
จ ำนวน แบ่งทรัพย์สิน ส่วนแบ่ง

เจ้ำหน้ี คร้ังท่ี ร้อยละ

1 ล้มฯ ล.2709/60 บบส.กรุงเทพพาณิชย์ จก นายจิตประพันธ์  ก่ิงย้อย ท่ี 1 2
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิดคดี 

(เฉพาะลน.2)
2.52 48,603.36 รุ่งนภา ช้ัน 4 8 ธ.ค. 65

2 ล้มฯ ล.1499/61 ธ อาคารสงเคราะห์ น.ส.ญาณิศา  พวงแก้ว ท่ี 1 2 คร้ังท่ี 1 ตามค าขอประนอมหน้ี 27.43 328,345.47 มยุรา ช้ัน 4 8 ธ.ค. 65

3 ล้มฯ ล.4164/60 ธ กรุงเทพ จก [มหาชน] นายบุญเรือน  ดีแซว ท่ี 1 6 คร้ังท่ี 1 (เฉพาะลน.1) 18.40 1,532,364.25 พัชรีภรณ์ ช้ัน 4 8 ธ.ค. 65

4 ล้มฯ ล.3654/60 ธ อาคารสงเคราะห์ นางสาวหยาดฟ้า  หนวดเต้ีย ท่ี 1 2
คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ีสุด )ปิดคดี (เฉพาะ

ลน.1)
12.10 169,861.49 รุ่งนภา ช้ัน 4 8 ธ.ค. 65

5 ล้มฯ ล.4636/61 บบส.กรุงเทพพาณิชย์ จก นายชูศักด์ิ  ประสิทธิกุล 1 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิดคดี 0.75 12,112.41 รุ่งนภา ช้ัน 4 8 ธ.ค. 65

6 ล้มฯ ล.5554/55 ธ กรุงเทพ จก [มหาชน] หจก.ปิยวัฒน์คอนสตรัคช่ัน ท่ี 1 3 คร้ังท่ี 1 14 280,878.49 สมศิริ ช้ัน 4 14 ธ.ค. 65

7 ล้มฯ ล.12854/53 ธ สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จก (มหาชน) บ ไคโมไทย จก 122 คร้ังท่ี 2 สุด และปิดคดี 19.554 13,249,913.92             อัญชลี ช้ัน 4 15 ธ.ค. 65

8 ล้มฯ 2259/50 บบส.กรุงศรีอยุธยา จก นางสาวหรือนางสุภาภรณ์  วัฒนพันธ์ 1 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิดคดี 7.76 103,772.52 สมศิริ ช้ัน 4 15 ธ.ค. 65

9 ล้มฯ
ล.3465/60

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม

หจก.เอ็ม แอนด์ พี เกษตรรุ่งเรือง ท่ี 1 3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิดคดี เฉพาะ

ลน.2
5.655 689,215.36

จตุพร
ช้ัน 4

15 ธ.ค. 65

10 ล้มฯ 992/43 กรมสรรพากร หจก.เดชาประกายการไฟฟ้า ท่ี 1 5 คร้ังท่ี 3 (คร้ังท่ีสุด) 2.429 241,495.57 รวมพร ช้ัน 4 16 ธ.ค. 65

11 ล้มฯ ล.1382/62 ธ อาคารสงเคราะห์ จก น.ส.ภาวดี เสอุดม ท่ี 1 2
คร้ังท่ี 2 สุด และปิดคดี(เฉพาะ

ลน.2)
0.40 5,469.81 ช้ัน 4

คร้ังท่ี 2 สุด และปิดคดี(เฉพาะ
ลน.3)

5.34 75,478.33 ช้ัน 4

รักคณา 20 ธ.ค. 65

แจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลำย

ประจ ำเดือน  ธันวำคม 2565

ช้ันท่ีติดต่อ

วันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่ง
ล ำดับท่ี ศำล เลขคดี โจทก์ จ ำเลย จ ำนวนเงิน นักบัญชี
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วันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่ง
ล ำดับท่ี ศำล เลขคดี โจทก์ จ ำเลย จ ำนวนเงิน นักบัญชี

12 ล้มฯ ล.194/60 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม น.ส.กันชนนท์ หรือชลลดา  กวีกิจพิทักษ์ 7 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) และปิดคดี 0.083 38,954.95 ประภาพร ช้ัน 4 20 ธ.ค. 65

13 ล้มฯ ล.2245/60 ธ อาคารสงเคราะห์ นายอ๋อง  วงศ์พยัคฆ์ 2 คร้ังท่ีสุด(คร้ังเดียว) ปิดคดี 76.65 1,649,156.28 รุ่งนภา ช้ัน 4 22 ธ.ค. 65

14 ล้มฯ ล.254/62 ธ เพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย บ แทคทิแค็น อาร์ต ดีไซน์ จก ท่ี 1 3 คร้ังท่ีสุ ด(คร้ังเดียว) ปิดคดี 3.815 744,413.95 รุ่งนภา ช้ัน 4 22 ธ.ค. 65

15 ล้มฯ 732/45 ธ สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์นครธน จก ฯ
นายสันชัย  ป้ันจาด หรือนายสันติพัฒน์  ป้ัน
จาด

18  คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิดคดี 0.900 444,432.31                 สาโรช ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

16 ล้มฯ 522/48 ธ กรุงศรีอยุธยา จก (มหาชน)
น.ส.สุนิสา ชุณหชัชวาลกุลหรือนางสุนิสา อทิต
ยานนท์ ท่ี 1

