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เบอร์ ติดต่ อภายใน
แผนก
เคาน์ เตอร์ ขาย
ฝ่ ายขาย (ทีม 1)

ฝ่ ายขาย (ทีม 2)

ศูนย์บริการ (GS)

แคชเชียร์ /การเงิน

แผนกตรวจสอบ

แผนกบัญชี
แผนกบริหารทั่วไป/
อาคารสถานที/่ ความ
ปลอดภัยฯ

อะไหล่ขายส่ ง

เบอร์ ต่อ
ชื่ อผู้ตดิ ต่ อ
101 - 102 เคาน์เตอร์ ฝ่ายขาย
103 พนักงานขาย (ทีม1)
104 คุณนพพร (บอย)/ เลขาขาย
105 คุณชนากานต์ (อี๊ ด) /ผจก.ฝ่ ายขาย
Fax : 02-021-2224
106 โต๊ะพนักงานขาย (ในห้อง)
107 คุณทิพาพร (ปอ) / เลขาขาย
108 คุณรัตนาภรณ์ / ผจก.ฝ่ ายขาย
201-202 เคาน์เตอร์S/A
203 คุณชนากานต์ (กานต์) / แคชเชียร์
215 คุณณัฏฐณิ ชา (แนน) / ธุรการ
216 คุณชนากานต์ (กานต์) / ธุรการ
217 คุณพัสยส (โน้ต),คุณศศิรดา (มา) / อะไหล่
218 คุณจีรศักดิ์ (เอ็กซ์) / อะไหล่
219 คุณสนธยา (กอล์ฟ) /คอนโทรลเลอร์
220 คุณประภาท(โหน่ง) /ห้อง TA
221 คุณอรุ ณ (แฟรง) /ห้องสโตร์
222 คุณศิริศกั ดิ์ / ผจก.แผนกบริ การ
Fax : 02-021-2223
230
231
232
233
234
235

แผนก

แผนกตัวถังและสี

แผนกควบคุม
ตกแต่งอุปกรณ์รถ
ใหม่

เบอร์ ต่อ
ชื่ อผู้ตดิ ต่อ
301 คุณธนวรรธน์ (นุ) คุณชฎาภา (ฟ้า)
302 S/A คุณกานดา (ดา )
303 คุณณิ ชชา (เมย์) /ลูกค้าสัมพันธ์
304 คุณณัฐฑิตา (ชาช่า) /แคชเชียร์
314 คุณเกษรา (แอม)/คอนโทรลเลอร์
315 คุณมณี วรรณ (ฝน) /เลขา
318 ธุรการวางบิล คุณศิริพร (เน)
319 คุณชุลีพร (ส้ม) /อะไหล่
320 คุณอนุชา (แมน) /อะไหล่
321 คุณวรรณพร (พลอย)/สโตร์
333 ผจก.BP.คุณธีรยุทธ (เดี่ยว)
334 คุณจิรพงษ์ (พงษ์)
Fax : 02-021-2225
421 คุณปรี ชา (รอล)
422 คุณ ศุภมาส (มะเหมี่ยว)
423 คุณนันท์นภัส (เหมี่ยว) // คุณกชมน (ตา)
425 คุณอนุศรา (ตุ๊ก) คุณสรวงพร (กิ๊ บ)
426 ผจก.ACC. คุณคุณวัฒน์
Fax : 02-021-2266

คุณสุมณฑา (สาว)

237
238

คุณมุกดา (แอน)
คุณชไมพร (นุ๊ก) / คุณนงลักษณ์ (ลัก)
คุณอภิชญา (แป๋ ม) / คุณกรรณิ การ์ (เบล)
คุณชนิดาภา (ง้อ)
คุณโยษิตา /ผจก.แผนกตรวจสอบ
สายตรง 02-021-2244
คุณสุนารี (ตาล)
คุณสุกญั ญา (แนน) , คุณวนิดา (บุ๋ม)

239
240

คุณวาริ น (บี) ผจก.บริ หารทัว่ ไป
คุณกิตติยา-บริ หารงานทัว่ ไป/คุณพาระดา-จป.
สายตรง 02-021-2277

401 คุณสุระ (ม็อบ) / คุณนฤมล (ติ๊ก)
402 คุณอนุสรณ์ (คิว) / คุณสุภาพรณ์ (น้ า)
403 คุณอานนท์ (เอส) /ผช.ผจก.อะไหล่ขายส่ง
405 คุณศิริลกั ษณ์ (จอย) / ผจก.อะไหล่ขายส่ง
Fax : 02-021-2230
สายตรง 02-021-2229

ทรัมคิว (TAXI)

Office Sure

471 คุณนพพร
472- 473 ออฟฟิ ศ TAXI
451 Counter Sure
452 คุณกนกวรรณ (กวาง)
453 ห้องฝ่ ายขาย
454 คุณธัญญนันทน์ (มุก)
455 คุณเนธิกกาญจน์ (ป้อ)
456 คุณมณี กาญจน์ (อ้อย) // คุณธิติชญาน์ (หนึ่ ง)
459 คุณอรวรรณ (ฝน)
460 คุณสุภทั รา (โอ๋ )
457 คุณมาลี / คุณวิเชียร
Fax : 02-021-2289
โทรฟรีระหว่างสาขา กด 8

สุ รวงค์
เพชรบุรี
รามอินทรา
รามอินทรา 31
ทวีวฒ
ั นา
สุ ขสวัสดิ์

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

110041 , 110042
120371 , 120372
120381 , 120382
120391 , 120392
120401 , 120402
120411 , 120412

