บริ ษัท พิธานพาณิชย์ จากัด ( สาขา ทวีวฒ
ั นา )
67 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพฯ 10170

เบอร์ ตดิ ต่อภายใน
แผนก
เบอร์ ต่อ
ชื่ อผู้ตดิ ต่ อ
โอเปอเรเตอร์
10 คุณสิ ตา
11 ห้องขายทีม 1
12 ห้องขายทีม 1
ขายทีม 1
13 คุณยุทธการ (โจ๊ก) ผจก.โชว์รูมทีม1
14 คุณฐิ ติรัตน์ (ปุ๊ ก) เลขาขายทีม 1
Fax : 02-888-8477
15 ห้องขายทีม 2
ขายทีม2
16 ห้องขายทีม 2
เคาน์ เตอร์ ขาย 17-19 โชว์รูมขาย
20 คุณธัชชัย (ผูบ้ ริ หารงานบริ การ)
21 ผูบ้ ริ หารงานบริ การ
22 (คุณอาทิตย์) ผูบ้ ริ หารงานบริ การ
23 คุณฉัตรชัย (ผูบ้ ริ หารงานบริ การ)
24 คุณวิภา (แคชเชียร์ )
25 คุณสุ ชีวนั (ลูกค้าสัมพันธ์ )
26 คุณอาพล (หัวหน้าช่าง TA)
27 คุณฉัตรระวี (ธุรการ/แคชเชียร์ )
ศูนย์ บริการ
28 คุณสิ ตา (ธุรการ/เลขา)
(GS)
29 คุณศุภกร (ผจก.ศูนย์บริ การ)
30 คุณนวพล (อะไหล่)
31 คุณบรรหาร (อะไหล่)
32 คุณสุ กานดา (หน.อะไหล่)
39 ห้องเตรี ยมเครื่ องดื่ม (ห้องครัว)
50 คุณประภัสสร (คอนโทรล)
57-58 ห้องฝึ กอบรม
59 คุณศักดา (ควบคุมเครื่ องมือพิเศษ)
Fax : 02-888-2464
แคชเชียร์ /การเงิน

ฝึ กอบรม

55

คุณวรรณตา (แหม่ม) / คุณอุษา (แอม)

65 คุณจุมพล (กู๋) /คุณรพิพงศ์ (กอล์ฟ) จป.TW
35 คุณยุทธพงษ์ (ฟลุค๊ ) // คุณปวีณา(พลอย)
34 คุณรพรพรรณ /คุณวิมลรัตน์ /คุณสิ ทธิ เดช
Fax : 02-888-2999

แผนก
ผูบ้ ริ หาร

เบอร์ ต่อ
ชื่ อผู้ตดิ ต่อ
60 คุณสญชัย
คุณสุจิตรา ( ป่ าน ) ผจก.บริ หารความสัมพันธ์พนง.ฯ
61
คุณนริ สสา( ปุ้ย )
คุณหิ รัณย์ (รัณย์)
ทรัพยากร
62 คุณอรรณพ (ก้อง)
มนุษย์
คุณศศิณา (เอ)
63 คุณประภาพรรณ(พรรณ) /คุณสัมพันธ์ (เฮง)
64 คุณพนารัตน์ (แอ๋ ว) ผจก.ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
คุณนฤมล (ปู)
ตรวจสอบ
54 ขวัญแก้ว (จิ๊บ)
คุณปิ่ นอนงค์ (ปุ๊ ก)
คุณฐิติการณ์ (การณ์)
บัญชี
56
คุณสิ นีนาฎ (เปิ้ ล)
ศูนย์ บริการตัวถังและสี (BP) Fax: 0-2888-2478
ชื่ อผู้ตดิ ต่ อ
เบอร์ ต่อ
41
คุณสุ ชาดา ( โบว์ ) ผูบ้ ริ หารงานบริ การ
42
คุณสุรัชนี ( ป๊ อกแป๊ ก ) รักษาการหัวหน้าผูบ้ ริ หารงานบริ การ
คุณศิริพร (ปลา) แคชเชียร์ / ธุรการวางบิล (เบิร์ด)
43
คุณณัฐธิ ดา ( แอร์ ) ลูกค้าสัมพันธ์
44 - 45 คุณธีรยุทธ (ยุทธ) อะไหล่
46
คุณปภาณัช(ลูกเกด) สโตร์ / ธุรการเลขา (เฟิ ร์ น)
47
คุณยุวดี ( ยุ ) คอนโทรล
48
คุณเอกพจน์ (พีท) ผจก.ศูนย์บริ การตัวถังและสี
ว่าง
49
ว่าง
52
โทรฟรีระหว่ างสาขา ตัด 8
สุรวงค์
110041 , 110042
เพชรบุรี

120371 , 120372

รามอินทรา
รามอินทรา 31
ทวีวัฒนา
สุขสวัสดิ์

120381 , 120382
120391 , 120392
120401 , 120402
120411 , 120412

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