15 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิดคดี 0.262 195,410.59                 รวิวรรณ ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

17 ล้มฯ ล.2596/61 ธ อาคารสงเคราะห์ จก นายนิยม  นพรัตน์ 2 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิดคดี 18.44 280,242.49 เพชรรัตน์ ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

18 ล้มฯ ล.9528/53 บ คูริฮารา (ประเทศไทย) จก บ ที.ซี.ซี คอนกรีตแอนด์บิลท์ จก 9 คร้ังท่ี 1 0.326 691,748.78 วรัชยา ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

19 ล้มฯ ล.531/62 นางรวิอร  งามเลิศ นางไพรัด  ทองซุ้ย ท่ี 1 3 คร้ังท่ี 6 สุด และปิดคดี (เฉพาะลน.1)
16.1626382

1
172,735.39 รักคณา ช้ัน 4

รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

20 ล้มฯ ล.8378/51 กรมสรรพากร
นางณัฎฐ์ธัญพิชา หรือสุมาลี หรือนิธินันท์  
พุทธรรัสสุ หรือภู่เงิน

1 คร้ังท่ีสุด และปิดคดี 20.51 600,818.30 รักคณา ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

21 ล้มฯ ล.22518/52 ธ กรุงเทพ จก [มหาชน] นายวิจิตร  บัวบุญ 1 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิดคดี 14.08 354,055.10 มนันยา ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

22 ล้มฯ ล.1106/62 ธ ทหารไทย จก [มหาชน] นายโชติอนันต์  จาวลา ท่ี 1 6
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิดคดี 

(เฉพาะลน.2)
0.1385 33,897.18 วรัชยา ช้ัน 4

รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

23 ล้มฯ ล.140/63 บบส.สุขุมวิท จก นายพีระพล หรือกิตติพงษ์  สตารัตน์ ท่ี 1 2
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) เฉพาะลน.2 

และปิดคดี
15 210,874.59 มนันยา ช้ัน 4

รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

24 ล้มฯ ล.559/58 ธ กรุงไทย จก [มหาชน]
นายวงศกร หรือศุทธา  ศุภจีรรปทีป หรือพุฒ
ช้อน ท่ี 1

2 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิดคดี 2.25 30,379.30                  ประภาพร ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด
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วันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่ง
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25 ล้มฯ ล.2059/59 ธ อาคารสงเคราะห์ นายวัฒนา  สมบัติศรี ท่ี 1 3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิดคดี 

(เฉพาะลน.1)
8.90 142,061.14 รุ่งอรุณ ช้ัน 4

รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

26 ล้มฯ ล.18474/52 บบส.กรุงศรีอยุธยา จก หจก.ประเสริฐทรัพย์คอนกรีต ท่ี 1 6 คร้ังท่ีสุด และปิดคดี 0.143 77,115.23 สุภาวดี ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

27 ล้มฯ ล.2299/56 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม นายทัดทอง  ดวงจันทร์ 9 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิดคดี 31.18 6,607,579.25 อัญชลี ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

28 ล้มฯ ล.2604/57 ธ ออมสิน
ดาบต ารวจหรือสิบต ารวจเอกหรือพลต ารวจ สุ
ระเชษฐ  สาแก้ว

3 คร้ังท่ี 2 (เฉพาะลน.1) 1.12 32,301.11                  พัชรีภรณ์ ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

29 ล้มฯ ล.5100/60 ธ อาคารสงเคราะห์ นายสุรพล  ลอยอ่อน 2 คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ีสุด) ปิดคดี 1.92 25,775.18                  วรนุช ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

30 ล้มฯ ล.478/61 ธ อาคารสงเคราะห์ นายสัญชัย  ศรประสิทธ์ิ ท่ี 1 1 คร้ังท่ี 1 4.72 66,190.89                  จตุพร ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

31 ล้มฯ ล.2407/61 ธ อาคารสงเคราะห์ น.ส.ศิราณี ภาคีทรง 1 คร้ังท่ี 3 สุด ปิดคดี 3.27 38,706.03                  จตุพร ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

32 ล้มฯ ล.2395/60 บบส.สุขุมวิท จก น.ส.บุญเย็น  เกสร 1 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิดคดี 1.076 87,050.11 วรนุช ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

33 ล้มฯ ล.5100/60 ธ อาคารสงเคราะห์ นายสุรพล  ลอยอ่อน 2 คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ีสุด) ปิดคดี 1.92 25,775.18 วรนุช ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

34 ล้มฯ ล.3928/60 ธ อาคารสงเคราะห์ นายสมศักด์ิ  ผ่องประทุม 1 คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ีสุด )ปิดคดี 23.00 405,946.58 วรนุช ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

35 ล้มฯ ล.2353/61 กรมสรรพากร นายเกรียงศักด์ิ  กรวยสวัสด์ิ 1 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 4.62 84,489.97 วรนุช ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

36 ล้มฯ ล.4165/59 บบส. กรุงเทพพาณิชย์ จก นางรัชนี  เรืองสว่าง ท่ี 1 8 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) เฉพาะลน.2 100 197,325.69 มยุรา ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

37 ล้มฯ ล.3255/59 ธ อาคารสงเคราะห์ น.ส.สิริพร  งามลิขิตวัฒนกุล ท่ี 1 1 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิดคดี 3.46 44,040.39 จตุพร ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด


