟก จํากัด ที่ ๑ กับพวก
๒๓ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๙ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

วัน เวลานัดเดิม

วัน เวลานัดใหม

รวม ๓ คน
๘.

ร ๕๘๓๓/๒๕๖๓

นายมณีพงษ อาษาสาม

บริษัทรักษาความปลอดภัย วี.
เอ.เอ็น.ซีเคียวริเทค จํากัด

ลําดับที่

หมายเลขคดีดํา

โจทก

จําเลย

๙.

ร ๔๑/๒๕๖๔

นางสาวพัชรินทร อั่งลี่

บริษัทเคทู ฟูด จํากัด

๒๓ เม.ย.๖๔/๙.๐๐ น.

๑ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

๑๐.

ร ๕๘๒๐/๒๕๖๓

นายสุจิน เกษราพงศ

นางเพ็ญแข จันสิงโท

๒๓ เม.ย.๖๔/๑๓.๐๐

๙ ก.ค.๖๔/๑๓.๐๐ น.

น.
๑๑.

ร ๕๘๒๘/๒๕๖๓

นายศรณมงคล ศรัณยวัฒนกุล บริษัทไอ.วี.จี. จํากัด

๒๓ เม.ย.๖๔/๑๓.๐๐
น.

๙ ก.ค.๖๔/๑๓.๐๐ น.

หมายเหตุ

๑๒.
๑๓.

ร ๕๘๐๗-๕๘๑๙/ นางสาวนภัสสร อรามเจริญ ที่ บริษัทอิมเพรสซีฟ บางกอก
๒๕๖๓

๑ กับพวกรวม ๑๓ คน

ทราเวล จํากัด

ร ๕๘๓๖/๒๕๖๓

นายวุฒินนั ท สายสุด

บริษัทแฮมมิง่ เวย ซอย๑๑

ร ๖๐๗๓/๒๕๖๓

บริษัทอีสเทอรน เพอล จํากัด

๙ ก.ค.๖๔/๑๓.๐๐ น.

น.

จํากัด
๑๔.

๒๓ เม.ย.๖๔/๑๓.๐๐
๒๓ เม.ย.๖๔/๑๓.๐๐

๑๒ ก.ค.๖๔/๙.๐๐ น.

น.

นายสิรวิ ัส นิธิเมธาวิสิฐ

๒๓ เม.ย.๖๔/๑๓.๐๐

๑ ก.ค.๖๔/๑๓.๐๐ น.

น.
๑๕.

ร ๒๔/๒๕๖๔

นางสาวกิตติรัตน ฉันทรัตน

บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย
จํากัด (มหาชน)

๒๓ เม.ย.๖๔/๑๓.๐๐

๑ ก.ค.๖๔/๑๓.๐๐ น.

น.

คดีเลื่อนนัดไกลเกลี่ย พิจารณาและสืบพยาน นัดเดิม วันที่ 26 เมษายน 2564

ลําดับที่
เลขคดีดํา
โจทก
1 ร 5841/2563 นายสาโรช ศิริภัทรากุล
2
3
4
5

ร 5855/2563 นางสาวสุวรรณี หลุงเปา
ร 5856/2563 บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง
จํากัด (มหาชน)
ร 5857/2563 บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง
จํากัด (มหาชน)
ร 5865/2563 นางสาวมณีวรรณ มีเอี่ยม

จําเลย
วัน/เวลานัดเดิม
วัน/เวลานัดใหม
บริษัท เฮมมิ่งเวย ซอย 11
26 เม.ย 64 / 09.00 น. 12 ก.ค. 64 / 09.00 น.
จํากัด
บริษัท เอส.จี.เซ็นเตอร จํากัด 26 เม.ย 64 / 09.00 น. 12 ก.ค. 64 / 09.00 น.
นางสาวพัชรินทร กวางเคน
26 เม.ย 64 / 09.00 น. 12 ก.ค. 64 / 09.00 น.
นางสาวไอรดา คณาโจทย

26 เม.ย 64 / 09.00 น. 12 ก.ค. 64 / 09.00 น.

