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»ÃÐ¸Ò¹¨Ñ´§Ò¹

ท่านไชยทัศน เตชะไพบูลย
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

»ÃÐ¸Ò¹´íÒà¹Ô¹§Ò¹

นายคมสัน ชาญชัยวรวิทย (หน่อย ศรีราชา)
ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย	จังหวัดชลบุรี	เขต	1

คุณฉัตรชัย สบายใจ (แดง ศรีราชา)
ประธานชมรมพระเครื่องเมืองศรีราชา

นายสุดเขตร ประภัสสร (เขตร จุกกะเฌอ)
ประธานชมรมพระเครื่องจุกกะเฌอ

นายไพบูลย เสริมสาตร (โต บางแค)
นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา

คณะผÙ้บริหารสมาคมผÙ้นิยมพระเครื่องพระบÙชาไทย
จังหวัดชลบุรี เขต 1

(ดูแลประสานงานในเขต	อ.เมืองชลบุรี		อ.พนัสนิคม		อ.พานทอง		

อ.บ่อทอง		อ.บ้านบึง		และ	อ.ศรีราชา)

คณะที่ปรÖกÉากิตติมÈักดิì

ท่านวิทยา		คุณปลื้ม	 ท่านบุญเลิศ		น้อมศิลป์	 ท่านจินดา		ถนอมรอด	

พ.ต.อ.	ศักดิ์ชาย	สุวรรณนุกูล	 ทานกิตติศักดิ์  กิจโชคเจริญสกุล ทานเจริญ จุรีกานนท

	 ท่านวิบูลย์	รักทองสุข
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คณะผÙ้บริหารÈÙนยìการค้าแปซิ¿�ค พารìค Èรีราชา

คุณสมบูรณ วรปญญาสกุล		กรรมการผู้จัดการ

คุณอรพิน สุภาควัฒน	 รองกรรมการผู้จัดการ	 คุณปาริชาติ ไทยอาริยะ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	

คุณพงศพสิน เตชะศุภรัตน	ผู้จัดการแผนกการตลาด	 คุณจักรภพ ธีรสุนทรกุล	หัวหน้าส่วนกิจกรรม

คณะที่ปรÖกÉา - ผÙ้ประสานงานแต่ละอíาเภอ (6 อíาเภอ)

คุณวุฒิกร	เตมียศร	(เฮียฮั้ว	ศรีราชา)	 คุณวิทยา	วราวุธ	(เฮียฝูง	ศรีราชา)

คุณเพิ่มสิน	คณิตวานนท์	(สิน	บ้านบึง)	 คุณไพศาล	พิชิตธนารัตน์	(ตุ้ย)	

คุณธานินทร์	สุทธิวโรตมะกุล	(นิน	พนัส)	 คุณพงษ์สิทธิ์	วรสิทธิ์	(หน่อง	บูรพาเทวะ)	

คุณสมบัติ	รอดประเสริฐ	(บัติ	โรงโป๊ะ)	 คุณทรงกลด	หน่อพุทธวงกูร	(กลด	พนัส)

คุณแล่ม	จันท์พิศาโล	(แล่ม	คมชัดลึก)	 คุณไพบูลย์	เสริมสาตร์	(โต	บางแค)

คุณวิรัช	นิมมานวัฒนา	(เดอะสเตชั่น	ชลบุรี)	 คุณจรงค์	(แมว	พนัสนิคม)	

คุณชัยวัฒน์	นพรัตน์	(วัฒน์	พานทอง)	 คุณวิทยา	ประทุมธารารัตน์	(แดง	เก้าแสน)

คุณพิชญพงศ์		มั่นถาวร	(เอ้)

ที่ปรÖกÉาก®หมาย

ทนายกฤษ เนติธรรมภรณ 	ส�านักกฎหมายกฤษเนติ	
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ประธาน - รองประธาน และเลขานุการ

คุณคมสัน	ชาญชัยวรวิทย์	(หน่อย	ศรีราชา)	ประธาน

คุณนิคม	โรจน์สุทธิวรรณ	(เล็ก	ศรีราชา)	รองประธานและเลขานุการ

พ.ต.อ.พรชัย	อมรสวัสดิ์ศิริ	(ผกก.ป้อม)	 คุณฉัตรชัย	สบายใจ	(แดง	ศรีราชา

คุณนพ	สว่างวงษ์	(นพ	ศรีราชา)		 คุณอาณัติ	บุญอากาศ	(บุ๊ค	ศรีราชา)	

คุณค�านึง	ไขรัศมี	(เต้ย	ศรีราชา)		 คุณสุดเขตร	ประภัสสร	(เขตร	จุกกะเฌอ)	

คุณบุญญฤทธิ์	สังข์เจริญ	(ปริ๊นซ์	มังกรชล)		 คุณนิติ	สุทธิคาถา	(วุฒิ	อ่างศิลา)	

คุณวัฒนา	กมลเจริญแสนสุข	(เล็ก	หนองมน)		 คุณอนุวัตร	จริยาธนธรรม	(หมู	อ่างศิลา)

คุณปิยณัฐฐ์	ดิลกธ�ารงค์กุล	(เซี๊ยะ	ศรีราชา)

คณะกรรมการและผÙ้ประสานงานสมาคมฯ จังหวัดชลบุรี เขต 1

คุณวรัญญาภรณ์	(กี)	เหรัญญิก	 คุณอาชาครินต์	(อิฐ)	ผช.	เหรัญญิก	

คุณพีรเชษฐ์	(เบ้นซ์)	ฝ่ายเทคนิค	 คุณธวัช	(จั๊วะ)	ประชาสัมพันธ์	

คุณอิสระ	(ไอซ์)	ผช.ประชาสัมพันธ์	 คุณวิศิษฏ์	(กาย)	สื่อสารและสารสนเทศ

คุณชินโชติ	(โชติ)	ผช.สื่อสารและสารสนเทศ	 คุณณัชนนท์	(ต่าย)	ประสานงาน	

คุณวิธาน	(ก้อง)	ฝ่ายแผงจร	 คุณธวัชช้ย	(เบ้นซ์)	อ.พนัสนิคม	

คุณโสฬส	(ช่างนาย)	อ.บ่อทอง	 คุณปิยวัฒน์	(ครูท็อป)	อ.หนองใหญ่

คุณชาติชาย	(กอล์ฟ)	อ.ศรีราชา	ตอนบน	 คุณกฤษดา	(ตั้ม)	ต.บึง	อ.ศรีราชา	

คุณนภวัต	(เกรียง)	กรรมการ	 คุณสมศักดิ์	(ปู)	กรรมการ	

คุณเกษมสันต์	(โบ๊ท)	กรรมการ	 คุณธีระเดช	(อ๊อฟ)	กรรมการ	

คุณมนต์ชัย	(ป้อม)	กรรมการ	 คุณปริญญา	(เบิร์ด)	กรรมการ	

คุณชัยธนันท์	(ฮวด)	กรรมการ	 คุณอาทิตย์	ถาวรสุข	(เป๊ก	ศรีราชา)	กรรมการ	

คุณชาญวิทย์	วราวุฒิ	(แชมป์	ศรีราชา)	กรรมการ	 คุณธีรวัจน์	วราวุฒิ	(ปลั๊ก	ศรีราชา)	กรรมการ

คุณณัฎฐ์สิริ	สิริเลิศสิน	(กร	ชลบุรี)	กรรมการ	 คุณสธันธร	(เก่ง)	กรรมการ
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คณะกรรมการบริหาร
สมาคมผÙ้นิยมพระเครื่องพระบÙชาไทย

นายกสมาคมฯ	 :	 นายพยัพ	ค�าพันธุ์
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1	 :	 นายพิศาล	 เตชะวิภาค	(ต้อย	เมืองนนท์)
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2	 :	 นายสมภพ	ไทยธีระเสถียร	(อั๊ง	เมืองชล)
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3	 :	 นายฐาปกรณ์	ดิษยนันทน์	(โอ๋	ก้นตนา)
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 4	 :	 พล.ร.อ.	ปรีชาญ	จามเจริญ
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 5	 :	 นายสุรเดช	ลิ้มพานิช	(หมึก	ท่าพระจันทร์)
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 6	 :	 นายชัยนฤทธิ์	เพชรพันธุ์ทอง
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 7	 :	 นายสมาน	บุญเพ็ญ	(สมาน	คลองสาม)
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 8	 :	 นายอนุวัตร	ศรีไสยเพชร	(บี	บ่อล้อ)
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 9	 :	 นายพรรค	คูวิบูลย์ศิลป์
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 10	 :	 นายศุภกนก์ธีร์	อนุศรี	(โต่ง	ขอนแก่น)
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 11	 :	 นายชัชวาล	วงศ์จร
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 12	 :	 นายวีระชัย	ไชยเจริญ	(โจ๊ก	ล�าพูน)
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 13	 :	 นายวุฒิดนัย	ฐิตะกสิกร	(วุฒิ	ทีโอที)
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 14	 :	 พ.ต.ท.	ระพิน	ชาติไทย
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 15	 :	 นายคฑาวุธ	ทองไทย	(ไข่	มาลีฮวนน่า)
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 16 :	 นายพงษ์ภักดี	พัฒนกุล	(แมว	ทุ่งสง)
เลขานุการ	 :	นายกุนทร	ลาภอิทธิสันต์	(นี	สะพานใหม่)
		•	รองเลขานุการ	 :	นายวาทิน	ค�าแฝง	(โอม	สมาคมฯ)
		•	ผู้ช่วยเลขานุการ :	นายปัญญวัฒน์	นิ่มสง่า	(อาท	เมืองน่าน)
เหรัญญิก	 :	นางสาวกชสร	พิพัฒนกุล	(ปู	มรดกไทย)
ปฏิคม	 :	นายมีชัย	เอี่ยมประพันธ์	(เหน่ง	มรดกไทย)
		• ผู้ช่วยปฏิคม	 :	นายวิชัย	แสงสุวรรณ	(เนตร	มรดกไทย)				นายวินชัย	กีรติพันธุ์ชัย	(โอ้ย	จอมทอง)
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ	 :	นายบริพันธ์	ชัยภูมิ	(นก	บริพันธ์)
		•	ประชาสัมพันธ	:	พ.อ.อ.	โกวิท	แย้มวงษ์
		•	ผู้ช่วยประชาสัมพันธด้านหนังสือพิมพ	:	นายแฉล้ม	จันทรวงศ์ไพศาล	(แล่ม	จันทรพิศาโล)
		•	ผู้ช่วยประชาสัมพันธด้านนิตยสารพระเครื่อง :	นางศสุมา	แย้มวงษ์	เฮงหลี	(ตูน	ศสุมา)
	•	ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ :	นายยงยุทธ	มิ่งเจริญ	(ยุทธ	ภูเก็ต)   นายสรศักดิ์	เทียนสะอาด	(ไก่	อุดร)
นายทะเบียน	 :	นางสาววิภาวรรณ	ทองศิริ	(แอน	สมาคมฯ)
นายกกิตติมศักดิ์ :	 นายไชยทัศน์	 เตชะไพบูลย์
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 :	พล.อ.	สมหมาย	 เกาฎีระ
	•	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 :	พล.ต.อ.	เพรียวพันธ์	ดามาพงศ์	 พล.ต.อ.	ชลอ	ชูวงศ์
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	 พล.อ.	เชวงศักดิ์	ทองสลวย	 พล.ต.อ.	ชัยวัฒน์	เกตุวรชัย	 พล.ต.อ.	สุรเชษฐ์	หักพาล
	 พล.ต.ท.	จิตติ	รอดบางยาง	 พล.ต.ต.	คงเดช	ชูศรี	 พล.ต.ต.	ปราโมทย์	ไทรหอมหวล	
	 พ.ต.อ.	ปรีดี	เจริญศิลป์	 พ.ต.อ.	ทรงโปรด	สิริสุขะ	 ร.ต.ต.	พรเทพ	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา		
	 อัยการสุธน	แสงสายัณห์	 อัยการมั่นเกียรติ	ธนวิจิตรพันธุ์	 ศ.นพ.พรพรหม	เมืองแมน
	 ผศ.รังสรรค์	ต่อสุวรรณ	 ก�านันชูชาติ	มากสัมพันธุ์	 นายประจ�า	อู่อรุณ
	 นายมงคล	เมฆมานะ	 นายอมร	วานิชสัมพันธุ์	 นายสมศักดิ์	จวงสวัสดิ์
	 นายวิวัฒน์	เรืองพรสวัสดิ์	 นายโชติชัย	สิริกาญนุกูล	 นายปรีดา	อภิปุญญา
	 นายชาย	ศรีสงวนสกุล	 นายสกลชัย	ตั้งธนาเจริญวงศ์	 นายสมพร	ทันตเวช
	 นายสมนึก	จาดเสม	 นายโกวิท	จิตตั้งมั่น	 นายสมนึก	ธนเดชากุล
	 นายผูก	รัศมี	 นายอดิศักดิ์	วงศ์ผาสุกโชติ	 นายสุรวิช	พันศิริพัฒน์
	 นายองอาจ	อ�าไพกุลวัฒนา	 นายชัยวัฒน์	เขียวศรี	 นายส�าเริง	ทรงชุ่ม
	 นายเสรี	ชยามฤต	 นายชาลี	จิตต์ไม่งง	 นายชวลิตร	พุ่มอรัญ
	 นายมนตรี	ประไพพันธุ์	 นายภิยวัฒน์	วัฒนายากร	 นายมลชัย	สุติรัตนชัย
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	 :	 อาจารย์ประกร	พรพิสุทธิ์
 •	รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ :	 อาจารย์ประสาท	ทองอร่าม	(ครูมืด)
	•	รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ :	 อาจารย์จรัล	พูนลาภ
	•	ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ :	 ว่าที่	รต.	ภัทรกฤษณ์	พุ่มพิพัฒน์	 นายปรีชา		เกตุค�า		
	 นายสุชาติ		ศรีสวรรค์	(ชาติ		ก้นตนา)	 	 นายวสันต์		พัดทอง	(โก๊ะ	ก้นตนา)	 นายประสิทธิ์		สุขใจ	
	 นายณรงค์		ศิลาลิขิต	(เซี๊ยะ	จาตุรงค์)	 	 นายมาโนช	ก�าเนิดกาญจน์	(ปุ๊	ก้นตนา)	 นางสาวขวัญจิรา	บัวคง
	 นายพิพัฒณ์โชค	พงศ์ณพิพัฒเดช	(ริน	ตากล้อง)
ฝ่ายกิจการพิเศษ :	นายชาญยุทธ	ขนอม	(ยุทธ	ขนอม)	 นายวีรวัฒน์	รัตนะ	(หนุ่ม	วีรวัฒน์)
	 นายเตชทัต	เอี๋ยวคุ้มเจริญ	(นิว	คาวบอย)	 นายอนันต์	ปิยะเมธาง	(ยุ้ย	แบล็คแองเจิ้ล)	
	 นายคมสัน	ปิยะเมธาง	(พจน์	เตาปูน)	 	 พ.จ.อ.	สัญญา	ปิยะเมธาง	(โด่ง	ราชนาวี)	
	 นายกิตินันท์	ศรีภักดี	(บอย	เตาปูน)	 	 นายอติวัณณ์		ณรงค์	(เบิร์ด	บังเกอร์)
	 นายสาโรจน์	โสดา	(โทน	บังเกอร์)	 	 นายสุนทร	พงษ์ซุ่ยยัง	(เล็ก	หัวปลา)	 	
	 นายนริศ	คงเซ้ง	(ด�า	มาลีฮวนน่า)	 						 นายเชิงชัย	ช่วยตั้ง	(บอย	มาลีฮวนน่า)	
	 นายอาสนะ	นาคะเวช	(อ.แบ็งค์	เพชรบุรี)	 นายวรพล	นวลผกา	(น๊อต	ไผ่ร้อยกอ)
	 นายภาคิน	ค�าพันธุ์	(ต้อย	บังเกอร์)	 	 ร.ต.ท.	กฤษณะ	เทพประดิษฐ์	(นะ	กองปราบ)	
	 นายวิรัช	วิไลยเลิศ	(จิ๋ว	บังเกอร์)	 	 นายชลอ	ผูกกะแสร์	(อ๋อย	บังเกอร์)
	 ว่าที่ร้อยตรี	เจตนิพัทธ์	สาสิงห์	(ผู้ก�ากับบอย)
ที่ปรึกษาฝ่ายศิลป์ :	 นายประเสริฐ	สถิตอยู่คู่ไทย	(ชิว	เฟอร์นิเจอร์)
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย	 :	 ท่านชาติชาย	สุขไสย	 นายประพันธ์	เตชะวิภาค
ประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง	:	นายสุทัญ	ค�าพันธุ์
	•	รองประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง	:	พ.ต.ต.	จตุพร	รุณฤกษัถวิล	 พ.ต.อ.วิศิษฐ์	สังขนันท์
	 	 	 	นายณรงค์ชัย	ไทยธีระเสถียร
	•	ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง	:	ดร.พิจักษณ์	เพชรสงค์	(เอี้ยง	ปู่ยีนส์)
	 	นายชัยวัตร	ถิระแก้ว
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กรรมการบริหารภาคต่าง æ

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 21 จังหวัดภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร	 ขึ้นตรงกับสมาคม**

จังหวัดก�าแพงเพชร	 นายชัยยศ	เกียรติเบญจกุล	 (ครูยศ	ก�าแพง)
จังหวัดชัยนาท	 นายสมพงษ์	สงวนตระการกุล	 (ตี๋	ชัยนาท)
จังหวัดนครนายก	 นายสุรพล	สุทยา	 (หน่อย	นครนายก)
จังหวัดนครปฐม	 นายยุทธชัย	ปฐมวัฒนศิริ	 (อ้วน	นครปฐม)
จังหวัดนครสวรรค์	 นายวันชัย	อินลอย	 (ก�านันโต้ง	นครสวรรค์)
•	ที่ปรึกษา	 นายเกื้อกูล	กลีบจ�าปา	 (ป้อม	นครสวรรค์)

จังหวัดนนทบุรี	 นายโทนทอง	สุขแก่น	 (โทน	บางแค)
•	ที่ปรึกษา	 นายสุพจน์	ผมทอง	 (พจน์	เมืองนนท์)

จังหวัดปทุมธานี	 พล.ต.ท.	ค�ารณวิทย์	ธูปกระจ่าง	 (ผู้การแจ๊ค)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 นายจิรวัฒน์	ศรีสุขพงษ์ศักดิ์	 (เด่น	อยุธยา)
จังหวัดพิจิตร	 นายสุดใจ	จูมจันทร์	 (ใจ	ตะพานหิน)
จังหวัดพิษณุโลก	 นายประดับ	พลคล้าย	 (ประดับ	พิษณุโลก)
•	ที่ปรึกษา	 นายบุญชอบ	พ่วงเฟื่อง	 (ชอบ	พิษณุโลก)

จังหวัดเพชรบูรณ์	 นายนิติธร	แก้วโต	 (ทนายเจมส์)
จังหวัดลพบุรี	 นายจรัล	เรืองศิลป์	 (ต่าย	พระบาท)
จังหวัดสมุทรปราการ	 นาบพิเชษฐ์	โปร่งแก้วงาม	 (หอย	ปากน�้า)
จังหวัดสมุทรสงคราม	 นายโศภิษฐ์	เวชการ	 (เบิ้ล	แม่กลอง)
จังหวัดสระบุรี	 พ.ท.	ปราโมทย์	ปรีชาศาสตร์	 (ผู้พันโมทย์	สระบุรี)
จังหวัดสิงห์บุรี	 ขึ้นตรงกับสมาคม**

จังหวัดสุโขทัย	 นายจิระพรชัย	ใบทอง	 (หนุ่ม	ใบทอง)
จังหวัดสุพรรณบุรี	 นายไพโรจน์	ศิวะพรชัย	 (ใหญ่	อู่ทอง)
จังหวัดอ่างทอง	 นายธนกร	รักเสรีไทย	 (ธิ	วิเศษ)
จังหวัดอุทัยธานี	 นายปรีชา	พลอินทร์	 (ช่างแดง	อุทัย)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย	 นายอนุสรณ์	วงศ์ใหญ่	 (อัยการจิ๋ว)
•	ที่ปรึกษา	 นายสมยศ	ประจ�าเมือง	 (สมยศ	เชียงราย)

จังหวัดเชียงใหม่	 นายเทวา	โสภากุล	 (เข้ม	สารภี)
จังหวัดน่าน	 นายพันธธนาฐ	ยศสกุลเกียรติ	 (อาร์ม	เมืองน่าน)
จังหวัดพะเยา	 นายจีรเดช	ศรีวิลาศ	 (นายกยุ้ย	ดอกค�าใต้)
จังหวัดแพร่	 นายพรชัย	วิภาสกุลเด่น	 (พรชัย	แพร่)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 นายอุทิศ	ถาวร	 (กล้วย	มรดกไทย)
จังหวัดล�าปาง	 นายณัฐกิตติ์	วรเกตุ	 (เกตุ	ณ	เวียงพิงค์)
จังหวัดล�าพูน	 นายจาตุรงค์	ปันค�า	 (ดิว	ล�าพูน)
จังหวัดอุตรดิตถ์	 นายประสพโชค	แสงพันธ์	 (โชคเล็ก	อุตรดิตถ์)
•	ฝ่ายประสานงาน	9	จังหวัดภาคเหนือ

ประธาน	 นายพงศธร	เลากิตติศักด์	(แม๊ก	ช้างเผือก)
รองประธาน	 นายธีระวัชช์	หมอกเมฆ	 นายณัฐพงษ์	เล็นป่าน
รองประธาน	(ฝ่ายต่างประเทศ)	นายตะวัน	โบรดาร์	 Mr.Lim	Chung	Loong	
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์	 ขึ้นตรงกับสมาคม**

จังหวัดขอนแก่น	 นายสมศักดิ์	สัตยบัณฑิต	 (ปุ๊	ขอนแก่น)
จังหวัดชัยภูมิ	 นายณรงค์	ล�่าฮวด	 (วัฒน์	ชัยภูมิ)
จังหวัดนครราชสีมา	 นายสุทธิศักดิ์	เชิดพุทรา	 (อี๊ด	โคราช)
จังหวัดนครพนม	 นายวัลลภ	แก้วอุดมผล	 (แอ๊ด	ธาตุพนม)
จังหวัดบุรีรัมย์	 นายไพโรจน์	สิงห์น้อย	 (มุ่ย	นางรอง)
จังหวัดบึงกาฬ	 ขึ้นตรงกับสมาคม**

จังหวัดมหาสารคาม	 พล.ต.อ.	อุดมศักดิ์	เปลี่ยนข�า	 (ผู้ก�ากับเปิ้ล)
จังหวัดมุกดาหาร	 ขึ้นตรงกับสมาคม**

จังหวัดยโสธร	 ขึ้นตรงกับสมาคม**

จังหวัดร้อยเอ็ด	 นายวัชรวุธ	บุญชู	 (ตู่	ร้อยเอ็ด)
จังหวัดเลย	 นายธรรมวัธน์	ทองธรรมรงค์	 (บิ๊กกิม	วังสะพุง)
จังหวัดสกลนคร	 ขึ้นตรงกับสมาคม**

จังหวัดสุรินทร์	 นายวรพงษ์	อังประภาพรชัย	 (ตี๋	สุรินทร์)
จังหวัดศรีสะเกษ	 นายดนุชา	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	(ใหม่	อิสโร)
จังหวัดหนองคาย	 ขึ้นตรงกับสมาคม**

จังหวัดหนองบัวล�าภู	 ขึ้นตรงกับสมาคม**

จังหวัดอุดรธานี	 นายนิตตินัย	ก�าเนิดกาญจน์	 (หรั่ง	อุดรฯ)
จังหวัดอุบลราชธานี	 นายวีระยุทธ	วรรณรัตน์	 (สิทธิ์	อุบลฯ)
จังหวัดอ�านาจเจริญ	 นายกานต์	นามบุตร	 (ชัย	อ�านาจเจริญ)
•	ฝ่ายประสานงาน	20	จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธาน	 นายชยุต	ธันศรีชัย	 (ศิลป์	เมืองทอง)
	 (จ.มหาสารคาม,	จ.กาฬสินธุ์,	จ.บึงกาฬ,	จ.สกลนคร,	จ.หนองคาย,	จ.หนองบัวล�าภู,	จ.เลย,		
	 จ.อุดรธานี,	จ.นครพนม)
รองประธาน	 นายสมศักดิ์	หิรัญอนันต์พงศ์	 (กล้วย	หนองกี่)
รองประธาน	 นายณัฐวรรธน์	ทองธรรมศิริ	 (หนุ่ม	บุรีรัมย์)
รองประธาน	 นายปัญญา	หวังหามกลาง	 (ปอง	ชัยภูมิ)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 7 จังหวัดภาคตะวันออก
จังหวัดจันทบุรี	 นายรังสรรค์	เจริญลาภ	 (สรรค์	จันทบุรี)
จังหวัดฉะเชิงเทรา	 นายพิเชษฐ	โปร่งแก้วงาม	 (หอย	ปากน�้า)	รักษาการ**
จังหวัดชลบุรี	เขต	1	 นายคมสัน	ชาญชัยวรวิทย์	 (หน่อย	ศรีราชา)
	 (อ.เมืองชลบุรี, อ.พนัสนิคม, อ.พานทอง, อ.บ่อทอง, อ.บ้านบึง, อ.ศรีราชา)
จังหวัดชลบุรี	เขต	2	 นายพงศกร	โชติธรรมนาวี	 (บี	พัทยา)
	 (เมืองพัทยา, อ.บางละมุง, อ.สัตหีบ)
จังหวัดตราด	 นางสาวปิยฉัตร	ขาวดี	 (พัด	เทพอวตาร)
จังหวัดปราจีนบุรี	 นายชัยนรินทร์	ชัยวริศธนกานต์	 (รักษ์	ศรีเกตุ)
จังหวัดระยอง	 นายฐานุทัศน์	จันทร์อารักษ์	 (นัย	ไอยรา)
จังหวัดสระแก้ว	 นายไพฑูรย์	ป้อมศรี	 (ป้อม	ปราจีนบุรี)
•	ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคตะวันออก	7	จังหวัด	 นาวาโท	คมสัน	ท้วมพงษ์	(ผู้พันโบว์)
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 5 จังหวัดภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี	 นายอ�านาจ	ยิ้มละมัย	 (หนุ่ย	เมืองกาญจน์)

จังหวัดตาก	 รต.	ชัยชนะ	บุญญติพงษ์	 (จ่าแค็ป	นครสวรรค์)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 นายสัญญา	วิจิตรจินดา	 (ยา	หัวหิน)

