








 

1.คดีนายสมใจ จันทรเทพ ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

หมายเลขทะเบียน บน-7329 ศรีสะเกษ  
 

 
ย่ีหอรถ : TOYOTA 

แบบ/รุนรถ : HILUX   สี : ดํา  

เลขตัวรถ : MR0GZ39G306711969 

เลขเครื่องยนต : 1KD-6320139 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน : 17 มิ.ย. 2552 

วันที่เริ่มครอบครอง : 21 เม.ย. 2554 

วันสิ้นอายุภาษี : 17 มิ.ย. 2555 

ผูถือกรรมสิทธิ์ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) 

ผูครอบครอง : นายสมใจ จันทรเทพ 
 
  
 
 



คดีนายสมใจ จันทรเทพ ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมายเลขทะเบียน บน-7329 ศรีสะเกษ 



2.คดีนายสากล จิตมั่น ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

หมายเลขทะเบียน บต-8372 ศรีสะเกษ    

ย่ีหอรถ : ISUZU 

แบบ/รุนรถ : TFR86HPM5A (M)  สี : เทา  

เลขตัวรถ : MP1TFR86H6T163579 

เลขเครื่องยนต : 4JK1DV7134 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน : 10 เม.ย. 2549 

วันที่เริ่มครอบครอง : 27 เม.ย. 2553 

วันสิ้นอายุภาษี : 10 เม.ย. 2556 

ผูถือกรรมสิทธิ์ : นายสากล จิตมั่น 

ผูครอบครอง : นายสากล จิตมั่น  
 
 



คดีนายสากล จิตมั่น ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมายเลขทะเบียน บต-8372 ศรีสะเกษ 



 

3.คดีนายประพล ศรีโชค ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล

หมายเลขทะเบียน ถอ-722 อุบลราชธานี 

 
ย่ีหอรถ : TOYOTA     สี : -  

แบบ/รุนรถ : - 

เลขตัวรถ : - 

เลขเครื่องยนต : - 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน : - 

วันที่เริ่มครอบครอง : - 

วันสิ้นอายุภาษี : -  

ผูถือกรรมสิทธิ์ : - 

ผูครอบครอง : - 
 
 
 

 



คดีนายประพล ศรีโชค ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมายเลขทะเบียน บฉ-3063 สมุทรปราการ 



 

4.คดีนายทองสุข  ปสสาสิงห ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล     

หมายเลขทะเบียน กธ-3602 อุบลราชธานี  
 

ย่ีหอรถ : ISUZU    สี : เทา  

แบบ/รุนรถ : TFR86HDM5H (M) 

เลขตัวรถ : MP1TFR86H6T147162 

เลขเครื่องยนต : 4JK1DS0707 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน : 17 พ.ค. 2549 

วันที่เริ่มครอบครอง : 6 ก.ค. 2555 

วันสิ้นอายุภาษี : 17 พ.ค. 2556 

ผูถือกรรมสิทธิ์ : นางทองสุข ปสสาสิงห 

ผูครอบครอง : นางทองสุข ปสสาสิงห 
 
 
 
 



คดีนายทองสุข ปสสาสิงห ผูตองหา รถยนตนั่งสวนบุคคล หมายเลขทะเบียน กธ-3602 อุบลราชธาน ี



5.คดีนางทิพวรรณ พิลาสันส ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

หมายเลขทะเบียน บพ-305 อุบลราชธานี 

ยี่หอรถ : MITSUBISHI  สี : นํ้าตาล  

แบบ/รุนรถ : K64TENNRU  

เลขตัวรถ : MMTONK64F2F00032 

เลขเคร่ืองยนต : 4D56TXAA1312  

วันที่จดทะเบยีน : 2 พ.ย. 2544  

วันที่เร่ิมครอบครอง : 15 พ.ค. 2549  

วันสิ้นอายุภาษี : 2 พ.ย. 2555  

ผูถือกรรมสิทธิ์ : บ.อาณาจกัรยานยนต จํากดั 

ผูครอบครอง : นายทิวากร โพธิ์อุย 
 
 



คดีนางทิพวรรณ พิลาสันส ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมายเลขทะเบียน บพ-305 อุบลราชธานี 



6.คดีนางปจจา สุกาวงค ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล หมายเลขทะเบียน บง-4727 อํานาจเจริญ 

ยี่หอรถ : ISUZU       สี :   

แบบ/รุนรถ : 

เลขตัวรถ : 

เลขเคร่ืองยนต :  

วันที่จดทะเบยีน :  