บริษัท นครชัยแอร จํากัด

26 เม.ย 64 / 09.00 น. 12 ก.ค. 64 / 09.00 น.

หมายเหตุ

6
7

ร 5868/2563 นายถวิล รัตนพันธ
ร.5869/2563 นางสาวชมพูนุช กองทอง

8

ร 5864/2563 นางเกษร แสนพรม

9

ร 5890/2563 นางสาวนันทภัค คชเวช

10

ร 5895/2563 นางสาวอุบล ไชยทิพย ที่1 กับ
พวกรวม 5 คน
ร 5902/2563 นางสาวศิริวรรณ อรัญญเวศ
ร 5903/2563 นายสุวิทย โหนดไธสง

11
12
13

ร 5117/๒๕๖3 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
ลําดับ
เลขคดีดํา
โจทก
14 ร 22/2564 นายถิรกัณฑอเนก
15

ถาวโรวรรณศิริ
ร 215/2564 นางสาวสุจติ ราภรณ รัตนรมย

บริษัท สิมิลาร จํากัด
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอรวิส
จํากัด
บริษัท เอทีดีที (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท หลักทรัพย เออีซี
จํากัด(มหาชน)
บริษัท ไลออน เมนทารี จํากัด

26 เม.ย 64 / 09.00 น. 12 ก.ค. 64 / 09.00 น.
26 เม.ย 64 / 09.00 น. 12 ก.ค. 64 / 09.00 น.

บริษัท ไวทไดมอนด จํากัด
บริษัท รัฟ แอนด เจมส
จํากัด
บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร
จํากัด
จําเลย

26 เม.ย 64 / 13.00 น. 12 ก.ค. 64 / 13.00 น.
26 เม.ย 64 / 13.00 น. 12 ก.ค. 64 / 13.00 น.

26 เม.ย 64 / 13.00 น. 12 ก.ค. 64 / 13.00 น.
26 เม.ย 64 / 13.00 น. 12 ก.ค. 64 / 13.00 น.
26 เม.ย 64 / 13.00 น. 12 ก.ค. 64 / 13.00 น.

26 เม.ย. 64 /9.00 น.
วัน/เวลานัดเดิม

2 ก.ค. 64 / 9.00 น.
วัน/เวลานัดใหม

บริษัท ทีทซี ี โกลบอล จํากัด 26 เม.ย. 64 /9.00 น. 2 ก.ค. 64 / 9.00 น.
บริษัท เดอะ เคอี กรุป จํากัด 26 เม.ย. 64 /9.00 น. 2 ก.ค. 64 / 9.00 น.

หมายเหตุ

คดีเลื่อนนัดไกลเกลี่ย พิจารณาและสืบพยาน นัดเดิม วันที่ 27 เมษายน 2564

ลําดับที่
เลขคดีดํา
โจทก
1 ร 5905/2563 นายสกนธ ศรีลางาม
2
3
4
5

ร 5911/2563 นายเกียรติศักดิ์ ปรางคประทาน
พร
ร 5945/2563 นายศุภกิจ ผลขาว
ร 5913/2563 นายไชยธรณ เต็มสินไกรยศ ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
ร 5915/2563 นางสาวดริณ นันทารัตน

จําเลย
บริษัท เฮมมิ่งเวย ซอย 11
จํากัด
โรงเรียนนานาชาติรีเจนทพระราม9
บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ
จํากัด
บริษัท เดอะ เนฟเวอร เอนดิง
ซัมเมอร จํากัด
บริษัท แมคไทย จํากัด

วัน/เวลานัดเดิม
วัน/เวลานัดใหม
27 เม.ย 64 / 09.00 น. 13 ก.ค. 64 / 09.00 น.
27 เม.ย 64 / 09.00 น. 13 ก.ค. 64 / 09.00 น.
27 เม.ย 64 / 09.00 น. 13 ก.ค. 64 / 09.00 น.
27 เม.ย 64 / 13.00 น. 13 ก.ค. 64 / 13.00 น.
27 เม.ย 64 / 13.00 น. 13 ก.ค. 64 / 13.00 น.