จังหวัดเพชรบุรี	 นายเอกชัย	อังกินันท์	 (เอก	เพชรบุรี)

•	ที่ปรึกษา	 นายพงศ์เทพ	เวศย์วรุฒน์	 (เฮียนั๊ม	เพชรบุรี)

จังหวัดราชบุรี	 นายสถิต	มหัทธนไพศาล	 (สถิต	ราชบุรี)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 14 จังหวัดภาคใต้
จังหวัดกระบี่	 นายอดิพจน์	ศรีสุคนธ์	 (โกจู๊ด	กระบี่)

จังหวัดชุมพร	 นายฉัตรชัย	เกิดเนตร	 (ไข่	หลังสวน)

จังหวัดตรัง	 นายบุญเลิศ	พวงงาม	 (เอก	ท่าพระจันทร์)

•	ที่ปรึกษา	 นายสุริยา	รัตนแสงทอง	 (โกชุ้น	ก้นตัง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 นายระพีพันธ์	รักษาพงษ์	 (ติ่ง	ทุ่งสง)

•	ที่ปรึกษา	 นายพรัณชัย	อติเทพวรพันธุ์	 (โกเต๊ะ	ทุ่งสง)

จังหวัดนราธิวาส	 นายพิชญ์พิเชษฐ์	อังศุนาค	 (แขก	รือเสาะ)

จังหวัดปัตตานี	 นายสมศักดิ์	แซ่ฉั่ว	 (ฉั่ว	ปัตตานี)

•	ที่ปรึกษา	 นายสมวุฒิ	โชคสกุลนิมิต	 (ตง	เบอร์	4	ปัตตานี)

จังหวัดพังงา	 นายอาทิตย์	การุณกรสกุล	 (แบ๊งค์	พังงา)

จังหวัดพัทลุง	 นายพีระศักดิ์	ปทุมรัตน์	 (โจ้	พัทลุง)

จังหวัดภูเก็ต	 นายธนชาติ	บุญสูง	 (แตน	ภูเก็ต)

•	ที่ปรึกษา	 นายผดุงศักดิ์	พึ่งเพียร	 (นก	ภูเก็ต)

จังหวัดระนอง	 นายเลิศพรชัย	นครพัฒน์	 (ต่อ	ระนอง)

จังหวัดสตูล	 นายมานิตย์	เพียรศรีวัชรา	 (อ.มานิตย์	สตูล)

จังหวัดสงขลา	 นายสมบัติ	ไวกิตติพงษ์	 (แหลม	สงขลา)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 นายวิทวัฒน์	กาญจนะ	 (โอ๊ะ	สุราษฎร์)

จังหวัดยะลา	 นายใช้	วงศ์นิตยลักย์	 (ใช้	เบตง)

•	ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใต้ตอนบน	 นายวรศักดิ์	อติเทพวรพันธุ์	 (โกหว่า	ทุ่งสง)

•	รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใต้ตอนบน	 นายสกล	จันทรักษ์	 (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)

•	ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใต้ตอนล่าง	 นายสมศักดิ์	วานิชสุวรรณ	 (โกหมิ่น	หาดใหญ่)

•	รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใต้ตอนล่าง	พล.ต.ต.	พีระ	บุญเลี้ยง

•	ฝ่ายประสานงาน	14	จังหวัดภาคใต้

		ประธาน	 นายศักดิ์ชาย	โกศลศักดิ์สกุล	 (เทียม	ปัตตานี)

		รองประธาน	 นายกชกานต์	มุสิกะเจริญ	 (เบียร์	พัทลุง)

		รองประธาน	 นายทักษิณ	แก้วสามดวง

		รองประธาน	 นายหัสดินทร์	สุปรียสุนทร	 (หนึ่ง	สมุย)
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คณะกรรมการรับและตัดสินพระ

หมวด ก, ข, ค
คุณกมล	วิริยะตลอดกาล	 คุณกิตติ	จันทร์จารุวัฒน์	 คุณเกษม	พูนศิริ	 คุณกิตติ	ศรีโมรา
คุณกรกช	ศิริวัฒน์	 คุณก้นฑ์อเนก	ธนจตุรงค์สิริ	 คุณกิจณรงค์	ชุ่มเจริญ	 คุณกิตติชัย	วณิชชากรพงศ์
คุณกิตติคุณ	เพชรทอง	 คุณกิตติพงษ์	กลิ่นแก้ว	 คุณกร	ทัพทองไทย	 คุณกิตติศักดิ์	รักพรมราช
คุณกุลเชษฐ์	กัลยาณมิตร	 คุณกุนทร	ลาภอิทธิสันต์	 คุณโกศล	กิจเจริญ	 คุณเกรียงไกร	ชัยรัตนาเจริญ
คุณก�าธร	ลิ้มปิติเรืองกิจ	 ร.ต.ต.	กฤษณะ	เบญจมานุกุล	 คุณกฤษฎา	ไทยส�าราญ	 คุณกิตติพงค์	เกียรประวัติ
คุณก�าพล	สุดเขตร์	 คุณก�าพล	จารุจันทนากุล	 คุณกรณ์	ประจันตะเสน	 คุณเกื้อกูล	กลีบจ�าปา
คุณโกวิท	จิตตั้งมั่น	 คุณเกียรติสกุล	ก้อนผา	 คุณการันต์	ตัญญา	 คุณกิตติชัย	ด�ารงศักดิ์วิทยา
คุณกิตติเดช	เขียวศรี	 คุณไกรฤกษ์	ผลดี	 คุณก้นต์	นิธิปรัชญากุล	 คุณกิตติพงษ์	ขุนแก้ว
คุณกฤษฏา	ตระกูลชื่นวิวัฒน์	 คุณก�าพล	ค�าเสาร์	 คุณขจร	ศักดิ์แก้วโกมุท	 คุณคมกริช	บันเทิงสุข
คุณคีริศวร์	จามจุรี	 คุณคัมภีร์	สุขสงวน	 คุณคมสันต์	นันวณิชย์	 คุณคงณัฐ	วณิชปภากิจ
คุณคุณัช	เพ็งบุญ	 คุณค�ารณ	บัวดี	 คุณคณิต	ค�านวณพล

หมวด จ. ฉ
พล.ต.ท.	จิตติ	รอดบางยาง	 คุณจตุรงค์	เทียมทองค�า	 คุณจรัล	เรืองศิลป์	 คุณจิระพรชัย	ใบทอง
คุณจุติภัทร	บุญสูง	 คุณจิรวัฒน์	ศรีสุขพงษ์ศักดิ์	 ด.ต.	จ�านง	สุทธจิรีสรรค์	 คุณเจษฏา	ทนุธรรมนิธิ
คุณเจริญ	โกมลวิเศษฐ์	 คุณจรัญ	แย้มเสาธง	 คุณจิรบูรณ์	แวววับ	 คุณจิตรโรจน์	กัญฐแสงอรุณ
คุณเจริญ	เจริญกุล	 คุณจักรกฤษณ์	ศรีส�าราญ	 คุณเจริญทรัพย์	กองทอง	 คุณจิราวุฒิ	เจิมจ�ารูญ
คุณจักรพันธ์	งึมกระโทก	 คุณเจริญชัย	ฤกษ์งามชัย	 คุณจรรยา	ประมายะ	 คุณจิรทีปต์	จรทีปต์พินิจ
คุณจีระศักดิ์	ปักษี	 คุณจิตรภาณุ	ปรัชญานาวิก	 คุณจักรินทร์	เรืองโรจน์	 คุณจิระวัฒน์	ทับแก้ว
คุณจักรพงษ์	เสมาทอง	 คุณจาตุรงค์	ปันค�า	 คุณจิรวัฒน์	คงทวีบุญ	 คุณจักรพันธ์	พวงมาลัย
คุณเฉลา	พูลอ่อน	 คุณเฉลิมพร	เปียทอง	 คุณเฉลิมชัย	ศรีบัวเหม	 คุณฉัตรชัย	เสียงเสนาะ
คุณเฉลิมพล	แซ่เอ็ง	 คุณเฉลิมพันธ์	ธนสารวิวัฒน์

หมวด ช, ฐ
คุณชยพล	เถื่อนถ�้า	 คุณชวภณ	เริ่มวาณิชย์	 คุณชานนท์	ขันโท	 คุณชลิต	มณีญากรณ์
คุณชัยสิทธิ์	หมื่นหมวด	 คุณชัยสิทธิ์	จารุจันทนากุล	 คุณชยทิพย์	จรัสกุล	 คุณชัยยุทธ	วูวนิช
คุณชีวิน	กุลอนรรฆพันธ์	 คุณชัยนฤทธิ์	เพชรพันธุ์ทอง	 คุณใช้	วงศ์นิตยลุภย์	 คุณชัยวัฒน์	จารุพงศ์สุนทร
คุณชาตรี	กระแสร์สุนทร	 คุณชิตพล	สุขแสง	 คุณชานุวัฒน์	พ่วงเฟื่อง	 คุณชัยฤกษ์	อินทรวิชะ
คุณชิตพงศ์	สุขสวัสดิ์อารยา	 คุณชัยยศ	เกียรติเบญจกุล	 คุณชาญชัย	ราชสิงโห	 คุณช�านาญ	กลั่นสอน
คุณชัยนรินทร์	ชัยวริศธนกานต์	 คุณกฤษณะ	เพ็ชญไพศิษฏ์	 คุณชุติเทพ	ศรีวิชัย	 คุณชินกร	ค�าฟู
คุณชูเดช	นารินทร์	 คุณชัชวาลย์	จิรายุกุล	 คุณชัยชนะ	แซ่เบ้	 คุณชายชาญ	พรมเกตุสกุล
คุณชีวัน	ค�าแฝง	 คุณชัยวัฒน์	เขียวศรี	 คุณชลัช	ชมเจริญ	 คุณชัย	ฑีฆะโภวรรณ
ด.ต.	ชาตรี	นนทสุต	 คุณชาญชัย	บัวเปล่งศรี	 คุณชัยฤทธิ์	พวงพันธ์	 คุณชัชวาล	ผึ้งทอง
คุณฐิติพรรณ	โพธิ์กลิ่น	 คุณฐานุทัศน์	จันทร์อารักษ์

หมวด ณ, ด, ต
คุณณรงค์ชัย	ไทยธีระเสถียร	 คุณณรงค์	จิตต์เนื่อง	 คุณณัฐพงศ์	พึ่งภู่	 คุณณัฐพงษ์	ชวาลรัตนสกุล
คุณณรงค์	รักกิจการพูล	 คุณณรงค์ศักดิ์	เที่ยงล�้า	 คุณณรงค์ชัย	จันทร์เที่ยง	 คุณณรงค์เวทย์	สมจิตร์
คุณณรงค์ฤทธิ์	สถาปนศิริ	 คุณณัฐพร	ธาราวุฒิ	 คุณณศักดิ์	ก้อนผา	 คุณณัฐพล	รอเสถียร
คุณณัฏฐิตติ์	กิจปาณีนิจกุล	 คุณณัฐดนัย	ดวงแก้ว	 คุณณัฐชนน	แร้งสว่าง	 คุณณัฐพงษ์	เล็นป่าน
คุณดิเรก	อารมย์สุข	 คุณดุสิต	ตั้งประเสริฐพานิช	 คุณดอกรัก	ฤทธิ์บ�ารุง	 คุณดุษฎี	เจริญมหาดไทย
จ.ส.อ.	ไตรภพ	เรืองวุฒิชนะพืช		 คุณต่อพณ	นิยมจันทร์	 คุณตรีวัฒน์	สันติอรรถพันธุ์	 คุณตะวัน	พงพุก

หมวด ถ, ท, ธ, น
ร.อ.	ถาวรวิทย์	เพชรพันธุ์ทอง	 คุณทวีศักดิ์	รักวงศ์วาน	 คุณทรงพล	อรุณเลิศรัศมีโชติ	 คุณทวนชัย	รัมมะบุตร
คุณโทนทอง	สุขแก่น	 คุณทรงพล	ค�าพันธุ์	 คุณทรงกลด	หน่อพุทธวงกูร	 คุณทัศนะ	แสงทอง
คุณทัชฤทัย	ต่ายไทย	 คุณทวิช	ศรีมุ่งง้าว	 คุณทรงอาจ	บุญทรง		 คุณธัญญ์นิธิ	ชวรัตน์นิธิโชติ	
คุณธนัท	รัตนสุภาพรศักดิ์	 คุณธนพล	ค�าภิรานนท์	 คุณธนภัทร	กรรณสูต	 คณุธรีะกาญจน์	วฒันไชยเจรญิคณุ
ธิติพันธ์	ธนัตถ์สิษฐ์	 คุณธนภณ	มีสาระภี	 คุณธนิตพงศ์	สิริอรรถสิทธิ์	 คุณธวัช	วาทินวิเศษ	 	
คุณธีระพงษ์	ธัญญวานิช	 คุณธเนศ	จันทร์ผล	 คุณธีระนันต์	คนขยัน	 คุณธนกฤต	เอกธนัทชัยกุล	
คุณธนาคม	ว่องไว	 คุณธีรเดช	จังตระกูล	 คุณธงทอง	ทวีเกื้อกูล	 คุณธนนท์พรรดิ์	เรืองชัยพัฒนะ	
คุณธีรยุทธ	ด�ารงศักดิ์วิทยา	 คุณธนา	นพศิริกุล	 คุณธนันต์	ศรีแก้ว	 คุณธนภัทร	มากสินธุ์	 	
คุณธนพรรณ	สามประทีปถาวร	 คุณธีรวุฒิ	จงมีสุข	 คุณธีวรัตน์	ไชยสิทธิ์	 คุณธงชัย	กริ่มใจ	 	



12 • งานประกวดพระเครื่องศรีราชา ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟคิ พาร์ค ศรีราชา

คุณธนวัฒน์	เอี่ยมขันทอง	 คุณธนะโชติ	ตรีสังข์	 คุณธานี	มั่งคั่ง	 คุณธยุษฏาพงศ์	พวงพิกุล	คุณธี ร
ภัทร์	แพรวงษ์	 คุณนคร	ชมยิ้มใส	 คุณนทีธร	อัมรินทรักษา	 คุณนรพล	สังขพิทักษ์
คุณนพรุจ	กิติวิภาค	 คุณนที	ทองดี	 คุณนภณต์	วงศ์ผาสุกโชติ	 คุณนพพล	หิรัญพฤกษ์
คุณนฤดล	ศรีเดช	 คุณนิธิศ	สุชีวินกุล	 คุณนุกุล	ทองแดง	 คุณนพรุจ	เฮงรวมญาติ
คุณนพพร	สอนสังข์	 คุณนัสถวุธ	รอดละมูล	 คุณนัฐพงศ์	เถียรประภากุล	 คุณนพพร	จ้อยเจริญ
คุณนันทศักดิ์	อัครวัฒน์เมธี	 คุณนิธิวัชร์	ศิริวรานภาพงศ์	 คุณนันทวัฒน์	ธัญพรประสิทธิ์	 คุณนิธิกร	เดชพละ
คุณนิกรม	หาญยากรณ์	 คุณนิติพันธุ์	รภาจิตติกุล	 คุณนพดล	วงศ์หิรัญ	 คุณนิเวส	ศรีธัญรัตน์
คุณนราวิชญ์	นามวงศ์

หมวด บ, ป, ผ
คุณบรรณวิชญ์	จิระเกียรติโชดก	 คุณบัญชา	เดชพัฒนะกิจ	 คุณบุญชอบ	พ่วงเฟื่อง	 คุณบัณฑิตพงษ์	นาคสินธุ์
คุณบวร	รุจิวัฒนานนท์	 คุณบุญเลิศ	พวงงาม	 คุณบัณฑิต	ชูสังไชยกุล	 คุณประพันธ์	ปาธิสุทธิ์
คุณปฏิรูป	โต้เศรษฐี	 คุณปิยะ	นิ่มเทียน	 คุณปชณชัย	อัศวแสงรัตน์	 คุณประจ�า	อู่อรุณ	 	
คุณปรีชา	พลอินทร์	 คุณประพันธ์	พงษ์ภู่	 คุณปริญญา	พลอยสุวรรณ	 คุณประชาวุฒิ	สหประชากิจ	
คุณประเสริฐ	สระทองชัง	 คุณปัญกร	ศรีโปรดก	 คุณปัญญา	ไกรภักดีกุล	 คุณประเสริฐ	ศุภวิทยามงคล	
คุณประทีป	ปลอมขุนทด	 คุณปรีชา	โพธิ์หิรัญ	 คุณปิติโรจน์	อรุณเลิศศิริ	 คุณประวัฒน์	อนุสรณ์ศิริศักดิ์	
คุณประถม	อยู่คล�้า	 คุณประดับ	พลคล้าย	 คุณประสพโชค	แสงพันธ์	 คุณปัญญวัฒน์	นิ่มสง่า
คุณเปรม	พุทธศิริ	 คุณประเสริฐ	ฮ้อเจริญ	 คุณปลวัชร	กรรเชียงแก้ว	 คุณประชานันท์	ศิริทรัพย์	คณุปัญญา	
ศิวะยิ่งสุวรรณ	 คุณประเทือง	ภู่ระหงษ์	 คุณปรัชญา	แสงพันธ์ตา	 คุณปราโมทย์	เทศเรือง
คุณปณชัย	ลิ้มละมัย	 คุณปิยฉัตร	ขาวดี	 คุณเผด็จ	ดวงวิชัย	 คุณไผ่แสน	สอนแก้ว

หมวด พ, ภ
คุณพิศาล	เตชะวิภาค	 คุณพรรค	คูวิบูลย์ศิลป์		 คุณพิภพ	ยาคล้าย	 คุณพนัส	เดียวตระกูลวัฒน
คุณพิเชษฐ์	จันลองรัตน์	 คุณพัทธ์ธนาฐ	ยศสกุลเกียรติ	 ร.อ.	ไพทูรณ์	ทองทา	 คุณไพศาล	พงษ์พจน์เกษม
คุณพีระพล	ธีระชื่นชม	 คุณพงศ์ศาล	ถนอมพงศ์สาน	 คุณพันธุ์ธัช	พันไธสง	 คุณพิเชษฐ์	ปฐมพรสุริยะ
คุณพีระพงษ์	พรสิทธิพันธุ์	 คุณพงศกร	กาญจนสรวง	 คุณพงษ์ศักดิ์	นิธิเกษม	 คุณไพร	คงไพสันต์
คุณเพชร	รถมณี	 คุณพัชรินทร์	ดีบัว	 คุณพงษ์ศิริ	ไชยเรือน	 คุณไพโรจน์	ซื่อชัยเจริญ
คุณพิศิษฐ์	อิทธิรัตนะโกมล	 คุณพัฒนะ	ธรรมวิริยะกุล	 คุณพัฒนา	สุขสง่า	 คุณพงษ์สวัสดิ์	สุขเรืองรอง
คุณพงษ์พัฒน์	จาริยะ	 พ.ต.ท.	พรชัย	อมรสวัสดิ์ศิริ	 คุณพิชิต	แสงศร	 คุณพชรพล	เหมือนแก้วจินดา
คุณพิชัย	ปมุติโต	 คุณพิชัย	คุณากรรักษ์	 คุณพินิจ	ก�าลังหาญ	 คุณพงศ์สิงห์	วารีศรีศุภชัย
คุณไพโรจน์	ธีระด�ารงค์ชัยกุล	 คุณพรบัญชา	เรืองอุไร	 คุณพิษณุ	อึ้งตระกูล	 คุณพุฒิพงษ์	เรือนพระจันทร์
คุณพารินทร์	แก้วสวัสดิ์	 คุณพัฒนการ	ดีบัว	 คุณพรภัทร	กุ่มแก้ว	 คุณพิเชษฐ	โปร่งแก้วงาม
คุณพงษ์พัฒน์	ถ่ายวัน	 คุณพิษณุ	พยอมหอม	 คุณพิพัท	พวงพูล	 คุณพิเชษฐ์	เทียรหอม
คุณพรรค	คูวิบูลย์ศิลป์	 คุณพัทธ์ธนาฐ	ยศสกุลเกียรติ	 คุณพัฒนวิทย์	วังกะ	 คุณพรชัย	วิภาสกุลเด่น
คุณพัฒนพันธ์	เขียวค�าปัน	 คุณภควัฒน์	สุทธิประภา	 คุณภาคภูมิ	วัชรอยู่	 คุณภีรพัฒน์	มีถาวร
คุณภูวณัฏฐ์	น้อยประเทศ	 คุณภัทรพล	จิระเสถียรอ�าไพ	 คุณภูวนัย	พรหมมณี	 คุณภูวนัย	พรหมมณี
คุณภาณุพงศ์	จินตกะวงศ์	 คุณภุชงค์	วงษ์ซื่อ	 คุณภัทรภณ	สวัสดิ์พานิช	 คุณภาณุพงศ์	เสรีวัฒน์
คุณภัทรชนน	ไก่ก้อ	 คุณภัควัฒน์	เภรีฤกษ์	 คุณภูษิต	วงษ์มณีเทศ	 คุณภาคภูมิ	ม่วงยัง
คุณภัฏธนา	มณีญากรณ์

หมวด ม, ย, ร, ฤ
คุณมนตรี	สถีระกานนท์	 คุณมลชัย	สุติรัตนชัย	 คุณมงคล	วรารักษพงษ์	 คุณมีชัย	เอี่ยมประพันธ์
คุณเมธี	บุญทอง	 คุณมงคลเดช	เวชอุบล	 คุณมานพ	จันทร์ศรี	 คุณมนตรี	สุรนารถ
คุณมนต์ชัย	แซ่เตียว	 คุณมณู	ถนอมปัญญารักษ์	 คุณมีชัย	เอี่ยมประพันธ์	 คุณมานพ	คุ้มครอง
คุณมนัส	สัญเขตต์	 คุณมานพ	ศักดิ์เรืองงาม	 คุณมั่น	ศักดิ์สิทธิ์	 คุณยุทธชัย	ปฐมวัฒนศิริ
คุณยุทธพงศ์	สิริทรัพย์ทวี	 คุณยุทธภูมิ	เตชะวิภาค	 คุณยุทธนา	วงศ์กนกสิน	 ร.ท.	ยุทธิพงษ์	เพชรพันธุ์ทอง	
คุณยุทธพงศ์	อิศวเรศตระกูล	 คุณยุทธการ	ศรียอด	 คุณรังสรรค์	ทับแก้ว	 คุณรุ่ง	บัวพิมพ์	 	
คุณรังสรรค์	เจริญลาภ	 พ.ต.ท.	ระพิน	ชาติไทย	 คุณระพีพันธ์	รักษาพงษ์	 คุณรุ่งรัตน์	บุญเอก	 	
คุณรัชตะ	โตพงษ์	 คุณรัฐภณ	สวัสดิ์พานิช	 คุณรัฐพงษ์	โพธิพันธุ์	 คุณรชตะ	เส็งประชา
คุณฤทธิเดช	แต้พัฒนสกล