วันที่เร่ิมครอบครอง :  

วันสิ้นอายุภาษี :  

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ :  
ผู้ครอบครอง :  

 



คดีนางปจจา สุกาวงค ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมายเลขทะเบียน บง-4727 อํานาจเจริญ 



 

7.คดีนางละมัย พลหาร ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

หมายเลขทะเบียน บจ-6787 จันทบุร ี 
 

 
ยี่หอรถ : TOYOTA     สี : -  

แบบ/รุนรถ : - 

เลขตัวรถ : - 

เลขเคร่ืองยนต : - 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดเีซล 

วันที่จดทะเบยีน : - 

วันที่เร่ิมครอบครอง : - 

วันสิ้นอายุภาษี : -  

ผูถือกรรมสิทธิ์ : - 

ผูครอบครอง : - 
 
 
 



คดีนางละมัย พลหาร ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบคุคล หมายเลขทะเบียน บจ-6787 จันทบุร ี



 

8.คดีนายเขียว ลาคํา ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล       

ยี่หอนิสสัน หมายเลขทะเบียน บต-8261 อุบลราชธานี  
 

 
ยี่หอรถ : TOYOTA     สี : -  

แบบ/รุนรถ : - 

เลขตัวรถ : - 

เลขเคร่ืองยนต : - 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดเีซล 

วันที่จดทะเบยีน : - 

วันที่เร่ิมครอบครอง : - 

วันสิ้นอายุภาษี : -  

ผูถือกรรมสิทธิ์ : - 

ผูครอบครอง : - 
 
 
 



คดีนายเขียว ลาคํา ผูตองหา  

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอนิสสัน หมายเลขทะเบียน บต-8261 อุบลราชธานี  



 

9.คดีนายชาตรี คงราช ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

หมายเลขทะเบียน บบ-5792 รอยเอ็ด  
 ย่ีหอรถ : ISUZU    สี : -  

แบบ/รุนรถ : -   

เลขตัวรถ : - 

เลขเครื่องยนต : - 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน : - 

วันที่เริ่มครอบครอง : - 

วันสิ้นอายุภาษี : -  

ผูถือกรรมสิทธิ์ : - 

ผูครอบครอง : - 
 
 
 
 



คดีนายชาตรี คงราช ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล    

หมายเลขทะเบียน บบ-5792 รอยเอ็ด 



 

10.คดีนายเดชา ทานุมา ผูตองหา รถแทรกเตอร ยี่หอคูโบตา รุน L3408   
 

 ยี่หอรถ : KOBUTA     สี : สม  

แบบ/รุนรถ : L3408 

เลขตัวรถ : - 

เลขเคร่ืองยนต : - 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดเีซล 

วันที่จดทะเบยีน : - 

วันที่เร่ิมครอบครอง : - 

วันสิ้นอายุภาษี : -  

ผูถือกรรมสิทธิ์ :  

ผูครอบครอง : นายกองแพง ทานุมา 
 
 
 



คดีนายเดชา ทานุมา ผูตองหา รถแทรกเตอร ย่ีหอคูโบตา รุน L3408 



 

11.คดีนายเดชา ทานุมา ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล หมายเลขทะเบียน บม-1588 อุบลราชธานี  
 

 
 ย่ีหอรถ : CHEVROLET 

แบบ/รุนรถ : 12F53  สี : ดํา  
เลขตัวรถ : MPATFR86H7H556639 
เลขเครื่องยนต : 4JK1EV2044 
ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 
วันที่จดทะเบียน : 27 ส.ค. 2550 
วันที่เริ่มครอบครอง : 22 มี.ค. 2554 
วันสิ้นอายุภาษี : 27 ส.ค. 2554 
ผูถือกรรมสิทธิ์ : นางสรอยสุดา สาสะเดาะห 
ผูครอบครอง : นางสรอยสุดา สาสะเดาะห 
  
 
 
 
 
 



คดีนายเดชา ทานุมา ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบคุคล หมายเลขทะเบียน บม-1588 

อุบลราชธานี 



 

12.คดีนายทนงจิตต บุญเลห ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล หมายเลขทะเบียน บต-16 ศรีสะเกษ  

 

 
ยี่หอรถ : ISUZU    สี : นํ้าตาล  

แบบ/รุนรถ : TFR54HPYSQM  

เลขตัวรถ : MP1TFR54H2T110706 

เลขเคร่ืองยนต : 4JA1 AR1887 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดเีซล  

