
จ ำนวน แบ่งทรัพย์สิน ส่วนแบ่ง

เจ้ำหน้ี คร้ังท่ี ร้อยละ

1 ล้มฯ ล.2933/61 ธ ออมสิน
นำยพิพัฒน์  บริรักษ์ฉัตรชัย หรือ 
วลัชณัฎฐ์  กฤติธีพิรพัฒน์ ท่ี 1

1
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
0.650 26,026.81 สำโรช ช้ัน 4 1 มิ.ย. 65

2 ล้มฯ ล.3822/60 บบส.กรุงเทพพำณิชย์ จก นำยนเรศน์ กำหำ ท่ี 1 2
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
9.85 591,036.10 นันทิยำ ช้ัน 4 2 มิ.ย. 65

3 ล้มฯ ล.1094/58 บบส.สุขุมวิท จก
นำยกฤตย์หรือกฤตย์กิตติพงศ์  กิ
ติพิเชษฐสรรค์

3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
3.39 49,816.00 อัญชลี ช้ัน 4 2 มิ.ย. 65

4 ล้มฯ ล.1148/60 ธ อำคำรสงเครำะห์ น.ส.อินธิรำ  ค ำพำนสูงเนิน ท่ี 1 1
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี
10.65 185,951.78 มนันยำ ช้ัน 4 2 มิ.ย. 65

5 ล้มฯ ล.334/52 ธ ไทยพำณิชย์ จก [มหำชน]
นำงจุไรลักษณ์ หรือวรรณพร  สม
ภูมิ

5
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว)ปิด

คดี
5.54 326,426.76 อัญชลี ช้ัน 4 6 มิ.ย. 65

6 ล้มฯ ล.2383/60 ธ กรุงไทย จก [มหำชน] นำยมัสชณะ  ทองยุ้น ท่ี 1 2 คร้ังท่ี 1 9.53 107,648.01 เพชรรัตน์ ช้ัน 4 6 มิ.ย. 65

7 ล้มฯ ล.1389/60
ธ พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมแห่งประเทศไทย

นำงสำวสร้อยสุดำ  สุดวัน 1 คร้ังท่ี 2 สุด และปิดคดี 0.486 41,974.76 พัชรีภรณ์ ช้ัน 4 7 มิ.ย. 65

8 ล้มฯ ล.1611/63 ธ กรุงเทพ จก [มหำชน] น.ส.วันวิสำข์  สุขทอง 1 คร้ังท่ี 1 6.45 209,028.85 รักคณำ ช้ัน 4 7 มิ.ย. 65

9 ล้มฯ 1167/46 ธ กรุงไทย จก [มหำชน] นำยอภินันท์  คงสมบูรณ์เวช 7
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
3.412 917,861.80 นันทิยำ ช้ัน 4 8 มิ.ย. 65

10 ล้มฯ ล.424/53 ธ กรุงเทพ จก [มหำชน] นำงพรรณิภำ  ประเสริฐนพคุณ 5
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
0.037 27,669.00 สมศิริ ช้ัน 4 9 มิ.ย. 65

11 ล้มฯ ล.2030/63 กรมสรรพำกร หจก.ท่ำทองกำรำจ ท่ี 1 1
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี
35.97056

36
1,603,200.00 รักคณำ ช้ัน 4 9 มิ.ย. 65

แจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลำย

ประจ ำเดือน  มิถุนำยน 2565

ช้ันท่ีติดต่อ

วันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่ง
ล ำดับท่ี ศำล เลขคดี โจทก์ จ ำเลย จ ำนวนเงิน นักบัญชี



จ ำนวน แบ่งทรัพย์สิน ส่วนแบ่ง

เจ้ำหน้ี คร้ังท่ี ร้อยละ

ช้ันท่ีติดต่อ
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ล ำดับท่ี ศำล เลขคดี โจทก์ จ ำเลย จ ำนวนเงิน นักบัญชี

12 ล้มฯ ล.10169/53 ธ กรุงไทย จก [มหำชน]
นำยพิพัฒน์ หรือธนภัทร  พร
พงศธร ท่ี 1

3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี
44.47 469,175.94 ประภำพร ช้ัน 4 9 มิ.ย. 65

