
 
 

   นายเกรียงศักดิ ์    อุดมสิน  เกิดเม่ือวนัท่ี 7  มีนาคม พ.ศ.2511    ปจจุบัน อายุ   38  ป 
สถานที่เกิด  บานเลขท่ี   361  หมูท่ี  3  ตําบลศรีมหาโพธิ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ท่ีอยูปจจุบัน   29  หมูท่ี   2   ตําบลหนองโพรง   อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวดัปราจนีบุรี   
 
บิดา   สมพร   อุดมสิน       มารดา  นางรุงอรุณ   อุดมสิน 
มีนอง 2 คน คือ   1.นายพิเชษฐ  อุดมสนิ 
                       2.นางสาวดุจดาว  อุดมสิน  จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร  สาขา        
                          วิศวกรรมคอมพิวเตอร  จากมหาวิทยาลัยจอรจ เมสัน  สหรฐัอเมริกา 
 

 
 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3     โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง    อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวดัปราจีนบุรี 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  4-6    โรงเรียนมกุฏกษัตริย  กรุงเทพฯ 
ระดับอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คณะวศิวกรรมศาสตร               
                                     สาขาวศิวกรรมโยธา 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
ประวัติความเปนมา 
รุนท่ี 1            กวา 70 ป มาแลว  นายจินดา  อุดมสิน  ชาวจนีแหงโพนทะเล ขามน้ํา ขามทะเลมาตั้งรกราก
ปกฐาน ณ   อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวดัปราจีนบุรีแหงนี้  ซ่ึงในสมัยนั้นในแถบบริเวณนี้ยังเปนปา รกทึบ ถนนไมมี
ตัดผานทางสญัจรก็มีทางเกวียน ท่ีขรุขระ เปนหลุม เปนบอ  การเดินทางยังลําบากอยูมาก  แตดวยท่ีวานายจินดา 
เปนคนที่รักตนไม จึงคิดริเริ่มจะทําสวนผลไม  และนายจินดาเองเปนคนที่มองการณไกล สามารถวิเคราะหเพ่ือ
ทราบไดวาพ้ืนท่ีแหลงใด มีความสมบรูณ ท่ีจะเพาะปลูกไมผลไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงไดเลือกพ้ืนท่ีในอําเภอศรีมหา
โพธิ ดวยเหตุท่ีวาในบริเวณพื้นท่ีเขตอําเภอศรีมหาโพธิน้ีเปนท่ีราบลุมแมนํ้าปราจีนบุรี ท่ีไหลมาจากเทือกเขาใหญ 
ซ่ึงไดนําพาเอาตะกอนและแรธาตุท่ีอุดมสมบรูณ  ลงมาดวย อีกท้ังยังมีสายน้ําใตดนิ ไหลผาน  นายจินดาจึงไดซ้ือ
ท่ีดินใน ต.หนองโพรง ดวยเน้ือท่ีเพียง 25 ไร (ในขณะนั้น)  แลวตดัปาถางพง เตรียมความพรอมของดิน เพ่ือ
เตรียมการเพาะปลูก โดยนายจินดายึดอาชีพทําสวนสงเสีย บุตร ธดิา ไดศึกษาเลาเรียนจนจบการศึกษาทุกคน คือ 
          1.นายสมพร     อุดมสิน   จบการศึกษามัธยมปท่ี 8  (ในสมัยน้ัน) 
          2.นายสมรักษ   อุดมสิน    จบปริญญาตร ี คณะวศิวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา จาก  
             จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
          3.นางดวงฤดี  (อุดมสิน)  ฐานด ี จบปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  จาก  
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากประเทศอังกฤษ 
รุนท่ี 2 

 
 