วันที่จดทะเบยีน : 24 ม.ค. 2545 

วันที่เร่ิมครอบครอง : 08 เม.ย. 2552 

วันสิ้นอายุภาษี : 24 ม.ค. 2556  

ผูถือกรรมสิทธิ์ : นายทนงจติต บุญเลห 

ผูครอบครอง : นายทนงจติต บุญเลห 
 
 
 



คดีนายทนงจิตต บุญเลห ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมายเลขทะเบียน บต-16 ศรีสะเกษ 



13.คดีนายธีรวัฒน บุญธรรม ผูตองหา รถยนตน่ังสวน

บุคคล หมายเลขทะเบียน กฉ-8144 อุบลราชธานี    
ยี่หอรถ : BMW   สี : ดํา  

แบบ/รุนรถ : 318IA/4  

เลขตัวรถ : AS86766 

เลขเครื่องยนต : AS86766 

ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน  

วันที่จดทะเบียน : 04 มิ.ย. 2542 

วันที่เริ่มครอบครอง : 26 พ.ย. 2553 

วันสิ้นอายุภาษี : 04 มิ.ย. 2555  

ผูถือกรรมสิทธ์ิ : นายพัฒพงษ บุญหนา 

ผูครอบครอง : นายพัฒพงษ บุญหนา 
 
 
 



คดีนายธีรวัฒน บญุธรรม ผูตองหา รถยนตนั่งสวนบคุคล หมายเลขทะเบียน กฉ-8144 

อุบลราชธานี 



14.คดีนายนม ชมเชย ผูตองหา รถยนตน่ังสวนบุคคล    

หมายเลขทะเบียน กข-8398 อํานาจเจริญ    

ย่ีหอรถ : TOYOTA สี : เทา  

แบบ/รุนรถ : KUN35R-PRMSHTA6  

เลขตัวรถ : MR0ER39G707537390 

เลขเครื่องยนต : 2KD-6831368 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน : 02 ส.ค. 2554 

วันที่เริ่มครอบครอง : 02 ส.ค. 2554 

วันสิ้นอายุภาษี : 02 ส.ค. 2557 

ผูถือกรรมสิทธิ์ : บริษัทโตโยตาลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูครอบครอง : นางวารี ชมเชย 
  
 
 
 



คดีนายนม ชมเชย ผูตองหา รถยนตน่ังสวนบุคคล หมายเลขทะเบียน กข-8398 อํานาจเจริญ 



15.คดีนายเนรมิต สุนทรา ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล    

หมายเลขทะเบียน บย-7327 อุบลราชธานี    

ย่ีหอรถ : ISUZU 

แบบ/รุนรถ : TFR54HPYSCM สี : เทา  

เลขตัวรถ : TFR54HPYSCV-7138123 

เลขเครื่องยนต : 4JA1-G14290 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน : 15 มิ.ย. 2550 

วันที่เริ่มครอบครอง : 15 พ.ค. 2552 

วันสิ้นอายุภาษี : 15 มิ.ย. 2555 

ผูถือกรรมสิทธิ์ : นายเนรมิต สุนทรา 

ผูครอบครอง : นายเนรมิต สุนทรา 
 



คดีนายเนรมิต สุนทรา ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมายเลขทะเบียน บย-7327 อบุลราชธานี  



16.คดีนายบัวลา อรศร ีผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

หมายเลขทะเบียน บจ-2280 อํานาจเจริญ  
ยี่หอรถ : ISUZU    สี : นํ้าตาล  

แบบ/รุนรถ : - 

เลขตัวรถ : 7106809 

เลขเคร่ืองยนต : A-03523 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดเีซล  

วันที่จดทะเบยีน : 26 ม.ค. 2532 

วันที่เร่ิมครอบครอง : 22 ธ.ค. 2554 

วันสิ้นอายุภาษี : 26 ม.ค. 2556  

ผูถือกรรมสิทธิ์ : นายบัวลา อรศร ี

ผูครอบครอง : นายบัวลา อรศร ี
 
 



คดีนายบัวลา อรศรี ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบคุคล หมายเลขทะเบียน บจ-2280 อํานาจเจริญ 



 

17.คดีนายบุญตัน วันทาพรม ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล หมายเลขทะเบียน บง-9647 อํานาจเจริญ  
 ย่ีหอรถ : ISUZU    สี : นํ้าตาล  

แบบ/รุนรถ : TFR85HPM8B (M)   

เลขตัวรถ : MP1TFR85H5T152607 

เลขเครื่องยนต : 4JJ1DF4237 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน : 1 พ.ย. 2553 