13 ล้มฯ ล.1923/63 ธ อำคำรสงเครำะห์ จก น.ส.กนกรัตน์  กระสินพันธ์ุ 2 คร้ังท่ีสุด และปิดคดี
33.22326

555
592,000.00        อัญชลี ช้ัน 4 9 มิ.ย. 65

14 ล้มฯ ล.657/61 ธ กรุงไทย จก [มหำชน] นำยสมเกียรติ  ทองค ำ 2 คร้ังท่ี 1 2.80 84,677.70 รุ่งนภำ ช้ัน 4 10 มิ.ย. 65

15 ล้มฯ ล.2056/60 ธ อำคำรสงเครำะห์ นำยบุญฤทธ์ิ  สุขหญีต 1
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว)ปิด

คดี
38.51 488,451.57 มยุรำ ช้ัน 4 10 มิ.ย. 65

16 ล้มฯ ล.3980/61 ธ อำคำรสงเครำะห์ นำยกำนต์  บุญบรรเจิด 4 คร้ังท่ี 1 9.80 371,355.26 รุ่งอรุณ ช้ัน 4 13 มิ.ย. 65

17 ล้มฯ ล.2518/2555 ธ กรุงเทพ จก [มหำชน] นำงสำวบุญเกิด  ช่ืนบำน 3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี
0.445 58,007.72 เพชรรัตน์ ช้ัน 4 13 มิ.ย. 65

18 ล้มฯ ล.517/62 ธ กรุงเทพ จก [มหำชน]
นำงบุญรอด สวนโพธ์ิหรือทรัพย์
แก้ว ท่ี 1

1
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี เฉพำะลน.3
31.66 1,454,448.13 จตุพร ช้ัน 4 14 มิ.ย. 65

19 ล้มฯ ล.24/58 ธ อำคำรสงเครำะห์ น.ส.หรือนำงมนัสนันท์  สุกรี ท่ี 1 2 คร้ังท่ีสุด (ปิดคดี) 49.75 715,760.19 รุ่งอรุณ ช้ัน 4 14 มิ.ย. 65

20 ล้มฯ ล.3806/61 ธ อำคำรสงเครำะห์ นำยประดิษฐ  อนุศรี ท่ี 1 2
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี (เฉพำะลน.1)
7.28 85,455.63 วรัชยำ ช้ัน 4 14 มิ.ย. 65

21 ล้มฯ 1819/45 ธ เอเชีย จก [มหำชน] นำยธีระพล  พ่ึงสุข ท่ี 1 3 คร้ังท่ีสุด และปิดคดี 5.81 103,173.00 สุภำวดี ช้ัน 4 14 มิ.ย. 65

22 ล้มฯ ล.2110/61 ธ กรุงไทย จก [มหำชน]
นำงหรือน.ส.พยุงศรีหรือมัยภรณ์  
ตำตระกูล หรือเตียวตระกูล

5
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
2.60 95,820.16 วรนุช ช้ัน 4  14 มิ.ย. 65

23 ล้มฯ ล.4214/53 ธ ไทยพำณิชย์ จก [มหำชน] นำยวิทวัส  ยองศรี ท่ี 1 2
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี
76.90 784,885.32 รุ่งอรุณ ช้ัน 4 15 มิ.ย. 65

24 ล้มฯ ล.4605/60 น.ส.รุ่งทิวำ  วันตำ นำยกรวิทย์ หรือธนะวิชช์  สำยเทพ 4 คร้ังท่ี 1 33.10 1,825,193.87 จตุพร ช้ัน 4 15 มิ.ย. 65
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25 ล้มฯ ล.408/61 ธ. อำคำรสงเครำะห์ นำยยุทธนำ  จงเฟ่ืองปริญญำ ท่ี 1 1 คร้ังท่ี 1 20.50 331,274.46 รุ่งนภำ ช้ัน 4 16 มิ.ย. 65