          นายสมพร   อุดมสิน  เม่ือสําเรจ็การศึกษา ไดมาชวยเหลือนายจินดา ทําสวนเพื่อสงเสียใหนอง ๆ ไดรับ
การศึกษา  และไดสืบทอดเจตนารมณในการทําสวนตอจากนายจินดา  นายสมพร   อุดมสิน ไดสมรสกับนางรุง
อรุณ  อุดมสนิ ท้ังสองไดบุกเบิกและขยายพื้นท่ีเพาะปลูก จาก 25 ไร ในอดีต  มาถึงปจจุบันกวา  500 ไร ท้ังสอง
กวาจะประสบความสําเร็จน้ัน ตางก็พบกับปญหา อุปสรรค ในทุก ๆ ดานดวยเชนกัน  ไมวาในเรื่องของเครื่องทุน
แรงท่ียังไมมีการพัฒนาใหมสีภาพพรอมใชเชนในปจจุบัน ตองอาศยัแรงงานจากคนแทบทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการขุด



ลอกบอ  ขุดลองทําสวน  การรดน้ําตนไมก็ตองลากสายยาง ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา แตเพราะความมานะ 
ประหยัดและอดทน  ท้ังสองก็สามารถสงเสียใหบุตร ธิดา ไดศึกษาจนประสบความสําเร็จดวยหยาดเหง่ือของอาชีพ
เกษตรกรรมเชนกัน คือ 
1.นายเกรียงศักดิ ์   อุดมสิน 
   จบการศึกษาจากระดับปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร               
                                              สาขาวิศวกรรมโยธา 
2.นางสาวดุจดาว    อุดมสนิ 
   จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร  สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร  จากมหาวิทยาลัย   
   จอรช เมสนั  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
นายสมพร  อุดมสิน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนไมผลตอจากนายจินดามากวา 30 ป เม่ือไดสงเสียใหลูก ๆ 
ไดจบการศึกษาและมีหนาท่ีการงานกันทุกคนแลว  จึงอยากจะวางมือจากอาชีพเกษตรกรรม เพ่ือพักผอนบาง นาย
เกรียงศักดิ์ เห็นวาอาชีพนี้ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของบรรพบุรุษ จึงรับอาสาท่ีจะดําเนินการตอ  จึงตัดสินใจลาออก
จากงานประจํา ท้ิงอาชีพวิศวกร กลับมาทําสวน 
รุนท่ี 3  
นายเกรียงศักดิ ์   เม่ือกลับมาทําสวนไดดําเนินการปรบัปรุง ดูแลสวน เพราะตั้งแตเล็ก เกดิมาก็เจอตนไม ใบหญา 
จึงไมเปนการยากท่ีจะปรับสภาพชีวิตใหเขากับสภาพแวดลอม ท่ีตางจากแสงสีวิไลในเมืองหลวง ดังนั้น เม่ือหันมา
ประกอบอาชีพทําเกษตรเตม็ตัว  จึงไดออกงานเกษตรตามสถานที่ตาง ๆ ไมวาจะเปน งานเกษตรแหงชาต ิซ่ึงจัดท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ และงานเกษตรของแตละจังหวัด เพ่ือใหเปนท่ีรูจักของกลุมเกษตรกรที่สนใจ
ปลูกไมผล ซ่ึงในการออกงานแตละครั้งนั้น ไดรับความสนใจจากเกษตรกรเปนอยางมาก เพราะนายเกรียงศักดิ์
สามารถแนะนําใหความรูเก่ียวกับการทําการเกษตรหกั็บผูท่ีมาซื้อพันธุไมผลดวย จึงทําใหมีผูสนใจใครรูเปนจํานวน
มากเพราะนอกจากจะไดก่ิงพันธุแลวยังไดความรูในเรือ่งของการเกษตร  ขอคดิ และแนวทางในการประกอบอาชีพ
กลับไปดวย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



นอกจากนี้นายเกรียงศักดิ์ยังไดท้ังพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑของไมผล เพ่ือการสงออก เชน มะยงชิด มะปรางของ
สวนใหเปนท่ีรูจัก ซ่ึงไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี จนเปนไมผลท่ีข้ึนชื่อของสวนจิตรนิยม 
 