หมวด ว, ศ,
คุณวุฒิพงษ์	ธีระธนากร	 คุณวิศาล	นันทสันติ	 คุณวิวัฒน์	นิลนาวี	 คุณวันชัย	อินลอย
คุณวิรัล	ราชสีห์	 คุณวิษณุ	แย้มฤทธิ์	 คุณวินัย	แพ่งสุภา	 คุณวลงกรณ์	ค�าพงษ์แก้ว
คุณวันชัย	จันทร์สว่าง	 คุณวีระพล	บัวชาติ	 คุณวีรชัย	ไชยเจริญ	 คุณวินชัย	กีรติพันธ์ชัย
คุณวิทวัฒ	จันทนวงษ์	 คุณวิสิฒน์โรจน์	กัณฑ์ชูสิน	 คุณวิสูตร	จันทร์เพ็ง	 คุณวิทยา	วัฒนนันต์วานิชย์
คุณวิรัช	สวัสดิ์รักษา	 คุณวรเชนท์	ค�าภีระ	 คุณวัฒนา	เตชะ	 คุณวศิน	ศรีบูรพา
คุณวสันต์	จริยสุขสกุล	 คุณวีรศักดิ์	พึ่งประยูรพงศ์	 คุณวศิน	เฆษะวิริยะกุล	 คุณวิทิตทิน	แดงดี
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คุณวิโรจน์	ตันติธรรมธร	 คุณวุฒิชัย	อรุณศิริประเสริฐ	 คุณวีระศักดิ์	พลราบ	 คุณวีรโรจน์	บุญยังสวัสดิ์
คุณวัชรนรพงษ์	นะเรศรัมย์	 คุณวุฒิไกร	บุตรช�านิ	 คุณวิษณุ	อุดม	 ว่าที่	ร.ต.	วรรัตน์	ถนอมปัญญารักษ์
คุณวิเชียร	เติมรุ่งเรืองเลิศ	 คุณวิสุทธิ์	พรมเกตุสกุล	 คุณวิชัย	แสงสุวรรณ	 คุณวรชัย	จันทร์สุรินทร์
คุณวรมิน	ปัฐวณิณ	 คุณวิรัตน์	เพิ่มเพียรเกียรติ	 คุณวันชัย	พงศ์สมเพชร	 คุณวิโรจน์	ลาภมหาไพศาล
คุณไวยากร	พึ่งบุญ	 คุณวิชัย	ทองสีสุก	 คุณวันเพ็ญ	ดุจติปิยะ	 คุณวันชัย	กลั่นก้นภัย
คุณวิษณุพงศ์	อนันต์วรปัญญา	 คุณวินัย	เหลืองเจริญกิจ	 คุณวสันต์	พูนสิน	 คุณวิฑูรย์	วราค�า
คุณวิทวัส	อิ้วอรุณ	 คุณวิศิษฐ์	ทองโต	 คุณวีรชาติ	ตุลาพงษ์	 คุณวัลลภ	โตทิม
คุณวินิตา	ศรีม่วง	 คุณวีระชัย	ไชยเจริญ		 คุณศักดิ์สิทธิ์	นวกุลศิรินารถ	 คุณศุภศิลป์	ผลภาษี	 	
คุณศิริชัย	ค�าฟู	 คุณศภกฤต	คูหาสรรพสิน	 คุณศิริเดช	เลิศภิรมย์ลักษณ์	 คุณศุภรุจ	จ�านงประสาทพร	
คุณศักดิ์นรินทร์	ศรนิล	 คุณศิริชัย	สกุลธาราภิรมย์	 คุณศิรณัฏฐ์	มหาจตุรงค์ยุทธ	 คุณศักดิ์ชาย	โกศลศักดิ์สกุล	
คุณศุภกร	บัวคง	 คุณโศภิษฐ์	เวชการ	 คุณศักดิ์ชัย	ราชสีห์	 คุณศรายุทธ์	สินธุ์สุวรรณ	คุณศุภ
ราช	ชูรัศมี
หมวด ส
คุณสมชัย	ตรีรัตน์วดี	 คุณสมภพ	ไทยธีระเสถียร	 คุณเสวก	ค�าแหง	 คุณสมาน	บุญเพ็ญ
คุณสมศักดิ์	คงวุฒิปัญญา	 คุณสมชาย	บุรพพงษานนท์	 คุณสุดใจ	จูมจันทร์	 คุณส�าเภา	ใจพันธ์
คุณสุเทพ	ก้นทะวงค์	 คุณสมชัย	จงทวีทรัพย์	 คุณสายัณห์	คชวัตร	 คุณสมยศ	จารุจันทนากุล
คุณสกล	ข�าจร	 คุณสมัคร	ตันทัตสวัสดิ์	 คุณสิงห์	เฉยดี		 คุณสมพงษ์	สงวนตระการกุล
คุณสุริเยนทร์	บุญมี	 คุณสมชาย	ทับจ๊อก	 คุณส�าเริง	ส�าเภาลอย	 คุณสมชาย	ลิ้มไชยาวัฒน์
คุณสถิต	มหัทธนไพศาล	 คุณสัญญา	วิจิตรจินดา	 คุณสมัคร	พันธุมวัทก์	 คุณสราวุธ	ลี้ชัยมงคล
คุณสุวิทย์	ยะสวัสดิ์	 คุณสหธัช	พันธุมวัทก์	 คุณสมพล	อยู่เย็น	 คุณสมชาย	ไตรรัตน์
คุณสุทัญ	ค�าพันธุ์	 คุณสุรเดช	ลิ้มพานิช	 คุณสรธัญ	ไทรสุข	 คุณสุรชัย	พิพัฒน์ไพฑูรญ์
คุณสุนทร	บุญยะทวีวัฒน์	 คุณสุริยะ	ใจบุญมา	 คุณสถิรพงศ์	ถีระแก้ว	 คุณสยามพงษ์	วงศาโรจน์
คุณสุชาติ	แซ่ตั้ง	 คุณสุรชัย	อ�าไพธนากร	 คุณสุชาติ	สง่าเพ็ชร์	 คุณสกล	โฆษิตเกษมสุข
คุณสุรพงษ์	รักษาทางดี	 คุณสาโรจน์	แย้มเสาธง	 คุณสุรพล	ค�าป่าแลว	 คุณสวรรค์	พวงพิกุล
คุณสิทธิโชค	มาเลิศพรกสุก	 คุณสนิท	กลิ่นคง	 คุณสุทธิศักดิ์	เชิดพุทรา		 คุณสมบูรณ์	วัฒนประเสริฐกูล
คุณสรรเสริญ	สันตินันตรักษ์	 คุณสมบัติ	รอดประเสริฐ	 คุณสถาพร	วิจิตรสุนทร	 คุณสมศักดิ์	หิรัญอนันต์พงศ์
คุณสมชาย	จันทร์ขอนแก่น	 คุณสมพร	มะโนประเสริฐกุล	 คุณสืบสกุล	ศรีธรรม	 คุณสมศักดิ์	ภานุวัฒน์วานิชย์
คุณสุริยา	รัตนแสงทอง	 คุณสมศักดิ์	ลาภชิตาภรณ์	 คุณสยุมภู	คงทอง	 คุณสมเกียรติ	เชื้อเหล่าวานิช
คุณส�าเรือน	ทับจันทร์	 คุณสุพจน์	สวัสดิ์วงศ์วิชา	 คุณสุภชัย	คล้ายหะนา	 คุณสมชัย	บุญชูประเสริฐ
คุณสุทัศน์	สุวรรณรัตน์	 คุณสุรเดช	ปะชาติ	 คุณสมบัติ	ไวกิตติพงษ์	 คุณสามารถ	พวงสุวรรณ
คุณสมศักดิ์	แซ่ฉั่ว	 คุณสุริยะ	ช่วยสถิตย์	 คุณสันติ	วิชิตวาที	 คุณสมเกียรติ	บุญเสรฐ
คุณสายัณห์	ยลธรรม์ธรรม	 คุณสุทธิศักดิ์	คงเหมือนเพชร	 คุณสันติ	บวรหฤทัย	 คุณสมคิด	มงคลวัจน์
คุณสุรสิทธิ์	เจริญพงศ์	 คุณสราวุธ	วุฒิสิงห์ชัย	 คุณสมชาย	รวมภักดี	 คุณเสนีย์	เจริญจิตร์
คุณสันติ	เหล่สศรีคู	 คุณสุจินดา	ปานทอง	 คุณสุขสันต์	สุจจิตต์จูล	 คุณสมชาย	สวัสดิ์พานิช
คุณสมบัติ	ทองอ�าไพ	 คุณสุกัญญา	สุดโทก	 คุณสายชล	แสนสุข	 คุณสมศักดิ์	หวานเอี่ยม
คุณสุชาติ	คลังมโน	 คุณสุภกร	ผ่องอ�าไพ	 คุณสมบัติ	ลานทอง	 คุณสุเมธ	จันทร์ฉาย
คุณสุชาติ	ไพบูลย์กิจกุล	 คุณสิทธิชัย	ธรรมสฤษดิ์	 คุณสิรภพ	สถาพร	 คุณสถาพร	ปุยอรุณ
คุณสถิต	มหัทธนไพศาล	 คุณสิริภพ	ภัทรจินดาภรณ์	 คุณสัญญา	เกศทองค�า	 คุณสนาน	มาเลิศพรสกุล
คุณสมศักดิ์	สุชัยรัตน์	 คุณโสภณ	แจ้งเรือง	 คุณสมภพ	เอื้อศักดิ์สุภา

หมวด อ
คุณอภิชัย	กุลอนรรฆพันธุ์	 คุณอดิศร	พลอินทร์	 ด.ต.อัมพร	อินทร์ไทร	 คุณอภิธาร	จิรัชญาเจริญ
คุณองอาจ	อ�าไพกุลวัฒนา	 คุณอนุภาพ	จัทร์งาม	 คุณอุดมศักดิ์	มั่นแดง	 คุณอัศจรรย์	พิมณฑา
คุณอรรถวัติ	ศิริสิทธิธงไชย	 คุณองอาจ	แสงภักดี	 คุณอรรตภูมิ	สร้อยทอง	 คุณอนันต์	นิยมธรรม
คุณอดิศักดิ์	พรหมอารักษ์	 คุณอติวัณณ์	ถึงแก้ว	 คุณอนุกูล	ปานราตรี	 คุณอาชวินท์	ส�าเนียงแจ่ม	
คุณอนุภาพ	บรรลือวงส์	 คุณอ�านวย	วันเย็น	 คุณอรุณ	ไตรพารา	 คุณเอกชัย	ญาณรัตนโอภาส
คุณอาคม	กือเย็น	 คุณอนันต์	กรรณสูต	 คุณอาเขต	กือเย็น	 คุณอนุวัฒน์	ป้องก้น
คุณเอกชัย	สามิภักดิ์	 คุณอัครวิทย์	พูลผล	 คุณอารย	ผดุงชอบ	 คุณอุทิศ	ถาวร
คุณเอกบุศย์	สุวรรณดี	 คุณอธิวัฒน์	ละมัย	 คุณเอกภพ	พฤกษมาศ	 คุณอภิชา	เทียมศิริ
คุณอ�านาจ	จิระเกียรติโชดก	 คุณอดุลย์นันท์ทัต	กิจไชยพร	 คุณอรรถกร	แซ่ลิ่ม	 คุณอิทธิโชติ	จิระเกียรติโชดก
คุณอรรถสิทธิ์	บุราสิทธิ์	 คุณอนุกูล	เศวตมาลย์	 คุณอิศรา	เตชะสา	 คุณอานนท์	มีมาก
คุณอัมรินทร์	ข�าสอาด	 คุณอุดม	ปู่จันทร์		 คุณอมฤทธิ์	ไกรนรา	 คุณอรรคดล	แวววรรณจิต
คุณอนุชา	ประทับวงศ์	 คุณอภิสิทธิ์	สมเกียรติเจริญ	 คุณอภิชิต	คมเนตย์	 คุณอนุชา	ชูศักดิ์
คุณเอกสิทธิ์	พุ่มพวง	 คุณอนุชา	บานเย็น	 คุณอ�านาจ	ยิ้มละมัย	 คุณอดิศร	เอี่ยมสะอาด
คุณอุรุพงษ์	บุตรจินดา	 คุณโอฬาร	ปิยะวาทิน	 คุณอนุโรจน์	สุดสวาด	 คุณอิทธิพล	เจียมโมปกรณ์
คุณเอกสิทธิ์	ตรีสุวรรณ	 คุณอดิศักดิ์	นิตยาทานุกูล	 คุณอานนท์	ลาดล�า	 คุณอดุลศักดิ์	สุจา
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คณะกรรมการรับและพิจารณารางวัล
ภาคตะวันออกและท้องถิ่น

กบ	ซอย	7	 กบ	วัดป่า	 กฤษชานนท์	แปดริ้ว	 กฤษฎา	อมรสวัสดิ์ศิริ
กลด	พนัส	 กร	ชลบุรี	 ก้อง	บางพระ	 ก๊อต	พัทยา
ก้อย	วัดระฆัง	 กอล์ฟ	หนองขาม	 กอล์ฟ	อ่าวอุดม	 กัส	มีนบุรี
กาน	กินรี	 ก�านันจ�าเริญ	นาคะบุตร		 กิตติ	บุญธรรม	 กิตติ	ปราการวิวัฒน์
กิตติพงษ์	ศรีชมพู	 กิม	กบินทร์	 กี้	พิษณุโลก	 เก๋	นาป่า
เก่ง	โมบาย	 เก่ง	วริษฐ์	 เก่ง	หนองคล้า	 เกียรติ	บ้านบึง
โก๋	บางใหญ่	 โกจุ้ย	 ไก่	บ่อวิน	 ไก่	มานพ
ไก่	เมืองพุทธ	 ไก่	ศิลาแรงส์	 ขาว	หนองคล้า		 เขตร	จุกกะเฌอ
เข้ม	พนัสนิคม	 ไข่นุ้ย	ตะเคียนเตี้ย	 คม	ปู่แก้ว	 ครูท็อป	ชลบุรี
คิม	ยอง	อัน	 จอน	บ้ายทรายทอง	 จิ้ม	บ้านงิ้ว	 จิ้ม	หนองกะขะ
จุ้น	ชลบุรี	 เจ	ศิษย์หลวงปู่นิล	 เจ้ย	พนัสนิคม	 แจ้	เก้าดวงเศรษฐี
แจ็ค	ศรีราชา	 โจ	กบินทร์	 โจ	นิเวส	 โจ๊ก	นาเกลือ
ฉุย	เมืองชล	 ชงค์	ศรีราชา	 ชัช	ห้วยยาง	 ชัย	ศรีราชา
ชัย	สว่างอารมณ์	 ชัยวัชร์	ต่อจรัส	 ช่างนาย	บ่อทอง	 ช่างนาย	ปู่ฮก
ชาย	เบิร์ด	 โชติ	อ่าวอุดม	 แชน	ศรีราชา	 แชมป์	กบินทร์
แชมป์	บางทราย	 ไช้	ระยอง	 ซันโต๊ส	ชลบุรี	 เซี๊ยะ	ศรีราชา
แซม	บ่อทอง	 ฐาปนัท	จอกแก้ว	 ดอน	ระยอง	 ดาบนัทภาส	ศรีราชา
ดุ่ย	มาบล�าบิด	 ดุลย์	นปพ	 ต้น	เมืองจันท์	 ต้น	ศิลาแรงส์
ต้อง	วัดป้อมแก้ว	 ต๋อง	ศิลาแรงส์	 ตอง	หนองต�าลึง	 ต๋อย	พัทยา
ต๊ะ	หนองต�าลึง	 ตั้ม	นางรอง	 ตาม	พระเครื่อง	 ตั้ม	ยุทธนา
ตาม	มาบยางพร	 ต้าร์	คลองแปด	 ต้าร์	โยธาท่าเรือ	 ต้าร์คลอง	แปด
ตี๋	ปลาท๋องโก๋	 ตี๋	พุทธฤทธิ์	 ตี๋	โรงเจ	 ตี๋	อารามบอย
ตี๋เล็ก	พัทยา	 ตุ้ย	วัดก�าแพง		 เต้ย	ศรีราชา	 เต้ย	ศิษย์หลวงปู่นิล
เต๋า	นาเกลือ	แสนสุข	 โต๊ด	พัทยา		 ทนายเอ๋	มีนบุรี		 ทวี	ศรีราชา
ท๊อป	28	Amulet	 ท็อป	เมืองชล	พุทธคุณหายห่วง	 ทูน	อ่างศิลา
เทวา	บ้านฉาง	 แท้	หนองขาม	 ธงชัย	ใจพรมมา	 ธงไชย	ราชบูรณะ
ธนัท	ธัญญะธราดล	 นก	เเซ่โภ	 นก	ราชวิทย์	 นก	วัดป้อมแก้ว
นนท์	พรหมประทาน	 นนท์	หนองต�าลึง	 นพ	ศรีราชา	 นพดล	ท่าพระจันทร์
นัท	ศรีราชา	 นัท	สิงห์บุรี	 นัท	ท่าใหม่	 นันท์	สว่างอารมณ์
นาย	บ่อทอง	 นาจ	ห้วยยาง	 นิน	พนัสนิคม	 นิ่ม	หนองมน
นิว	แทททู	 นิว	นิกิจ	 นิว	บูรพา	 นิววิน
เน็ต	สุราพ่าย	 แน็ก	นครปฐม	 โน๊ต	เขาน้อย	 โน๊ต	พัทยา
โน๊ต	เมืองใหม่	 บดินทร์	ทองโชคชัย	 บรรณวิชญ์	ตากสิน	4	 บอม	ชลบุรี
บอย	นิรัน	 บอย	บางสมัคร	 บอย	บ้านโคก	 บอย	ปราณ
บอย	พรมงคล	คูณ	 บอย	มรดกไทย	 บอย	มาบล�าบิด	 บอย	วัดราษฏร์ฯ
บี	นาเกลือ	 บุ๊ค	ศรีราชา	 บุรุษ	ไร้นาม	 บู๊ท	นาเกลือ
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บูลย์	พานทอง	 เบน	ชานมไข่มุก	 เบ้นซ์	พนัสนิคม	 เบ็นซ์	ศรีราชา
เบนโต้	 เบียร์	ปราจีน	 เบียร์	สว่างอารมณ์	 แบงค์	ห้วยยาง
แบงค์	อรัญฯ	 แบงค์	จังหาร		 โบ๊ต	สัตหีบ	 ปภินวิทย์	พวงงาม
ปริ้น	ซิงเกอร์	 ปริ๊นซ์	มังกรชล	 ป๊อก	บางพระ	 ป้อบ	วัดราษฏร์ฯ
ป๊อป	อิทธิภาคย์	 ป้อม	พีอาร์ไทร์	 ป้อม	ระยอง	 ป้อม	หนองไผ่แก้ว
ป๋าบัติ	คลอง	8	 ปาร์ค	ไฟฟ้า	 ปาล์ม	29	ยอด	 ปิ๊ก	วังหิน
ปุ้ย	หาดเทียน		 ปู	ศรีราชา	 เป็ด	อยุธยา	 เปเล่	วัดตะโก
เป้า	ศิษย์หลวงปู่นิล	 เปิ้ล	ชลบุรี	 เปิ้ล	พัทยา	 เปียก	ชลบุรี
แป้ง	ห้วยยาง	 ไปร์	ประเวศ		 ผึ้ง	หนองต�าลึง	 ผู้ใหญ่แระ	ตราด
เผือก	จุกกะเฌอ	 ไผ่	จันทบุรี	 ไผ่	บ่อไร่	 พ.ต.ท.	ศิริศักดิ์	วงษ์วิวัฒน์	
พชร	นวกิจไพศาล	 พศวัตร์	ทอแสงเสถียร	 พัด	เทพอวตาร	 พัทธรายุทธ	พวงศิริ
พิเชษฐ	เทียนหอม	 เพ้ง	ล่งเชียง	 ฟิล์ม	หนองไผ่แก้ว	 ไฟท์	พระกาฬประทานพร
มน	บางละมุง	 มล	โรงโป๊ะ	 มัน	บางพระ	 มั่น	หนองคล้า
มาร์ค	มงคลพระเครื่อง	 เม้ง	ป่ายุบ	 แม็ก	ศรีราชา	 แมน	กบินทร์	
แมน	รัตนา	 ยอด	วัดโพธิ์		 ยะ	ปลาปล่อย	 ยิ้ม	อยู่เย็น	
โย	พนัสนิคม	 ราช	พรปัทมา	 ราชา	ไร่กล้วย	 รถไฟ	สายด่วน
แรม	ศิษย์หลวงปู่นิล	 โรจน์	บ่อหลา	 ลม	บางแสน	 เล็ก	ตะเคียนเตี้ย
เล็ก	พระราม	2	 เล็ก	แสงเงินแสงทอง	 เล็ก	ศรีราชา	 วัตร	พานทอง	
วัลลภ	วาโย	ท่าพระจันทร์	 วิทย์	บารมี	 วิรัช	พญาไม้	 วิลาศ	บุญชื่น
วุฒิ	บารมีมงคล	 วุฒิ	ศรีราชา	 แว่น	วงเวียนใหญ่	 ศักดา	ปราจีน
ศิวะ	ทัพพระยา	 ศิษย์	วัดหนองกรับ	 สมเกียรติ	โปร	เมืองใหม่	 สมภพ	เอื้อ
สอง	เขาน้อย	 สิทธิ์	มาบล�าบิด	 สิน	บ้านบึง		 เสก	ปทุม
เสริม	สว่างอารมณ์	 เสือ	บางปะกอก	 แสบ	โรงเกลือ	 หน่อง	บูรพาเทวะ
หน่อย	ป่ายุบ	 หนึ่ง	นาวาชายหาด	 หนึ่ง	ปริตต์	 หนุ่ม	พัทยา
หนู	สัตหีบ	 หมวดนัฐ	ศรีราชา	 หมี	จันทบุรี	 หมู	ป่ากล้วย
หมู	โสฬส	 หมู	หนองมน	 หมู	อ่างศิลา	 หยก	วัดเขาน้อยคีรีวัน
หยิ่ง	ท่าใหม่	 หรั่ง	ศิษย์หลวงปู่นิล	 หรั่ง	จันทบุรี	 หริ่ง	มะขาม
หริ่ง	สว่างอารมณ์	 โหน่ง	พัทยา	 ใหญ่	ในชาก	 ใหญ่	บางปะกอก
อ.กฤษ	นะอุตตะรัง	 อดิศร	อู่อรุณ	(เต้ย	วัดด่าน)	 อภิเดช	พัทยา	 อริยชัย	ประกัญสิทธิ์
อ้วน	โอเชี่ยน	 อ๊อด	นนทบุรี	 อ๊อฟ	อนุรักษ์	 อั้ม	คลองสาม	
อาจารย์บางใบ	 อ๊าฟ	สามวา		 อิฐ	หนองขาม	 อื๊ด	108
อุทัย	เมืองชล	 อู๋	อ่างศิลา	 เอ	จันทบุรี	 เอ	พานทอง
เอ้	สระบุรี	 เอ๋	หงษ์ซิ่ง	 เอก	พนัสนิคม	 เอกชาติ	อยุธยา
เอกพงศ์	พลศักดิ์ศรี	 เอ็ม	บางสมัคร	 เอ็ม	อรัญฯ	 เอส	เดอะพลัส
เอิ้ม	นาเกลือ	 เอี้ยง	อัมรินทร์		 โอ	บางกรวย	 โอ	บางแสน
โอ้	มังกรคู่	 โอ๊ต	สัตหีบ	 ไอซ์	วัดป้อมแก้ว	 ไอซ์	สัตหีบ
ฮิตแมน	สัตหีบ	 เฮง	สุชา

หากรายชื่อคณะกรรมการตกหล่น ผิดพลาด คณะผู้ด�าเนินงานต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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สื่อและนิตยสารพระเครื่อง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	 นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร	 นิตยสารข่าวพระเครื่อง
นิตยสารอมต	 นิตยสารพุทธคยา	 นิตยสารลานโพธิ์
นิตยสารฅนรักพระ	 นิตยสารศักดิ์สิทธิ์	 นิตยสารพระท่าพระจันทร์
นิตยสารพุทธคุณ	 นิตยสารพระเครื่องเมืองพุทธ	 นิตยสารสื่อและพระเครื่อง
นิตยสารพระเกจิ	 นิตยสารคลังพระเครื่อง	 นิตยสารสุดยอดพระเครื่อง
นิตยสารพระเครื่องล�้าค่า	 นิตยสารองค์พระ	 นิตยสารคัมภีร์นิวส์
นิตยสารพระเมืองเหนือ	 นิตยสารอมตะล้านนา	 นิตยสารศึกษาและสะสม
นิตยสารมรดกพระเครื่อง	 นิตยสารพิมพ์นิยม	 นิตยสารโหมโรง
นิตยสารเกจิแห่งสยาม

ประชาสัมพันธì
พ.อ.อ.	โกวิท	แย้มวงษ์	ประธานชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง
คุณสมศักดิ์	ศกุนตนาฏ	 คุณไตรเทพ	ไกรงู	 คุณวันชัย	สอนมีทอง
คุณแฉล้ม	จันทรพิศาโล	 คุณสาธร	ตีระกานนท์	 คุณชาญวิทย์	รถทอง
คุณพนม	แพทย์คุณ	 คุณวัธนชัย	มุตตามระ	 คุณอนุชา	ทรงศิริ
คุณอุทัยวรรณ	เพชรพันธุ์ทอง	 คุณศสุมา	แย้มวงษ์	 คุณจุไรศรี	สู่ไชย
คุณภาสกร	เฉลิมฉัตรวณิช	 คุณช�านาญ	วิสุทธนะ	 คุณวัชรพล	เหมือนทับ
คุณวันชุรี	เจริญวัฒน์	 คุณวิชา	ฤกษ์สุนทรี	 คุณสุรัตน์	ธรรมสุขโภ
คุณธาดา	ประพัฒนมงคล	 คุณยุทธศักดิ์	เพ็งนารีย์	 คุณพงษ์พิริยะ	จันทร์เสน
คุณชิระวุธ	สัจจะบุตร	 คุณสุดารัตน์	คงกระพัน	 คุณปริญญา	คงกระพัน
คุณชัยสิทธิ์	จารุจันทนากุล	 คุณจิมมี่	ลานโพธิ์	 คุณเล็ก	เอกคัมภ์นิวส์
คุณเทพ	ฅนรักพระ	 คุณพงษ์พฤทธิ์	วิชัยดิษฐ์	 คุณหล่อ	พระประแดง
คุณกรินทร์	แย้มวงษ์	 คุณนุช	พิมพ์นิยม	 คุณเกียรติ	พระเครื่องล�้าค่า
คุณวาทิน	ค�าแฝง	 คุณแอน	พระเครื่องล�้าค่า

เว็บไซตìพระเครื่อง
www.samakompra.com	(สมาคมพระดอทคอม)	 www.thaprachan.com	(ท่าพระจันทร์ดอทคอม)

www.amatasiam.com	(อมตะสยามดอทคอม)	 www.pramuangnue.com	(พระเมืองเหนือดอทคอม)

รายการวิทยุ
@	วัดเด่นพระดัง	วันเสาร์	13.15	-	14.00	น.	สถานีวิทยุพล.1	คลื่น	AM.1350	K/H

	 โดยจ่าโกวิท	แย้มวงษ์,	คุณเล็ก	ราชบุรี

@	รายการมรดกไทย	ทางยานเกราะ	AM.540	วันจันทร์-ศุกร์	22.00	-	23.00	น.	โดยไก่	โพธิ์ทอง
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หลักการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
พิจารณาความแท้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสวยงาม และคงไว้ซึ่งสภาพเดิมเป็นส�าคัญ  

ตามหลักมาตรฐานสากลนิยม ของ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

กติกาการตัดสิน
    1. พระที่ส่งเข้าประกวดทุกรายการ ต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้ม
 2. คณะกรรมการตัดสินจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
 3. การตัดสินจะถือตามหลักมาตรฐานสากลนิยม
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด

	 อัตราค่าบ�ารุงในการส่งพระเข้าประกวด	 				ก�าหนดการงานประกวดพระเครื่องฯ
  	 เวลา	 09.00	น.	 รับพระเข้าประกวด
   เวลา	 14.00	น.	 ปิดการรับพระเข้าประกวด
	 	 องค์ละ	300	บาท	ทุกรายการ	 เวลา	 14.30	น.	 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินพระ
	 	 	 เวลา	 16.30	น.	 คืนพระทุกรายการ
	 	 	 เวลา	 17.00	น.	 มอบรางวัล

ติดต่อจองแผงพระเครื่อง
ติดต่อจองแผงพระเครื่องได้ที่สถานที่จัดงานประกวดพระเครื่องฯ

วันศุกร์ที่บริเวณงานประกวดพระเครื่องฯ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ที่บริเวณงานประกวดพระเครื่องฯ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

หรอืตดิต่อได้ที่

คุณนี สะพานใหม่ 08 1985 9369 คุณเขตร จุกกะเฌอ 09 8894 2064

คุณเล็ก ศรีราชา 08 9809 3253 คุณก้อง พระบาท 08 7941 2823

คุณต้น ระยอง 06 5828 7745 คุณอ๊อด อ่อนนุช 09 8278 3058

คุณแก้ว ชลบุรี 09 3979 5189 คุณแจ๊ค พิจิตร 09 5023 9653

คุณประภาศรี 08 9144 4384 คุณติ๋ม ท่าพระจันทร์ 08 1989 7986

คุณมะลิ ไข่เจียว 08 6158 6024 คุณสมชาย เชียงค�า 08 9999 8121

ฝ่ายเทคนิค และถ่ายภาพ โดย...ทมีงาน	โต	คลองตัน

รับใบประกาศได้ที่ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดชลบุรี เขต 1

5/8-9 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

คุณเล็ก ศรีราชา โทร. 08 9809 3253, คุณแดง ศรีราชา โทร. 08 1982 1281
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แผนที่ âรงแรมที่พักคณะกรรมการรับและตัดสินพระ
งานประกวดพระเครื่องÈรีราชา ครัéงที่ 15 ณ ÈÙนยìการค้าแปซิ¿�ค พารìค Èรีราชา

คณะกรรมการรับและตัดสินพระ เข้าพักที่...

