
จ ำนวน แบ่งทรัพย์สิน ส่วนแบ่ง

เจ้ำหน้ี คร้ังท่ี ร้อยละ

1 ล้มฯ ล.5617/54 ธ กรุงเทพ จก [มหำชน] นำยสมชำติ  รุ่งเรือง ท่ี 1 4
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี เฉพำะลน.1
8.400 442,728.29 สำโรช ช้ัน 4 2 ส.ค. 65

2 ล้มฯ 5797/49 ธ ทหำรไทย จก (มหำชน)
นำงพจมำน ปำนกตัญญู หรือนำง
พิมพำภรณ์ พูลธีรำนุวัตร ท่ี 1

2  คร้ังท่ี 1 9.00 633,849.67         รวมพร ช้ัน 4 2 ส.ค. 65

3 ล้มฯ ล.4290/61 ธ อำคำรสงเครำะห์ นำยเจตน์  แก้วนำ ท่ี 1 1 คร้ังท่ี 2 สุด (ปิดคดี) 7.52 125,315.76         รุ่งอรุณ ช้ัน 4 2 ส.ค. 65

4 ล้มฯ ล.20444/52 ธ เกียรตินำคิน จก (มหำชน) นำยนเรศ  นิพันธวงศ์กร 4 คร้ังท่ี 1 2.43 845,937.70         สมศิริ ช้ัน 4 2 ส.ค. 65

5 ล้มฯ ล.479/59 ธ อำคำรสงเครำะห์ นำยวีระ  แย้มดวง 3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
9.75 122,954.21         ประภำพร ช้ัน 4 2 ส.ค. 65

6 ล้มฯ ล.4952/60 บบส.สุขุมวิท จก
นำยประนอม หรือเอกศิษฎ์  แย้ม
แก้ว

3 คร้ังท่ี 1 12.40 232,612.29         รวมพร ช้ัน 4 3 ส.ค. 65

7 ล้มฯ ล.8134/51 บบส.กรุงเทพพำณิชย์ จก
นำยไพฑูรย์  เหลืองหิรัญภูษิต 
หรือนำยปณชัย  แพรงรุ่ง

2
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี
14.00 340,941.06         รุ่งอรุณ ช้ัน 4 3 ส.ค. 65

8 ล้มฯ ล.2830/60 ธ ออมสิน จก นำยวิเชียร  ศรีสังวำลย์ 4
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
0.64 23,330.38 มยุรำ ช้ัน 4 3 ส.ค. 65

9 ล้มฯ ล.3749/62 บบส.กรุงเทพพำณิชย์ จก น.ส.เพ็ญศรี  รัตนะ 3 คร้ังท่ี 1 12.80 452,887.00 รุ่งนภำ ช้ัน 4 3 ส.ค. 65

10 ล้มฯ ล.5390/60 ธ อำคำรสงเครำะห์ จก นำยพนม  ภู่เกตุ 1 คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ีสุด) ปิดคดี 5.60 98,871.02 รุ่งนภำ ช้ัน 4 3 ส.ค. 65

11 ล้มฯ ล.525/61 ธ อำคำรสงเครำะห์ จก จ่ำสิบต ำรวจอดุลย์  เทพรักษ์ 6
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
25.40 980,940.61 รุ่งนภำ ช้ัน 4 3 ส.ค. 65

แจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลำย

ประจ ำเดือน  สิงหำคม 2565

ช้ันท่ีติดต่อ

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

วันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่ง
ล ำดับท่ี ศำล เลขคดี โจทก์ จ ำเลย จ ำนวนเงิน นักบัญชี

12 ล้มฯ ล.3419/60 น.ส.นิรัญญำ  คชพันธ์ นำงทิพมำศ  สุทิน 14 คร้ังท่ี 1 1.49 234,620.49         พัชรีภรณ์ ช้ัน 4 4 ส.ค. 65

13 ล้มฯ ล.665/61 ธ อำคำรสงเครำะห์ นำยใหญ่  พระพรหม 2 คร้ังท่ี 1 39.68 505,381.94 จตุพร ช้ัน 4 5 ส.ค. 65