 
 

บรรจุภัณฑของมะยงชิดและ มะปราง ของสวนจิตรนิยม 
 

 
 
 

 
 
 
นอกจากนี้ นายเกรียงศักดิ ์  ยังไดมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุไมผลคือ มะยงชิด ใหมีมาตรฐานและขนาดลูกใหญ มี
ขนาดของผลอยูท่ี 10 ผล/กิโลกรัม  และมีรสชาตดิี จนไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดมะปรางยักษ ท่ีจังหวัด
นครนายก  ซ่ึงในครั้งท่ีประกวดนั้นมะยงชิดมีขนาดผลเฉลี่ยอยูท่ี 7 ผล/กิโลกรัม 
 



 
 

ไดลงหนังสือ สวนเกษตร ฉบับ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 

 
 

สถานีโทรทัศนองทัพบก ชอง 7 ชวงขาวเกษตรไดมาทํารายการ เพ่ือเปนสาระความรูแกเกษตรกรทั่วไป 
 

           นอกจากนี้ สวนจิตรนิยม ไดรบัการพัฒนา ปรับปรุงและไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอศรีมหาโพธิ สํานักงานสงเสริมการเกษตรอําเภอศรีมหาโพธ ิ  สํานักงานเกษตรกรจังหวดัปราจีนบุรี ใหเปน
แหลงทองเท่ียว  แหลงพัฒนาชุมชน และเยาวชน  เปนสถานที่ฝกงานดานการเกษตรของนักศึกษาดาน
เกษตรกรรมทั่วประเทศ   และเปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร   โดยมีนายเกรียงศักดิ์   อุดมสิน   เปน
วิทยากร   
 

 
 



 
 

กลุมพัฒนาสินคาเกษตรเขตหนองจอก กรุงเทพฯ 
ซ่ึงไดรับความสนใจจากกลุมตาง ๆ เชน กลุมเกษตรกรกาวเล้ียว จังหวัดนครสวรรค  กลุมผูนําเกษตรกร 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  กลุมนักเรยีน  นักศึกษา  กลุมผูนําพัฒนาผลิตภัณฑสินคาการเกษตรเขตหนองจอก ฯลฯ  ขอเขา
ชม และฟงบรรยาย ในเรื่องของการพัฒนา และความกาวหนาในดานการเกษตร 

 

 
 