26 ล้มฯ ล.3219/56 ธ กรุงเทพ จก [มหำชน] นำยประพำฬหรือชยุต  ครุฑะสูต 1
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
60.97 988,369.03 ประนัดดำ ช้ัน 4 16 มิ.ย. 65

27 ล้มฯ ล.968/61 ธ ไทยพำณิชย์ จก [มหำชน] นำยจักรธร  ชัยยะค ำ 2
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
3.83 64,014.51 ประนัดดำ ช้ัน 4 16 มิ.ย. 65

28 ล้มฯ ล.1138/60 ธ อำคำรสงเครำะห์
น.ส.ลูกนก รำชพันแสนหรือกิจ
เกษมหรือโศจิพลกุล ท่ี 1

3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี (เฉพำะลน.1)
0.93 11,821.89 ประนัดดำ ช้ัน 4 16 มิ.ย. 65

3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี (เฉพำะลน.2)
0.55 6,707.02 ช้ัน 4

29 ล้มฯ ล.199/58 ธ อำคำรสงเครำะห์ จก
สิบต ำรวจโท หรือนำยเกรียงศักด์ิ 
 สอนบุญตำ

2 คร้ังท่ี 1 32.70 787,592.90 สมศิริ ช้ัน 4 17 มิ.ย. 65

30 ล้มฯ ล.4604/51 ธ กรุงไทย จก [มหำชน] นำยเมธี  เงินคีรี ท่ี 1 8
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี (เฉพำะลน.1)
13.65 441,530.55 สมศิริ ช้ัน 4 21 มิ.ย. 65

8
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี (เฉพำะลน.2)
7.50 304,837.41 ช้ัน 4

31 ล้มฯ ล.1664/55 บบส.กรุงเทพพำณิชย์ จก นำยสมสิทธ์ิ  คงเมือง ท่ี 1 1
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 

และปิดคดี (เฉพำะลน.2)
0.620 7,881.43 พัชรีภรณ์ ช้ัน 4 21 มิ.ย. 65

32 ล้มฯ 244/46
นำยเสวี  วิวัฒน์พนชำติ ผู้ช ำระ
บัญชีร้องขอให้

บ เครดิตฟองซิเอร์ออมทรัพย์ จก 2 คร้ังท่ี 11 3.172 22,097,330.71    สุภำวดี ช้ัน 4 21 มิ.ย. 65

33 ล้มฯ ล.1738/62 บบส.สุขุมวิท จก
นำยศุภวัฒน์ หรือกัมพล  กำรหม่ัน
 ท่ี 1

3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี (เฉพำะลน.1)
0.347 94,153.24          ประภำพร ช้ัน 4 21 มิ.ย. 65

3
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี (เฉพำะลน.2)
15.09 4,098,318.08      ช้ัน 4

34 ล้มฯ 984/44 บบส.พญำไท จก
นำยวรวงศ์  อมำตยกุล หรือปวริศ 
 อมำตยกุล

9 คร้ังท่ี 1 11.03 22,085,834.96    อัญชลี ช้ัน 4 22 มิ.ย. 65
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35 ล้มฯ ล.293/61 ธ กรุงไทย จก [มหำชน] นำยสุพรมหรือวรัญญู  มัชฌิโม 2
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
1.63 61,046.86 วรนุช ช้ัน 4 22 มิ.ย. 65

36 ล้มฯ ล.3244/59 บ สตำร์เฟลกซ์ แพ็คเก็จจ้ิง จก นำยสน สหเจริญพำณิชย์ 2
คร้ังท่ีสุด(คร้ังเดียว) ปิด

คดี
46.16728

935
2,500,080.00      พัชรีภรณ์ ช้ัน 4 23 มิ.ย. 65

37 ล้มฯ ล.1567/56
นำยสุดใจ คุุุยประเสริฐ ในฐำนะ
ผู้จัดกำรมรดกของนำยเขียน  คุ่ย

นำงอนงค์หรือบุญญำพร หรือแก
ศศิรำภรณ์  คุ่ยประเสริฐ

2 คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ีสุด) ปิดคดี 0.35 9,572.92            เฉลิมศรี ช้ัน 4 23 มิ.ย. 65