âรงแรมแปซิ¿�ค พารìค âÎเต็ล และ...âรงแรมเครปราชา Èรีราชา
ติดต่อส�ารองห้องพักที่

คุณอาร์ต เมืองน่าน 08 1752 6838, คุณกาย ห้าเสือ 09 6428 2329

คุณเล็ก ศรีราชา โทร. 08 9809 3253
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สารบัÞ
งาน»ระกวดพระเครื่องÈรีราชา ครั้งที่ 15 ณ Èูนย�การค้าá»«ิ¿�ค พาร�ค Èรีราชา

จíานวน 80 âตêะ 2,820 รายการ
 โต๊ะที่ รายการ จ�านวน ล�าดับที่ หน้า

1	 พระชุดเบญจภาคี	ยอดนิยม	 35	 0001-0035	 21
2	 พระปิดตา	5	ส�านักชลบุรี	(5	เสือ	เมืองชลบุรี)	ยอดนิยม	 20	 0036-0055	 22
3	 พระเนื้อผง	ยอดนิยม	ชุดที่	1	 36	 0056-0091	 23
4	 พระเนื้อผง	ยอดนิยม	ชุดที่	2	 35	 0092-0126	 24
5	 พระเนื้อผง	ทั่วไป	 35	 0127-0161	 25
6	 พระเนื้อดิน	ยอดนิยม	 35	 0162-0196	 26
7	 พระเนื้อดิน	ทั่วไป	 35	 0197-0231	 27
8	 พระเนื้อชิน	ยอดนิยม	 35	 0232-0266	 28
9	 พระเนื้อชิน	ทั่วไป	 35	 0267-0301	 29
10	 พระกริ่ง	-	พระชัยวัฒน์	-	รูปหล่อ	-	เหรียญหล่อ	ยอดนิยม	 35	 0302-0336	 30
11	 พระกริ่ง	-	พระชัยวัฒน์	-	พระรูปเหมือน	ทั่วไป	 35	 0337-0371	 31
12	 พระปิดตามหาอุตม์	ยอดนิยม	 35	 0372-0406	 32
13	 พระปิดตามหาอุตม์	ทั่วไป	 35	 0407-0441	 33
14	 เหรียญพระพุทธ	-	พระคณาจารย์	ยอดนิยม	 35	 0442-0476	 34
15	 เหรียญพระพุทธ	-	พระคณาจารย์	ทั่วไป	 35	 0477-0511	 35
16	 เครื่องราง	ยอดนิยม	ชุดที่	1	 35	 0512-0546	 36
17	 เครื่องราง	ยอดนิยม	ชุดที่	2	 35	 0547-0581	 37
18	 พระจังหวัดพิจิตร	ยอดนิยม	 35	 0582-0616	 38
19	 หลวงพ่อเดิม	พุทฺธสโร	จ.นครสวรรค์	ยอดนิยม	 35	 0617-0651	 39
20	 เครื่องรางจังหวัดนครสวรรค์	-	จังหวัดพิจิตร	ยอดนิยม	 35	 0652-0686	 40
21	 หลวงพ่อพรหม	ถาวโร	วัดช่องแค	จ.นครสวรรค์	ยอดนิยม	 35	 0687-0721	 41
22	 หลวงพ่อทวด	วัดช้างให้	จ.ปัตตานี	ยอดนิยม	ชุดที่	1	 35	 0722-0756	 42
23	 หลวงพ่อทวด	วัดช้างให้	จ.ปัตตานี	ยอดนิยม	ชุดที่	2	 35	 0757-0791	 43
24	 วัดใหม่อมตรส	บางขุนพรหม	กรุงเทพฯ	ยอดนิยม	 35	 0792-0826	 44
25	 วัดระฆังโฆสิตาราม	กรุงเทพฯ	ทั่วไป	 35	 0827-0861	 45
26	 หลวงปู่โต๊ะ	อินฺทสุวณฺโณ	วัดประดู่ฉิมพลี	กรุงเทพฯ	ยอดนิยม	 35	 0862-0896	 46
27	 หลวงปู่ทิม	อิสริโก	วัดละหารไร่	จ.ระยอง	ยอดนิยม	ชุดที่	1	 35	 0897-0931	 47
28	 หลวงปู่ทิม	อิสริโก	วัดละหารไร่	จ.ระยอง	ยอดนิยม	ชุดที่	2	 35	 0932-0966	 48
29	 หลวงพ่อคง	สุวณฺโณ	วัดวังสรรพรส	จ.จันทบุรี	ทั่วไป	 35	 0967-1003	 49
30	 หลวงพ่อแก้ว	เกสาโร	วัดละหารไร่	จ.ระยอง	ทั่วไป	 35	 1004-1038	 50
31	 หลวงพ่อสาคร	มนุญฺโญ	วัดหนองกรับ	จ.ระยอง	ทั่วไป	 35	 1039-1073	 51
32	 หลวงปู่บัวเกตุ	ปทุมสิโร	ชุดที่	1	 36	 1074-1109	 52
33	 หลวงปู่บัวเกตุ	ปทุมสิโร	ชุดที่	2	 35	 1110-1144	 53
34	 หลวงปู่บัวเกตุ	ปทุมสิโร	ชุดที่	3	 35	 1145-1179	 54
35	 พระเครื่องท้องถิ่น	 36	 1180-1215	 55
36	 หลวงพ่อเริ่ม	ปรโม	วัดจุกกะเฌอ	จ.ชลบุรี	ชุดที่	1	 35	 1216-1250	 56
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37	 หลวงพ่อเริ่ม	ปรโม	วัดจุกกะเฌอ	จ.ชลบุรี	ชุดที่	2	 35	 1251-1285	 57
38	 หลวงปู่ทอง	ปญฺญาทีโป	วัดไร่กล้วย	จ.ชลบุรี	ทั่วไป	 35	 1286-1320	 58
39	 หลวงพ่อสงัด	จนฺทสโร	วัดสันติคีรีเขต	จ.ชลบุรี	 35	 1321-1355	 59
40	 หลวงพ่อนิยม	และ	พระอาจารย์กบ	วัดตะเคียนเตี้ย	จ.ชลบุรี	 35	 1356-1390	 60
41	 หลวงพ่อส่วน	ปริมุตฺโต	วัดหนองคล้า	จ.ชลบุรี	 35	 1391-1425	 61
42	 พระเครื่องเมืองแปดริ้ว	 35	 1426-1460	 62
43	 พระเครื่องเมืองชล	ชุดที่	1	ทั่วไป	 33	 1461-1493	 63
44	 พระเครื่องเมืองชล	ชุดที่	2	ทั่วไป	 35	 1494-1528	 64
45	 หลวงปู่ฮก	รตินฺธโร	วัดราษฎร์เรืองสุข	(มาบล�าบิด)	จ.ชลบุรี	 35	 1529-1563	 65
46	 หลวงปู่นิล	วรลาโภ	วัดเขาไม้แก้ว	จ.ชลบุรี	 35	 1564-1598	 66
47	 หลวงพ่อโทน	กนฺตสีโล	วัดเขาน้อยคีรีวัน	จ.ชลบุรี	ทั่วไป	 35	 1599-1633	 67
48	 หลวงพ่อนวย	ปญฺญาวโร	วัดป่ายุบฯ	+	หลวงพ่อทองดี	อรุโณ	วัดสุรศักดิ์	จ.ชลบุรี	 36	 1634-1669	 68
49	 หลวงพ่อทวน	สุภทฺโท	วัดใหม่ทรายมูล	จ.ชลบุรี	 35	 1670-1704	 69
50	 หลวงพ่อจ้อย	พุทธสโร	วัดหนองน�้าเขียว	จ.ชลบุรี	 35	 1705-1739	 70
51	 พระเครื่อง	อ.พนัสนิคม	-	หลวงพ่อสมหวัง	ปิยะธมฺโม	 35	 1740-1774	 71
52	 หลวงปู่ม่น	ธมฺมจิณฺโณ	วัดเนินตามาก	จ.ชลบุรี	 35	 1775-1809	 72
53	 พระกรุวัดราชบูรณะ	-	พระเนื้อชิน	 37	 1810-1846	 73
54	 พระวัดระฆังโฆสิตาราม	รุ่น	214	ปีชาตกาล	กรุงเทพฯ	ทั่วไป	 35	 1847-1881	 74
55	 หลวงพ่อทอง	สุทฺธสีโล	วัดบ้านไร่	อ.ด่านขุนทด	จ.นครราชสีมา	ยอดนิยม	โต๊ะที่	1	 39	 1882-1921	 75
56	 หลวงพ่อทอง	สุทฺธสีโล	วัดบ้านไร่	อ.ด่านขุนทด	จ.นครราชสีมา	ยอดนิยม	โต๊ะที่	2	 39	 1922-1960	 76
57	 หลวงพ่อเอีย	กิตฺติโก	วัดบ้านด่าน	จังหวัดปราจีนบุรี	 35	 1961-1995	 77
58	 หลวงปู่โสฬส	ยโสธโร	วัดโคกอู่ทอง	จังหวัดปราจีนบุรี	 35	 1996-2030	 78
59	 พระคณาจารย์จังหวัดสระแก้ว	(หลวงปู่สนธิ์,	หลวงปู่เกิ้ล,	หลวงปู่เฉลิม)	 35	 2031-2065	 79
60	 หลวงพ่อแผ้ว	ผลปญฺโญ	จ.พัทลุง	ยอดนิยม	(28	Amulet	จัดสร้าง)	 35	 2066-2100	 80
61	 พระเครื่องเมืองท่าใหม่	จ.จันทบุรี	 35	 2101-2135	 81
62	 หลวงปู่บัว	ถามโก	จ.ตราด	 35	 2136-2170	 82
63	 พระเครื่องท้องถิ่นต�าบลบางพระ+หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร	จ.ระยอง	 34	 2171-2204	 83
64	 สมเด็จพระญาณสังวร	วัดบวรนิเวศฯ	กรุงเทพ	และพระคณาจารย์ทั่วไป	 38	 2205-2242	 84
65	 หลวงพ่อเพิ่ม	อตฺตทีโป	วัดป้อมแก้ว	จ.พระนครศรีอยุธยา	 36	 2243-2278	 85
66	 หลวงปู่บุญมา	โชติธมฺโม	วัดเขาแก้วทอง	จ.ปราจีนบุรี	และรวมคณาจารย์	ทั่วไป	 35	 2279-2313	 86
67	 หลวงพ่อฟู	วัดบางสมัคร	จ.ฉะเชิงเทรา	ทั่วไป	 35	 2314-2348	 87
68	 หลวงปู่แสน	ปสนฺโน	วัดบ้านหนองจิก	และรวมคณาจารย์	ทั่วไป	 36	 2349-2384	 88
69	 เกจิคณาจารย์	ทั่วไป	 40	 2385-2424	 89
70	 พระพุทธ	-	พระคณาจารย์	ทั่วไป	ชุดที่	1	 35	 2425-2459	 90
71	 พระพุทธพระคณาจาย์	ทั่วไป	ชุดที่	2	(พระ	25	พุทธศตวรรษ)	 37	 2460-2496	 91
72	 พระวัดบางนมโค	จ.พระนครศรีอยุธยา	ทั่วไป	 35	 2497-2531	 92
73	 หลวงปู่ทิม	อตฺตสนฺโต	วัดพระขาว	จ.พระนครศรีอยุธยา	 35	 2532-2566	 93
74	 หลวงปู่หมุน	ิตสีโล	วัดบ้านจาน	จ.ศรีสะเกษ	 37	 2567-2603	 94
75	 หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	วัดสว่างท่าสี	จ.ร้อยเอ็ด	 40	 2604-2643	 95
76	 หลวงพ่อรวย	ปาสาทิโก	วัดตะโก	จ.พระนครศรีอยุธยา	 35	 2644-2678	 96
77	 หลวงพ่อพริ้ง	อินฺทโชติ	วัดบางปะกอก	กรุงเทพฯ	 35	 2679-2713	 97
78	 หลวงพ่อปาน	พุทธรกฺชิโต	วัดเครือวัลย์	จ.ชลบุรี	 35	 2714-2748	 98
79	 หลวงพ่อคูณ	ปริสุทฺโธ	วัดบ้านไร่	จ.นครราชสีมา	 37	 2749-2785	 99	
80	 เจ้าคุณศรีฯ	วัดอ่างศิลา	จ.ชลบุรี	 35	 2786-2820	 100

 โต๊ะที่ รายการ จ�านวน ล�าดับที่ หน้า
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0001.	 พระสมเด็จวัดระฆัง	พิมพ์ใหญ่

0002.	 พระสมเด็จวัดระฆัง	พิมพ์ทรงเจดีย์

0003.	 พระสมเด็จวัดระฆัง	พิมพ์ฐานแซม

0004.	 พระสมเด็จวัดระฆัง	พิมพ์เกศบัวตูม

0005.	 พระสมเด็จบางขุนพรหม	พิมพ์ใหญ่

0006.	 พระสมเด็จบางขุนพรหม	พิมพ์เส้นด้าย

0007.	 พระสมเด็จบางขุนพรหม	พิมพ์ทรงเจดีย์

0008.	 พระสมเด็จบางขุนพรหม	พิมพ์ฐานแซม

0009.	 พระสมเด็จบางขุนพรหม	พิมพ์ฐานคู่

0010.	 พระสมเด็จบางขุนพรหม	พิมพ์สังฆาฏิ

0011.	 พระสมเด็จบางขุนพรหม	พิมพ์เกศบัวตูม

0012.	 พระสมเด็จบางขุนพรหม	พิมพ์อกครุฑ

0013.	 พระสมเด็จอรหัง	วัดมหาธาตุ,	วัดสร้อยทอง	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0014.	 พระสมเด็จจิตรลดา	ปี	2508	-	2513

0015.	 พระสมเด็จวัดเกษไชโย	พิมพ์	7	ชั้น	นิยม	จ.อ่างทอง

0016.	 พระสมเด็จวัดเกษไชโย	พิมพ์	6	ชั้น	อกตัน	จ.อ่างทอง

0017.	 พระสมเด็จวัดเกษไชโย	พิมพ์	6	ชั้น	อกตลอด	จ.อ่างทอง

0018.	 พระก�าแพง	ซุ้มกอ	พิมพ์ใหญ่	ไม่มีกนก	จ.ก�าแพงเพชร

0019.	 พระก�าแพง	ซุ้มกอ	พิมพ์ใหญ่	มีกนก	จ.ก�าแพงเพชร

0020.	 พระก�าแพง	ซุ้มกอ	พิมพ์กลาง	จ.ก�าแพงเพชร

0021.	 พระก�าแพง	ลีลาเม็ดขนุน,	พลูจีบ,	กลีบจ�าปา	จ.ก�าแพงเพชร

0022.	 พระรอด	พิมพ์ใหญ่	กรุวัดมหาวัน	จ.ล�าพูน

0023.	 พระรอด	พิมพ์กลาง	กรุวัดมหาวัน	จ.ล�าพูน

0024.	 พระรอด	พิมพ์เล็ก	กรุวัดมหาวัน	จ.ล�าพูน

0025.	 พระรอด	พิมพ์ตื้น	กรุวัดมหาวัน	จ.ล�าพูน

0026.	 พระรอด	พิมพ์ต้อ	กรุวัดมหาวัน	จ.ล�าพูน

0027.	 พระผงสุพรรณ	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.สุพรรณบุรี

0028.	 พระขุนแผนเคลือบ	พิมพ์อกใหญ่	กรุวัดใหญ่ชัยมงคล	จ.พระนครศรีอยุธยา

0029.	 พระขุนแผนเคลือบ	พิมพ์แขนอ่อน	(พิมพ์เล็ก)	กรุวัดใหญ่ชัยมงคล	จ.พระนครศรีอยุธยา

0030.	 พระนางพญา	พิมพ์เข่าโค้ง	จ.พิษณุโลก

0031.	 พระนางพญา	พิมพ์เข่าตรง	จ.พิษณุโลก

0032.	 พระนางพญา	พิมพ์สังฆาฏิ	จ.พิษณุโลก

0033.	 พระนางพญา	พิมพ์อกนูนใหญ่	จ.พิษณุโลก

0034.	 พระนางพญา	พิมพ์อกนูนเล็ก	จ.พิษณุโลก

0035.	 พระนางพญา	พิมพ์เทวดา	จ.พิษณุโลก	

พระชุดเบญจภาคี ยอดนิยม
โต๊ะที่ 1 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย



พระปิดตา 5 ส�านักชลบุรี (5 เสือ เมืองชลบุรี) ยอดนิยม
โต๊ะที่ 2 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (20 รายการ)

0036.	 พระปิดตา	หลวงพ่อแก้ว	วัดเครือวัลย์	พิมพ์ใหญ่	เนื้อผงคลุกรัก

0037.	 พระปิดตา	หลวงพ่อแก้ว	วัดเครือวัลย์	พิมพ์กลาง	เนื้อผงคลุกรัก

0038.	 พระปิดตา	หลวงพ่อแก้ว	วัดเครือวัลย์	พิมพ์เล็ก	เนื้อผงคลุกรัก

0039.	 พระปิดตา	หลวงพ่อแก้ว	วัดเครือวัลย์	พิมพ์กลาง	เนื้อตะกั่ว

0040.	 พระปิดตา	หลวงพ่อแก้ว	วัดเครือวัลย์	พิมพ์ปั้นลอยองค์

0041.	 พระปิดตา	หลวงพ่อแก้ว	วัดปากทะเล	พิมพ์ปั้นลอยองค์	จ.เพชรบุรี

0042.	 พระปิดตา	หลวงปู่ภู่	วัดนอก	พิมพ์เศียรตัด	เนื้อผงคลุกรัก

0043.	 พระปิดตา	หลวงปู่ภู่	วัดนอก	พิมพ์เศียรมน	เนื้อผงคลุกรัก

0044.	 พระปิดตา	หลวงปู่ภู่	วัดนอก	พิมพ์รัดประคต	เนื้อผงคลุกรัก

0045.	 พระปิดตา	หลวงปู่เจียม	วัดก�าแพง	พิมพ์หาอุตม์ใหญ่

0046.	 พระปิดตา	หลวงปู่เจียม	วัดก�าแพง	พิมพ์หาอุตม์เล็ก

0047.	 พระปิดตา	หลวงปู่เจียม	วัดก�าแพง	พิมพ์หลวงปู่ภู่

0048.	 พระปิดตา	หลวงปู่เจียม	วัดก�าแพง	พิมพ์	2	หน้า

0049.	 พระปิดตา	หลวงพ่อโต	วัดเนินสุทธาวาส	พิมพ์หลังยันต์

0050.	 พระปิดตา	หลวงพ่อโต	วัดเนินสุทธาวาส	พิมพ์หลังไม่มียันต์

0051.	 พระปิดตา	หลวงพ่อครีพ	วัดสมถะ	พิมพ์ศียรเล็ก	หลังยันต์	เนื้อผงคลุกรัก

0052.	 พระปิดตา	หลวงพ่อครีพ	วัดสมถะ	พิมพ์เศียรเล็ก	หลังไม่มียันต์	เนื้อผงคลุกรัก

0053.	 พระปิดตา	หลวงพ่อครีพ	วัดสมถะ	พิมพ์เศียรโต	หลังยันต์	เนื้อผงคลุกรัก

0054.	 พระปิดตา	หลวงพ่อครีพ	วัดสมถะ	พิมพ์เศียรโต	หลังไม่มียันต์	เนื้อผงคลุกรัก

0055.	 พระปิดตา	หลวงพ่อครีพ	วัดสมถะ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

22 • นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ ศรีราชา ครั้งที่ 15

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

 1.	อัง้	 เมอืงชล
	 2.	เต้	 สระบุรี
	 3.	นวิ	 เมอืงชล
	 4.	อาคม
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พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 3 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (36 รายการ)

0056.	 พระวัดพลับ	พิมพ์ยืนวันทาเสมา	กรุงเทพฯ

0057.	 พระวัดพลับ	พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่	กรุงเทพฯ

0058.	 พระวัดพลับ	พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก	กรุงเทพฯ

0059.	 พระวัดพลับ	พิมพ์พุงป่องใหญ่	กรุงเทพฯ

0060.	 พระวัดพลับ	พิมพ์พุงป่องเล็ก	กรุงเทพฯ

0061.	 พระวัดพลับ	พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง	กรุงเทพฯ

0062.	 พระวัดพลับ	พิมพ์สมาธิ	กรุงเทพฯ

0063.	 พระวัดพลับ	พิมพ์ปิดตา	กรุงเทพฯ

0064.	 พระสมเด็จ	วัดเกษไชโย	พิมพ์หูประบ่า	จ.อ่างทอง

0065.	 พระสมเด็จ	วัดเกษไซโย	พิมพ์ใหล่ตรง	7	ชั้น	และ	6	ชั้น	จ.อ่างทอง

0066.	 พระสมเด็จ	วัดเกษไชโย	พิมพ์แขนติ่ง	จ.อ่างทอง

0067.	 พระสมเด็จ	วัดเกษไชโย	พิมพ์แข้งหมอน	จ.อ่างทอง

0068.	 พระสมเด็จ	วัดเกษไชโย	7	ชั้น	6	ชั้น	5	ชั้น	ไม่จ�ากัดพิมพ์	แต่ไม่ซ�้าพิมพ์ที่มี	จ.อ่างทอง

0069.	 พระสมเด็จ	วัดบางขุนพรหม	กรุเจดีย์เล็ก	พิมพ์ฐานคู่	กรุงเทพฯ

0070.	 พระสมเด็จ	วัดบางขุนพรหม	กรุเจดีย์เล็ก	พิมพ์สามเหลี่ยมหน้าหมอน	กรุงเทพฯ

0071.	 พระสมเด็จ	วัดบางขุนพรหม	กรุเจดีย์เล็ก	พิมพ์ยืนประทานพร	กรุงเทพฯ

0072.	 พระสมเด็จ	วัดบางขุนพรหม	กรุเจดีย์เล็ก	พิมพ์ไสยาสน์	กรุงเทพฯ

0073.	 พระสมเด็จ	วัดบางขุนพรหม	กรุเจดีย์เล็ก	พิมพ์ข้างช่อดอกไม้	และ	พิมพ์เจดีย์แหวกม่าน	กรุงเทพฯ

0074.	 พระวัดรังษี	พิมพ์ใหญ่	กรุงเทพฯ

0075.	 พระวัดรังษี	ไม่จ�ากัดพิมพ์	กรุงเทพฯ

0076.	 พระปิลันทน์	วัดระฆัง	พิมพ์ซุ้มประตู	กรุงเทพฯ

0077.	 พระปิลันทน์	วัดระฆัง	พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์	กรุงเทพฯ

0078.	 พระปิลันทน์	วัดระฆัง	พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่	กรุงเทพฯ

0079.	 พระปิลันทน์	วัดระฆัง	พิมพ์เปลวเพลิง	ไม่จ�ากัดพิมพ์	กรุงเทพฯ

0080.	 พระปิลันทน์	วัดระฆัง	พิมพ์ครอบแก้วใหญ่	กรุงเทพฯ

0081.	 พระปิลันทน์	วัดระฆัง	พิมพ์ครอบแก้วเล็ก	กรุงเทพฯ

0082.	 พระปิลันทน์	ไม่จ�ากัดพิมพ์	วัดระฆัง	กรุงเทพฯ

0083.	 หลวงปู่ภู	วัดอินทร์	พิมพ์แซยิด	แขนหักศอก	กรุงเทพฯ

0084.	 หลวงปู่ภู	วัดอินทร์	พิมพ์แซยิด	แขนกลม	กรุงเทพฯ

0085.	 หลวงปู่ภู	วัดอินทร์	พิมพ์	8	ชั้น	แขนหักศอก	และ	8	ชั้น	แขนกลม	กรุงเทพฯ

0086.	 หลวงปู่ภู	วัดอินทร์	กรุงเทพฯ

0087.	 หลวงปู่ภู	วัดอินทร์	พิมพ์ยืนอุ้มบาตร	และพิมพ์ยืนทุกปางทุกพิมพ์	กรุงเทพฯ

0088.	 หลวงปู่ภู	วัดอินทร์	พิมพ์ฐานคู่ทุกพิมพ์	กรุงเทพฯ

0089.	 พระหลวงปู่ภู	วัดอินทร์	พิมพ์	3	ชั้นหูบายศรี	3	ชั้นทรงเจดีย์	3	ชั้นพิมพ์โย้

0090.	 พระหลวงปู่ภู	วัดอินทร์	พิมพ์ห้าเหลี่ยม	และพิมพ์สังกัจจายน์	กรุงเทพฯ

0091.	 พระหลวงปู่ภู	วัดอินทร์	ไม่จ�ากัดพิมพ์	แต่ไม่ซ�้ารายการที่มี	กรุงเทพฯ

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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0092.	 พระวัดรังษี	พิมพ์ใหญ่	กรุงเทพฯ

0093.	 พระวัดรังษี	ไม่จ�ากัดพิมพ์	กรุงเทพฯ

0094.	 พระวัดเงินคลองเตย	พิมพ์สังกัจจายน์มีหู	และไม่มีหู	กรุงเทพฯ

0095.	 พระวัดเงินคลองเตย	พิมพ์ซุ้มกอฐานสูง	กรุงเทพฯ

0096.	 พระวัดเงินคลองเตย	พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย	กรุงเทพฯ

0097.	 พระวัดเงินคลองเตย	พิมพ์เล็บมือ	กรุงเทพฯ

0098.	 พระวัดเงินคลองเตย	พิมพ์พิเศษทุกพิมพ์	แต่ไม่ซ�้าพิมพ์เดิมที่มีในรายการ	กรุงเทพฯ

0099.	 พระวัดท้ายตลาด	พิมพ์ป่าเลไลย์	กรุงเทพฯ

0100.	 พระวัดท้ายตลาด	พิมพ์นาคปรกใหญ่	และ	นาคปรกเล็ก	กรุงเทพฯ

0101.	 พระวัดท้ายตลาด	พิมพ์ยืนอุ้มบาตร	และพิมพ์ยืนทุกปางทุกพิมพ์	กรุงเทพฯ

0102.	 พระวัดท้ายตลาด	พิมพ์ปางมารวิชัยข้างเม็ด	และ	ปางมารวิชัยข้างเส้น	กรุงเทพฯ

0103.	 พระวัดท้ายตลาด	พิมพ์ปางสมาธิบัวสองชั้น	และพิมพ์ปางสมาธิเพชรแหวกม่าน	กรุงเทพฯ

0104.	 พระวัดท้ายตลาด	พิมพ์นางกวัก	และพิมพ์พุทธกวัก	กรุงเทพฯ

0105.	 พระวัดท้ายตลาด	พิมพ์เล็บมือ	กรุงเทพฯ

0106.	 พระวัดท้ายตลาด	ไม่จ�ากัดพิมพ์	ทุกปางทุกพิมพ์	แต่ไม่ซ�้ารายการที่มี	กรุงเทพฯ