กลุมผูนําเกษตรกร 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
     
นอกจากจะมีคณะกลุมเกษตรกร  กลุมนักเรียน นักศึกษา มาขอรับคําแนะนํา ความรูในดานตาง ๆ ท่ีสวนเองแลว 
นายเกรียงศักดิ์  จะไดรับเชิญไปเปนวิทยากรพิเศษ ในแตละจังหวัดท่ีใหความสนใจในเรื่องการเกษตรอีกดวย  ซ่ึง
ในการบรรยายแตละครั้งจะไดรับความสนใจจากเกษตรกร จะมีขอซักถาม ในประเด็นตาง ๆ ตลอดเวลา ถึงแมวาจะ
ไมไดจบมาทางดานการเกษตร  แตนายเกรียงศักดิ์กส็ามารถตอบขอซักถาม และชวยแกปญหาท่ีเกษตรกรประสบ
ไดเปนอยางมาก  เพราะการที่ไดคลุกคล่ีในอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแตเกิด ประสบการณ และการศึกษาหาความ
รูอยูอยางสม่ําเสมอ  ทําใหนายเกรียงศักดิ ์มีความเช่ียวชาญทางดานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
เม่ือนายเกรียงศักดิ์ มาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ก็เขาใจปญหาของสินคาเกษตรลนตลาด  ราคาผลผลิตตกต่ํา  
บางปผลไมใหผลผลิตมาก แทนที่จะขายไดราคา กลับปรากฏวา ถูกกดราคาขายไมได เม่ือขายไมได ขายไมทัน ใน
ท่ีสุดผลไมเหลานั้นเนา เสีย ก็ตองท้ิงไป บางสวนก็นําไปทําปุยหมัก แตเมื่อมีปริมาณมากเขา จะทําปุยอยางเดียวก็
นาเสียดาย คิดวานาจะมีกระบวนการอยางอ่ืน ท่ีจะสามารถนําไปแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑท่ีนาสนใจในตลาดได  จะ
ทําผลไมกวน ก็มีการทําอยูมากมายหลายจังหวัด  จะทําแชอ่ิมก็ใชวาจะทําไดดีหากไมมีความชํานาญ และ
ประสบการณ  
         ดวยความท่ีเปนคนชอบสิ่งแปลกใหม  และศึกษาหาความรูไปตามสถานที่ตาง ๆ  ในหนังสือ ถามผูรูหลาย 
ๆ ทาน และไดขอมูลมาบางในเร่ืองของการ “แปรรูปผลไมในระบบสุญญากาศ” ซ่ึงเปนกระบวนการที่ไม
สลับซับซอน อีกท้ังเปนการถนอมผลไม ท่ีไมมีการสูญเสียคุณคาทางโภชนาการ  กล่ิน สี รสชาติ ของผลไมยังคง
สภาพเดิม เพียงแตจะมีความกรอบ และสามารถเก็บไดนานข้ึน  อีกท้ังในการแปรรูปผลไมในระบบนี้ ใชผลไมสุก 
ดังนั้น จึงมีความหวานตามธรรมชาติ ไมมีการเติมสี เติมรส หรือสารเคมีในการปรุงแตงใด ๆ เปนอีกหนึ่งทางเลือก
สําหรับผูบริโภค ท่ีสนใจในเร่ืองของสุขภาพอยางแทจริง  การแปรรูปผลไมในระบบสุญญากาศนี้ สามารถแปรรูป
ผลไมสุก ไดทุกชนิด ไมวา จะเปน ขนุน กลวย ทุเรียน สับปะรด มะมวง มะละกอ ฯลฯ และผักตาง ๆ อีกดวย 
            โดยในชวงแรก  มีเครื่องสุญญากาศเพื่อทําผลไมมี  1 เครื่อง มีคนทํางานเพียงแค 4 คน คือ นายเกรียง
ศักดิ์  ภรรยา และคนงาน 2 คน เทาน้ัน  สวนผลไมท่ีเปนวัตถุดิบก็ใชของท่ีสวน และชาวบานในระแวกใกลเคียง 
เพ่ือใหชาวบานในชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากการทําเกษตรกรรม อีกท้ังชาวบานที่ปลูกไมผลเพียงไมกี่ตน 
เม่ือมีผลผลิตออกมา จะเก็บไวรับประทานเองก็มากเกินไป  จะนําไปขายก็นอยเกินไป ก็สามารถรับเขามาแปรรูป
ไดเชนกัน  
             เม่ือดําเนินการไปไดในระยะหนึ่ง นายเกรียงศักดิ์จึงไดขอเขารับคําปรึกษาจากสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอศรีมหาโพธิ สํานักงานสงเสริมการเกษตรอําเภอศรีมหาโพธิ  และสํานักการเกษตรจังหวัด  จัดตั้งเปนรูปกลุม
แมบานขึ้น ในช่ือวา “กลุมแมบานเกษตรกรหนองโพรง” เมื่อวันท่ี  16 สิงหาคม พ.ศ.2546 มีนางรุงอรุณ  อุดม
สิน เปนประธานกลุมฯ  และนายเกรียงศักดิ์  อุดมสิน เปนท่ีปรึกษากลุมฯ                         

 
  



                              
                                                                                          

 
 
