
 

คันที่ 1 

คดีนายพิชิต น้ําเงิน ผูตองหา 

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ผธ-2090 นครราชสีมา 

 

 
สี : เขียว 

แบบ/รุนรถ : K64TENSRU 

เลขตัวรถ : MMTONK64A3D00022 

เลขเครื่องยนต : 4D56TBVAA3508    

ชนิดเชื้อเพลิง: ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน: 13 สิงหาคม 2545 

วันที่เริ่มครอบครอง: 14 มกราคม 2552 

วันสิ้นอายุภาษี: 13 สิงหาคม 2555 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ บริษัทอยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) 

ผูครอบครอง: นายพิชิต น้ําเงิน 

 

  

 



คดีนายพิชิต น้ําเงิน ผูตองหา 

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอมิตซูบชิิ หมายเลขทะเบียน ผธ-2090 นครราชสีมา 



 

คันที่ 2        

คดีนายอภิสิทธ์ิ ศรีจันทร ผูตองหา  

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หออซูีซุ หมายเลขทะเบียน บษ-2407 นครปฐม 

 

 

 

สี : น้ําเงิน 

แบบ/รุนรถ : TFR54HPYM 

เลขตัวรถ : MP1TFR54H1T104415  

เลขเครื่องยนต : 1JZ-0610924    

ชนิดเชื้อเพลิง : แกส+เบนซิน 

วันที่จดทะเบียน: 17 มกราคม 2544 

วันที่เริ่มครอบครอง: 26 พฤศจิกายน 2553 

วันสิ้นอายุภาษี: 17 มกราคม 2555 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ บรษัิทลีสซ่ิงสินเอเชีย จํากัด 

ผูครอบครอง: น.ส.สยุมพร  สอนดอนไพร  

 

  

 



คดีนายอภิสิทธิ์ ศรจีันทร ผูตองหา  

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บษ-2407 นครปฐม 



 

คันที่ 3        

คดีนางสาวยุวดี  คําทะลุง ผูตองหา 

  รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอ เชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน ฆว-4342 กรุงเทพฯ 

 

 

 

สี : ขาว 

แบบ/รุนรถ : 0LU261SE11 

เลขตัวรถ : MMMCA26Y1BH318022  

เลขเครื่องยนต : Z20D1145208K      

ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน: 23 สิงหาคม 2555 

วันที่เริ่มครอบครอง: 23 สิงหาคม 2555 

วันสิ้นอายุภาษี: 23 สิงหาคม 2555 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

ผูครอบครอง: นางยุวดี คําทะลุง 

 

  

 



คดีนางสาวยุวดี  คาํทะลุง ผูตองหา 

  รถยนตนัง่สวนบคุคล ย่ีหอ เชฟโรเลต หมายเลขทะเบยีน ฆว-4342 กรุงเทพฯ 



 

คันที่ 4        

คดีนางสาวยุวดี  คําทะลุง ผูตองหา 

         รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอ โตโยตา หมายเลขทะเบียน บท-4158 ชัยภูมิ 

 

 

 

สี : เทา 

แบบ/รุนรถ : KUN15R-CRMSHT B2 

เลขตัวรถ : MR0GR19G007035091  

เลขเครื่องยนต : 2KD-9850120      

ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน: 24 เมษายน 2550 

วันที่เริ่มครอบครอง: 24 เมษายน 2550 

วันสิ้นอายุภาษี: 24 เมษายน 2556 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

ผูครอบครอง: นางยุวดี ประสพสิน 

 

  

 



คดีนางสาวยุวดี  คาํทะลุง ผูตองหา 

         รถยนตบรรทุกสวนบคุคล ย่ีหอ โตโยตา หมายเลขทะเบียน บท-4158 ชัยภูมิ 

 



 

คันที่ 5        

คดีนางสาวยุวดี  คําทะลุง ผูตองหา  

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอ ดีเอฟเอ็ม (DFM) หมายเลขทะเบียน ผม-2033 ชัยภูมิ 

 

 

 

 

สี : ขาว 

แบบ/รุนรถ : EQ1020TF 

เลขตัวรถ : LGHT12170B9J49930  

เลขเครื่องยนต : EQ465I2-30 11081162     

ชนิดเชื้อเพลิง : แกส+เบนซิน 

วันที่จดทะเบียน: 9 ธันวาคม 2554 

วันที่เริ่มครอบครอง: 9 ธันวาคม 2554 

วันสิ้นอายุภาษี: 9 ธันวาคม 2555 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