0107.	 พระหลวงปู่ศุข	วัดปากคลองมะขามเฒ่า	พิมพ์แจกแม่ครัว	พิมพ์ใหญ่	และ	พิมพ์เล็ก	จ.ชัยนาท

0108.	 พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร	วัดกัลยา	พิมพ์หูชิด	และพิมพ์หูห่าง

0109.	 พระเพชรหลีก	เจ้าคุณทักษิณฯ	วัดอินทาราม	(วัดใต้)	พิมพ์สมาธิเพชร	และพิมพ์สมาธิราบ	กรุงเทพ

0110.	 พระวัดสามปลื้ม	พิมพ์กลีบบัว	กรุงเทพฯ

0111.	 พระวัดสามปลื้ม	พิมพ์ห้าเหลี่ยม	และ	พิมพ์สามเหลี่ยม	กรุงเทพฯ

0112.	 พระวัดเฉลิมพระเกียรติ	พิมพ์กลีบบัวยันต์ห้า	และพิมพ์ชินราชกลีบบัว	จ.นนทบุรี

0113.	 พระวัดเฉลิมพระเกียรติ	พิมพ์	5	ชั้นยันต์ห้า	และพิมพ์	3	ชั้นยันต์ห้า	จ.นนทบุรี

0114.	 พระวัดเฉลิมพระเกียรติ	พิมพ์	7	ชั้น	5	ชั้น	และ	3	ชั้น	ไม่จ�ากัดพิมพ์	แต่ไม่ซ�้าพิมพ์เดิมในรายการ	จ.นนทบุรี

0115.	 พระหลวงพ่อพริ้ง	วัดบางปะกอก	พิมพ์ไพ่ตอง	มีซุ้มโค้งและไม่มีซุ้มโค้ง	เนื้อผงใบลาน	กรุงเทพฯ

0116.	 พระหลวงพ่อพริ้ง	พิมพ์พระคงใหญ่	และพระองค์เล็กเนื้อผงคลุกรัก	วัดบางปะกอก	กรุงเทพฯ

0117.	 พระสมเด็จ	วัดเกษไชโย	รุ่นสร้างเขื่อน	พิมพ์	7	ชั้น	และพิมพ์	3	ชั้น	จ.อ่างทอง

0118.	 พระผงพิมพ์สมเด็จปรกโพธิ์ลึก	และพิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น	วัดมฤคทายวัน	จ.ประจวบศีรีขันธ์

0119.	 พระครูสังฆ์	วัดอินทร์ฯ	พิมพ์	3	ชั้นหูบายศรี	พิมพ์เจดีย์	พิมพ์	3	ชั้นฐานหมอน	กรุงเทพฯ

0120.	 พระครูสังฆ์	วัดอินทร์ฯ	ไม่จ�ากัดพิมพ์	แต่ไม่ซ�้าพิมพ์ในรายการ	กรุงเทพฯ

0121.	 พระวัดคู้สลอด	พิมพ์ทรงหนุมาน	และพิมพ์ทรงครุฑ	จ.อยุธยา

0122.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	พล.ต.อ.	เผ่า	พิมพ์อกร่องหูบายศรี	และพิมพ์ทรงเจดีย์	วัดอินทร์ฯ	กรุงเทพฯ

0123.	 พระผงกระดูกผี	พิมพ์สมเด็จ	และพิมพ์ปิดตา	วัดโพธิ์ท่าเตียน

0124.	 พระพุทโธ	คุณแม่บุญเรือน	วัดอาวุธวิกสิตาราม	พิมพ์จัมโบ้	กรุงเทพฯ

0125.	 พระพุทโธ	คุณแม่บุญเรือน	วัดอาวุธวิกสิตาราม	พิมพ์ใหญ่	กรุงเทพฯ

0126.	 พระพุทโธ	คุณแม่บุญเรือน	วัดอาวุธวิกสิตาราม	พิมพ์กลาง	และพิมพ์เล็ก	กรุงเทพฯ

พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 4 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย



 งานประกวดพระเครื่องศรีราชา ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟคิ พาร์ค ศรีราชา • 25

0127.	 พระสมเด็จมฤคทายวัน	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0128.	 พระผงมฤคทายวัน	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0129.	 พระสมเด็จ	วัดเกษไชโย	รุ่นประวัติศาสตร์	พิมพ์	7	ชั้น

0130.	 พระสมเด็จ	วัดเกษไชโย	รุ่นประวัติศาสตร์	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0131.	 พระกรุวัดอัมพวา	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0132.	 พระสมเด็จ	พระครูมูล	วัดสุทัศน์	พิมพ์มีหน้าตา

0133.	 พระสมเด็จ	หลวงพ่อแดง	วัดเขาบันไดอิฐ

0134.	 พระพิมพ์สมาธิบัวฟันปลา	หลวงพ่อฉ�่า	วัดท้องคุ้ง	จ.สมุทรปราการ

0135.	 พระผงของขวัญ	วัดปากน�้า	รุ่น	4

0136.	 พระผงของขวัญ	วัดปากน�้า	รุ่น	5

0137.	 พระผงของขวัญ	วัดปากน�้า	รุ่น	6

0138.	 พระผงน�้ามัน	กรุวัดชนะสงคราม	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0139.	 พระหลวงปู่นาค	วัดระฆัง	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0140.	 พระกรุวัดปากบาง	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0141.	 พระสมเด็จ	บึงพระยาสุเรนทร์	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0142.	 พระหลวงพ่อแฉ่ง	วัดบางพัง	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0143.	 พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย	รุ่นแรก	วัดอัมรินทร์	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0144.	 พระสมเด็จ	หลวงปู่เส็ง	วัดบางนา	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0145.	 พระสมเด็จ	หลวงปู่เผือก	วัดกิ่งแก้ว	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0146.	 พระผงของขวัญ	วัดเกาะจันทร์	จ.ฉะเชิงเทรา

0147.	 พระผงเกสาครูบาศรีวิชัย	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0148.	 พระสมเด็จสายรุ้ง	วัดศีลขันธ์

0149.	 พระสมเด็จ	หลวงปู่หิน	วัดระฆัง	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0150.	 พระพิมพ์เม็ดบัว	หลวงพ่ออ๋อย	วัดไทร

0151.	 พระวัดนก	จ.อ่างทอง

0152.	 พระหลวงพ่อจาด	วัดพระสิงห์	จ.เชียงใหม่

0153.	 พระสมเด็จ	วัดเขาตะเครา	พิมพ์ปรกโพธิ์	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0154.	 พระหลวงพ่อโชติ	วัดตะโน	พิมพ์ขาโต๊ะ

0155.	 พระหลวงพ่อโชติ	วัดตะโน	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0156.	 พระหลวงปู่ทวด	วัดประสาทบุญญาวาส	เนื้อเทา	-	ด�า	พิมพ์ใหญ่	ปี	2506

0157.	 พระหลวงปู่ทวด	วัดประสาทบุญญาวาส	เนื้อขาว	พิมพ์ใหญ่	ปี	2506

0158.	 พระหลวงปู่ทวด	วัดประสาทบุญญาวาส	พิมพ์เล็ก	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2506

0159.	 พระผงพิมพ์จันทร์ลอย	วัดประสาทบุญญาวาส

0160.	 พระผงวัดประสาทบุญญาวาส	ไม่จ�ากัดพิมพ์	

0161.	 พระผงของขวัญ	วัดจันทรังษี	จ.อ่างทอง

พระเนื้อผง ทั่วไป
โต๊ะที่ 5 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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0162.	 พระขุนแผนเคลือบ	กรุวัดใหญ่ชัยมงคล	จ.พระนครศรีอยุธยา

0163.	 พระกริ่งคลองตะเคียน	จ.พระนครศรีอยุธยา

0164.	 พระขุนแผนใบพุทรา	จ.พระนครศรีอยุธยา

0165.	 พระกรุวัดตะไกร	จ.พระนครศรีอยุธยา

0166.	 พระหลวงพ่อโต	วัดบางกะทิง	จ.พระนครศรีอยุธยา

0167.	 พระคง	ล�าพูน

0168.	 พระเปิม	ล�าพูน

0169.	 พระเลี่ยง	ล�าพูน

0170.	 พระร่วงยืนเปิดโลก	กรุเตาทุเรียง	จ.สุโขทัย

0171.	 พระหลวงพ่อโต	วัดป่ามะม่วง	จ.สุโขทัย

0172.	 พระนางเสน่ห์จันทร์	จ.สุโขทัย

0173.	 พระก�าแพงเปิดโลกยืนตอ	-	เม็ดทองหลาง	จ.ก�าแพงเพชร

0174.	 พระก�าแพง	เม็ดมะลื่น	จ.ก�าแพงเพชร

0175.	 พระก�าแพง	พิมพ์ตื้น	จ.ก�าแพงเพชร

0176.	 พระก�าแพง	พิมพ์ลึก	จ.ก�าแพงเพชร

0177.	 พระก�าแพง	ฐานตาราง	จ.ก�าแพงเพชร

0178.	 พระก�าแพง	เม็ดมะเคล็ด	จ.ก�าแพงเพชร

0179.	 พระก�าแพง	ปรกลูกยอ	จ.ก�าแพงเพชร

0180.	 พระก�าแพง	ซุ้มยอ	จ.ก�าแพงเพชร

0181.	 พระก�าแพง	เม็ดน้อยหน่า	จ.ก�าแพงเพชร

0182.	 พระหลวงพ่อปาน	วัดบางนมโค	จ.พระนครศรีอยุธยา	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0183.	 พระหลวงพ่อโต	กรุวัดตาปะขาวหาย	จ.พิษณุโลก

0184.	 พระลีลาสรรค์ยืน	จ.ชัยนาท

0185.	 พระขุนแผน	กรุวัดบ้านกร่าง	พิมพ์ทรงพลใหญ่	-	เล็ก	จ.สุพรรณบุรี

0186.	 พระขุนแผน	กรุวัดบ้านกร่าง	พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่	จ.สุพรรณบุรี

0187.	 พระขุนแผน	กรุวัดบ้านกร่าง	จ.สุพรรณบุรี	ไม่จ�ากัดพิมพ์	(ไม่ซ�้ารายการเดิม)

0188.	 พระขุนแผนไข่ผ่าซีก	-	แตงกวาผ่าซีก	-	กรุวัดพระรูป	จ.สุพรรณบุรี

0189.	 พระชุดกิมตึ๋ง	กรุวัดพระรูป	จ.สุพรรณบุรี

0190.	 พระถ�้าเสือ	กรุวัดถ�้าเสือ	จ.สุพรรณบุรี

0191.	 พระกรุวัดส�าปะซิว	จ.สุพรรณบุรี	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0192.	 พระเดี่ยวด�า	-	แดง	จ.ลพบุรี

0193.	 พระหลวงพ่อจุก	จ.ลพบุรี

0194.	 พระกรุวัดจุฬามณี	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.พิษณุโลก

0195.	 พระสรรค์นั่ง	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.ชัยนาท

0196.	 พระนางพญา	กรุโรงทอ	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.พิษณุโลก

พระเนื้อดิน ยอดนิยม
โต๊ะที่ 6 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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พระเนื้อดิน ทั่วไป
โต๊ะที่ 7 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

0197.	 พระรอดเสาร์	5	จ.ล�าพูน

0198.	 พระกรุวัดทัพผึ้ง	จ.สุโขทัย

0199.	 พระขุนแผนหน้าอิฐ	กรุวัดใหญ่ชัยมงคล	จ.พระนครศรีอยุธยา

0200.	 พระนางพญาหน้าอิฐ	พิมพ์จิ๋ว	กรุวัดใหญ่ชัยมงคล	จ.พระนครศรีอยุธยา

0201.	 พระสิบชาติ	ตัดเดี่ยว	กรุวัดกระชาย	จ.พระนครศรีอยุธยา

0202.	 พระกรุวัดโพธิ์บางปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธยา	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0203.	 พระซุ้มทอง	กรุกลางทุ่ง	จ.พระนครศรีอยุธยา	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0204.	 พระกรุวัดคู้ยาง	จ.ก�าแพงเพชร	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0205.	 พระหลวงปู่เทียม	วัดกษัตราธิราช	จ.พระนครศรีอยุธยา

0206.	 พระหลวงพ่อขัน	วัดนก	จ.พระนครศรีอยุธยา

0207.	 พระขุนแผนเคลือบ	หลวงพ่ออั้น	วัดพระญาติ	จ.พระนครศรีอยุธยา	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0208.	 พระหลวงพ่ออั้น	วัดพระญาติ	จ.พระนครศรีอยุธยา	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0209.	 พระหลวงปู่ยิ้ม	วัดเจ้าเจ็ด	จ.พระนครศรีอยุธยา	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0210.	 พระหลวงพ่อถิร	วัดป่าเลไลย์	จ.สุพรรณบุรี	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0211.	 พระหลวงพ่อแฉ่ง	วัดบางพัง	จ.นนทบุรี

0212.	 พระโคนสมอ	กรุงเทพฯ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0213.	 พระกรุวัดชนะสงคราม	กรุงเทพฯ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0214.	 พระขรัวอีโต้	กรุวัดเลียบ	กรุงเทพฯ

0215.	 พระหลวงพ่อเข่ง	วัดพระพิเรนทร์	กรุงเทพฯ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0216.	 พระกลีบบัว	กรุวัดบางสะแก	กรุงเทพฯ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0217.	 พระกลีบบัว	กรุวัดลิงขบ	กรุงเทพฯ

0218.	 พระลีลา	25	พุทธศตวรรษ	ปี	2500	เนื้อดิน

0219.	 พระผงรูปเหมือน	ร.9	ทรงผนวช	ปี	2507	กรุงเทพฯ

0220.	 พระกลีบบัวอรหัง	หลวงปู่ไข่	วัดเชิงเลน	กรุงเทพฯ

0221.	 พระพิมพ์จันทร์ลอย	สังฆราชแพ	วัดสุทัศน์ฯ	กรุงเทพฯ

0222.	 พระขุนแผน	หลวงพ่อฑูรย์	วัดโพธิ์นิมิตร	กรุงเทพฯ

0223.	 พระหลวงพ่อชู	พิมพ์หลวงพ่อโต	วัดนาคปรก	กรุงเทพฯ

0224.	 พระนาคปรก	พิมพ์ตัวหนอน	วัดอนงคารามฯ	กรุงเทพฯ

0225.	 พระพิมพ์สมาธิบัวสองชั้น	กรุวัดเลียบ	กรุงเทพฯ

0226.	 พระชุดสร้างโรงพยาบาลสงฆ์	ปี	2500	กรุงเทพฯ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0227.	 พระกรุวัดราชนัดดาฯ	กรุงเทพฯ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0228.	 พระกรุวัดโปรดเกษ	จ.นนทบุรี

0229.	 พระนางพญา	อาจารย์ถนอม	วัดนางพญา	จ.พิษณุโลก

0230.	 พระรอด	ปลุกเสกอินเดีย	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0231.	 พระผงสุพรรณ	ปลุกเสกอินเดีย	ไม่จ�ากัดพิมพ์

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย



28 • งานประกวดพระเครื่องศรีราชา ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟคิ พาร์ค ศรีราชา

0232.	 พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า	จ.พิจิตร	ชินเงิน	

0233.	 พระซุ้มปราสาท	ชินเงิน	-	สนิมแดง	-	สัมฤทธิ์

0234.	 พระหูยานหน้ายักษ์	จ.ลพบุรี

0235.	 พระนาคปรก	ชินเงิน	กรุวัดพระศรีฯ	-	วัดปืน	จ.ลพบุรี

0236.	 พระร่วงนั่ง	กรุม่วงค่อม	จ.ลพบุรี

0237.	 พระร่วงยืน	หลังลายผ้า	สนิมแดง	จ.ลพบุรี

0238.	 พระร่วงยืน	กรุถ�้ามหาเถร	จ.ลพบุรี

0239.	 พระปางปาฏิหาริย์	ชินเงิน	-	สนิมแดง

0240.	 พระยอดขุนพล	สนิมแดง	-	ชินเงิน	จ.ลพบุรี

0241.	 พระเทริดขนนก	ชินเงิน	กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	จ.ลพบุรี

0242.	 พระซุ้มนครโกษา	สนิมแดง	-	ชินเงิน	จ.ลพบุรี

0243.	 พระยอดอัฏฐารส	ชินเขียว	กรุวัดพระศรีมหาธาตุ	จ.พิษณุโลก

0244.	 พระรอดหนองมน	สนิมแดง	จ.ลพบุรี

0245.	 พระร่วงยืน	หลังรางปืน	สนิมแดง	กรุสวรรคโลก	จ.สุโขทัย

0246.	 พระร่วงนั่ง	หลังลิ่ม	ชินเงิน	กรุวัดช้างล้อม	จ.สุโขทัย

0247.	 พระซุ้มนครโกษา	ชินเงิน	จ.ลพบุรี

0248.	 พระท่ากระดาน	สนิมแดง	ไม่จ�ากัดกรุ

0249.	 พระลีลาสรรค์ยืน	ชินเงิน	จ.ชัยนาท

0250.	 พระร่วงนั่ง	กรุช่างกล	จ.ลพบุรี

0251.	 พระลีลา	ชินเงิน	จ.สุโขทัย

0252.	 พระร่วงทรงเกราะ	เนื้อชินเขียว	จ.สุโขทัย

0253.	 พระกรุวัดมหาธาตุ	จ.เพชรบูรณ์	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0254.	 พระซุ้มเรือนแก้ว	ชินเงิน	สนิมแดง	-	สัมฤทธิ์

0255.	 พระลีลาเชยคางข้างเม็ด	จ.ก�าแพงเพชร

0256.	 พระนางก�าแพงเพชร	ชินเงิน	จ.ก�าแพงเพชร

0257.	 พระท่ามะปราง	ชินเงิน	จ.ก�าแพงเพชร

0258.	 พระชินราชใบเสมา	ชินเงิน	กรุวัดพระศรีฯ	จ.พิษณุโลก	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0259.	 พระลีลา	กรุวังหิน	จ.พิษณุโลก

0260.	 พระซุ้มเสมาทิศ	จ.พิษณุโลก

0261.	 พระซุ้มนครโกษา	กรุทับชุมพล	สนิมแดง	จ.ก�าแพงเพชร

0262.	 พระอู่ทอง	สนิมแดง	กรุวัดศรีสะอาด	จ.เพชรบูรณ์

0263.	 พระกรุวัดบางกะปิ	สนิมแดง	กรุงเทพฯ

0264.	 พระกรุวัดกลาง	สนิมแดง	จ.นครปฐม	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0265.	 พระมเหศวร	จ.สุพรรณบุรี	ชินเงิน	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0266.	 พระงบน�้าอ้อย	หลวงพ่อเนียม	จ.สุพรรณบุรี

พระเนื้อชิน ยอดนิยม
โต๊ะที่ 8 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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0267.	 พระพิจิตรข้างเม็ด	ชินเงิน	จ.สุโขทัย

0268.	 พระนางแขนอ่อน	ชินเงิน	จ.สุโขทัย

0269.	 พระร่วงนั่ง	กรุน�้า	ชินเงิน	-	สนิมแดง	จ.สุโขทัย

0270.	 พระร่วงนั่ง	กรุบางขลัง	ชินเงิน	จ.สุโขทัย

0271.	 พระนางก�าแพง	ชินเงิน	จ.สุโขทัย	-	จ.ก�าแพงเพชร

0272.	 พระซุ้มยอ	ชินเงิน	จ.สุโขทัย	-	จ.ก�าแพงเพชร

0273.	 พระร่วงนั่งหน้าโหนก	ชินเงิน	จ.สุโขทัย	-	จ.ก�าแพงเพชร

0274.	 พระร่วงนั่งเข่ากว้าง	ชินเงิน	จ.สุโขทัย	-	จ.ก�าแพงเพชร

0275.	 พระนาคปรก	กรุพะงั่ว	จ.พระนครศรีอยุธยา

0276.	 พระอู่ทองฐานส�าเภา	กรุวัดราชบูรณะ	จ.พระนครศรีอยุธยา

0277.	 พระอู่ทองบัว	2	ชั้น	ชินเงิน	กรุวัดราชบูรณะ	จ.พระนครศรีอยุธยา

0278.	 พระพิมพ์โดดร่ม	กรุวัดราชบูรณะ	จ.พระนครศรีอยุธยา

0279.	 พระซุ้มเสมาทิศ	กรุวัดราชบูรณะ	จ.พระนครศรีอยุธยา

0280.	 พระนาคปรก	ชินเงิน	กรุวัดราชบูรณะ	จ.พระนครศรีอยุธยา

0281.	 พระขุนแผนใบพุทรา	ไม่จ�ากัดกรุ	จ.พระนครศรีอยุธยา

0282.	 พระกรุวัดราชบูรณะ	ชินเงิน	ไม่จ�ากัดพิมพ์	ไม่ซ�้ารายการ	จ.พระนครศรีอยุธยา

0283.	 พระซุ้มร่มโพธิ์	พิมพ์เล็ก	ชินเงิน	จ.พระนครศรีอยุธยา

0284.	 พระกรุวัดสุวรรณ	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.อ่างทอง

0285.	 พระกรุวัดเก๋งจีน	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.ระยอง

0286.	 พระกรุวัดดาวเสด็จ	จ.สระบุรี

0287.	 พระกรุวัดเพชร	จ.สระบุรี

0288.	 พระกรุวัดกลาง	ตลาดพลู	กรุงเทพฯ

0289.	 พระสังฆวราชุ่ม	วัดพลับ	เนื้อชินตะกั่ว	กรุงเทพฯ	

0290.	 พระชินราช	วัดสามจีน	กรุงเทพฯ

0291.	 พระลีลา	25	พุทธศตวรรษ	กรุงเทพฯ	มีเข็ม

0292.	 พระลีลา	25	พุทธศตวรรษ	กรุงเทพฯ	ไม่มีเข็ม

0293.	 พระกรุวัดเกาะ	-	วัดเลียบ	กรุงเทพฯ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0294.	 พระหูยาน	ชินเขียว	จ.ลพบุรี	-	จ.ชัยนาท

0295.	 พระมเหศวร	ชินเขียว	ไม่จ�ากัดกรุ

0296.	 พระรอด	เนื้อชินเขียว

0297.	 พระลีลา	เนื้อชินเขียว	ไม่จ�ากัดกรุ

0298.	 พระนารายณ์ทรงปืน	เนื้อชินเขียว

0299.	 พระนาคปรก	เนื้อชินเขียว	ไม่จ�ากัดกรุ

0300.	 พระอุปคุต	เนื้อชินเขียว

0301.	 พระยอดขุนพล	หลวงพ่อฑูรย์	วัดโพธิ์นิมิต	กรุงเทพฯ	เนื้อชินตะกั่ว	(แบบอยุธยา)

พระเนื้อชิน ทั่วไป
โต๊ะที่ 9 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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0302.	 พระกริ่งตั๊กแตนยุคต้น	เนื้อส�าริด	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0303.	 พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา	วัดสามปลื้ม	ไม่จ�ากัดพิมพ์	กรุงเทพฯ

0304.	 พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม	วัดหนัง	ไม่จ�ากัดพิมพ์	กรุงเทพฯ

0305.	 พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ	วัดกลางบางแก้ว	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.นครปฐม

0306.	 เหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญ	วัดกลางบางแก้ว	จ.นครปฐม

0307.	 เหรียญหล่อหลวงพ่อทา	วัดพะเนียงแตก	รุ่นแรก	จ.นครปฐม

0308.	 เหรียญหล่อหลวงพ่อทา	วัดพะเนียงแตก	รุ่นสอง	จ.นครปฐม

0309.	 เหรียญหล่อหน้าเสือ	หลวงพ่อน้อย	วัดธรรมศาลา	รุ่นแรก	จ.นครปฐม

0310.	 พระกริ่งไพรีพินาศ	วัดบวรฯ	ปี	2495	กรุงเทพฯ

0311.	 พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ	วัดบวรฯ	ปี	2495	กรุงเทพฯ

0312.	 พระกริ่งประภามณฑล	หลวงพ่อกึ่น	วัดดอน	ยานนาวา	ปี	2480	กรุงเทพฯ

0313.	 พระกริ่ง	7	รอบ	วัดบวรฯ	ปี	2499	กรุงเทพฯ

0314.	 รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ	วัดสุทัศน์	กรุงเทพฯ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0315.	 พระหลวงพ่อโสธร	2	หน้า	ปี	2497	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.ฉะเชิงเทรา

0316.	 พระกริ่งหลวงพ่อโสธร	ปี	2500	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.ฉะเชิงเทรา

0317.	 พระหลวงปู่ศุข	พิมพ์สี่เหลี่ยมข้างรัศมี	เนื้อทองแดง	วัดปากคลองมะขามเฒ่า

0318.	 พระหลวงปู่ศุข	พิมพ์สี่เหลี่ยมข้างไม่มีรัศมี	เนื้อทองแดง	วัดปากคลองมะขามเฒ่า

0319.	 พระหลวงปู่ศุข	พิมพ์ตัดชิด	เนื้อส�าริด	-	ฝาบาตร	-	ชินตะกั่ว	วัดปากคลองมะขามเฒ่า

0320.	 พระหลวงปู่ศุข	พิมพ์ประภามณฑล	ข้างรัศมี	-	ข้างเรียบ	ชินตะกั่ว	วัดปากคลองมะขามเฒ่า

0321.	 พระหลวงปู่ศุข	เนื้อชินตะกั่ว	พิมพ์วัดหัวหาด	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0322.	 พระหลวงปู่ศุข	เนื้อชินตะกั่ว	พิมพ์วัดส้มเสี้ยว

0323.	 พระหลวงปู่ศุข	หลังยันต์นูน	ออกวัดดอนตาล

0324.	 พระหลวงปู่ศุข	วัดคลองขอม	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0325.	 พระกริ่งหลวงพ่อจาด	วัดบางหอย	จ.ปราจีนบุรี	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0326.	 พระชินราชห้าเหลี่ยม	ปี	2494	วัดสุทัศน์	กรุงเทพฯ

0327.	 เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่	รุ่นแรก	วัดก�าแพง	กรุงเทพฯ

0328.	 รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน	ปี	2494	วัดสุทัศน์	กรุงเทพฯ

0329.	 พระพุทธชินราชอินโดจีน	พิมพ์สังฆาฏิยาว	ปี	2485	(มีโค้ด)	

0330.	 พระพุทธชินราชอินโดจีน	ฟิมพ์สังฆาฏิสั้น	ปี	2485	(มีโค้ด)