เม่ือมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยในการผลิต แปรรปูผลไม ซ่ึงนายเกรียงศักดิ์ คดิวาจะเปนแคชวยเหลือ
กันในระดับชุมชน ในระดบัหมูบานเทานั้น  แตเม่ือกลุมแมบานเกษตรกรหนองโพรงไดเปนท่ีรูจักโดยทั่วไป ดังนั้น
กลุมแมบานในแตละทองท่ี  กลุมผูนําชุมชนในแตละจังหวัด  จึงขอเขาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก  ซ่ึงนายเกรียง
ศักดิ์ ก็ยินดีท่ีจะใหความรูและขอมูลท่ีเปนประโยชนตาง ๆ ทุก ๆ กลุม   

 
 
จากการท่ีในชวงแรก  จัดตัง้เปนกลุมแมบานมีโรงผลิตเล็ก ๆ ในนาม   ”กลุมแมบานเกษตรกรหนองโพรง”   มี
สมาชิกในกลุมสลับกันมาดําเนินการวันละ 4-5 คน มีเครื่องสุญญากาศ 1 เครื่อง ไมมีเครื่องทุนแรง วัตถดุิบทุกชนิด 
ไมวาจะเปนผลไม หรือผัก ใชมีดปอกและหั่นเทานั้น   ตอมาในป พ.ศ. 2547 ทางสํานักงานพัฒนาชุมชน ไดใหสง
ผลิตภัณฑเขารวมประกวด คัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ในป 2547  ซ่ึงในการคัดสรร
ในปน้ี กลุมแมบานฯ ไดรับคัดสรรผลติภัณฑ ในระดับ OTOP 5 ดาว  

 

 
 
 

            และไดเขารวมงาน OTOP  CITY ป 2547 ปรากฏวาไดรับการตอบรับจากลูกคาท้ังในประเทศ และ
ตางประเทศ เปนอยางมาก ทําใหการผลิตท่ีดําเนินอยู ไมสามารถรองรับความตองการของลูกคาได   อีกท้ังใน
รูปแบบของกลุมแมบานยังเปนในลักษณะของครอบครัว  โรงงานมีขนาดเล็ก  เม่ือลูกคาตางประเทศเดินทางมาดู



โรงงาน มาดสูินคา ตางกส็ายหนา เพราะดูแลวกําลังการผลิต ไมสามารถที่จะผลิตสินคาไดตามความตองการของ
ลูกคา             
             เม่ือไดมีโอกาสขยายโรงงงาน จําเปนตองใหไดมาตรฐานเพื่อการสงออก   ซ่ึงโรงงานท่ีสรางใหมจึงอยูใน
มาตรฐานของ  GMP Codex และมาตรฐานการผลิตสินคาในระบบ HACCP   
             

               
 
          นายเกรียงศักดิ์ จัดตั้ง   “บริษัท  ฟรุตเทค จํากัด” ข้ึน เพ่ือรองรับการทํางานดานธุรกรรม  สามารถติดตอ
กับลูกคาตางประเทศไดโดยตรง และเปนการสรางความเชื่อม่ันในการดําเนินทางการตลาดใหกับลูกคา ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ โดยสมาชิกในกลุมแมบานก็ยังคงรวมกันทํางาน  
            โรงงานใหมสรางขึ้น ในป พ.ศ. 2548 เพ่ือรองรับความตองการที่เพ่ิมข้ึนของลูกคาท้ังรายเกาและรายใหม 
และไดรับการสงเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)    โดยไดเพ่ิมเครือ่งจักรเขามาชวยใน
การผลิตใหสมบูรณมากย่ิงข้ึน  

 
 

 

 