วันที่เริ่มครอบครอง : 12 พ.ย. 2553 

วันสิ้นอายุภาษี : 1 พ.ย. 2555  

ผูถือกรรมสิทธิ์ : ธ.ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ผูครอบครอง : นางสาวปนัสยา หวังผล 

 
 
 
 



คดีนายบุญตัน วันทาพรม ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมายเลขทะเบียน บง-9647 

อํานาจเจริญ 



18.คดีนายปรียา เกษวงค ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล    

หมายเลขทะเบียน บต-4351 อุบลราชธานี    
ยี่หอรถ :  MAZDA     สี : น้ําเงิน  

แบบ/รุนรถ : F1400  

เลขตัวรถ : RA5T6W-MT 307605 

เลขเครื่องยนต : UCET-118035 

ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน  

วันที่จดทะเบียน : 15 ม.ค. 2541 

วันที่เริ่มครอบครอง : 18 พ.ค. 2554 

วันสิ้นอายุภาษี : 15 ม.ค. 2556  

ผูถือกรรมสิทธ์ิ : นายปรียา เกษวงศ 

ผูครอบครอง : นายปรียา เกษวงศ 
 
 
 



คดีนายปรียา เกษวงค ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมายเลขทะเบยีน บต-4351 

อุบลราชธานี 



19.คดีนายปญญา ศักดิ์เมือง ผูตองหา รถยนตน่ังสวน

บุคคล หมายเลขทะเบียน กธ-440 อุบลราชธานี   
ยี่หอรถ : MITSUBISHI   สี : ขาว  

แบบ/รุนรถ : LANCER  

เลขตัวรถ : MMTSNCK2CVF00343 

เลขเคร่ืองยนต : 4G15NNTAD459   

วันที่จดทะเบยีน : 24 มิ.ย. 2541 

วันที่เร่ิมครอบครอง : 26 ต.ค. 2554 

วันสิ้นอายุภาษี : 24 มิ.ย. 2555  

ผูถือกรรมสิทธิ์ : บ.อยุธยา แคปปตอล ออโต 
ลีส จาํกดั (มหาชน)  

ผูครอบครอง : นางสาวสมรกัษ อุปถัมภ 
 
 



คดีนายปญญา ศักดิ์เมือง ผูตองหา รถยนตนั่งสวนบคุคล หมายเลขทะเบียน กธ-440 อุบลราชธานี 



 

20.คดีนายวิทยา ศรีจันทร ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล หมายเลขทะเบียน กจ-4967 อุบลราชธานี  
 

 
ย่ีหอรถ : FORD    สี : เทา 

แบบ/รุนรถ : - 

เลขตัวรถ : - 

เลขเครื่องยนต : - 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน : - 

วันที่เริ่มครอบครอง : - 

วันสิ้นอายุภาษี : - 

ผูถือกรรมสิทธิ์ : นายวิทยา ศรีจันทร 

ผูครอบครอง : นายวิทยา ศรีจันทร  
 
 

 
 



คดีนายวิทยา ศรีจนัทร ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมายเลขทะเบยีน กจ-4967 

อุบลราชธานี 



21.คดีนายเวนิช สุขศรี ผูตองหา รถยนตน่ังสวนบุคคล   

หมายเลขทะเบียน กข-2405 อํานาจจเริญ  
ย่ีหอรถ : MITSUBISHI       สี : เขียว 

แบบ/รุนรถ : - 

เลขตัวรถ : CB1ASKD16783 

เลขเครื่องยนต : 4G15KGTA799 

ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน  

วันที่จดทะเบียน : 02 ก.ค. 2539 

วันที่เริ่มครอบครอง : 03 ส.ค. 2554 

วันสิ้นอายุภาษี : 02 ก.ค. 2555  

ผูถือกรรมสิทธิ์ : นายสมโภชน เศรษฐาวงศ 

ผูครอบครอง : นายสมโภชน เศรษฐาวงศ 
 
 



คดีนายเวนิช สุขศรี ผูตองหา รถยนตนั่งสวนบคุคล หมายเลขทะเบียน กข-2405 อํานาจจเริญ 



22.คดีนายสวัสดิ์ หาญณรงค ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล หมายเลขทะเบียน บท-1516 อุบลราชธานี  
ยี่หอรถ : ISUZU    สี : แดง  

