ผู้ประสานงานเรืองราวร้ องทุกข์
กระทรวงคมนาคม
หน่ วยงาน บริษัท ท่ าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
'. ระดับบริหาร
รายชื อ
. นายประพนธ์ ปั ทมกิจสกุล
1. น.ท.ทรงศักดิ4 ทองแท่ง

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

หมายเลขโทรศัพท์ /
โทรสาร
โทรศัพท์ 0 2132 5060

E-Mail
prapon.p@airportthai.co.th

รองผูอ้ าํ นวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

โทรศัพท์ 0 2535 1858

songsak@airportthai.co.th

(ปฏิบตั ิงานแทน ผูอ้ าํ นวยการท่าอากาศยานดอนเมือง)
A. น.อ.วิสูธ จันทนา

ผูอ้ าํ นวยการท่าอากาศยานเชี ยงใหม่

โทรศัพท์ 0 5392 2312

visutr@airportthai.co.th

I. นายอิทธิ พล บุญอารี ย ์

ผูอ้ าํ นวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

โทรศัพท์ 0 5379 8151

ittipol.b@airportthai.co.th

O. นางมนฤดี เกตุพนั ธุ์

รักษาการ ผูอ้ าํ นวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

โทรศัพท์ 0 7635 1166

mondi@airportthai.co.th

U. นายเจษฎา เพ็ชรเม็ดใหญ่

ผูอ้ าํ นวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

โทรศัพท์ 0 7422 7107

jesada.p@airportthai.co.th

5. ระดับผู้ปฏิบัติงาน
รายชื อ
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
นางดาหวัน ตุย้ หล้า
นางสาวประภัสสร คําบํารุ ง

ท่ าอากาศยานดอนเมือง
นางสาววัลยา กลิ]นระรวย
นางขวัญตา ถาวรศรี
ท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่
นางณัฐธยาน์ แพรขัมพรรณ
นายอภิชาติ ชอบทําเหมือน

ตําแหน่ ง

หมายเลขโทรศัพท์ /
โทรสาร

E-Mail

ผูอ้ าํ นวยการส่ วนลูกค้าสัมพันธ์และจัดการ
ข้อร้องเรี ยน ฝ่ ายบริ การลูกค้า
เจ้าหน้าที]บริ หาร ^
ส่ วนลูกค้าสัมพันธ์และจัดการ
ข้อร้องเรี ยน ฝ่ ายบริ การลูกค้า

โทรศัพท์ _ 1 A1 `OU`
โทรสาร _ 1 A1 ` IA
โทรศัพท์ _ 1 A1 `OU
โทรสาร _ 1 A1 ` IA

ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบริ การผูโ้ ดยสาร
ฝ่ ายการท่าอากาศยาน
เจ้าหน้าที]บริ หาร ^ ส่ วนบริ การผูโ้ ดยสาร
ฝ่ ายการท่าอากาศยาน

โทรศัพท์ _ 1OAO IUI
โทรสาร _ 1OAO 1A 1
โทรศัพท์ _ 1OAO ^`O
โทรสาร _ 1OAO 1A 1

ผูอ้ าํ นวยการส่ วนอํานวยการ

โทรศัพท์ _ OA`1 1A1O natthaya.p@airportthai.co.th
โทรสาร _ OA1^ ^1eI
โทรศัพท์ 0 5392 2326 apichart.c@airportthai.co.th
โทรสาร _ OA1^ ^1eI

ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบริ การท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานเชียงใหม่

dawan.t@airportthai.co.th
prapatsorn.k@airportthai.co.th

wanlaya.k@airportthai.co.th
khwanta.t@airportthai.co.th

รายชื อ

ตําแหน่ ง

ท่ าอากาศยานแม่ ฟ้าหลวง เชี ยงราย
เจ้าหน้าที]บริ หาร ^ ส่ วนบริ การท่าอากาศยาน
นางลาวัลย์ แสนใจ
นางสุ ภะรัตน์ ไชยะเลิศ

เจ้าหน้าที]บริ การท่าอากาศยาน I
ส่ วนบริ การท่าอากาศยาน

ท่ าอากาศยานภูเก็ต
นายชิตพล สันธนะกุล

รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการท่าอากาศยาน

นายภาคิน ศิริจนั ทร์

ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบริ การผูโ้ ดยสาร

นายชวภณ บวรสิ นรักดี

เจ้าหน้าที]บริ การท่าอากาศยาน
ส่ วนบริ การผูโ้ ดยสาร

ท่ าอากาศยานหาดใหญ่
นายจักรี วีระพันธุ์
นางเนตรนภิส รักษ์วงศ์

ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบริ การท่าอากาศยาน
เจ้าหน้าที]บริ หาร ^ ส่ วนบริ การท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานหาดใหญ่

หมายเลขโทรศัพท์ /
โทรสาร

E-Mail

โทรศัพท์ _ OA^` e ^ Lawan.s@airportthai.co.th
โทรสาร _ OA^` e ^`
โทรศัพท์ _ OA^` e ^1 Suparat.c@airportthai.co.th
โทรสาร _ OA^` e ^`
โทรศัพท์ _ ^UAO O U chitpol.s@airportthai.co.th
โทรสาร _ ^UA1 ^I^e
โทรศัพท์ _ ^UAO O^ pakin.s@airportthai.co.th
โทรสาร _ ^UA1 ^I^e
โทรศัพท์ _ ^UAO O^ chawaphon.b@airportthai.co.th
โทรสาร _ ^UA1 ^I^e
โทรศัพท์ _ ^I11 ^ 1U chakri.v@airportthai.co.th
โทรสาร _ ^I11 ^__`
โทรศัพท์ _ ^I11 ^ 1U natenapis.r@airportthai.co.th
โทรสาร _ ^I11 ^__`