14 ล้มฯ ล.4017/58 บบส.กรุงเทพพำณิชย์ จก นำยวิทยำ  ธรรมรักษ์ 2  คร้ังท่ี 1 8.205 211,817.90         เฉลิมศรี ช้ัน 4 5 ส.ค. 65

15 ล้มฯ ล.5100/60 ธ อำคำรสงเครำะห์ นำยสุรพล  ลอยอ่อน 2 คร้ังท่ี 1 39.21 526,377.46 จตุพร ช้ัน 4 8 ส.ค. 65

16 ล้มฯ ล.13/56 ธ กรุงไทย จก [มหำชน] นำยสุทธิ  ดิสกะประกำย 3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี
1.61 36,731.48 เพชรรัตน์ ช้ัน 4 9 ส.ค. 65

17 ล้มฯ ล.3929/61 ธ อำคำรสงเครำะห์ น.ส.บังอร หรือพิชญดำพร  ใจดี 3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

เฉพำะลน.1 และปิดคดี
1.20 14,416.81 วรัชยำ ช้ัน 4 9 ส.ค. 65

18 ล้มฯ ล.4977/60 บบส.สุขุมวิท จก น.ส.ปรีดำภรณ์  เตรียมเกิดทรัพย์ 3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
7.68 202,177.83 จตุพร ช้ัน 4 9 ส.ค. 65

19 ล้มฯ ล.2157/55 ธ กรุงเทพ จก [มหำชน] นำยภิชัยหรือพิชัย  แก้วจินดำ ท่ี 1 1
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

(เฉพำะลน.1) และปิดคดี
15.38 274,295.32 รวิวรรณ ช้ัน 4 10 ส.ค. 65

20 ล้มฯ ล.99/63 ธ กรุงศรีอยุธยำ จก [มหำชน] นำยธนยศ  ศุขเจริญ 6
 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

ปิดคดี
2.238 133,071.49         รวมพร ช้ัน 4 10 ส.ค. 65

21 ล้มฯ ล.7593/51 ธ กรุงไทย จก [มหำชน]
นำยบรรหำญ หรือธนำกร  แก้ว
ทิพรัตน์

6
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี
0.20 18,153.28 พัชรินทร์ ช้ัน 4 10 ส.ค. 65

22 ล้มฯ ล.162/61 ธ อำคำรสงเครำะห์ นำยยุทธนันท์  มณีแสง 3
 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

ปิดคดี
0.75 12,287.90          รวมพร ช้ัน 4 11 ส.ค. 65

23 ล้มฯ ล.1164/61 ธ กรุงไทย จก (มหำชน)
จ่ำสิบเอกหรือนำยหรือร้อยต ำรวจ
บวร  ซ่ือตรง

3 คร้ังท่ี 1 6.57 77,719.15 วรนุช ช้ัน 4 11 ส.ค. 65

24 ล้มฯ ล.3587/59 ธ ยูโอบี จก (มหำชน) นำงสุวรรณำ  อินจันสุข ท่ี 1 2
 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี
0.0465 25,316.97          เฉลิมศรี ช้ัน 4 11 ส.ค. 65
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25 ล้มฯ ล.6237/55 ธ กรุงเทพ จก [มหำชน] นำยบุญเรือง ศรีทอง ท่ี 1 9
 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

ปิดคดี
14.58 269,030.04         รวิวรรณ ช้ัน 4 16 ส.ค. 65

26 ล้มฯ ล.2367/52 บบส.กรุงศรีอยุธยำ จก นำยธนกร  ศิวะสัมปัตติกุล 2
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี
8.387 817,395.95 สำโรช ช้ัน 4 17 ส.ค. 65

27 ล้มฯ
ล.892/60 บ ฟิวเจอร์ชำยน์ เทรดด้ิง จก บ ซัน บีม คอนสตรัคช่ัน จก

7
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
12.7037 25,683,578.18 รวมพร ช้ัน 4

17 ส.ค. 65

28 ล้มฯ
ล.2177/62 ธ ออมสิน นำงพันทิพำ  ตันหยง

1 คร้ังท่ี 1 46.50 923,463.42 เพชรรัตน์ ช้ัน 4
17 ส.ค. 65

29 ล้มฯ ล.1274/52 บบส.สุขุมวิท จก นำยชิดชัย  สมประสงค์ ท่ี 1 5
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี (เฉพำะลน.1)
0.133 37,400.26 ประภำพร ช้ัน 4 17 ส.ค. 65