แบบ/รุนรถ : TFR54HPC1M  

เลขตัวรถ : TFR54HPCY-7106581  

เลขเคร่ืองยนต : 4JA1-AC7898 

วันที่จดทะเบยีน : 4 ก.พ. 2543 

วันที่เร่ิมครอบครอง : 4 ก.พ. 2543 

วันสิ้นอายุภาษี : 4 ก.พ. 2556 

ผูถือกรรมสิทธิ์ : นายสวสัดิ์ หาญณรงค 

ผูครอบครอง : นายสวสัดิ์ หาญณรงค 
 
 
 



คดีนายสวสัดิ์ หาญณรงค ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมายเลขทะเบียน บท-1516 

อุบลราชธานี 



23.คดีนายสาคร ศรีปราชญ ผูตองหา รถยนตน่ังสวนบุคคล 

หมายเลขทะเบียน กง-477 อุบลราชธานี  
ลักษณะ : เกงสองตอน 

ย่ีหอรถ : HYUNDAI 

แบบ/รุนรถ : ACCENT SPRINT  สี : เทา  

เลขตัวรถ : KMHUD11 NPVU-251490 

เลขเครื่องยนต : G4EKT 020088 

ชนิดเชื้อเพลิง : แกส+เบนซิน 

วันที่จดทะเบียน : 26 พ.ย. 2540 

วันที่เริ่มครอบครอง : 21 มี.ค. 2554 

วันสิ้นอายุภาษี : 26 พ.ย. 2555 

ผูถือกรรมสิทธิ์ :นายบุญมี แกวนิล 

ผูครอบครอง :นายบุญมี แกวนิล 
  
 



คดีนายสาคร ศรีปราชญ ผูตองหา รถยนตนั่งสวนบคุคล หมายเลขทะเบียน กง-477 อุบลราชธานี  



24.คดีนายหนูไกร สะดีวงค ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล หมายเลขทะเบียน บง-7577 อํานาจเจริญ  
 ย่ีหอรถ : ISUZU 

แบบ/รุนรถ : TFR86HSM2A (M) 
สี : เทา  
เลขตัวรถ : MP1TFR86H7T212337 
เลขเครื่องยนต : 4JK1EX0884 
ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 
วันที่จดทะเบียน : 30 ส.ค. 2550 
วันที่เริ่มครอบครอง : 27 ก.ย. 2553 
วันสิ้นอายุภาษี : 30 ส.ค. 2555 
ผูถือกรรมสิทธิ์ :นายหนูไกร สะดีวงค 
ผูครอบครอง :นายหนูไกร สะดีวงค 
  
 
 
 



คดีนายหนูไกร สะดีวงค ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบคุคล หมายเลขทะเบียน บง-7577 

อํานาจเจริญ  



 

25.คดีนายอภิชาต บุดดาพันธ ผูตองหา รถยนตน่ังสวน

บุคคล หมายเลขทะเบียน ภษ-4119 กรุงเทพมหานคร    
 

 
ยี่หอรถ : HONDA      สี : เทา   

แบบ/รุนรถ : CIVIC  

เลขตัวรถ : MRHES16401P300520 

เลขเคร่ืองยนต : D17A21P12606 

ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิน  

วันที่จดทะเบยีน : 05 เม.ย. 2544 

วันที่เร่ิมครอบครอง : 08 พ.ค. 2551 

วันสิ้นอายุภาษี : 05 เม.ย. 2555  

ผูถือกรรมสิทธิ์ : ธ.ไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน)  

ผูครอบครอง : นางสาวอนงค อเนกบุณย 
 
 



คดีนายอภชิาต บุดดาพันธ ผูตองหา รถยนตน่ังสวนบุคคล หมายเลขทะเบียน ภษ-4119 

กรุงเทพมหานคร 



 

26.คดีนายสมเกียรติ หงสอินทร ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวน

บุคคล หมายเลขทะเบียน ลท-2444 ศรีสะเกษ  

 ย่ีหอรถ : NISSAN 

แบบ/รุนรถ : KTGD21FX4% GLAM สี : น้ําเงิน 

เลขตัวรถ : KTGD21-F00769 

เลขเครื่องยนต : BD25-T240543 

ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล 

วันที่จดทะเบียน : 04 เม.ย. 2539 

วันที่เริ่มครอบครอง : 04 พ.ย. 2554 

วันสิ้นอายุภาษี : 04 เม.ย. 2555 

ผูถือกรรมสิทธิ์ : นางถวายพร หงสอินทร 

ผูครอบครอง : นางถวายพร หงษอินทร 
  
 
 
 



คดีนายสมเกียรติ หงสอินทร ผูตองหา รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมายเลขทะเบียน ลท-2444         

ศรีสะเกษ 
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