0331.	 พระพุทธชินราชอินโดจีน	พิมพ์ต้อ	ปี	2485	(มีโค้ด)

0332.	 พระพุทธชินราชอินโดจีน	ปี	2485	(ไม่มีโค้ด)

0333.	 พระพุทธชินราชอินโดจีน	ปี	2485	(พิมพ์แต่ง)

0334.	 เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร	วัดท่าหลวง	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0335.	 พระกริ่ง	วัดแหลมฟ้าผ่า	ปี	2484

0336.	 พระชัยวัฒน์	วัดแหลมฟ้าผ่า	ปี	2484

พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ - รูปหล่อ - เหรียญหล่อ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 10 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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0337.	 พระพุทธชินราช	พิมพ์ห้าเหลี่ยม	ไม่จ�ากัดหลัง	ปี	2494	วัดสุทัศน์	กรุงเทพฯ

0338.	 พระประจ�าวัน	เจ้าคุณศรี	(สนธิ์)	วัดสุทัศน์	ปี	2494	กรุงเทพฯ	ไม่จ�ากัดปาง

0339.	 พระกริ่ง	วัดศรีทศเทพ	ปี	2491	กรุงเทพฯ

0340.	 พระกริ่งอรหัง	วัดราชาธิวาส	ปี	2493	กรุงเทพฯ

0341.	 พระหล่อหลวงพ่อพัก	วัดบึงทองหลาง	ไม่จ�ากัดพิมพ์	กรุงเทพฯ

0342.	 พระชัยวัฒน์พระครูสอน	วัดมักกะสัน	กรุงเทพฯ

0343.	 พระกริ่งปรมา	เจ้าคุณเจีย	วัดโพธิ์	กรุงเทพฯ

0344.	 พระกริ่งใหญ่	วัดอรุณฯ	กรุงเทพฯ

0345.	 พระกริ่งอรหัง	หลวงพ่อโอภาสี	อาศรมบางมด	กรุงเทพฯ

0346.	 พระชัยวัฒน์เจ้าคุณผล	วัดหนัง	ก้นอุดชันโรง	กรุงเทพฯ

0347.	 พระกริ่งอาจารย์เชื้อ	วัดสะพานสูง	ไม่จ�ากัดพิมพ์	กรุงเทพฯ

0348.	 พระกริ่งวัดปราสาทบุญญาวาส	ไม่จ�ากัดพิมพ์	ปี	2506	กรุงเทพฯ

0349.	 พระกริ่ง	ภปร.	วัดบวรนิเวศฯ	ปี	2508	กรุงเทพฯ

0350.	 พระกริ่งโสฬส	มปร.	วัดราชประดิษฐ์	ปี	2515	กรุงเทพฯ

0351.	 พระกริ่งอุ้มบาตร	หลวงพ่อไพฑูรย์	วัดโพธิ์นิมิต	กรุงเทพฯ

0352.	 เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่	รุ่นสอง	วัดก�าแพง	กรุงเทพฯ

0353.	 พระชัยวัฒน์	ปี	2495	วัดบวรฯ	กรุงเทพฯ

0354.	 พระกริ่งเสาร์ห้า	วัดดอน	ยานนาวา	กรุงเทพฯ

0355.	 พระกริ่งสมเด็จย่า	ปี	2515	กรุงเทพฯ

0356.	 รูปหล่อหลวงพ่อจาด	วัดบางกระเบา	รุ่นแรก	ก้นตอก	-	ก้นไม่ตอก	จ.ปราจีนบุรี

0357.	 พระหล่อหลวงปู่เพิ่ม	ไม่จ�ากัดพิมพ์	วัดแค	จ.พระนครศรีอยุธยา

0358.	 พระกริ่งพุทธโคดม	วัดไผ่โรงวัว	จ.สุพรรณบุรี

0359.	 รูปเหมือนหลวงพ่อขอม	วัดไผ่โรงวัว	จ.สุพรรณบุรี

0360.	 พระหลวงพ่อโบ้ย	วัดมะนาว	จ.สุพรรณบุรี

0361.	 รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	จ.พิจิตร	ปี	2515	ไม่จ�ากัดพิมพ์	-	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0362.	 พระกริ่งหลวงพ่อโสธร	ปี	2530	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.ฉะเชิงเทรา

0363.	 พระกริ่งหลวงพ่อโสธร	รุ่น	80	ปี	กรมต�ารวจ	เนื้อสามกษัตริย์	จ.ฉะเชิงเทรา

0364.	 พระกริ่งหลวงพ่อโสธร	รุ่น	80	ปี	กรมต�ารวจ	เนื้อเงิน	จ.ฉะเชิงเทรา

0365.	 พระกริ่งหลวงพ่อโสธร	ปี	2508	จ.ฉะเชิงเทรา

0366.	 พระกริ่งใหญ่	วัดชนะสงคราม	ปี	2484	กรุงเทพฯ

0367.	 พระชัยวัฒน์	วัดชนะสงคราม	ปี	2484	กรุงเทพฯ

0368.	 พระวัดระฆัง	พิมพ์หลังฆ้อน	กรุงเทพฯ

0369.	 พระหล่อประจ�าวัน	หลวงพ่อจง	วัดห้วยสุวรรณ	จ.สุพรรณบุรี

0370.	 รูปหล่อไต้ฮงกง	รุ่น	2	ไม่จ�ากัดพิมพ์	กรุงเทพฯ

0371.	 เหรียญหล่อพิมพ์เล็บมือ	เจ้าคุณโพธิ์	วัดชัยพฤกษ์มาลา	ไม่จ�ากัดเนื้อ	กรุงเทพฯ

พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ - พระรูปเหมือน ทั่วไป
โต๊ะที่ 11 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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พระปิดตามหาอุตม์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 12 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

0372.	 พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม	วัดหนัง	เนื้อชินตะกั่ว	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0373.	 พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม	วัดหนัง	พิมพ์หัวบานเย็น	เนื้อผง

0374.	 พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม	วัดหนัง	เนื้อส�าริด

0375.	 พระมหาอุตม์	หลวงพ่อทับ	วัดทอง	เนื้อส�าริด	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0376.	 พระปิดตามหาอุตม์	แร่บางไผ่	หลวงปู่จันทร์	วัดโมลี	จ.นนทบุรี

0377.	 พระปิดตาหลวงปู่จีน	วัดท่าลาด	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.ฉะเชิงเทรา

0378.	 พระปิดตาพระครูญาณ	วัดสัมประทวน	เนื้อผงคลุกรัก	จ.ฉะเชิงเทรา

0379.	 พระปิดตามหาอุตม์	หลวงพ่อทับ	วัดอนงค์	เนื้อเมฆสิทธิ์

0380.	 พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม	วัดสะพานสูง	เนื้อผงคลุกรัก

0381.	 พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม	วัดสะพานสูง	เนื้อผงคลุกรัก	กรุใหม่	ลงกรุ

0382.	 พระปิดตาหลวงปู่กลิ่น	วัดสะพานสูง

0383.	 พระปิดตาหลวงปู่ศุข	วัดปากคลองมะขามเฒ่า	เนื้อผงคลุกรัก	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0384.	 พระปิดตาหลวงปู่ศุข	วัดปากคลองมะขามเฒ่า	เนื้อชินตะกั่ว	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0385.	 พระปิดตากรุวัดท้ายย่าน	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0386.	 พระมหาอุตม์	หลวงปู่นาค	วัดห้วยจระเข้	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.นครปฐม

0387.	 พระมหาอุตม์หลวงพ่อทา	วัดพะเนียงแตก	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0388.	 พระปิดตาหลวงพ่อเชย	วัดท่าควาย	จ.สิงห์บุรี

0389.	 พระปิดตาหลวงพ่อเชย	วัดบางกระสอบ	พิมพ์แขนหักศอก	เนื้อผงคลุกรัก

0390.	 พระปิดตาหลวงพ่อเชย	วัดบางกระสอบ	พิมพ์แขนกลม	เนื้อผงคลุกรัก

0391.	 พระปิดตาหลวงปู่แย้ม	วัดด่านส�าโรง	เนื้อผงคลุกรัก

0392.	 พระปิดตาหลวงปู่เกิด	วัดบางเดื่อ	จ.นนทบุรี

0393.	 พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม	วัดหนองบัว

0394.	 พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง	วัดหลุมดิน	จ.ราชบุรี

0395.	 พระปิดตาอาจารย์เอียด	วัดเขาอ้อ	จ.พัทลุง

0396.	 พระปิดตาอาจารย์เปิง	วัดชินวราราม

0397.	 พระปิดตากรุวังหน้า

0398.	 พระปิดตาหลวงพ่อดิ่ง	วัดบางวัว	เนื้อเมฆพัด

0399.	 พระปิดตาหลวงพ่อดิ่ง	วัดบางวัว	เนื้อผง

0400.	 พระปิดตาหลวงพ่อผุด	วัดวังเวียน	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0401.	 พระปิดตากรมหลวงชุมพร	เนื้อผงคลุกรัก

0402.	 พระปิดตาพิชัย	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0403.	 พระปิดตาหลวงปู่ไข่	วัดเชิงเลน

0404.	 พระปิดตามหาอุตม์	เนื้อส�าริด	เขมร

0405.	 พระปิดตา	วัดท้ายตลาด

0406.	 พระปิดตา	วัดโพธิ์เอน	พิมพ์เข่าบุ๋ม	ไม่จ�ากัดพิมพ์	-	ไม่จ�ากัดเนื้อ	จ.สระบุรี

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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พระปิดตามหาอุตม์ ทั่วไป
โต๊ะที่ 13 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

0407.	 พระปิดตา	หลวงพ่อด�า	วัดกุฎี

0408.	 พระปิดตา	หลวงพ่อยุ้ย	วัดบางกะปิ

0409.	 พระปิดตาอัมพวา	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0410.	 พระปิดตา	เนื้อชินตะกั่ว	วัดนางชี	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0411.	 พระปิดตา	เนื้อชินตะกั่ว	เจ้าคุณผล	วัดหนัง	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0412.	 พระปิดตา	หลวงพ่อคล้อย	วัดถ�้าเขาเงิน

0413.	 พระปิดตามหาอุตม์	หลวงพ่อบุญ	วัดกลางบางแก้ว	เนื้อเมฆพัด

0414.	 พระปิดตามหาอุตม์	หลวงพ่อดี	วัดบ้านยาง	เนื้อเมฆพัด

0415.	 พระปิดตา	หลวงพ่อแก่น	วัดทุ่งหล่อ

0416.	 พระปิดตา	หลวงพ่อพิน	วัดบางหัวเสือ

0417.	 พระปิดตา	วัดสร่างโศก	คลองด่าน	จ.สมุทรปราการ	ปี	2538	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0418.	 พระปิดตา	หลวงปู่ปั้น	วัดสะพานสูง

0419.	 พระปิดตา	หลวงพ่อเอีย	วัดบ้านด่าน

0420.	 พระปิดตา	หลวงพ่อมี	วัดพระทรง

0421.	 พระปิดตาไม้แกะ	หลวงพ่อเหลือ	วัดสาวชะโงก

0422.	 พระปิดตา	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน

0423.	 พระปิดตา	เนื้อชินตะกั่วเก่า	กรุวัดหนองมน	จ.ลพบุรี

0424.	 พระปิดตา	งาแกะเก่า	ไม่จ�ากัดส�านัก

0425.	 พระปิดตา	หลวงพ่อทองสุข	วัดสะพานสูง

0426.	 พระปิดตา	หลวงปู่ทอง	วัดราชโยธา

0427.	 พระปิดตา	หลวงปู่ดี	วัดพระรูป

0428.	 พระปิดตา	กรุวัดชนะสงคราม	เนื้อดิน

0429.	 พระปิดตา	หลวงพ่อแดง	วัดเขาบันไดอิฐ

0430.	 พระปิดตา	พ่อท่านเส้ง	วัดแหลมทราย

0431.	 พระปิดตา	หลวงพ่อแช่ม	วัดดอนยายหอม	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0432.	 พระปิดตาปิลันทน์	เนื้อผง	วัดระฆังฯ

0433.	 พระปิดตา	หลวงปู่เอี่ยม	วัดหงส์

0434.	 พระปิดตากระดูกผี	วัดโพธิ์

0435.	 พระปิดตา	หลวงพ่อยิด	วัดหนองจอก	จ.ประจวบคีรีขันธ์

0436.	 พระปิดตา	หลวงพ่อเกษม	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0437.	 พระปิดตา	กรุวัดคู้ยาง

0438.	 พระปิดตา	วัดประสาทบุญญาวาส	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0439.	 พระปิดตา	เนื้อโลหะเก่า	ไม่จ�ากัดส�านัก

0440.	 พระปิดตา	เนื้อไม้แกะเก่า	ไม่จ�ากัดส�านัก

0441.	 พระปิดตา	เนื้อผงคลุกรักเก่า	ไม่จ�ากัดส�านัก

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 14 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

0442.	 เหรียญอาร์ม	พระพุทธหลวงพ่อโสธร	ปี	2460	ไม่จ�ากัดเนื้อ	จ.ฉะเชิงเทรา

0443.	 เหรียญเสมาพระพุทธหลวงพ่อโสธร	(กรรมการ)	ปี	2460	ไม่จ�ากัดเนื้อ	จ.ฉะเชิงเทรา

0444.	 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อมงคลบพิตร	รุ่นแรก	ปี	2460	จ.พระนครศรีอยุธยา

0445.	 เหรียญหลวงพ่อหรุ่น	เก้ายอด	รุ่นแรก	วัดอัมพวัน	ปี	2460	กรุงเทพฯ

0446.	 เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร	วัดเขาธรรมามูล	ปี	2461	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.ชัยนาท

0447.	 เหรียญหลวงปู่ศุข	วัดปากคลองมะขามเฒ่า	ปี	2466	จ.ชัยนาท

0448.	 เหรียญกรมกลวงชุมพรฯ	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2466	กรุงเทพฯ

0449.	 เหรียญหลวงพ่อฉุย	วัดคงคาราม	รุ่นแรก	ปี	2465	เนื้อทองแดง	จ.เพชรบุรี

0450.	 เหรียญหลวงปู่เอี่ยม	วัดหนัง	หลังยันต์สี่	เนื้อเงิน	-	เนื้อทองแดง	ปี	2467	กรุงเทพฯ

0451.	 เหรียญหลวงปู่เอี่ยม	วัดหนัง	หลังยันต์ห้า	ปี	2469	กรุงเทพฯ

0452.	 เหรียญหลวงพ่อกลั่น	วัดพระญาติฯ	พิมพ์ขอเบ็ด	ปี	2469	จ.พระนครศรีอยุธยา

0453.	 เหรียญหลวงพ่อกลั่น	วัดพระญาติฯ	พิมพ์เสี้ยนตอง,	หลังเรียบ	ปี	2469	จ.พระนครศรีอยุธยา

0454.	 เหรียญหลวงพ่ออี๋	รุ่นแรก	วัดสัตหีบ	ปี	2473	จ.ชลบุรี	ไม่จ�ากัดพิมพ์	-	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0455.	 เหรียญหลวงพ่ออี๋	วัดสัตหีบ	รุ่นสร้างโรงเรียน	ปี	2483	พิมพ์ทรงกลม	เนื้อทองแดง

0456.	 เหรียญหลวงพ่ออี๋	วัดสัตหีบ	รุ่นสร้างโรงเรียน	ปี	2483	พิมพ์รูปไข่	เนื้อทองแดง

0457.	 เหรียญหลวงพ่อดิ่ง	วัดบางวัว	รุ่นแรก	ปี	2481	จ.ฉะเชิงเทรา

0458.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	ปี	2482	จ.นครสวรรค์

0459.	 เหรียญหลวงพ่อคง	วัดซ�าป่าง่าม	ปี	2483	จ.ฉะเชิงเทรา	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0460.	 หลวงพ่อพริ้ง	วัดบางปะกอก	ปี	2483	กรุงเทพฯ

0461.	 เหรียญพระพุทธโฆษาจารย์	(เจริญ)	วัดเขาบางทราย	รุ่นแรก	ปี	2483	จ.ชลบุรี	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0462.	 เหรียญหลวงพ่อรุ่ง	วัดท่ากระบีอ	พิมพ์หน้าแก่ยันต์หยิก	ปี	2484	จ.สมุทรสาคร

0463.	 เหรียญหลวงพ่อรุ่ง	วัดท่ากระบือ	ปี	2484	จ.สมุทรสาคร	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0464.	 เหรียญหลวงพ่อคง	วัดบางกะพ้อม	ปี	2484

0465.	 เหรียญพระพุทธชินราช	รุ่นอินโดจีน	ปี	2485	วัดสุทัศน์ฯ	กรุงเทพฯ

0466.	 เหรียญหลวงพ่อแดง	วัดเขาบันไดอิฐ	รุ่นแรก	ปี	2503

0467.	 เหรียญหลวงพ่อโอภาสี	รุ่นแรก	อาศรมบางมด	ปี	2495	กรุงเทพฯ

0468.	 เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ	วัดบวรฯ	รุ่นแรก	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงิน	ปี	2495	กรุงเทพฯ	

0469.	 เหรียญพระพุทธไพรีพีนาศ	วัดบวรฯ	รุ่นแรก	เนื้อทองแดง	ปี	2495	กรุงเทพฯ

0470.	 เหรียญพระพุทธ	25	ศตวรรษ	เนื้อทองค�า,	เงิน,	นาก	กรุงเทพฯ

0471.	 เหรียญหลวงพ่อสด	วัดปากน�้า	ปี	2500	กรุงเทพฯ	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0472.	 เหรียญถวายภัดตาหาร	หลวงพ่อสด	วัดปากน�้า	ปี	2501	ไม่จ�ากัดเนื้อ	กรุงเทพฯ

0473.	 เหรียญรัชกาลที่	9	ทรงผนวช	บล็อกนิยม	ปี	2508	กรุงเทพฯ

0474.	 เหรียญพระอาจารย์ฝั้น	อาจาโร	รุ่นแรก	ปี	2507	ไม่จ�ากัดเนื้อ	จ.สกลนคร

0475.	 เหรียญจอบใหญ่	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	ปี	2515	จ.พิจิตร

0476.	 เหรียญจอบเล็ก	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	ปี	2515	จ.พิจิตร

กรรมการ
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0477.	 เหรียญ	อ.ว.	วัดสุทัศน์ฯ	กรุงเทพฯ	ปี	2483

0478.	 เหรียญพระแก้วมรกต	ปี	2475	ไม่จ�ากัดบล็อก	กรุงเทพฯ

0479.	 เหรียญหลวงพ่อโอภาสี	อาศรมบางมด	ปี	2496	กรุงเทพฯ

0480.	 เหรียญหลวงพ่อโอภาสี	อาศรมบางมด	ปี	2497	กรุงเทพฯ

0481.	เหรียญรูปไข่หลวงพ่อโอภาสี	หลังครุฑแบกเสมา	อาครมบางมด	กรุงเทพฯ

0482.	 เหรียญเสมาฉลอง	25	พุทธศตวรรษ	กรุงเทพฯ

0483.	 เหรียญนาคเกี้ยว	วัดตรีจินดา	ปี	2500	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0484.	 เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์	(นวม)	วัดอนงค์	กรุงเทพฯ

0485.	 เหรียญหลวงปู่กลีบ	วัดตลิ่งชัน	รุ่นแรก	กรุงเทพฯ

0486.	 เหรียญหลวงพ่อมิ่ง	วัดกก	ปี	2509	กรุงเทพฯ

0487.	 เหรียญสังฆราชอยู่	วัดสระเกศ	ปี	2506	กรุงเทพฯ

0488.	 เหรียญเจ้าคุณผล	วัดหนัง	รุ่นแรก	ปี	2509	ไม่จ�ากัดเนื้อ	กรุงเทพฯ

0489.	 เหรียญ	ร.9	เสด็จเยือนยุโรป	ปี	2503

0490.	 เหรียญ	ร.9	ครบ	3	รอบ	ปี	2506

0491.	 เหรียญ	ร.9	ครบ	4	รอบ	ปี	2518

0492.	 เหรียญหลวงปู่เอี่ยม	วัดหนัง	ปี	2515	ไม่จ�ากัดเนื้อ	กรุงเทพฯ

0493.	 เหรียญหลวงปู่เผือก	วัดกิ่งแก้ว	รุ่นแรก

0494.	 เหรียญหลวงพ่อแดง	วัดเขาบันไดอิฐ	รุ่นแจกแม่ครัว	จ.เพชรบุรี

0495.	 เหรียญหลวงพ่อแดง	-	หลวงพ่อเจริญ	วัดเขาบันไดอิฐ	จ.เพชรบุรี

0496.	 เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก	จ.อุตรดิตถ์

0497.	 เหรียญพระแก้วมรกต	ฉลอง	200	ปี	ไม่จ�ากัดพิมพ์	-	ไม่จ�ากัดเนื้อ	กรุงเทพฯ

0498.	 เหรียญพระพุทธชินราช	จักรพรรดิ	หลังพระนเรศวรหลั่งน�้าทักษิโณทก	ปี	2515	จ.พิษณุโลก

0499.	 เหรียญเสมาธรรมจักร	หลวงพ่อลี	วัดอโศการาม	ปี	2503	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.สมุทรปราการ

0500.	 เหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธร	เนื้อเงินลงยา	ปี	2504	-	2509	จ.ฉะเชิงเทรา

0501.	 เหรียญเสมาหลวงพ่อโสธร	เนื้อเงินลงยา	ปี	2509	จ.ฉะเชิงเทรา

0502.	 เหรียญหลวงพ่อโสธร	หลัง	ภปร.	ปี	2509	จ.ฉะเชิงเทรา

0503.	 เหรียญหลวงพ่อสด	รุ่นผ้าป่า	จ.เพชรบุรี

0504.	 เหรียญหลวงปู่แหวน	รุ่นเราสู้	จ.เชียงใหม่

0505.	 เหรียญหลวงปู่แหวน	รุ่นถือไม้เท้า	จ.เชียงใหม่

0506.	 เหรียญหลวงปู่แหวน	รุ่นสร้างโรงพยาบาล	ภปร.	จ.เชียงใหม่

0507.	 เหรียญหลวงปู่แหวน	รุ่นพิเศษ	วัดเจดีย์หลวง	จ.เชียงใหม่

0508.	 เหรียญหลวงปู่สิม	รุ่นเมตตา	วัดถ�้าผาปล่อง	ปี	2517	จ.เชียงใหม่

0509.	 เหรียญหลวงปู่สิม	รุ่นหมดห่วง	วัดถ�้าผาปล่อง	ปี	2517	จ.เชียงใหม่

0510.	 เหรียญหลวงพ่อสุด	วัดกาหลง	รุ่นเสือเผ่น

0511.	 เหรียญหลวงพ่อสุด	วัดกาหลง	ไม่จ�ากัดรุ่น

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย



36 • งานประกวดพระเครื่องศรีราชา ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟคิ พาร์ค ศรีราชา

เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 16 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

0512.	 หมากทุย	หลวงปู่เอี่ยม	วัดหนัง

0513.	 พิสมรใบลาน	หลวงพ่อแก้ว	วัดพวงมาลัย

0514.	 ตะโพน	หลวงพ่อภักตร์	วัดโบสถ์

0515.	 ลูกอม	เนื้อเมฆสิทธิ์	วัดอนงคาราม

0516.	 ลูกอม	หลวงปู่ทวด	วัดช้างให้	ปี	2497	

0517.	 ลูกอม	พระปลัดปาน	วัดตุ๊กตา

0518.	 เบี้ยแก้	หลวงปู่รอด	วัดนายโรง

0519.	 เบื้ยแก้	หลวงพ่อค�า	วัดโพธิ์ปล�้า

0520.	 เบี้ยแก้	หลวงพ่อภักตร์	วัดโบสถ์

0521.	 เบี้ยแก้	หลวงปู่บุญ	วัดกลางบางแก้ว

0522.	 เบี้ยแก้	หลวงปู่เพิ่ม	วัดกลางบางแก้ว

0523.	 เบี้ยแก้	อาจารย์เจือ	วัดกลางบางแก้ว

0524.	 ตะกรุดหน้าผากเสือ	หลวงปู่นาค	วัดแจ้ง

0525.	 ตะกรุดไม้รวก	หลวงปู่จันทร์	วัดนางหนู

0526.	 ตะกรุดไม้รวก	หลวงพ่อทา	วัดพะเนียงแตก

0527.	 ตะกรุดโสฬส	หลวงปู่กลิ่น	วัดสะพานสูง

0528.	 ตะกรุดลูกอม	หลวงปู่ใจ	วัดเสด็จ

0529.	 ตะกรุดสามห่วง	หลวงพ่อเต๋	วัดสามง่าม

0530.	 ตะกรุดหน้าผากเสือ	หลวงพ่อนอ	วัดกลางท่าเรือ

0531.	 ตะกรุดหลวงพ่อเทียม	วัดกษัตราธิราช

0532.	 ตะกรุดเก่า	ไม่จ�ากัดคณาจารย์

0533.	 ปลัดขิก	หลวงพ่ออี๋	วัดสัตหีบ

0534.	 ปลัดขิก	หลวงพ่อเหลือ	วัดสาวชะโงก

0535.	 มีดหมอโบราณ	ไม่จ�ากัดส�านัก

0536.	 ปลัดขิก	พระครูสัมฤทธิ์	วัดอู่ทอง

0537.	 ปลัดขิก	หลวงพ่อฟัก	วัดนิคมประชาสรรค์	จ.ประจวบคีรีขันธ์

0538.	 ปลัดขิก	หลวงพ่อกี๋	วัดหูช้าง

0539.	 ปลัดขิก	หลวงพ่อไสว	วัดปรีดาราม

0540.	 ปลัดขิก	หลวงพ่อสนิท	วัดล�าบัวลอย

0541.	 ตะกรุด	หลวงปู่เอี่ยม	วัดหนัง

0542.	 ตะกรุด	หลวงปู่ศุข	วัดปากคลองมะขามเฒ่า

0543.	 ตะกรุด	หลวงพ่อทองสุข	วัดโตนดหลวง

0544.	 ตะกรุด	หลวงพ่อทา	วัดพะเนียงแตก

0545.	 ตะกรุด	หลวงปู่ปาน	วัดบางเหี้ย

0546.	 ตะกรุด	หลวงพ่อดิ่ง	วัดบางวัว

กรรมการ
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0547.	 ตะกรุด	หลวงปู่โต๊ะ	วัดประดู่ฉิมพลี	ปี	2510	ไม่จ�ากัดโค้ด