หมายเหตุ

6
7
8
9

10
11

ร 5943/2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย การด
ฟอรซ แคช โซลูชั่นส ผูรอง
ร 5944/2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย การด
ฟอรซ แคช โซลูชั่นส ผูรอง
ร 5948/2563 นางสาวกนกพร ลออสุขไพบูลย
ร 5965/2563 นายสถาพร ชาวเสมียน ที่ 1 กับ
พวกรวม 3 คน

นายสุชีพ ทองขาว ผูคัดคาน

27 เม.ย 64 / 13.00 น. 13 ก.ค. 64 / 13.00 น.

ร 5974/2563 นางณิชกานต มีไพฑูรย
ร 5645/๒๕๖3 นางสาวดาริน พวงมณี

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
27 เม.ย 64 / 13.00 น. 13 ก.ค. 64 / 13.00 น.
บริษัท เอสพีซี ออล ซัพพลาย 27 เม.ย. 64 / 9.00 น. 1 ก.ค. 64 / 9.00 น.
จํากัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นายขจรศักดิ์ แจมแจง
27 เม.ย 64 / 13.00 น. 13 ก.ค. 64 / 13.00 น.
(กรรมการลูกจาง) ผูคัดคาน
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จํากัด 27 เม.ย 64 / 13.00 น. 13 ก.ค. 64 / 13.00 น.
บริษัท เนชั่นไวด แอนด โก
27 เม.ย 64 / 13.00 น. 13 ก.ค. 64 / 13.00 น.
ลบอล คอรปอเรชั่น จํากัด ที่
1 กับพวกรวม 2 คน

คดีเลื่อนนัดไกลเกลี่ย พิจารณาและสืบพยาน นัดเดิม วันที่ 28 เมษายน 2564

ลําดับที่
เลขคดีดํา
โจทก
1 ร 5950/2563 นางชนานัส เภตระกุล
2 ร 5975/2563 นางกรรวี เอกบุตร
3
4
5

จําเลย
บริษัท อิปซอสส จํากัด
บริษัท ไดมอนด แมเนจเมนท
จํากัด
ร 5976/2563 นายพงศกร แกนภักดี
บริษัท โรงแรมเดอะกรีนเนอรร่ี
จํากัด
ร 5978/2563 นางสาววรพร ณรงคทวี
บริษัท แครม เอ็ดดูเคชั่น (ไทย
แลนด) จํากัด
ร 5984/2563 นางสาวประมวล คํางาม ที่ 1 กับ บริษัท ยูนิค แวร (1986)
พวกรวม 4 คน
จํากัด

วัน/เวลานัดเดิม
วัน/เวลานัดใหม
28 เม.ย 64 / 09.00 น. 15 ก.ค. 64 / 09.00 น.
28 เม.ย 64 / 09.00 น. 14 ก.ค. 64 / 09.00 น.
28 เม.ย 64 / 09.00 น. 14 ก.ค. 64 / 09.00 น.
28 เม.ย 64 / 09.00 น. 14 ก.ค. 64 / 09.00 น.
28 เม.ย 64 / 09.00 น. 14 ก.ค. 64 / 09.00 น.