ผูครอบครอง: นางยุวดี คําทะลุง 

 

  

 



คดีนางสาวยุวดี  คาํทะลุง ผูตองหา  

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอ ดีเอฟเอ็ม (DFM) หมายเลขทะเบียน ผม-2033 ชัยภูมิ  

 



 

คันที่ 6        

คดีนายสุรสิทธ์ิ เนตรไธสง ผูตองหา  

 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอนิสสัน หมายเลขทะเบียน บน - 8576 ชัยภูมิ 

 

 
สี : เทา 

แบบ/รุนรถ : KBGD21FX6 GLAM 

เลขตัวรถ : KBGD21-F86482  

เลขเครื่องยนต : TD27-T007887      

ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน: 23 เมษายน 2540 

วันที่เริ่มครอบครอง: 12 มกราคม 2555 

วันสิ้นอายุภาษี: 23 เมษายน 2556 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ นายสุนทร อ่ํารอด 

ผูครอบครอง: นายสุนทร อ่ํารอด 

 

  

 



คดีนายสุรสิทธิ์ เนตรไธสง ผูตองหา  

 รถยนตบรรทุกสวนบคุคล ย่ีหอนิสสนั หมายเลขทะเบียน บน - 8576 ชัยภูมิ  

 



 

คันที่ 7        

คดีนายจักรพงษ พลเสนา และนางสาวนิตยา เจิมกระโทก ผูตองหา 

 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บต-3123 ชัยภูมิ  

 

 
สี : แดง 

แบบ/รุนรถ : TFR54HPBD 

เลขตัวรถ : TFR54HP A-9304947  

เลขเครื่องยนต : 4JA1-D17070      

ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน: 22 กันยายน 2537 

วันที่เริ่มครอบครอง: 17 กันยายน 2553 

วันสิ้นอายุภาษี: 22 กันยายน 2556 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ นายจักรพงษ พลเสนา 

ผูครอบครอง: นายจักรพงษ พลเสนา  

 

  

 



คดีนายจักรพงษ พลเสนา และนางสาวนิตยา เจิมกระโทก ผูตองหา 

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บต-3123 ชัยภูมิ 

 



 

คันที่ 8        

คดีนายสันจอน พุดขุนทด และนางสาวลูกน้ํา มะลิปา ผูตองหา 

   รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอมาสดา หมายเลขทะเบียน กษ - 97 นครราชสีมา 

 

 
สี : เทา 

แบบ/รุนรถ : MAZDA 2 

เลขตัวรถ : MM8DE10Y100173363  

เลขเครื่องยนต : ZY-762779      

ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน 

วันที่จดทะเบียน: 11 พฤศจิกายน 2554 

วันที่เริ่มครอบครอง: 16 มีนาคม 2555 

วันสิ้นอายุภาษี: 11 พฤศจิกายน 2555 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ สิบตรีณัฐพล ถนอมทรัพย 

ผูครอบครอง: สิบตรีณัฐพล ถนอมทรัพย 

 

  

 



คดีนายสันจอน พุดขุนทด และนางสาวลูกน้ํา มะลิปา ผูตองหา 

   รถยนตนั่งสวนบคุคล ย่ีหอมาสดา หมายเลขทะเบียน กษ - 97 นครราชสีมา  

 



 

คันที่ 9                                     

  คดี วาที่ ร.ต.เกียรติชัย สายรัมย ผูตองหา 

              รถจักรยานยนต ยี่หฮอนดา หมายเลขทะเบียน ขษร-669 บุรีรัมย    

 

 

 

สี : ขาว     แบบ/รุนรถ : AFS110KSFCZ(TH) 

เลขตัวรถ : MLHJA1420C5072940  

เลขเครื่องยนต : JA142E-0072940       

ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน 

วันที่จดทะเบียน: 3 เมษายน 2555 

วันที่เริ่มครอบครอง: 3 เมษายน 2555 

วันสิ้นอายุภาษี: 3 เมษายน 2556 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ บรษัิทฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

ผูครอบครอง: นางแสงจันทร สายรัมย  

 

  

 

 



                                    

