
 

ประกาศสำนกังานสภาองคก์รของผูบ้รโิภค  

เรือ่ง บัญชรีายชือ่ทนายความ สภาองคก์รของผูบ้รโิภค 

 

 ตามที่สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค (สำนักงาน สอบ.) ได้ประกาศรับสมัครทนายความเพ่ือขึ้นบัญชี

เป็นทนายความ สภาองค์กรของผู้บริโภค  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 

 บัดนี้ สำนักงาน สอบ. โดยฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิได้ตรวจสอบคุณสมบัติทนายความเพ่ือขึ้นบัญชีเป็น

ทนายความสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของ

ผู้บริโภค พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบสภาองค์กรของผู้บริโภคว่าด้วยการดําเนินการด้านคดีของสภาองค์กรของ

ผู้บริโภค พ.ศ. 2564 และเพ่ือให้มีทนายความสภาองค์กรของผู้บริโภคเพียงพอในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

ด้านคดีแก่สภาองค์กรของผู้บริโภค และเพ่ือให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือได้รับความสะดวก รวดเร็ว จึงประกาศ

รายชื่อทนายความสภาองค์กรของผู้บริโภค จำนวน 44 ราย รายละเอียดปรากฎตามรายชื่อบัญชีแนบท้าย 

 อนึ่ง ทนายความสภาองค์กรของผู้บริโภคตามบัญชีรายชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ระเบียบสภาองค์กรของผู้บริโภคว่าด้วยการดําเนินการด้านคดีของสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2564 ข้อ 15 และ

ข้อ 17 และต้องปฏิบัติตามระเบียบสภาองค์กรของผู้บริโภคว่าด้วยการดําเนินการด้านคดีของสภาองค์กรของ

ผู้บริโภค พ.ศ. 2564 รวมถึงระเบียบอ่ืนๆ ทีเกี่ยวข้อง ซึ่งหากภายหลังตรวจสอบพบการขาดคุณสมบัติและมี

ลักษณะต้องห้าม ทนายความตามบัญชีรายชื่อทนายความสภาองค์กรของผู้บริโภคจะพ้นจากสภาพการเป็น

ทนายความ  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

(นางสาวสารี อ๋องสมหวัง) 
เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค 

 

 

 



 

 

บัญชรีายชือ่ทนายความทีข่ึ้นทะเบยีนเปน็ทนายความเพือ่สนบัสนนุการดำเนนิคด ีสภาองคก์รของผูบ้รโิภค ตาม

ระเบยีบสภาองค์กรของผู้บรโิภควา่ดว้ยการดาํเนินการดา้นคดขีองสภาองค์กรของผูบ้รโิภค พ.ศ. 2564 

รายชือ่-นามสกลุ     ความเชีย่วชาญ 

0001 นายปองพล โชติพันธุ์   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง 

0002 นางพณัฐภัณ สุขศิริพันธ์   คดีอาญา,คดีผู้บริโภค,คดีล้มละลาย 

0003 นายเฉลิมพงษ์ กลับดี   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง 

0004 นายณพจรส หิรัญสาย   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง 

0005 นายเชาวลิต วังน้อย   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง, คดีแรงงาน 

0006 นางสาวกรสุภา   เลิศวิไล   คดีแพ่ง 

0007 นายถนัดธีร์ ถนอมกิจ   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง 

0008 นางสาวเมธิยา วงศ์แสน   คดีแพ่ง, คดีผู้บริโภค 

0009 นายพิษณุ ยืนยง    คดีแพ่ง, คดีอาญา 

0010 นายสุรสิทธิ์ ธิราช   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค 

0011 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย อามีน   คดีผู้บริโภค, คดีสิ่งแวดล้อม,คดีแบบกลุ่ม 

0012 นายสมชาย รุ่งโรจน์แสงจินดา  คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค 

0013 นางสาวอนงค์ ศรียาเทพ   คดีอาญา 

0014 นายธนวรรธน์  ธนัฏฐาฐปนนท์  คดีแพ่ง,คดีอาญา 

0015 นายสว่าง หมายหมั้น   คดีผู้บริโภค 

0016 ว่าที่ ร.ท. จตุราริยสัจ ศิริชัย ร.น.  คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค 

0017 นายมหิทรี กรวยนอก   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค 

0018 นายนิธิวัชร์ โชติรพีภัทรหิรัญ  คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง 



 

บัญชรีายชือ่ทนายความทีข่ึ้นทะเบยีนเปน็ทนายความเพือ่สนบัสนนุการดำเนนิคด ีสภาองคก์รของผูบ้รโิภค ตาม

ระเบยีบสภาองค์กรของผู้บรโิภควา่ดว้ยการดาํเนินการดา้นคดขีองสภาองค์กรของผูบ้รโิภค พ.ศ. 2564 

รายชือ่-นามสกลุ     ความเชีย่วชาญ 

0019 นายจิณณะ แย้มอ่วม   คดีแพ่ง, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง 

0020 นาย นาวิน วิทยาธรชาติ   คดีแพ่ง, คดีผู้บริโภค 

0021 นางสาวสุจินดา  ตรีโกศล   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีครอบครัว, คดีแรงงาน 

0022 นายสิทธิศักดิ์  เทพไพฑูรย์  เผือกสม คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค 

0023 นายชัยเสฏฐ์ กังวาลเลิศ   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค 

0024 นายเอกสิทธิ์ มานะรุ่งโรจน์  คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง 

0025 นางสาวเบญจวรรณ ทวีชัย  คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค 

0026 นายศุภกร ปฏิเวชพิศาล   คดีผู้บริโภค 

0027 ว่าที่ ร.ท. อภิชัย รัชตรุ่งโรจนก์ุล  คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค 

0028 นายฉัตรมงคล พรยศไกร   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง 

0029 นางสาวศิริพร ธนานุรักษากุล  คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง 

0030 นายไตรดา แจ้งแจ่มญาณ   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค 

0031 นายสัญชนัท  วงศ์สกุลสุขดี  คดีผู้บริโภค 

0032 นายสุทิน เทศศรีเมือง   คดีแพ่ง, คดีอาญา 

0033 นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีหาวงศ ์  คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค 

0034 นายสุทธิเกียรติ ธรรมดุล   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง 

0035 นายประกิตต์  กล่อมกลิ่น   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง 

0036 นางสาวกาญจนภัสส์  เตชาพุฒิพงศ์ คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค 

0037 นางจวงจรรณ์ หงไพศาล   คดีแพ่ง, คดีอาญา 



 

บัญชรีายชือ่ทนายความทีข่ึ้นทะเบยีนเปน็ทนายความเพือ่สนบัสนนุการดำเนนิคด ีสภาองคก์รของผูบ้รโิภค ตาม

ระเบยีบสภาองค์กรของผู้บรโิภควา่ดว้ยการดาํเนินการดา้นคดขีองสภาองค์กรของผูบ้รโิภค พ.ศ. 2564 

รายชือ่-นามสกลุ     ความเชีย่วชาญ 

0038 นางสาวอุไรวัลก์  สกุลวานิชธนา  คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีภาษี 

0039 นายปัณณฑัต สุนทรอารมณ์  คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีแรงงาน 

0040 นายอธิวัฒน์ เส้งคุ่ย   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง 

0041 นายวีระพันธ์ หิรัญไพศาล   คดผีู้บริโภค 

0042 นายคุณากร มั่นนทีรัย   คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง 

0043  นางสาวณัฐวดี  เต็งพาณิชกุล  คดีแพ่ง, คดีผู้บริโภค 

0044 นางสาว ส.รัตนมณี พลกล้า  คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีผู้บริโภค, คดีปกครอง 

 