หมายเหตุ

6
7

ร 6008/2563 นายนเรศ ปยะเนติ
ร 276/2564 บริษัท จันทน 16 การแพทย จํา
กัดฯ

บริษัท สห ลอวสัน จํากัด
28 เม.ย 64 / 09.00 น. 14 ก.ค. 64 / 09.00 น.
นางสาวศศิธร แสงนิล ในฐานะ 28 เม.ย 64 / 09.00 น. 14 ก.ค. 64 / 09.00 น.
พนักงานตรวจแรงงาน ที่ 1
กับพวกรวม 7 คน

8

ร 5968/2563 นางสาวเวียงพร บุญสวาง

บริษัท ซีดับเบิลยูที ทราเวล
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด

9

ร 5971/2563 นางสาวลัดดาวัลย แซโงว

10

ร 5991/2563 นางสาวนรินทิพย กรรภิรมยรัตน

บริษัท เมอสก ไลน (ไทย
28 เม.ย 64 / 13.00 น. 14 ก.ค. 64 / 13.00 น.
แลนด) จํากัด
บริษัท ไทย บูติค โฮเต็ล แอนด 28 เม.ย 64 / 13.00 น. 14 ก.ค. 64 / 13.00 น.
เรสซิเดนซ จํากัด

ลําดับที่
เลขคดีดํา
โจทก
11 ร 5992/2563 นางสาวนันทพร สงวนสัตย
12

ร 5997/2563 นายเกรียงศักดิ์ ชนะชัย

13

ร 5999/2563 บริษัท เอส.เอสโซซิเอท คอน
สตรัคชั่น จํากัด
ร 6110/2563 บริษัท วรวิสิฏฐ จํากัด ในฐานะ
หุนสวนกิจการรวมคา บี.พี.วี.เอส
ร 6111/2563 บริษัท วรวิสิฏฐ จํากัด
ร 180/๒๕๖4 นางดวงดาว อินทรกําแหง

14
15
16

28 เม.ย 64 / 13.00 น. 14 ก.ค. 64 / 13.00 น.

จําเลย
วัน/เวลานัดเดิม
วัน/เวลานัดใหม
นิติบุคคลอาคารชุด ตรีทศ ซิตี้ 28 เม.ย 64 / 13.00 น. 14 ก.ค. 64 / 13.00 น.
มารีนา
28 เม.ย 64 / 13.00 น. 14 ก.ค. 64 / 13.00 น.
หางหุนสวนจํากัด วิวัฒนชัย
ทรานสปอรต ที่ 1 กับพวกรวม
2 คน
นางสาวบุษกร สนุกคา

28 เม.ย 64 / 13.00 น. 14 ก.ค. 64 / 13.00 น.

นางสาวฐิติพัชร ลอยเกตุ ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน
นางสาวฤดี เพชรชวย
บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด
(มหาชน)

28 เม.ย 64 / 13.00 น. 16 ก.ค. 64 / 13.00 น.
28 เม.ย 64 / 13.00 น. 16 ก.ค. 64 / 13.00 น.
28 เม.ย. 64 /13.00 น. 2 ก.ค. 64 /13.00 น.

หมายเหตุ

17

ร 181/2564

นางสาวศรัญกร วงศภูงา

18

ร ๑๙๙/๒๕๖๔

บริษัท เลค คอมมูนิเคชั่น จํากัด

บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด
28 เม.ย. 64/13.00 น.
(มหาชน)
นางสาวจีรวรรณ สําแดงเดช ที่ ๒๘ เม.ย. ๖๔/๑๓.๐๐ น.
๑ กับพวกรวม ๒ คน

2 ก.ค. 64 /13.00 น.
2 ก.ค. 64 /13.00 น.