  คดี วาที่ ร.ต.เกียรติชัย สายรัมย ผูตองหา 

              รถจักรยานยนต ยี่หฮอนดา หมายเลขทะเบียน ขษร-669 บุรีรัมย    

 

 

 



 

คันที่ 10                                     

   คดีนางสาวอารีรัตน  โพนทะยาน ผูตองหา 

               รถจักรยานยนต ยี่หอยามาฮา หมายเลขทะเบียน ขฉล - 234 ชัยภูมิ  

 

 

 

สี : ดํา น้ําเงิน ขาว     แบบ/รุนรถ : 20B300 

เลขตัวรถ : MLEKE164111479642  

เลขเครื่องยนต : E3G5E-479642       

ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน 

วันที่จดทะเบียน: 22 กุมภาพันธ 2554 

วันที่เริ่มครอบครอง: 1 สิงหาคม 2555 

วันสิ้นอายุภาษี: 22 กุมภาพันธ 2556 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ นายปานศักดิ์ นธิิธนาธร 

ผูครอบครอง: นายปานศักดิ์ นธิิธนาธร 

  

 

  

 



 

 

   คดีนางสาวอารีรัตน  โพนทะยาน ผูตองหา 

               รถจักรยานยนต ยี่หอยามาฮา หมายเลขทะเบียน ขฉล - 234 ชัยภูมิ  

 

 

 



 

คันที่ 11                                     

   คดีนายประชาปติ อาจหาญ ผูตองหา    

                     รถจักรยานยนต ยี่หอยามาฮา หมายเลขทะเบียน กรบ - 624 ชัยภูมิ 

 

 

 

สี : ดํา    แบบ/รุนรถ : AE-115E 

เลขตัวรถ : 1P7-023906  

เลขเครื่องยนต : 1P7-023906       

ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน 

วันที่จดทะเบียน: 27 เมษายน 2548 

วันที่เริ่มครอบครอง: 27 เมษายน 2548 

วันสิ้นอายุภาษี: 27 เมษายน 2549 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ นายสมศักดิ์ ประทุมกุล 

ผูครอบครอง: นายสมศักดิ์ ประทุมกุล  

 

  

 

 



 

 

   คดีนายประชาปติ อาจหาญ ผูตองหา    

                     รถจักรยานยนต ยี่หอยามาฮา หมายเลขทะเบียน กรบ - 624 ชัยภูมิ  

 

 

 



 

คันที่ 12                                     

  คดีนายประชาปติ อาจหาญ ผูตองหา   

           รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา หมายเลขทะเบียน ขจง-61 ขอนแกน 

 

 

 

สี : เขียว   แบบ/รุนรถ : - 

เลขตัวรถ : NZ100-0016550  

เลขเครื่องยนต : NZ100E-0016550  

ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน 

วันที่จดทะเบียน: 16 กุมภาพันธ 2543 

วันที่เริ่มครอบครอง: 16 กุมภาพันธ 2543 

วันสิ้นอายุภาษี: 16 กุมภาพันธ 2548 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ นายคําพู มังคะละ 

ผูครอบครอง: นายคําพู มังคะละ  

 

  

 

 



 

 

   คดีนายประชาปติ อาจหาญ ผูตองหา   

           รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา หมายเลขทะเบียน ขจง-61 ขอนแกน  

 

 

 



 

คันที่ 13                                     

  คดีนายประชาปติ อาจหาญ ผูตองหา    

 รถจักรยานยนต ยี่หอยามาฮา หมายเลขทะเบียน ขคฉ-888 ชัยภูมิ  

 

 

 

สี : น้ําตาล   แบบ/รุนรถ : 4D0600 

เลขตัวรถ : 4D0-767809    

เลขเครื่องยนต : 4D0-767809    

ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน 

วันที่จดทะเบียน: 18 พฤศจิกายน 2552 

วันที่เริ่มครอบครอง: 18 พฤศจิกายน 2552 

วันสิ้นอายุภาษี: 18 พฤศจิกายน 2554 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ นายสรายุทธ สถาพรธีระ 

ผูครอบครอง: นายสรายุทธ สถาพรธีระ 

 

 

  

 



 

 

   คดีนายประชาปติ อาจหาญ ผูตองหา    

 รถจักรยานยนต ยี่หอยามาฮา หมายเลขทะเบียน ขคฉ-888 ชัยภูมิ  

 

 

 



 

