บริ ษัท พิธานพาณิชย์ จากัด (กรุ งเทพฯ) สาขารามอินทรา
โทร.02-021-6600
เบอร์ ต่อภายใน สาขารามอินทรา
แผนก

ชื่ อผู้ตดิ ต่ อ
301 คุณวันวิสา CR / ภา แคชเชียร์
302-304 เคาน์เตอร์ ผบู ้ ริ หารงานบริ การ(S/A)
307 คอนโทรล
ชั้น 1 บริการ
308 คุณศิรเดช (ผจก.ฝ่ ายบริ การ)
309 คุณนันทิยา (ธุรการบริ การ) /คุณชลลดา
311-313 แผนกอะไหล่
315 VDQI .
เคาท์ เตอร์ ขาย 201-203 เคาน์เตอร์ ขาย
204 คุณหทัยรัตน์ (ผจก.ขายทีมA)
ขายทีม A
206 คุณกัลยรัตน์ (เลขาขายทีมA)
205 โต๊ะพนง.ขาย ทีมA , แฟกซ์221
ชั้น2
208 คุณอภิเชษฐ์ (ผจก.ขายทีม B)
209 คุณณิ ชานรี (จ๋ า) เลขา
ขายทีม B
211 โต๊ะพนง.ขายทีม B
FAX : 02-021-6698
แคชเชียร์
214 คุณจิณัฐตา (ป้ อม)
ผู้บริหาร
215 คุณสญชัย
321 คุณเกศิณี (เกด)
322 คุณเพ็ญจารี (เปิ้ ล) / คุณเกศิณี (เกด)
324 คุณกนกวรรณ (เจี๊ยบ)
ฝ่ ายธุรกิจ
325 คุณกนกวรรณ (เจี๊ยบ)
ชั้น3 ประกันภัย
Fax : 02-021-6656
332 สายตรงธุรกิจประกันภัย 02-973-1888
333 สายตรงธุรกิจประกันภัย 02-973-1999
บช./การเงิน
350 คุณดวงตา (แนต)
ห้ องประชุ ม
163 ห้องประชุม
โทรฟรีระหว่ างสาขา กด *07 หรื อ *08
สุรวงค์
110041 , 110042
เพชรบุรี
120371 , 120372
รามอินทรา
120381 , 120382
รามอินทรา 31
120391 , 120392
ทวีวัฒนา
120401 , 120402
สุ ขสวัสดิ์
120411 , 120412

แผนก

เบอร์ ต่อ

CRM

ชั้น3

ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์

ฝ่ ายเทคนิคและไค
เซ็น

Call center

ฝ่ ายพัฒนาองค์กร
ชั้น4
ฝ่ ายตรวจสอบ
ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ ายการตลาดและ
บริ หารลูกค้าราย
ใหญ่
ฝ่ ายขาย

เบอร์ ต่อ

ชื่ อผู้ตดิ ต่อ

351
352
353
361
362
363
364
365
410
411
412
181
101
102
103
105
106
107
111
400
401
402
403
404
405
406

คุณราตรี (กุง้ )
คุณพิมศิริ (เมย์)
คุณวจนพร (พี่ตกุ๊ )
คุณคติยา (ปู)
คุณจิราพร (นุช)
คุณวิภาวรรณ (เปี ย)
คุณณัฐกาญจน์ (น้ า)
คุณศริ นพร (โบว์)
คุณศิริพรรณ(น้ าหวาน)/คุณสุภทั รา(จ๋ า)
คุณสุชาติ
คุณสุดารัตน์ (แก้ว)/คุณรุ สลี(รุ จ จป.)
คุณพิจิตรา (เก๋ )
คุณวลัยภรณ์ (ส้มโอ)
คุณพัชราภา (ส้มส้ม)
คุณจุฑารัตน์ (อิ๋ว)
คุณอนุรดี (ออย)
คุณพิมพร (อุม้ )
คุณพรรณิ ภา (ยุย้ )
FAX : 02-021-6667
คุณสุวรรณี (กระป่ อง) คุณปริ ญ(วุฒิ)
คุณชาลิสา (เป้) /คุณศิริลกั ษณ์ (จอย)
คุณพิเชษฐ์(เอ็กซ์)
คุณวสัณห์ (ซัน)
คุณกรรณิ กา (หนิง)
คุณสุขใจ
คุณศิริพร (ต่าย)
คุณรักษ์สุดา (จอย)
คุณกมลลักษณ์ (ลักษณ์) /คุณวรรณวิสา (เอ๋ )
คุณขนิษฐา (ส้ม)
คุณโชติกา (เมย์)
คุณชนิ ตา (แอม)/ คุณจักรกฤช (กฤช)
คุณกฤษณะ (เอ)
คุณสิ รดา (เก่ง)

407
415
406
416
417

หากข้อมูลเบอร์ หรื อรายชื่อผูต้ ิดต่อไม่ถูกต้อง กรุ ณาแจ้งอีเมล์มาที่
Sijchayarat@phithan-toyota.com และ Kantiya@phithan-toyota.com