คดีเลื่อนนัดไกลเกลี่ย พิจารณาและสืบพยาน นัดเดิม วันที่ 29 เมษายน 2564
ลําดับที่
เลขคดีดํา
โจทก
1 ร 5796/2563 นางสาวพรพิมล ลัคนากาล

2

ร 6001/2563 นายสมปอง เพ็งแจม

3

ร 6002/2563 นายปติพงษ ปานรัตน

4

ร 6003/2563 นายอัศเรศ ปนจินดา

5

ร 6014/2563 นางสาวทัตพิชา บุญธนพร

จําเลย
วัน/เวลานัดเดิม
วัน/เวลานัดใหม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทยบ 29 เม.ย 64 / 09.00 น. 15 ก.ค. 64 / 09.00 น.
ริหารธุรกิจ ที่ 1 กับพวกรวม
3 คน
บริษัท บางกอก โพสต จํากัด
(มหาชน)
บริษัท บางกอก โพสต จํากัด
(มหาชน)
บริษัท บางกอก โพสต จํากัด
(มหาชน)
บริษัท อีโค เอ็นเนอรยี่ กรุป
คอรปอเรชั่น จํากัด

29 เม.ย 64 / 09.00 น. 15 ก.ค. 64 / 09.00 น.
29 เม.ย 64 / 09.00 น. 15 ก.ค. 64 / 09.00 น.
29 เม.ย 64 / 09.00 น. 15 ก.ค. 64 / 09.00 น.
29 เม.ย 64 / 09.00 น. 15 ก.ค. 64 / 09.00 น.

หมายเหตุ

6

ร 6015/2563 นายณัฐวุฒิ แตมทอง

7

ร 6016/2563 นางสาววราภรณ หรเทศ

8
9

ร 6047/2563 นางสาวอภิญญา บัวดี
ร 6010/2563 นายณัฐพันธ อรามศรี

10
11

ร 6012/2563 นายอดุลยพนธ สมศรี
ร 113/๒๕๖4 นายประสบชัย แซลิ้ม

ลําดับที่
เลขคดีดํา
โจทก
12 ร 6040/2563 นายวิรัช อําพลผล ที่ 1 กับพวก
รวม 5 คน
13 ร 6048/2563 นางสาวกวิตา ปริชญวดิษฐา
14 ร 6050/2563 นายอภิวัฒน เฟองฟู

บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด) 29 เม.ย 64 / 09.00 น. 15 ก.ค. 64 / 09.00 น.
จํากัด
บริษัท นูทริกซ จํากัด (มหาชน) 29 เม.ย 64 / 09.00 น. 14 ก.ค. 64 / 09.00 น.
บริษัท แนคส.วาย. จํากัด
บริษัท เวลท พาวเวอร โซลูชนั่
จํากัด
มูลนิธิสถาบันอิสรา
บริษัท โนโตะ จํากัด

29 เม.ย 64 / 09.00 น. 15 ก.ค. 64 / 09.00 น.
29 เม.ย 64 / 13.00 น. 15 ก.ค. 64 / 13.00 น.
29 เม.ย 64 / 13.00 น. 15 ก.ค. 64 / 13.00 น.
29 เม.ย. 64 /9.00 น. 1 ก.ค. 64 /9.00 น.

จําเลย
วัน/เวลานัดเดิม
วัน/เวลานัดใหม
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด
29 เม.ย 64 / 13.00 น. 15 ก.ค. 64 / 13.00 น.
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท นครชัยแอร จํากัด
29 เม.ย 64 / 13.00 น. 15 ก.ค. 64 / 13.00 น.
บริษัท เลกาซี่ ไพรม จํากัด
29 เม.ย 64 / 13.00 น. 15 ก.ค. 64 / 13.00 น.

หมายเหตุ

คดีเลื่อนนัดไกลเกลี่ย พิจารณาและสืบพยาน นัดเดิม วันที่ 30 เมษายน 2564

ลําดับที่
เลขคดีดํา
โจทก
1 ร 6113/2563 นายฟาอิซ เจะโด
2 ร 6122/2563 นายกฤษฎี เบ็นหะซัน ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน
3
4
5

จําเลย
บริษัท ชินเซ็น อิชิบะ จํากัด
บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส
อัลไลแอนซ จํากัด ที่ 1 กับ
พวกรวม 2 คน

วัน/เวลานัดเดิม
30 เม.ย 64 / 09.00 น.
30 เม.ย 64 / 09.00 น.