5
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี (เฉพำะลน.2)
1.453 354,524.03         ประภำพร ช้ัน 4 17 ส.ค. 65

30 ล้มฯ ล.1976/62 ธ ออมสิน
น.ส.หรือพันต ำรวจโทหญิงปกฉัตร 
 กำญจนพิมำย

1 คร้ังท่ี 1 2.30 150,170.08 วรนุช ช้ัน 4 17 ส.ค. 65

31 ล้มฯ ล.2518/61 ธ กรุงไทย จก (มหำชน) น.ส.ส ำรวย  เชียรวิจิตร 1
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
0.60 9,356.80 วรนุช ช้ัน 4 18 ส.ค. 65

32 ล้มฯ ล.22547/52 ธ กรุงเทพ จก [มหำชน] นำงสุภำพ สงวนสุข ท่ี 1 9
 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 
ปิดคดี (เฉพำะลน.1)

0.206 29,658.66          นันทิยำ ช้ัน 4 รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

33 ล้มฯ ล.1834/55 กรมสรรพำกร นำยเก๋ง  ตันตระกูลศิริ 2
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
7.03 570,738.99 รุ่งอรุณ ช้ัน 4 รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด

34 ล้มฯ ล.12154/50 บบส.กรุงศรีอยุธยำ จก นำยธีระพล  อำจหำญ ท่ี 1 6 คร้ังท่ี 1 2.04 139,844.97 รุ่งอรุณ ช้ัน 4 รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

35 ล้มฯ ล.17744/52 บบส.สุขุมวิท จก
น.ส.เกตุกนก  จันทวงษ์ หรือนำง
เกตุกนก  แสนพลเมือง

1 คร้ังท่ีสุด และปิดคดี 2.95 42,207.27 อัญชลี ช้ัน 4 รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

36 ล้มฯ ล.1054/51 ธ กรุงเทพ จก [มหำชน]
นำยสมหมำย หรือโฆษิต  จรรยำ
คุณ

2 คร้ังท่ีสุด  และปิดคดี 6.29 86,083.76 อัญชลี ช้ัน 4 รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด
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37 ล้มฯ ล.1243/61 ธ ออมสิน
นำยหรือดำบต ำรวจสันติ สอำดนัก
 ท่ี 1

3 คร้ังท่ี 1 53.60 888,760.39 จตุพร ช้ัน 4 รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

38 ล้มฯ ล.2399/61 บบส.กรุงเทพพำณิชย์ จก
นำยปรีชำ สระทองค ำหรือนำยถิรำ
ยุส์  เสฎฐพงศ์ ท่ี 1

3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี เฉพำะลน.1
2.11 27,948.58 จตุพร ช้ัน 4 รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด

39 ล้มฯ ล.3766/59 ธ อำคำรสงเครำะห์ น.ส.สมพร  จบไตรเภท 2
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
15.73 166,655.79 จตุพร ช้ัน 4 รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด

40 ล้มฯ ล.130/62 ธ อำคำรสงเครำะห์ นำยศุภตรัย  ลีลำกุล 1 คร้ังท่ี 3 14.18 206,989.68 จตุพร ช้ัน 4 รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

41 ล้มฯ ล.1471/61
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยำกร
ธรณี จก

นำงเบญญำภำ  ปริญชยะกุล ท่ี 1 1
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 
เฉพำะลน.2) ปิดคดี

3.556 856,405.04 มยุรำ ช้ัน 4 รอคัดค้ำนบัญชี
ภำยในก ำหนด

42 ล้มฯ ล.1492/62 บบส.กรุงเทพพำณิชย์ จก
นำยชัยวัฒน์  ต้นพิสุทธ์ิ หรือนำย
ทวีศักด์ิ ตันพิสุทธ์ิฯ

1
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
5.80 74,640.74 รุ่งนภำ ช้ัน 4 รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด

43 ล้มฯ ล.3483/60 บบส.กรุงเทพพำณิชย์ จก
นำงอรเอ่ียม หรือกัลยวรรณ์ กำร
ศักด์ิ

3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
2.74 139,244.96 รุ่งนภำ ช้ัน 4 รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด


