


 บริษัท ชเูกียรติยนต์ จาํกัด ก่อต ัง้โดย คุณชูเกยีรต ิปิตเิจรญิกจิ เม ือ่วนัท ี ่8 ตุลาคม 2527 แนวคดิทหีนัมาทาํธุรกจิรถยนต์ มาจากการ ซื้อรถยนต์ เพ ือ่นาํมาใชป้ระกอบธุรกจิ ประมงในสมยัน ัน้โดยเป็นรถกระบะ 

ยีห่อ้มาสด้า รุ่น แฟมเิลยี เครือ่งยนต์ 1,300 ซซี.ี จาํนวน 3 คนั เน ือ่งด้วยเหน็ถงึสมรรถนะ และ ความปลอดภยั จงึตดัสนิใจเลอืกซื้อรถดงักลา่ว หลงัจากน ัน้จงึเกดิแรงบนัดาลใจ ในการทีจ่ะทาํธุรกจิ เก ีย่วกบั รถยนต์

ย ีห่อ้น ีข้ ึน้ โดยเลง็เหน็ว่าธุรกจิน ีจ้ะต้องเตบิโตอย่างแน่นอน คุณชูเกยีรต ิปิตเิจรญิกจิ จงึมุ่งม ัน่ท ีจ่ะทาํให ้มาสด้า ภายใต้ช ือ่ บริษัท ชเูกียรติยนต์ จาํกัด เป็นท ีรู่้จกัอย่างกว้างขวาง และเป็นทีย่อมรบัถงึศกัยภาพ ท ัง้ด้าน

การขายและการบรกิาร

          โดยปจัจุบนั บริษัท ชเูกียรติยนต์ จาํกัด ยา้ยมาต ัง้อยู่บนพ ืน้ท ี ่กว่า 8 ไร่ บรเิวณสามแยกดอนรกั เลขที ่17/8 หมู่ 4 ต.รูสะมแิล อ.เมอืง จ.ปตัตาน ีทีพ่ร้อมใหบ้รกิารด้วยโชว์รูมและศูนย์บรกิารทีไ่ด้รบั

มาตรฐาน ท ัง้น ีย้งัได้รบัรางวลัอกีมากมาย ซึง่เป็นส ิง่ยนืยนัถงึความประสบความสาํเรจ็อย่างแท้จรงิ ในสมยัท ีร่ถยนต์ได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก คุณชูเกยีรต ิปิตเิจรญิกจิ จงึเกดิแนวคดิทีจ่ะทาํธุรกจิรถยนต์แบบครบวงจร 

ด้วยเหตุน ี ้บริษัท ปัตตานีลิสซิ่ง จาํกัด จงึเกดิข ึน้ โดยมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะขยายความต้องการของตลาดรถยนต์ โดยมกีารจดัไฟแนนซ์ ซื้อ-ขาย แลก-เปล ีย่น รถยนต์มอืสองทุกชนดิ ซึง่ถอืว่าแนวความคดิน ีป้ระสบ

ความสาํเรจ็เป็นอย่างมาก

          เน ือ่งด้วยความต้องการใชร้ถของประชากรมมีากข ึน้และบรษิทัสามารถใหบ้รกิารอย่างครบวงจร และเป็นทีไ่ว้วางใจ อย่างแพร่หลาย ต่อมาคุณชูเกยีรต ิปิตเิจรญิกจิ ได้ขอเป็นตวัแทนผูจ้าํหน่ายรถยนต์ฟอร์ดใน

จงัหวดัปตัตาน ีโดยเริม่เม ือ่วนัท ี ่11 ธนัวาคม 2541 ภายใต้ช ือ่ บริษัท ชเูกียรติคาร์ (1998) จาํกัด และถอืว่า ประสบความสาํเรจ็จนเป็นทีน่า่พอใจอย่างย ิง่ จงึเกดิแนวคดิทีจ่ะตอบแทนสาํหรบัความไว้วางใจ ที่

ลูกค้ามใีหเ้สมอมา โดยจดัสร้างโชว์รูมใหมบ่นพ ืน้ท ี ่กว่า 4 ไร่ เพ ือ่ใหไ้ด้รบัการบรกิาร อย่างสะดวกสบาย และมมีาตรฐาน ภายใต้การควบคุมดูแลท ัง้ 3 บรษิทั คุณชูเกยีรต ิปิตเิจรญิกจิ พร้อมด้วยผูบ้รหิารทุกท่าน หวงัเป็น

อย่างย ิง่ว่า จะสามารถใหบ้รกิารลูกค้าอย่างสุดความสามารถ และยนืยนัท ีจ่ะพฒันา ศกัยภาพอย่างสมํ่าเสมอ เพ ือ่ลูกค้า คนสาํคญัเช่นคุณ ต่อไป



ที่อยู่ :266 หมู่ 2 ตาํบลกระบ ีน่อ้ย อาํเภอเมอืงกระบ ี ่จงัหวดักระบ ี ่81000

โทรศัพท์ : 0-7565-0919

แฟกซ์ :0-7565-0683

อีเมล :chookiatyontkrabi@gmail.com



พื้นที่ศูนย์และบริเวรต่างๆ



พื้นที่ศูนย์และบริเวรต่างๆ



กิจกรรมต่างๆของบริษัท



แผนผงัองคก์ร ในเครือชูเกียรติ กระบี่

•ระดบับริหาร (กรรมการ / ผูจ้ดัการ) –มิตซู ชูเกียรติยนต ์กระบี่ จาํกดั และ ชูเกียรติลิสซิ่ง กระบี่ จาํกดั

นางสาวเกษสดุา ปิติเจริญกจิ

กรรมการผู้จัดการ 

นายดนู เทวรัตน์มณกีุล

กรรมการผู้จัดการ 

นางสาวภัณทริา  มะศิริ
มิตซ-ูผจก. ลูกค้าสมัพันธแ์ละ

การตลาด 

นางสาวสนุันทา  เขตอนันต์

มิตซ ู- ผู้จัดการฝ่ายขาย

นายจักรพงษ์  คีรีนารถ

ลิสซิ่ง - ผู้จัดการ ไฟแนนซ์

นายทวีป  อนิทร์เหมือน

มิตซู - ผู้จัดการศูนย์บริการ 

นางสพุัตรา ทองแกมแก้ว

มิตซ ู- ที่ปรึกษาบัญชีมิตซู



•มิตซูชูเกียรติ – ฝ่ายขาย 

นางสาวสนุันทา  เขตต์อนันต์
ผู้จัดการฝ่ายขาย

เพญ็พร  สายแดง
ธุรการฝ่ายขาย

นายวรวุฒิ  หัวแหลม
หัวหน้าทมีขาย

วิภาพร   เวียงสมิา

ที่ปรึกษาการขาย

ศราวุธ  คงสงัข์

ที่ปรึกษาการขาย

  ฉัตรพิพัฒน์  ผดิชอบ

ที่ปรึกษาการขาย

วิกานดา ช่างสนั่น

ที่ปรึกษาการขาย

เกวลิน นุ่นชูผล

ที่ปรึกษาการขาย

นางศศิธร   ขัตติยะมาน
หัวหน้าทมีขาย

ฐิตนิันท ์หงษ์งาม 

ที่ปรึกษาการขาย

เกษศรินทร์ ขวัญเมือง

ที่ปรึกษาการขาย

ฉันทพล  ทองอาภรณ์

ที่ปรึกษาการขาย

นันทนา  หลานน้อย

ที่ปรึกษาการขาย



•มิตซูชูเกียรติ – ฝ่ายศูนยบ์ริการ 

ทวีป   อนิทร์เหมือน

ผู้จดัการศนูย์

เรณกูา  บ่อหนา

ที่ปรึกษาการบริการ

สาํราญ   จันจาํปา

ที่ปรึกษาการบริการ

ปิยะพงษ์   หลานไทย

หัวหน้าช่าง

นายพรชัย ทองทพิย์

รองหัวหน้าช่าง

เทดิศักดิ์  โพชสาลี

ช่างเทคนิค

สมคิด   จันทร์อ่อน

ช่างเทคนิค

สราวุธ  หลับสนั

ช่างเทคนิค

อนุชา  ปัทมาสงัข
พิทกัษ์

ช่างเทคนิค

ชาตรี  สมหวัง

Car Care

มารีต๋อ    ตาวัน

Car Care

วันชัย หลีล่า

Car Care

จารุวรรณ  ลูกเหลม็

อะไหล่ - Senior

จุรีภรณ ์จีนกลับ

อะไหล่

ทศพร  ดวงทอง

อะไหล่



•มิตซูชูเกียรติ – ฝ่ายธุรการทัว่ไป ลูกคา้สมัพนัธ์ และการตลาด

ภณัทริา  มะศริิ

ผจก. ฝ่ายลูกค้าสมัพันธแ์ละการตลาด 

พรทพิย์  เกกนิะ

ลูกค้าสมัพันธศ์ูนย์

สลุิสา  ทรงศรี

ลูกค้าสมัพันธข์าย 

สพุรรณ ีจิ้วเจอื

แม่บ้าน

โสพิศ  ไชยศรี

แม่บ้าน

อฎัตมิา หาบหา

ธุรการทั่วไป/ บุคคล/จัดซื้อ

สภุาวด ีณ สวุรรณ

ต้อนรับส่วนหน้า -รปภ



มิตซูชูเกียรติ – บญัชี การเงิน 

สพุัตรา ทองแกมแก้ว

ที่ปรึกษาบัญชี 

สดุารัตน์ ผวิดี

บัญชี - จ่าย

วลิวรรณ  บุตรเผยีน

บัญชี - รับ

วรารัตน์  ณรงกจิ

การเงิน 

ธญัลักษณ ์จิตตรีธรรม 

การเงินศูนย์



•ชูเกียรติลิสซิ่ง– ฝ่ายสินเชื่อ 

จักรพงษ์  คีรีนา
รถ
ผู้จัดการบริษัท

กฤษกร  สาระวารี

หัวหน้าฝ่ายสนิเชื่อ

อนุชา  หง้ากุล

พนักงานสนิเชื่อ - ติดตาม

สนธยา ชาตเิยบ็

สนิเชื่อ-ติดตาม

สนัตริาษฎร์ นํา้
ทอง
สนิเชื่อ-ติดตาม

กาญจนา บุญฤทธิ์

พนักงานสนิเชื่อ-โทรติดตาม



•ชูเกียรติลิสซิ่ง– ฝ่ายไฟแนนซ์(จ.กระบี่) และการตลาด 

จักรพงษ์  คีรีนา
รถ
ผู้จัดการบริษัท

ภกูจิ  มีพร้อมกุล

หัวหน้าทมี - เขต

สพุรรณ   คงดี 

ไฟแนนซ์ - อ่าวลึก 

วราภรณ ์ฤทธิ์ฉิม

ธุรการ - อ่าวลึก 

อาภรณ ์เกตุแก้ว

ไฟแนนซ์ - เขาพนม

บัสรี  ขนานใต้

ไฟแนนซ์ - คลองท่อม 

นิตยา แดงร่า

ธุรการ - คลองท่อม

สรุิยัณห์  ประ
จันแต

ไฟแนนซ์ - สนง.ใหญ่

สชุาดา ทองทพิย์

ธุรการ-สนง.ใหญ่

สสิช์ัชกร บุญทอง

เจ้าหน้าที่การตลาด
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