วัน/เวลานัดใหม
16 ก.ค. 64 / 09.00 น.
16 ก.ค. 64 / 09.00 น.

บริษัท ไทยเวยรักษ การ
ทองเที่ยว จํากัด
ร 6128/2563 นางสาวพิยะดา ไชยอรรถ
บริษัท บี วี อาร โปรเฟสชั่น
แนล จํากัด
ร 6150/2563 นายปกรณ โปรยรุงโรจน ที่ 1 กับ บริษัท ยานนิกซ จํากัด
พวกรวม 9 คน

30 เม.ย 64 / 09.00 น.

14 ก.ค. 64 / 09.00 น.

30 เม.ย 64 / 09.00 น.

16 ก.ค. 64 / 09.00 น.

30 เม.ย 64 / 09.00 น.

16 ก.ค. 64 / 09.00 น.

ร 6126/2563 วาที่รอยตรี วโรดม เกตุจันทร

หมายเหตุ

6

ร 5839/2563 นายภูมิภัทร วงศสุนทร

บริษัท สายการบินนกสกูต
จํากัด โดยนางสาวณัฐรส ตั้ง
ประสิทธิ์ และ นางสาวณัฎฐร
ดา เรืองวุฒิฐิติกุล ในฐานะผู
ชําระบัญชี

30 เม.ย 64 / 13.00 น.

16 ก.ค. 64 / 13.00 น.

7

ร 5840/2563 นายควรพงศ จุลละเกศ

บริษัท สายการบินนกสกูต
30 เม.ย 64 / 13.00 น.
จํากัด โดยนางสาวณัฐรส ตั้ง
ประสิทธิ์ และนางสาวณัฎฐรดา
เรืองวุฒิฐิติกุล ในฐานะผูชําระ
บัญชี

16 ก.ค. 64 / 13.00 น.

จําเลย
โรงเรียนภาษานุสรณบางแค
บริษัท สากล อินเตอรเทรด
(1991) จํากัด
บริษัท ฟูรูคาวา (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท ไชนา ทราเวล เซอรวิส
เฮด ออฟฟศ (ไทยแลนด)
จํากัด

วัน/เวลานัดเดิม
30 เม.ย 64 / 13.00 น.
30 เม.ย 64 / 13.00 น.

วัน/เวลานัดใหม
16 ก.ค. 64 / 13.00 น.
14 ก.ค. 64 / 13.00 น.

30 เม.ย 64 / 13.00 น.

12 ก.ค. 64 / 13.00 น.

30 เม.ย 64 / 13.00 น.

16 ก.ค. 64 / 13.00 น.

30 เม.ย. 64 /9.00 น.

1 ก.ค. 64 /9.00 น.

ลําดับที่
เลขคดีดํา
โจทก
8 ร 6124/2563 นายนิพนธ ปานศรีแกว
9 ร 6134/2563 นางสาวนลิณี สามงามนิ่ม
10
11

ร 6141/2563 นางสาววรพรรณ นามวิจิตร ที่ 1
กับพวกรวม 2 คน โจทก
ร 6149/2563 นายปรีชา วาสนาวณิช

12

ร 23/๒๕๖4

นายวิวัฒน ชนะสิทธิ์

บริษัท บอผุดพร็อพเพอรตี้
แอนด รีสอรท จํากัด

หมายเหตุ

13

ร 118/2564

บริษัท บั๊ก เอ็กซเปอรต จํากัด

นายมณฑล การะเกษ ที่ 1 กับ 30 เม.ย. 64 /13.00 น.
พวกรวม 2 คน

1 ก.ค. 64 /13.00 น.

14

ร 279/2564

นายปฏิรพ เชื้อนันตา

บริษัท คิน ชุน อินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จํากัด

1 ก.ค. 64 /9.00 น.

30 เม.ย. 64 /9.00 น.

