
แผนก เบอร์ต่อ ช่ือผู้ติดต่อ แผนก เบอร์ต่อ ช่ือผู้ติดต่อ
เคาน์เตอร์ขาย 101 - 102 เคาน์เตอร์ฝ่ายขาย 301  คุณสนัตชาติ(แท่น) คุณชฏาภา (ฟ้า) S/A

104 คุณมงคล (แจ๊ค) ผช.ผจก. ฝ่ายขาย 302  คุณกานดา  (ดา ) หวัหนา้S/A
103 ออรญา (จอย) เลขาขายทีม1 303 คุณณิชชา  (เมย)์ /ลูกคา้สมัพนัธ์
105 คุณชนากานต ์(อ๊ีด) /ผจก.ฝ่ายขาย 304 คุณณฐัฑิตา  (ชาช่า) /แคชเชียร์

314 คุณเกษรา  (แอม)/คอนโทรลเลอร์ คุณธีรยทุธ (เด่ียว)โฟร์แมน

106 คุณสุนนัทา (จอย)  ผจก.ฝ่ายขาย 315 คุณมณีวรรณ  (ฝน)  /เลขา
107 รมิดา (เบียร์) เลขาขายทีม2 318 ธุรการวางบิล คุณศิริพร  (เน)
108 โตะ๊พนกังานขาย (ในหอ้ง) 320 คุณอนุชา (แมน) /อะไหล่
110 โตะ๊พนกังานขาย (ในหอ้ง) 321 คุณวรรณพร  (พลอย)/สโตร์
111 คุณพรเพญ็ (ก๊ิฟ) เลขาขาย 333 คุณกฤษธนพล  (ตั้ม)  รักษาการผูช่้วยผูจ้ดัการ
112 คุณปุณยานุช (อุ)๊ ผจก.ฝ่ายขาย 334 คุณจิรพงษ ์(พงษ)์

201-202 เคาน์เตอร์S/A
203 คุณชนากานต ์(กานต)์ / แคชเชียร์
215 คุณผสุรัตน์ (แอน) ธุรการ
216 คุณพนิดา  (พลอย) 421 คุณปรีชา  (รอล)
217 คุณชุลีพร (ส้ม)  / คุณศศิรดา (มา) อะไหล่ 422 คุณศุภมาส(มะ) , รสสุคนธ์(ฟาง)
218 คุณภูมิพฒัน์ (เต้ิล) อะไหล่ 423 คุณกชมน  (ตา)
219 คุณสนธยา (กอลฟ์) /คอนโทรลเลอร์ 425 คุณสรวงพร (ก๊ิป)  
221 คุณอรุณ (แฟรง)  /หอ้งสโตร์ 426 คุณณิชชาพณัณ์ (นทั) / ผจก.ฝ่าย VDQI
222 คุณศิริศกัด์ิ  / ผจก.แผนกบริการ   Fax : 02-021-2266

แคชเชียร์/การเงิน 230 คุณสุมณฑา  (สาว) 471-472 ออฟฟิศ TAXI
231  คุณนงลกัษณ์ (ลกั) 473 คุณวรจกัร (อน้)
232 คุณชไมพร (นุ๊ก) 451 Counter Sure
233 คุณอภิชญา  (แป๋ม) / คุณกรรณิการ์ (เบล) 452 หอ้งฝ่ายขาย
234 คุณชนิดาภา (งอ้) 453 หอ้งฝ่ายขาย
235 คุณปัทมา /ผจก.แผนกตรวจสอบ 454 คุณธญัญนนัทน์ (มุก)

455 คุณเนธิกกาญจน์ (ป้อ)
456 คุณมณีกาญจน์ (ออ้ย) // คุณธิติชญาน์ (หน่ึง)
459 คุณนิภาพร (ปู)
460 คุณสุภทัรา  (โอ๋)

239 คุณวาริน (บี) ผจก.บริหารทัว่ไป 457 คุณมาลี 
240 คุณกิตติยา-บริหารงานทัว่ไป / คุณพาระดา-จป.

401 คุณนฤมล (ต๊ิก) 110041 , 110042
402 คุณอนุสรณ์ (คิว) 120371 , 120372
403 คุณอานนท ์(เอส) /ผจก.อะไหล่ขายส่ง 120381 , 120382
404 คุณสุภาพรณ์ (น ้า) 120391 , 120392
405 คุณศิริลกัษณ์ (จอย) / ผจก.ทัว่ไป 120401 , 120402

237-238

ฝ่ายขาย (ทมี 3)

แผนกบัญชี

สายตรง  02-021-2229

โทรฟรีระหว่างสาขา กด 8

สุรวงค์

ทววีฒันา

สุขสวสัดิ์ 120411 , 120412

คุณสุกญัญา  (แนน) 

  Fax : 02-021-2224

ฝ่ายขาย (ทมี 1)

แผนกตัวถังและสี

แผนกบริหารทัว่ไป/

อาคารสถานที/่ความ

ปลอดภัยฯ สายตรง  02-021-2277

แผนกตรวจสอบ

 Fax : 02-021-2223

ศูนย์บริการ (GS)

  Fax : 02-021-2225

บริษทั  พิธานพาณิชย์  จ ากดั ( สาขา สุขสวสัดิ์ )
438,438/1-2 ม.1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290   โทร.02-021-2222 

เบอร์ตดิต่อภายใน

  Fax : 02-021-2289

Office Sure
สายตรง  02-021-2244

ทรัมควิ (TAXI)

ฝ่ายขาย (ทมี 2)

แผนกควบคุม

ตกแต่งอุปกรณ์รถ

ใหม่

Sijchayarat@phithan-toyota.com และ Kantiya@phithan-toyota.com

เพชรบุรี
รามอนิทรา

รามอนิทรา 31

  Fax : 02-021-2230

หากขอ้มูลเบอร์หรือรายช่ือผูติ้ดต่อไม่ถูกตอ้ง กรุณาแจง้อีเมลมาท่ี  

อะไหล่ขายส่ง