 คันที่ 14 

  คดีนายประชาปติ อาจหาญ ผูตองหา   

  รถจักรยานยนต ย่ีหอฮอนดา ไมมีหมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ  AC09-1004319 

 

 

 

สี : -    

แบบ/รุนรถ : - 

เลขตัวรถ : AC09-1004319  

เลขเครื่องยนต : -   ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน 

วันที่จดทะเบียน: - 

วันที่เริ่มครอบครอง: - 

วันสิ้นอายุภาษี: - 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ - 

ผูครอบครอง: - 

 

 

  

 



 

 

   คดีนายประชาปติ อาจหาญ ผูตองหา   

  รถจักรยานยนต ย่ีหอฮอนดา ไมมีหมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ  AC09-1004319  

 

 

 



 

 คันที่ 15 

   คดีนายจีรชัย วรรณทอง ผูตองหา    

รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา ไมติดทะเบียน หมายเลขเครื่องยนต JF362E-0023085 

 

 

 

สี : ดํา เหลือง   แบบ/รุนรถ : สกูบปไอ 

เลขตัวรถ : -  

เลขเครื่องยนต : JF362E-0023085    

ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน 

วันที่จดทะเบียน: - 

วันที่เริ่มครอบครอง: - 

วันสิ้นอายุภาษี: - 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ - 

ผูครอบครอง: -  

 

  

 

 



 

 

    คดนีายจีรชัย วรรณทอง ผูตองหา    

รถจักรยานยนต ย่ีหอฮอนดา ไมติดทะเบียน หมายเลขเครื่องยนต JF362E-0023085 

 

 

 



 

 คนัที่ 16 

  คดีนายอรุณศักดิ์ ศรีวะรมย ผูตองหา    

 รถจักรยานยนต ย่ีหอคาวามซากิ ไมติดหมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ KL110B-A04744  

 

 

 

สี : ดํา เหลือง เทา  แบบ/รุนรถ : KSR 

เลขตัวรถ : KL110B-A04744  

เลขเครื่องยนต : -    

ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน 

วันที่จดทะเบียน: - 

วันที่เริ่มครอบครอง: - 

วันสิ้นอายุภาษี: - 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ - 

ผูครอบครอง: - 

 

 

  

 



 

 

   คดีนายอรุณศักดิ์ ศรีวะรมย ผูตองหา    

 รถจักรยานยนต ย่ีหอคาวามซากิ ไมติดหมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ KL110B-A04744  

 

 

 



 

 คนัที่ 17 

  คดีนายไพโรจน ก่ิงโพธิ์ ผูตองหา    

        รถจักรยานยนต ย่ีหอคาวาซากิ ไมติดหมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ ZX400AE067357 

 

 

 

สี : เทา   แบบ/รุนรถ :  

เลขตัวรถ : ZX400AE067357  

เลขเครื่องยนต : -     

ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน 

วันที่จดทะเบียน: - 

วันที่เริ่มครอบครอง: - 

วันสิ้นอายุภาษี: - 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ - 

ผูครอบครอง: -  

 

  

 

 



 

 

   คดีนายไพโรจน ก่ิงโพธิ์ ผูตองหา    

        รถจักรยานยนต ย่ีหอคาวาซากิ ไมติดหมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ ZX400AE067357  

 

 

 

 



 

 คนัที่ 18 

  คดีนายเสรี กลับสําโรง ผูตองหา 

รถจักรยานยนต ย่ีหอคาวาซากิ หมายเลขทะเบียน งวพ-99 นครราชสีมา 

 

 

 

สี : เขียว   แบบ/รุนรถ : KL110C  

เลขตัวรถ : JKAKL110CCDA21208  

เลขเครื่องยนต : KL110CEA21208       

ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน 

วันที่จดทะเบียน: 22 กันยายน 2554 

วันที่เริ่มครอบครอง: 22 กันยายน 2554 

วันสิ้นอายุภาษี: 22 กันยายน 2555 

ผูถือกรรมสิทธิ:์ นางสาวลอย ศักดิ์กําปง 

ผูครอบครอง: นางสาวลอย ศักดิ์กําปง 

 

 

  

 



 

 

   คดีนายเสรี กลับสาํโรง ผูตองหา 

รถจักรยานยนต ย่ีหอคาวาซากิ หมายเลขทะเบียน งวพ-99 นครราชสีมา  
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