38 ล้มฯ ล.2774/58 บบส.กรุงเทพพำณิชย์ จก
นำงรุ่งทิมำหรือเจนจิรำ  ไทยอุดม
 ท่ี 1

2
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
0.92 16,190.60          สุภำวดี ช้ัน 4 24 มิ.ย. 65

39 ล้มฯ ล.86/63 บบส.สุขุมวิท จก นำยสิทธิโชค  นำคพงศ์ 1 คร้ังท่ี 1 0.44 83,277.18 มนันยำ ช้ัน 4 28 มิ.ย. 65

40 ล้มฯ ล.3822/60 บบส.กรุงเทพพำณิชย์ จก นำยนเรศน์  กำหำ ท่ี 1 2
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
9.62 577,235.25 นันทิยำ ช้ัน 4

รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด

41 ล้มฯ ล.6847/55 ธ ทหำรไทย จก [มหำชน] นำยมงคล หรือชม  กือเย็น ท่ี 1 5 คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ีสุด) ปิดคดี 9.30 1,066,131.78 รวมพร ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด

42 ล้มฯ ล.21202/52 บบส.พำลำภ จก นำยรุจ หรือนำยสมหมำย  ภูววิมล 5
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
0.886 16,359.20 นันทิยำ ช้ัน 4

รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด

43 ล้มฯ ล.2587/57 บบส.กรุงศรีอยุธยำ จก
นำยทองสูน หรือร้อยต ำรวจเอก
ทองสูน เพ็ชรหงษ์ ท่ี 1

4  คร้ังท่ี 2 สุด ปิดคดี 3.37 389,524.32        นันทิยำ ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด

44 ล้มฯ ล.2302/60 นำงจำรุวรรณ  สังข์ประเสริฐ ฯ พันจ่ำอำกำศเอกสุวัฒน์  เทียนจ่ำง 3
 คร้ังท่ี 2 (คร้ังท่ีสุด) ปิด

คดี
1.37 85,269.44          รวมพร ช้ัน 4

รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด

45 ล้มฯ ล.328/59 ธ กรุงเทพ จก [มหำชน] นำยสมศักด์ิ  ทัศนเศรษฐ ท่ี 1 13
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี
1.875 164,478.68 รักคณำ ช้ัน 4

รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด

46 ล้มฯ ล.1753/56 บบส.กรุงเทพพำณิชย์ จก นำยชิน เกตะมะ ท่ี 1 2
คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) ปิด

คดี (เฉพำะลน.2)
1.74 68,265.98 พัชรินทร์ ช้ัน 4

รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด

47 ล้มฯ 15229/50 บบส.กรุงเทพพำณิชย์ จก นำยบัญชำ  โชติช่วง 1 คร้ังท่ีสุด (คร้ังเดียว) 100 159,790.00        รุ่งอรุณ ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด



จ ำนวน แบ่งทรัพย์สิน ส่วนแบ่ง

เจ้ำหน้ี คร้ังท่ี ร้อยละ

ช้ันท่ีติดต่อ

วันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่ง
ล ำดับท่ี ศำล เลขคดี โจทก์ จ ำเลย จ ำนวนเงิน นักบัญชี

48 ล้มฯ ล.665/61 ธ อำคำรสงเครำะห์ นำยใหญ่  พระพรหม 2 คร้ังท่ี 1 39.68 505,381.94 จตุพร ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด

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

คดี
7.68 202,177.83 จตุพร ช้ัน 4

รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด

50 ล้มฯ ล.5100/60 ธ อำคำรสงเครำะห์ นำยสุรพล  ลอยอ่อน 2 คร้ังท่ี 1 39.21 526,377.46 จตุพร ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด

51 ล้มฯ ล.2726/62 ธ กรุงไทย จก [มหำชน] นำยเกียรติศักด์ิ  เกิดบุญ ท่ี 1 2 คร้ังท่ี 1 11.10 427,873.32 วรนุช ช้ัน 4
รอคัดค้ำนบัญชี

ภำยในก ำหนด