0548.	 ตะกรุดปราบหงสา	หลวงปู่ใจ	วัดเสด็จ

0549.	 กระดูกห่าน	หลวงพ่อหรุ่น	เก้ายอด	วัดอัมพวัน

0550.	 สิงห์ไม้ขนุนแกะ	หลวงปู่รอด	วัดบางน�้าวน

0551.	 ชูชกไม้ขนุนแกะ	หลวงปู่รอด	วัดบางน�้าวน

0552.	 พญาเต่าเรือน	หลวงปู่ศุข	วัดปากคลองมะขามเฒ่า

0553.	 มีดหมอ	หลวงพ่อกวย	วัดโฆสิตาราม

0554.	 องคต	หลวงพ่อปาน	วัดบางกระสอบ

0555.	 ลิง	หลวงพ่อดิ่ง	วัดบางวัว

0556.	 หนุมาน	หลวงพ่อสุ่น	วัดศาลากุน	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0557.	 เขี้ยวเสือแกะ	หลวงพ่อปาน	วัดบางเหี้ย	พิมพ์หุบปาก

0558.	 เขี้ยวเสือแกะ	หลวงพ่อปาน	วัดบางเหี้ย	พิมพ์อ้าปาก

0559.	 เขี้ยวเสือ	หลวงพ่อสาย	วัดบางเหี้ย

0560.	 คชสิงห์	หลวงปู่รอด	วัดศรีษะทอง

0561.	 ประค�า	หลวงปู่ศุข	วัดปากคลองมะขามเฒ่า

0562.	 ดอกจ�าปีงาแกะ	หลวงพ่อสด	วัดปากน�้า

0563.	 ตะกรุดพอกครั่ง	ครูบาชุ่ม	วัดวังมุ่ย

0564.	 ตะกรุดหนังหน้าผากเสือ	หลวงปู่นาค	วัดอรุณราชวรารามฯ

0565.	 เสือ	หลวงพ่อนก	วัดสังกะสี

0566.	 เสือ	หลวงพ่อวงศ์	วัดปริวาส	ไม่จ�ากัดรุ่น

0567.	 วัวธนู	หลวงพ่อน้อย	วัดศรีษะทอง

0568.	 ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป	เนื้อปลอกกระสุนปืน	อาจารย์นอง	วัดทรายขาว

0569.	 ตุ๊กแก	หลวงพ่อครื้น	วัดสังโฆ	จ.สุพรรณบุรี

0570.	 ราหูกะลาแกะ	หลวงพ่อน้อย	วัดศรีษะทอง

0571.	 ราหูกะลาแกะ	ครูบานันตา	วัดทุ่งม่านใต้

0572.	 แหวนพิรอด	ไม่จ�ากัดส�านัก

0573.	 จระเข้	หลวงพ่อสนิท	วัดล�าบัวลอย

0574.	 ตะกรุดลูกอม	หลวงพ่อเนื่อง	วัดจุฬามณี

0575.	 กุมารทอง	หลวงพ่อเต๋	วัดสามง่าม	ไม่จ�ากัดรุ่น

0576.	 สี่หู	-	ห้าตา	ครูบาบุญยัง	วัดห้วยน�้าอุ่น	จ.ล�าพูน	ไม่จ�ากัดรุ่น

0577.	 น�้าเต้า	รุ่นแรก	ภาพขาวด�า	หลวงพ่อสด	วัดปากน�้า

0578.	 สิงห์	หลวงพ่อหอม	วัดชากหมาก	จ.ระยอง

0579.	 ลูกอมเมฆสิทธิ์	วัดอนงคาราม	กรุงเทพฯ

0580.	 สาลิกา	หลวงพ่อสนิท	วัดล�าบัวลอย

0581.	 จิ้งจก	หลวงพ่อหน่าย	วัดบ้านแจ้ง

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย



38 • งานประกวดพระเครื่องศรีราชา ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟคิ พาร์ค ศรีราชา

พระจังหวัดพิจิตร ยอดนิยม
โต๊ะที่ 18 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

0582.	 พระรูปหล่อโบราณ	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	พิมพ์นิยม

0583.	 พระรูปหล่อโบราณ	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	พิมพ์ขี้ตา

0584.	 เหรียญหล่อโบราณ	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	พิมพ์จอบใหญ่

0585.	 เหรียญหล่อโบราณ	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	พิมพ์จอบเล็ก

0586.	 พระรูปหล่อโบราณ	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	เนื้อผงจุ่มรัก

0587.	 พระเนื้อดิน	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์

0588.	 หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	เนื้อดิน	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0589.	 พระรูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	พิมพ์คอแอล	ปี	2515

0590.	 พระรูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	พิมพ์นิ้วจุด	ปี	2515

0591.	 พระรูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	พิมพ์มือนับแบงค์	ปี	2515

0592.	 พระรูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	พิมพ์มือนับเลขแปด	ปี	2515

0593.	 เหรียญปั๊ม	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	พิมพ์จอบใหญ่	ปี	2515

0594.	 เหรียญปั๊ม	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	พิมพ์จอบเล็ก	ปี	2515

0595.	 เหรียญขวัญถุง	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	ปี	2515

0596.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน	ไม่จ�ากัดหลัง	ปี	2515

0597.	 พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน	อ.ชุ่ม	สร้าง	ตอกและไม่ตอก	“ช”

0598.	 พระรูปหล่อ	หลวงพ่อเงิน	ออกวัดห้วยเขน	พิมพ์ใหญ่

0599.	 พระรูปหล่อ	หลวงพ่อเงิน	ออกวัดห้วยเขน	พิมพ์กลาง	-	เล็ก

0600.	 พระรูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเงิน	ออกวัดท้ายน�้า	ปี	2515

0601.	 พระรูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเงิน	ออกวัดวังจิก	ปี	2515

0602.	 พระรูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเงิน	ออกวัดหอไกร

0603.	 พระรูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเงิน	ตะพานหิน	ปี	2522

0604.	 เหรียญหลวงพ่อเพชร	พิมพ์เสมา	ปี	2472

0605.	 พระหล่อโบราณ	หลวงพ่อเพชร	พิมพ์สามเหลี่ยม	หลังอุ

0606.	 พระหล่อโบราณ	หลวงพ่อเพชร	พิมพ์สี่เหลี่ยม	หลังอุ

0607.	 เหรียญหลวงพ่อเพชร	พิมพ์จอบใหญ่	-	เล็ก

0608.	 เหรียญปั๊ม	หลวงพ่อเขียว	เนื้อเงิน	หลังชินราช	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0609.	 พระปิดตา	หลวงปู่ภู	พิมพ์หยดน�้า	เนื้อชินสนิมแดง

0610.	 พระปิดตา	หลวงปู่ภู	พิมพ์ผงคลุกรัก	หลังเบี้ย	-	หลังกระต่าย

0611.	 เหรียญหลวงปู่ภู	หางแมงป่อง

0612.	 พระรูปหล่อ	หลวงพ่อเตียง	รุ่นแรก	วัดเขารูปช้าง

0613.	 ตะกรุดหลวงปู่ภู	ถักเชือกตะกร้อ	ลงรัก	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0614.	 พญาเต่าเรือน	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน

0615.	 ตะกรุด	หลวงพ่อเงิน	วัดบางคลาน

0616.	 แหวนหลวงพ่อเขียน	เนื้อเงิน	ไม่จ�ากัดรุ่น

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 19 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

0617.	 รูปหล่อ	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	เนื้ออัลปาก้า	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0618.	 รูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	พิมพ์	A

0619.	 รูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	พิมพ์	B

0620.	 รูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	พิมพ์	C

0621.	 รูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	พิมพ์	D

0622.	 รูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	พิมพ์คอตึง

0623.	 รูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	พิมพ์ฐานสูง

0624.	 รูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	พิมพ์ฐานเตี้ย

0625.	 รูปหล่อปั๊ม	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	เนื้อตะกั่ว

0626.	 เหรียญหล่อ	หลวงพ่อเดิม	พิมพ์จอบเล็ก	ด้านหลังหลวงพ่อเดิม	วัดหนองหลวง

0627.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	รุ่นแรก	พิมพ์เสมา	ปี	2470

0628.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	รุ่นแรก	พิมพ์แมงกะบี้	หลังแบบ	-	หลังเรียบ	ปี	2470

0629.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	พิมพ์แมงกะบี้	หลังตัวหนังสือ	ปี	2482

0630.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อเดิม	พิมพ์ดอกจันโค้ง	ปี	2482

0631.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อเดิม	พิมพ์ดอกจันตรง	ปี	2482

0632.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	รูปไข่	พิมพ์ต้อ	ปี	2482

0633.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	รูปไข่	พิมพ์หน้าหนุ่ม	ปี	2482

0634.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อเดิม	-	หลวงพ่อคล้าย	ปี	2483

0635.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	พิมพ์บล็อกกลาก	ปั๊มห่วงในตัว

0636.	 เหรียญหน้าหมวก	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	แจกที่วัดท่าฉนวน	ปี	2483

0637.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	รูปไข่	เนื้อเงินลงยา	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0638.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	รูปไข่	เนื้อเงิน	ข้างไข่ปลา	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0639.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	พิมพ์สี่เหลี่ยม	เนื้อลงยาสีธงชาติ

0640.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	พิมพ์สี่เหลี่ยม	เนื้อลงถม

0641.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	รูปไข่	เนื้อเงินลงถม	หลังอกเลา

0642.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	รูปไข่	เนื้อเงินลงถม	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0643.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	ห้าเหลี่ยม	นาคปรก	ปี	2470

0644.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	พิมพ์เปลวเทียน	หน้าสั้น	ปี	2483

0645.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	พิมพ์ปักกลด	ปี	2470

0646.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อเดิม	พิมพ์แจกแม่ครัว	เนื้ออัลปาก้า	-	เนื้อตะกั่ว

0647.	 เหรียญหลวงพ่อเดิม	พิมพ์สี่เหลี่ยม	หลังยันต์ใบพัด	เนื้อตะกั่ว

0648.	 พระกริ่งใหญ่	หลวงพ่อเดิม	วัดหัวงิ้ว

0649.	 พระชัยวัฒน์	หลวงพ่อเดิม	วัดหัวงิ้ว

0650.	 เหรียญเปลวเทียน	หลวงพ่อเดิม	พิมพ์หน้ายาว	ปี	2483

0651.	 พระรูปหล่อ	หลวงพ่อเดิม	ออกวัดอินทราราม	ปี	2493

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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เครื่องรางจังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม
โต๊ะที่ 20 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

0652.	 คชสีห์,	สิงห์ปากเป็ด	หลวงพ่อเฮง	วัดเขาดิน

0653.	 เสือ	หลวงพ่อเฮง	วัดเขาดิน

0654.	 ม้ามังกร,	หมู,	กระต่าย	หลวงพ่อเฮง	วัดเขาดิน

0655.	 สิงห์งาแกะ	พิมพ์ในกรอบรูปหัวใจ	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ

0656.	 สิงห์งาแกะ	พิมพ์ในกรอบรูปสี่เหลี่ยม,	พิมพ์ข้าวหลามตัด,	พิมพ์ทรงกลม	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ

0657.	 สิงห์งาแกะ	พิมพ์สามขวัญปากเจาะ	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ

0658.	 สิงห์งาแกะ	พิมพ์สองขวัญปากเจาะ	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ

0659.	 สิงห์งาแกะ	พิมพ์ยกขา	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ

0660.	 สิงห์งาแกะ	พิมพ์ปากสาลิกา	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ

0661.	 พระปิดตางาแกะ	พิมพ์ลอยองค์	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ

0662.	 งาแกะแม่นางกวัก	พิมพ์ลอยองค์	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ

0663.	 งาแกะ	ปีเกิด	12	นักษัตร	ไม่จ�ากัดพิมพ์	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ

0664.	 งาแกะพิมพ์ต่าง	ๆ 	ไม่จ�ากัดพิมพ์	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ

0665.	 แหวน	พิมพ์สี่เหลี่ยม,	รูปไข่,	เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ,	ลงถม	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ

0666.	 รูปถ่ายเก่า	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	อัดกระจกขนาดห้อยคอ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0667.	 ตะกรุดพวงลูกคั่น	พระเจ้าห้าพระองค์	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ

0668.	 มีดหมอ	ใบมีดแบบลายนาคคู่	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	ไม่จ�ากัดขนาด

0669.	 มีดหมอสาลิกา	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	ขนาดเล็ก

0670.	 มีดหมอ	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	ขนาดปากกา	(แบบธรรมดา)	

0671.	 มีดหมอ	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	ขนาดปากกา	(แบบสามกษัตริย์)	

0672.	 มีดหมอ	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	ขนาดปากกา	(แบบด้ามตัด)	

0673.	 มีดหมอ	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	ขนาดใบมีด	6	นิ้ว	ไม่เกิน	9	นิ้ว	(แบบธรรมดา)	

0674.	 มีดหมอ	ขนาดใบมีด	6	นิ้ว	ไม่เกิน	9	นิ้ว	(แบบสามกษัตริย์)

0675.	 มีดหมอ	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	ขนาดใบมีด	9	นิ้วขึ้นไป	ไม่จ�ากัดขนาด

0676.	 ผ้ารอยเท้า	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ

0677.	 เสื้อยันต์สิงห์	หลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ

0678.	 แหวนลงยา	-	ถม	หลวงพ่อก้น	วัดเขาแก้ว

0679.	 มีดหมอ	หลวงพ่อก้น	วัดเขาแก้ว	ขนาดปากกา	(แบบธรรมดา)	

0680.	 มีดหมอ	หลวงพ่อก้น	วัดเขาแก้ว	ขนาดปากกา	(แบบสามกษัตริย์)	

0681.	 มีดหมอ	หลวงพ่อก้น	วัดเขาแก้ว	ขนาด	5	นิ้วขึ้นไป

0682.	 ตะกรุด	หลวงพ่อพิธ	มีอั่ว	ถักเชือกลงรัก

0683.	 ตะกรุด	หลวงพ่อพิธ	มีอั่ว	ไม่ถักเชือก

0684.	 ตะกรุด	หลวงพ่อพิธ	ฝาบาตร	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0685.	 ตะกรุด	หลวงพ่อเตียง	มีอั่ว	ถักเชือกลงรัก	

0686.	 ตะกรุด	หลวงพ่อเตียง	มีอั่ว	ไม่ถักเชือก

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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หลวงพ่อพรหม ถาวโร วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 21 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

0687.	 พระรูปเหมือนปั๊ม	พิมพ์นิ้วกระดก	ปี	2507

0688.	 พระรูปเหมือนปั๊ม	พิมพ์หูกาง	ปี	2508

0689.	 เหรียญรูปไข่	รุ่น	2	ปี	2508

0690.	 พระรูปเหมือนปั๊ม	พิมพ์ก้นระฆัง	ปี	2512

0691.	 แผ่นปั๊มรูปเหมือน	ปี	2512

0692.	 เหรียญเสมาเล็ก	ครึ่งองค์	และเต็มองค์	ปี	2512

0693.	 เหรียญใบสาเก	ปี	2512

0694.	 พระผงรูปเหมือน	ฟ้าผ่า	ปี	2512

0695.	 พระรูปเหมือนปั๊ม	รุ่นแม่ชีกุหลาบ	ปี	2513

0696.	 พระรูปเหมือนปั๊ม	รุ่นผู้ใหญ่ลี	ปี	2513	และผู้การอภัย	ปี	2516

0697.	 เหรียญกลม	หลังพระปิดตา	ปี	2513

0698.	 เหรียญ	ส.ช.	ปี	2513

0699.	 เหรียญมณฑป	ปี	2514

0700.	 เหรียญแจกทาน	พิมพ์สังฆาฏิยาว	ปี	2515

0701.	 เหรียญแจกทาน	พิมพ์สังฆาฏิสั้น	ปี	2515

0702.	 เหรียญครั้งที่	2	ปี	2515

0703.	 พระรูปเหมือนปั๊ม	พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม	เนื้อทองระฆัง	ปี	2516

0704.	 พระรูปเหมือนปั๊ม	พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม	เนื้อทองแดง	ปี	2516

0705.	 พระรูปเหมือนปั๊ม	พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม	เนื้อตะกั่ว	ปี	2516

0706.	 พระรูปเหมือนปั๊ม	พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด	เนื้อทองระฆัง	ปี	2516

0707.	 พระรูปเหมือนปั๊ม	พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด	เนื้อตะกั่ว	และเนื้อตะกั่วชุบทอง	ปี	2516

0708.	 พระรูปเหมือนปั๊ม	พิมพ์เข่ากว้าง	ไม่จ�ากัดหลัง	ปี	2516

0709.	 พระสมเด็จ	หลังยันต์สิบ	เนื้อทองระฆัง	ปี	2516

0710.	 พระสมเด็จ	หลังเรียบ	เนื้อทองระฆัง	ปี	2516

0711.	 เหรียญมหาลาภ	ปี	2516

0712.	 เหรียญโล่	ใหญ่	ปี	2516

0713.	 เหรียญท�าบุญสรงน�้า	ปี	2517

0714.	 เหรียญรุ่น	90	ปี	พ.ศ.	2517

0715.	 สมเด็จเนื้อผง	ปี	2514	-	2516

0716.	 พระผงระฆังเล็ก	ไม่จ�ากัดรุ่น	ปี	2514	-	2516

0717.	 พระผงระฆังใหญ่	ไม่จ�ากัดรุ่น	ปี	2514	-	2516

0718.	 เหรียญสลึงตอกโค้ดระฆัง	เล็ก	-	ใหญ่

0719.	 แหวน	ไม่จ�ากัดรุ่น

0720.	 แหนบ	ไม่จ�ากัดรุ่น

0721.	 พระปรกใบมะขาม	ปี	2518

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 22 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

0722.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	พิมพ์ใหญ่	(กรรมการ)	ปี	2497

0723.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	พิมพ์ใหญ่	ปี	2497

0724.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	พิมพ์ต้อ	ปี	2497

0725.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	พิมพ์กลาง	ปี	2497

0726.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	พิมพ์พระรอด	(กรรมการ)	ปี	2497

0727.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	พิมพ์พระรอด	ปี	2497

0728.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	พิมพ์ลอยน�้าใหญ่	-	เล็ก	ปี	2502

0729.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	รุ่นพินัยกรรม	พิมพ์ใหญ่	ปี	2505

0730.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	รุ่นพินัยกรรม	พิมพ์พระรอด	ปี	2505

0731.	 พระกริ่ง	พระองค์เจ้าเฉลิมพลฯ	เนื้อนวโลหะ	ปี	2505

0732.	 รูปหล่อ	หลวงพ่อทวด	รุ่นเลขใต้ฐาน	(เบตง)	เนื้อนวโลหะ	ปี	2505

0733.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังเตารีดใหญ่	“A”	(เบตง)	เนื้อนวโลหะ	ปี	2505

0734.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังเตารีดใหญ่	“A”	(เบตง)	เนื้อโลหะผสม	ปี	2505

0735.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังเตารีดใหญ่	(พิมพ์เมฆพัด)	เนื้อทองเหลือง	ปี	2505

0736.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังเตารีดใหญ่	(พิมพ์เมฆพัด)	ปี	2505

0737.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังเตารีดใหญ่	เนื้อแร่	ปี	2505

0738.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังเตารีดใหญ่	หัวมน	ปี	2505

0739.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังเตารีดใหญ่	ปั๊มซ�้า	ปี	2505

0740.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังเตารีดใหญ่	ปั๊มซ�้า	-	ไม่ปั๊ม	ปี	2505

0741.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังเตารีดเล็ก	(นิยม)	ปี	2505

0742.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังเตารีดเล็ก	หน้าใหญ่	-	หน้าเชิด	ปี	2505

0743.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์บัวรอบ	ก้นลายเซ็น	ปี	2508

0744.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์เสมา	รุ่นแรก	เนื้อทองแดง	ปี	2500

0745.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์รูปไข่	รุ่น	2	ไข่ปลาใหญ่	ปี	2502

0746.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์รูปไข่	รุ่น	2	ไข่ปลาเล็ก	ปี	2502

0747.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์	เนื้อทองแดง	ปี	2508

0748.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์	เนื้ออัลปาก้า	ปี	2508

0749.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์พุดซ้อนใหญ่	บุทอง	แจกกรรมการ	ปี	2509

0750.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังหนังสือใหญ่	“ตัว	ท”	ปี	2505

0751.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังหนังสือเล็ก	“ตัว	ท”	ปี	2505

0752.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังหนังสือใหญ่	ปี	2505

0753.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังหนังสือเล็ก	ปี	2505

0754.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังหนังสือเล็ก	“มีหู”	ปี	2506

0755.	 พระกริ่งอุบาเก็ง	วัดเอี่ยมวรนุช	ปี	2506

0756.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังเตารีดใหญ่	“หน้าจีน”	ปี	2508

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 23 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

0757.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังหนังสือใหญ่	ปี	2508

0758.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังหนังสือเล็ก	ปี	2508

0759.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์เสมา	รุ่น	3	เนื้อทองแดง	ปี	2504

0760.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์เสมา	รุ่น	3	เนื้ออัลปาก้า	ปี	2504

0761.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์รูปไข่	รุ่น	3	เนื้อทองแดง	ปี	2504

0762.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์รูปไข่	รุ่น	4	เนื้ออัลปาก้า	ปี	2505

0763.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์น�้าเต้า	ปี	2505

0764.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์ซุ้มกอ	แจกปีนัง	ปี	2506

0765.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่	-	เล็ก	แจกปีนัง	ปี	2506

0766.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์ใบสาเก	ปี	2506

0767.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก	“หลังหนังสือ	5	แถว”	ปี	2506

0768.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์เม็ดแตง	(หน้าผาก	3	เส้น,	4	เส้น,	หนังสือเลยหู)	เนื้ออัลปาก้า	ปี	2506

0769.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์ห้าเหลี่ยม	เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง	ปี	2508

0770.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์สามเหลี่ยม	“หลังรุ่น	๑”	ปี	2508

0771.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์เม็ดแตง	เนื้ออัลปาก้า	ปี	2508

0772.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์พุดซ้อนเล็ก	เนื้ออัลปาก้า	ปี	2509

0773.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์พุดซ้อนเล็ก	เนื้ออัลปาก้า	ปี	2511

0774.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์เสมา	“หน้าเลื่อน	หลังเจดีย์”	เนื้ออัลปาก้า	ปี	2511

0775.	 แหวนหลวงพ่อทวด	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2503	-	2508

0776.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์หัวแหวน	กะไหล่ทอง	-	อัลปาก้า	ปี	2506	-	2508

0777.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก	“หลังรุ่น	๑”	ปี	2511

0778.	 รูปหล่อพระอาจารย์ทิม	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2508

0779.	 เหรียญพระอาจารย์ทิม	พิมพ์รูปไข่	ปี	2508

0780.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	รุ่นทะเลซุง	แจกปีนัง	ไม่จ�ากัดพิมพ์	ไม่จ�ากัดปี

0781.	 เหรียญหลวงพ่อทวด	รุ่นทะเลซุง	พิมพ์ซุ้มกอ	ไม่จ�ากัดพิมพ์	แจกปีนัง	ปี	2508

0782.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	พิมพ์สี่เหลี่ยม	ปี	2524

0783.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	พิมพ์ใหญ่	ปี	2524

0784.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	พิมพ์กลาง	ปี	2524

0785.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	พิมพ์พระรอด	ปี	2524

0786.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังหนังสือ	เนื้อโลหะ	ปี	2524

0787.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังเตารีดใหญ่	หน้าเล็ก	(ตอก	-	ไม่ตอกหมู)	วัดคอกหมู	ปี	2506

0788.	 หลวงพ่อทวด	พิมพ์หลังเตารีด	เนื้อโลหะผสม	วัดไทร	จ.นครสวรรค์	ปี	2506

0789.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	วัดพะโคะ	ปี	2506

0790.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	วัดเมืองยะลา	ปี	2506

0791.	 หลวงพ่อทวด	เนื้อว่าน	ฝังตะกรุด	วัดทรายขาว	ปี	2514

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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0792.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ใหญ่	เกศทะลุซุ้ม	(นิยม)	ปี	2509

0793.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ใหญ่	เกศทะลุซุ้ม	ปี	2509

0794.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ใหญ่	ปี	2509

0795.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ทรงเจดีย์	ปี	2509

0796.	 พระสมเด็จ	พิมพ์เส้นด้ายใหญ่	ปี	2509

0797.	 พระสมเด็จ	พิมพ์เส้นด้าย	ปี	2509

0798.	 พระสมเด็จ	พิมพ์เกศบัวตูม	ปี	2509

0799.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ฐานแซม	ปี	2509

0800.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ฐานคู่	หูมีจุด	ปี	2509

0801.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ฐานคู่	ปี	2509

0802.	 พระสมเด็จ	พิมพ์อกครุฑ	ปี	2509

0803.	 พระสมเด็จ	พิมพ์สังฆาฏิ	ปี	2509

0804.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ปรกโพธิ์	ปี	2509

0805.	 พระพิมพ์จันทร์ลอย	ปี	2509

0806.	 พระผง	รุ่น	ปี	2509	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0807.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ใหญ่	5	จุด	ปี	2517

0808.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ใหญ่	3	จุด	ปี	2517

0809.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ใหญ่	ปี	2517

0810.	 พระสมเด็จ	พิมพ์เส้นด้าย	ปี	2517

0811.	 พระผง	รุ่น	ปี	2517	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0812.	 รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต)	ปี	2517

0813.	 เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต)	ปี	2517

0814.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ใหญ่	พิเศษ	โรยผง	ปี	2531

0815.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ใหญ่	ปี	2531

0816.	 พระสมเด็จ	พิมพ์เส้นด้าย	ปี	2531

0817.	 พระผง	รุ่นปี	2531	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0818.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ใหญ่	ปี	2539

0819.	 พระสมเด็จ	พิมพ์เส้นด้าย	ปี	2539

0820.	 พระผง	รุ่นปี	2539	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0821.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ใหญ่	เกศทะลุซุ้ม	มีสังฆาฏิ	ปี	2543	รุ่นอุดมมงคล	(โรยผงเก่า)

0822.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ใหญ่	เกศทะลุซุ้ม	ปี	2543	รุ่นอุดมมงคล	(โรยผงเก่า)

0823.	 พระสมเด็จ	พิมพ์เส้นด้าย	ปี	2543	รุ่นอุดมมงคล	(โรยผงเก่า)

0824.	 พระผง	รุ่น	ปี	2543	รุ่นอุดมมงคล	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0825.	 พระหลวงปู่ล�าภู	พิมพ์ใหญ่

0826.	 พระหลวงปู่ล�าภู	ไม่จ�ากัดพิมพ์

วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม กรุงเทพฯ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 24 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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0827.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	พิมพ์เศียรโต	A	บล็อกแรก