            
แรงจูงใจที่นายเกรียงศักดิ์หันมาประกอบอาชีพทางดานการแปรรูปผลไมในระบบน้ี เนื่องจากท่ีไดกลาววาแลว
วา ไดประสบกับปญหาเก่ียวกับทางดานการจําหนายผลไมสดแลว  อีกประการหนึ่ง วตัถดิบท่ีเรามีอยู คือ 
ผลไม เกือบทุกชนิด ของเรามีคุณภาพ ไมวาในเรื่องของรสชาติ ส ีกล่ิน ซ่ึงเปนท่ีไดเปรียบกวาประเทศตาง ๆ  
ซ่ึงเกือบจะกลาวไดวาประเทศเรามีความพรอมในเร่ืองของผลไมสด  อีกท้ังตองการสนับสนุนใหเกษตรกรใน
จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกลเคียง ชวยกันปลูก ชวยกันดูแล ใหพันธุไมผลท่ีมีคุณภาพเหลานี้ สามารถยืน
หยัดและกาวสูตลาดโลกไดอยางไมนอยหนาใคร 



 
 

 
 

กระเจี๊ยบเขียว   แครอท  มันเทศ ฝกทอง  และมะพราว 
ท่ีแปรรูปในระบบสูญญากาศแลว พรอมสงออกไปใหลูกคา 

              มะมวง 
 

สับปะรด  
                   มะละกอ 

      ขนุน  

กลวย             ลําไย                         

ทุเรียน  
 



 
และในป 2549  ที่ผานมา ทางบริษัท ฟรุตเทค จํากัด ไดรับรางวัล  PRIME MINSTER’S EXPORT 
AWARD   (PM AWARD) จากกรมสงเสริมการสงออก ซึ่งเปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจยิ่ง  จะ
เห็น)ไดวา เราเพิ่งดําเนินธุรกิจมาเพียงแค 2 ป เทานั้น แตไดรับการยอมรับจากตางประเทศเปนอยาง
มาก 

 
และในเดือนกรกฏาคม 2550 ไดรับการคัดเลือกผลิตภัณฑเขารวมประกวด ในงาน  FRUIT 
RECOMMENDED BY OLYMPIC GAME 2008  จากองคการตลาดเพื่อเกษตรกร ซ่ึงไดรับคดัเลือก 4 
ประเภท คือ 

      
 

     
 

 
 
 



 
 
และเม่ือเขารวมประกวดที่ประเทศจีนนั้น ทางบริษัท ฟรุตเทค จํากดั ไดรับคัดเลือกดังนี ้

    

 
 

 “….สําหรบัการทํางานเพื่อใหประสบความสําเร็จแลว ทุกคนก็รูวามันยากมาก กวาจะไป
ถึงจุดความหวังที่ตั้งไว แตหากเรา ไมมีความทอและถดถอย..  ความหวังที่เราตั้งไว ก็ไม
ไกลเกินมือเอ้ือมถึง.........” 
ตําแหนงหนาท่ี ที่ไดรับ 
1.ผูจัดการ สวนจิตรนิยม ต.หนองโพรง  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
2.ประธานกรรมการ  บริษทั ฟรุตเทค   จํากัด  ต.หนองโพรง  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
3.ประธานกลุมเกษตรกรทาํสวนหนองโพรง  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
4.ท่ีปรึกษากลุมแมบานเกษตรกรหนองโพรง   อ.ศรีมหาโพธิ   จ.ปราจีนบุรี 
5.วิทยากรศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลหนองโพรง 
6.ท่ีปรึกษาและผูดูแลตลาดตางประเทศ กลุม OTOP อําเภอศรีมหาโพธิ 
7.อนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรยากจน ระดับจังหวัดปราจีนบุรี 
8.กรรมการวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัดปราจีนบุรี 
9.ผูแทน INTERTRADER ภาคตะวันออก ของจังหวัดปราจีนบุรี 

     10.รองประธานกลุม THAILAND FOOD CLUSTER  อุตสาหกรรมอาหาร กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
     11.เกษตรกรดีเดนระดบัจังหวัดปราจีนบุรี  สาขา ทําสวน ป 2548    
     12.เกษตรกรระดับชมเชย  ในระดับภาคตะวันออก สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
     13.ผูนําเครือขายผูนําอาชีพกาวหนาดีเดน จังหวดัปราจีนบุรี ป 2549 
     14.ผูนําองคกรเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน ระดับประเทศ ป 2549 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                  