0828.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	พิมพ์เศียรโต	บล็อก	B

0829.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	พิมพ์เส้นด้ายเล็ก

0830.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	พิมพ์เส้นด้ายใหญ่-เล็ก

0831.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	พิมพ์ไข่ปลาเลือน

0832.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	พิมพ์ซุ้มซ้อน

0833.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	พิมพ์ไข่ปลาใหญ่

0834.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	พิมพ์ต้อ

0835.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	ไม่จ�ากัดพิมพ์	(ไม่รวมพิมพ์นิยม)

0836.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	พิมพ์คะแนน

0837.	 พระผง	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต)

0838.	 พระกริ่ง	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	พิมพ์พระประธาน	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0839.	 พระชัยวัฒน์	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	พิมพ์พระประธาน	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0840.	 รูปเหมือนหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต)	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0841.	 เหรียญรูปเหมือน	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	ขนาดใหญ่	4.1	ซม.	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0842.	 เหรียญรูปเหมือน	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	ขนาดกลาง	2.4	ซม.	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0843.	 เหรียญรูปเหมือน	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	ขนาดเล็ก	1.5	ซม.	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0844.	 เหรียญสมเด็จ	(จิ๋ว)	รุ่น	100	ปี	พ.ศ.	2515	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0845.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	108	ปี	พ.ศ.	2523	พิมพ์พระประธานใหญ่	A	(นิยม)

0846.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	108	ปี	พ.ศ.	2523	พิมพ์ใหญ่

0847.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	108	ปี	พ.ศ.	2523	พิมพ์คะแนน

0848.	 พระผง	รุ่น	108	ปี	พ.ศ.	2523	พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต)

0849.	 เหรียญหล่อสมเด็จ	รุ่น	108	ปี	พ.ศ.	2523	เนื้อตะกั่วถ�้าชา

0850.	 พระหล่อ	พิมพ์พระประธาน	รุ่น	108	ปี	พ.ศ.	2523	ไม่จ�ากัดพิมพ์	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0851.	 พระหล่อ	พิมพ์รูปเหมือน	รุ่น	108	ปี	พ.ศ.	2523	ไม่จ�ากัดพิมพ์	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0852.	 เหรียญปั๊มพิมพ์รูปเหมือน	รุ่น	108	ปี	พ.ศ.	2523	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดขนาด

0853.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	118	ปี	พ.ศ.	2533	พิมพ์พระประธานใหญ่

0854.	 พระผงสมเด็จ	รุ่น	118	ปี	พ.ศ.	2533	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0855.	 พระผง	รุ่น	118	ปี	พ.ศ.	2533	พิมพ์รูปเหมือน

0856.	 พระหล่อ	พิมพ์รูปเหมือน	รุ่น	118	ปี	พ.ศ.	2533	ไม่จ�ากัดพิมพ์	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0857.	 เหรียญปั๊ม	พิมพ์รูปเหมือน	รุ่น	118	ปี	พ.ศ.	2533	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดขนาด

0858.	 พระสมเด็จ	รุ่น	122	ปี	พ.ศ.	2537	พิมพ์พระประธานใหญ่

0859.	 พระกริ่ง	รุ่น	122	ปี	พ.ศ.	2537	พิมพ์พระประธาน	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0860.	 พระรูปเหมือนหล่อลอยองค์	รุ่น	122	ปี	พ.ศ.	2537	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดขนาด

0861.	 พระผงสมเด็จ	รุ่นเสาร์ห้า	รุ่นแรก	ปี	2536

วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ทั่วไป
โต๊ะที่ 25 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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หลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 26 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

0862.	 ชุดพระสมเด็จแช่น�้ามนต์	ยุคแรก	ปี	2463	-	2470	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0863.	 พระปิดตาจัมโบ้	ไม่จ�ากัดเนื้อและพิมพ์	ปี	2520

0864.	 พระปิดตาจัมโบ้	เนื้อเกสร	ปี	2521	-	2523

0865.	 พระปิดตาจัมโบ้	เนื้อผงธูป	-	ใบลาน	ปี	2521	-	2523

0866.	 พระปิดตามหาเสน่ห์	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2518

0867.	 พระปิดตาเงินล้าน	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2521

0868.	 พระปิดตาปลดหนี้	เนื้อเกสร	ปี	2521	-	2523	ยันต์นะ

0869.	 พระปิดตาปลดหนี้	เนื้อใบลาน	ปี	2521	-	2523	ยันต์นะ

0870.	 พระปิดตาปลดหนี้	ปี	2521	-	2523	ยันต์ตรี

0871.	 พระปิดตายันต์ดวงเล็ก	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2521	-	2523

0872.	 พระปิดตามหาลาภ	(หลังเต่า)	ปี	2521

0873.	 พระปิดตากนกข้าง	เนื้อเกสรและใบลาน	ปี	2522

0874.	 พระปิดตานะทะนะ	เนื้อเกสรและใบลาน	ปี	2522

0875.	 พระปิดตาตุ๊กตาใหญ่	และเล็ก	ไม่จ�ากัดเนื้อและพิมพ์	ปี	2521

0876.	 เหรียญอายุ	80	ปี	พ.ศ.	2510	รุ่นแรก	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0877.	 เหรียญรุ่น	2	ปี	2511

0878.	 เหรียญรุ่น	3	ปี	2512	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จิ๊กโก๋	กลมกลาง	กลมเล็ก

0879.	 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์	ปี	2516	ไม่จ�ากัดเนื้อและพิมพ์

0880.	 เหรียญฉลองอายุ	88	ปี	เสมา	ปี	2517	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0881.	 เหรียญฉลองอายุ	89	ปี	รูปไข่	ปี	2518	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0882.	 เหรียญฉลองอายุ	89	ปี	เสมา	ปี	2518	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0883.	 เหรียญเยือนอินเดีย	ปี	2519	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0884.	 พระสีวลี	ไม่จ�ากัดพิมพ์และเนื้อ	ปี	2521

0885.	 พระกริ่งใหญ่	รุ่นเป็งย้ง	ปี	2520

0886.	 พระกริ่งใหญ่	รุ่นสายฟ้า	ปี	2520	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0887.	 พระชัยวัฒน์	รุ่นเป็งย้ง	ปี	2520

0888.	 พระชัยวัฒน์	รุ่นสายฟ้า	ปี	2520

0889.	 พระนาคปรก	(ใบมะขาม)		ปี	2521	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0890.	 เหรียญกลมพระปิดตา	หลังเรียบ	และแบบมีหู	ไม่จ�ากัดพิมพ์และเนื้อ

0891.	 พระพิมพ์ยอดขุนพล	ปี	2521	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0892.	 สมเด็จปรกโพธิ์	ปี	2518	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0893.	 พระผงกัมมัฏฐาน	ปี	2521	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0894.	 เหรียญหล่อแม็ก	ใหญ่และเล็ก	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2521

0895.	 พระผงจันทร์ลอย	ปี	2518

0896.	 ชุดพระปิดตาวัดศาลาครืน	ไม่จ�ากัดพิมพ์และเนื้อ	ปี	2521

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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0897.	 พระกริ่งชินบัญชร

0898.	 พระชัยวัฒน์ชินบัญชร

0899.	 พระสังกัจจายน์ชินบัญชร

0900.	 เหรียญฉลองสมณศักดิ์	รุ่นแรก	ปี	2508

0901.	 เหรียญน�้าเต้า	ปี	2508

0902.	 เหรียญเจริญพรบน

0903.	 เหรียญเจริญพรล่าง

0904.	 เหรียญเจริญพรสอง

0905.	 เหรียญเสมา	8	รอบ	ลงยา

0906.	 เหรียญเสมา	8	รอบ	ไม่ลงยา

0907.	 เหรียญนั่งพาน

0908.	 เหรียญหยดน�้า

0909.	 เหรียญบาตรน�้ามนต์

0910.	 เหรียญหล่อฉลุ	8	รอบ

0911.	 เหรียญรูปไข่	ผูกพัทธสีมา	(บล็อกไม่แตก)

0912.	 เหรียญรูปไข่	ผูกพัทธสีมา	(บล็อกแตก)

0913.	 เหรียญห่วงเชื่อม	(ภ.	แตก)

0914.	 เหรียญห่วงเชื่อม	(ภ.	ไม่แตก)

0915.	 เหรียญปรกไตรมาส

0916.	 เหรียญปรก	8	รอบ

0917.	 เหรียญน�้าเต้า	ปี	2516

0918.	 หนุมานก้นอุดผงพราย

0919.	 พระนาคปรกใบมะขาม

0920.	 พระผงพรายกุมาร	บล็อกแรก	พิมพ์ใหญ่

0921.	 พระผงพรายกุมาร	บล็อกแรก	พิมพ์เล็ก

0922.	 พระผงรูปเหมือน	พิมพ์เศียรโต

0923.	 พระผงรูปเหมือน	พิมพ์เศียรเล็ก

0924.	 พระผงโสฬส	พิมพ์ปิดตา	บินเดี่ยว

0925.	 พระผงโสฬส	พิมพ์ปิดตา	แขนตรง	-	แขนอ่อน

0926.	 พระผงโสฬส	พิมพ์ปิดตาหลวงพ่อแก้ว

0927.	 พระผงโสฬส	พิมพ์ปิดตา	ไม่จ�ากัดพิมพ์	(ยกเว้น	3	รายการบน)

0928.	 พระผงโสฬส	ไม่จ�ากัดพิมพ์	(ยกเว้นพิมพ์ปิดตา)

0929.	 ปลัดขิก	โค้ดเลข	3

0930.	 ลูกอมผงพราย

0931.	 ไม้แกะ	รูปเหมือนหลวงปู่ทิม

หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 27 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย
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0932.	 พระปิดตายันต์ยุ่ง	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0933.	 พระปิดตายันต์ยุ่ง	เนื้อตะกั่ว

0934.	 พระสมเด็จไร่วารี

0935.	 พระสมเด็จ	หลังยันต์สาม

0936.	 พระสมเด็จ	หลังยันต์ห้า

0937.	 พระสมเด็จ	บรรจุกรุ	หลังยันต์ห้า

0938.	 พระรูปเหมือนเนื้อผง	พิมพ์เจ้าคุณนรฯ

0939.	 พระขุนแผนผงพรายกุมาร	บล็อก	2	พิมพ์ใหญ่

0940.	 พระขุนแผนผงพรายกุมาร	บล็อก	2	พิมพ์เล็ก

0941.	 พระขุนแผนพงพรายกุมาร	เนื้อกระยาสารท	พิมพ์ใหญ่

0942.	 พระขุนแผนพงพรายกุมาร	เนื้อกระยาสารท	พิมพ์เล็ก	

0943.	 พระขุนแผนพงพรายกุมาร	พิมพ์ใหญ่	บล็อกลองพิมพ์

0944.	 พระขุนแผนพงพรายกุมาร	พิมพ์เล็ก	บล็อกลองพิมพ์

0945.	 พระรูปเหมือน	พิมพ์เศียรเล็ก	ซุ้มคู่	

0946.	 พระสมเด็จทรงแพะ

0947.	 พระปิดตาฝังพลอย

0948.	 พระปิดตา	พิมพ์ข้าวตอกแตก

0949.	 พระปิดตา	หลังรูปเหมือน

0950.	 พระปิดตา	ชินตะกั่ว	รุ่นน�้าท่วม

0951.	 เหรียญกลม	หลวงพ่อโสธร

0952.	 รูปเหมือนลอยองค์	ไม่จ�ากัดก้น

0953.	 รูปเหมือนลอยองค์	รุ่นไตรมาส

0954.	 แหนบสั้น	(รุ่นสอง)

0955.	 พระปิดตา	คุณธงชัย

0956.	 พระปรกใบมะขาม	เนื้อผง

0957.	 พระปรกใบมะขาม	คุณประชา

0958.	 เสือกรามช้างน�้า

0959.	 ตะกรุด	โค้ดเลข	3

0960.	 ตะกรุด	โค้ดยันต์เฑาะว์

0961.	 มีดหมอ	ไม่จ�ากัดรุ่น

0962.	 เหรียญขวัญถุง	ไม่จ�ากัดโค้ด

0963.	 เหรียญกรมหลวงชุมพร	กะไหล่ทอง

0964.	 เหรียญกรมหลวงชุมพร	ทองแดง

0965.	 ล็อกเกต	หลวงปู่ทิม	ไม่จ�ากัดรุ่น

0966.	 เหรียญหลวงปู่ทิม	ออกวัดแม่น�้าคู้

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

กรรมการส่วนกลางจาก

สมาคมผู้นยิมพระเครื่อง

พระบูชาไทย

หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 28 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)
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0967.	 พระกริ่งโลกนาถ	ไม่จ�ากัดก้น

0968.	 พระชัยวัฒน์โลกนาถ	ไม่จ�ากัดก้น

0969.	 พระกริ่งยอดขุนพล	ก้นเงิน

0970.	 พระกริ่งคงสวัสดี	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0971.	 พระชัยวัฒน์คงสวัสดี	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0972.	 พระรูปหล่อ	รุ่นแรก	พิมพ์บ่าร้าว

0973.	 พระพุทธกวักทรัพย์	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0974.	 เสือรุ่นแรก	เนื้อตะกั่วชุบ

0975.	 หนุมานเนื้อเงิน	นวโลหะ

0976.	 หนุมาน	เนื้อผง

0977.	 พระขุนแผน	รุ่นแรก	เนื้อดินเจ็ดป่าช้า

0978.	 พระเนื้อดินเจ็ดป่าช้า	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0979.	 พระปิดตาภูหินล่องกล้า	เนื้อผง

0980.	 พระปิดตาหัวบายศรี	เนื้อแร่

0981.	 พระขุนแผน	เนื้อผงเสน่ห์จันทร์

0982.	 พระรูปเหมือน	เนื้อผง	ไม่จ�ากัดรุ่น

0983.	 พระปิดตา	รุ่นห้านัด

0984.	 ล็อกเกต	ไม่จ�ากัดรุ่น

0985.	 เหรียญรุ่นแรก	เนื้ออัลปาก้า

0986.	 เหรียญคิง	รุ่นสอง	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0987.	 เหรียญรุ่นสาม	นั่งหัวเสือ	หลังนูน

0988.	 เหรียญรุ่นสี่	(มีพระคู่)	ปี	2511

0989.	 เหรียญรุ่นห้า	ไม่จ�ากัดเนื้อ

0990.	 เหรียญใบสาเก	นั่งหลังเสือ

0991.	 เหรียญตอร์ปิโด	ยืนหลังเสือ

0992.	 เหรียญไพรีพินาศ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0993.	 เหรียญรุ่นแซยิด	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0994.	 เหรียญรุ่นธนาคารศรีนคร

0995.	 เหรียญรุ่นห้าเสือ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

0996.	 เหรียญฉลองสมณคักดิ์	หลังหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง

0997.	 เหรียญรูปไข่	รุ่นไตรมาส

0998.	 เหรียญชนะศึก	หลังลิงลม

0999.	 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ

1000.	 เหรียญจับบาตรเสกน�้ามนต์

1001.	 พระปรกใบมะขาม	รุ่นคงสวัสดิ์

1002.	 เหรียญเสือปราบศึกลงยา

1003.	 พระปิดตาแป้งเสก

หลวงพ่อคง สุวณฺโณ วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 29 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (37 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	 
 1. ผูใ้หญ่และ	เมอืงตราด

	 2.	ไผ่	จันทบุรี

	 3.	หรั่ง	จันทบุรี	

	 4.	เอ	จันทบุรี
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1004.	 เหรียญรุ่นแรก	ครึ่งองค์	เนื้อเงิน	-	เนื้อนวโลหะ	ปี	2518

1005.	 เหรียญรุ่นแรก	ครึ่งองค์	เนื้อทองแดง	ปี	2518

1006.	 เหรียญยกช่อฟ้า	วัดแม่น�้าคู้	ปี	2518

1007.	 เหรียญโพธิมงคล	ออกวัดโพธิสัมพันธ์	ปี	2518

1008.	 พระพุทธชินราชโพธิมงคล	วัดโพธิสัมพันธ์	ปี	2518

1009.	 หนุมาน	เนื้อตะกั่ว	ปี	2518

1010.	 พระร่วงรัตนฤทธิ์	ปี	2518

1011.	 พระสมเด็จหลังยันต์ห้า	พ.ย	ปี	2518

1012.	 พระสมเด็จ	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดพิมพ์	ปี	2518	-	2519

1013.	 พระพลายเดี่ยว	เนื้อผง	ปี	2518

1014.	 พระปิดตา	เนื้อผง	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดพิมพ์	ปี	2519

1015.	 พระขุนแผนไข่ผ่า	เนื้อผง	ปี	2519

1016.	 พระตรีกาย	เนื้อผง	ปี	2519

1017.	 พระสีวลี	เนื้อผง	ปี	2519

1018.	 พระสมเด็จนั่งพาน	เนื้อผง	ปี	2519

1019.	 พระพลายคู่	พิมพ์ใหญ่	หลังปั๊ม	เนื้อผง	ปี	2519

1020.	 พระพลายคู่	พิมพ์ใหญ่	หลังจาร	เนื้อผง	ปี	2519

1021.	 พระพลายคู่	พิมพ์เล็ก	เนื้อผง	ปี	2519

1022.	 เหรียญพระปิดตา	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงิน	ปี	2519

1023.	 เหรียญพระปิดตา	เนื้อนวโลหะ	ปี	3519

1024.	 เหรียญพระปิดตา	เนื้อทองแดง	ปี	2519

1025.	 เหรียญฉลุ	เนื้อทองค�า	เนื้อเงิน		-เนื้อนวโลหะ	ปี	2519

1026.	 เหรียญฉลุ	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2519

1027.	 พระนาคปรกมะขาม	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงิน	ปี	2519

1028.	 พระนาคปรกมะขาม	เนื้อนวโลหะ	ปี	2519

1029.	 พระนาคปรกมะขาม	เนี้อทองแดง	ปี	2519

1030.	 พระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงปู่ทิม	วัดแม่น�้าคู้	เนื้อผง	ปี	2521

1031.	 ล็อกเกต	อายุ	102	ปี	ออกวัดหนองพะวา	ปี	2526

1032.	 เหรียญหยดน�้า	หลังพระแก้วมรกต	ปี	2526

1033.	 เหรียญรุ่นสุดท้าย	เต็มองค์	วัดหนองพะวา	ปี	2526

1034.	 รูปหล่อ	ออกวัดหนองพะวา	ปี	2526

1035.	 รูปหล่อ	อายุ	101	ปี	ก้นอุดผง	ปี	2527

1036.	 พระกริ่ง	9	แก้ว	เนื้อเงิน	-	เนื้อนวโลหะ	ปี	2527

1037.	 พระกริ่ง	9	แก้ว	เนื้อสัมฤทธิ์	ปี	2527

1038.	 พระกริ่ง	9	แก้ว	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2527

หลวงพ่อแก้ว เกสาโร วัดละหารไร่ จ.ระยอง ทั่วไป
โต๊ะที่ 30 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	 
 1. กร	ชลบุรี

	 2.	จุ้น	ชลบุรี

	 3.	คม	ปู่แก้ว
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หลวงพ่อสาคร มนุญฺโญ วัดหนองกรับ จ.ระยอง ทั่วไป
โต๊ะที่ 31 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

1039.	 ขุนแผนพิมพ์ใหญ่	ปี	2530

1040.	 ขุนแผนผงพรายกุมาร	พิมพ์เล็ก	ปี	2530

1041.	 ขุนแผนผงพรายกุมาร	ปี	2538

1042.	 ขุนแผนผงพรายกุมาร	พิมพ์ใหญ่	ปี	2543

1043.	 ขุนแผนผงพรายกุมาร	พิมพ์เล็ก	ปี	2543

1044.	 ขุนแผนผงพรายกุมาร	พิมพ์ใหญ่	ปี	2546

1045.	 ขุนแผนผงพรายกุมาร	พิมพ์เล็ก	ปี	2546

1046.	 ขุนแผนผงพรายกุมาร	พิมพ์ใหญ่	ปี	2551

1047.	 ขุนแผนผงพรายกุมาร	พิมพ์เล็ก	ปี	2551

1048.	 เหรียญเจริญพรบน	ปี	2551

1049.	 เหรียญเสมา	6	รอบ	ปะฉลุ	ปี	2553

1050.	 เหรียญเสมา	6	รอบ	ไม่ปะฉลุ	ปี	2553	

1051.	 เหรียญเจริญพรไตรมาส	ปี	2555

1052.	 เหรียญห่วงเชื่อม	ปี	2552

1053.	 เหรียญมหาโภคทรัพย์	ปี	2554

1054.	 เหรียญอาร์มมหาโภคทรัพย์	ปี	2554

1055.	 พระปิดตาอุตตโม	ปี	2554

1056.	 พระปิดตาปุ้มปุ้ย	ปี	2556

1057.	 พระกริ่งชินบัญชร	ปี	2556

1058.	 พระผงรูปเหมือนห้าเหลี่ยม	ปี	2556

1059.	 หนุมานมหาปราบ	ปี	2552

1060.	 พระปรกใบมะขาม	ปี	2518

1061.	 รูปหล่อหมู	ไม่ก�าจัดรุ่น

1062.	 เหรียญหมู	ไม่ก�าจัดรุ่น

1063.	 เหรียญหล่อหลังปิดตาพุทธนิมิตร

1064.	 เหรียญหน้าตรง	รุ่นแรก	ปี	2530

1065.	 เหรียญกรมหลวงชุมพร

1066.	 พระขุนแผนผงพรายกุมาร	พิมพ์จิ๋ว	ปี	2530

1067.	 พระปิดตาบัวผุด	ปี	2530

1068.	 พระสมเด็จ	พิมพ์จิ๋ว	ปี	2530

1069.	 เหรียญบาตรน�้ามนต์	ไม่จ�ากัดรุ่น

1070.	 เหรียญปิดตา	รุ่นแรก	ฉลองสมณศักดิ์

1071.	 เหรียญเสมาจิ๋ว	ปี	2555

1072.	 พระปิดตาข้าวตอกแตก	ปี	2554

1073.	 ล็อกเกตไหว้ครู	ปี	2554

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	 

	 1.	วริัช	พญาไม้

	 2.	พทัธรายทุธ	พวงศริิ

	 3.	ศษิย์	วัดหนองกรับ
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หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 32 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (36 รายการ)

1074.	 เหรียญสมเด็จพุทธโฆษาจารย์	งานผูกพัทธสีมา	ปี	2502

1075.	 รูปหล่อสมเด็จพุทธโฆษาจารย์	งานผูกพัทธสีมา	ปี	2502

1076.	 เหรียญที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์	พระครูวิบูลธรรมกิจ	ปี	2514

1077.	 เหรียญพระพิชิตมารประทานสุข	ปี	2519	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1078.	 เหรียญสมเด็จพุทธโฆษาจารย์	หลังบัวห้าดอก	รุ่นแรก

1079.	 เหรียญสมเด็จพุทธโฆษาจารย์	รุ่นบัวสองดอก	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1080.	 พระรูปหล่อ	หลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นแรก	บัวเกาะอก	ปี	2534	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงิน

1081.	 พระรูปหล่อ	หลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นแรก	บัวเกาะอก	ปี	2534	เนื้อนวโลหะ	(เนื้อพระเชียงแสน)

1082.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นแรก	ปี	2534	เนื้อทองค�า

1083.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นแรก	ปี	2534	เนื้อเงิน

1084.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นแรก	ปี	2534	เนื้อทองแดง

1085.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นห่มคลุม	ครบ	5	รอบ	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1086.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นมูลนิธิ	เนื้อเงินลงยา

1087.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นมูลนิธิ	(ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่ลงยา)

1088.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	บัวเล็ก	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1089.	 พระรูปหล่อ	หลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นสอง	ที่ระลึกงานฝังลูกนิมิต	ออกวัดแม่ปาง	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงิน

1090.	 พระรูปหล่อ	หลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นสอง	ที่ระลึกงานฝังลูกนิมิต	ออกวัดแม่ปาง	นวโลหะ

1091.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นสอง	แอ่งกระทะ	ที่ระลึกงานฝังลูกนิมิต	ออกวัดแม่ปาง	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงิน

1092.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นสอง	แอ่งกระทะ	ที่ระลึกงานฝังลูกนิมิต	ออกวัดแม่ปาง	สามกษัตริย์

1093.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นสอง	แอ่งกระทะ	ที่ระลึกงานฝังลูกนิมิต	ออกวัดแม่ปาง	ทองแดง

1094.	 เหรียญฤทธิโชค	-	โชคลาภ	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงิน

1095.	 เหรียญฤทธิโชค	-	โชคลาภ	เนื้อนวโลหะ

1096.	 เหรียญฤทธิโชค	-	โชคลาภ	เนื้อทองแดง

1097.	 พระนาคปรกใบมะขาม	หลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นแรก	เนื้อเงิน

1098.	 พระนาคปรกใบมะขาม	หลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นแรก	เนื้อนวโลหะ	/	ทองแดง

1099.	 เหรียญพระพุทธเกศโรมุนีนาถ	ปี	2553	(ยักษ์หลับ)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1100.	 รูปหล่อ	ยักษ์หลับ	รุ่นแรก	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1101.	 พระผงปิดตา	หลวงพ่อบัวเกตุ	พิมพ์จัมโบ้

1102.	 พระผงปิดตา	หลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นแรก	หมออร

1103.	 พระผงปิดตา	หลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นสอง	ที่ระลึกพระราชินีเสด็จ	วัดแม่ปาง

1104.	 พระผง	บัวเข็ม	หลวงพ่อบัวเกตุ	พิมพ์สี่เหลี่ยม	วัดแม่ปาง

1105.	 พระผงสังกัจจายน์	ผงงาช้าง	หลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่นแคมรี่

1106.	 เหรียญเสมา	หลวงพ่อบัวเกตุ	ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ	วัดป่าปางกื๊ดกิตติธรรม	ลงยาไม่จ�ากัดเนื้อ

1107.	 เหรียญเสมา	หลวงพ่อบัวเกตุ	ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ	วัดป่าปางกื๊ดกิตติธรรม	เนื้อเงิน

1108.	 เหรียญเสมา	หลวงพ่อบัวเกตุ	ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ	วัดป่าปางกื๊ดกิตติธรรม	เนื้อนวโลหะ

1109.	 เหรียญเสมา	หลวงพ่อบัวเกตุ	ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ	วัดป่าปางกื๊ดกิตติธรรม	เนื้อทองแดง

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 
 1.	ตี๋เล็ก	พัทยา
	2.	บ	ีนาเกลอื
 3. เต๋า	นาเกลอื	แสนสขุ
	4.	โต๊ด	พัทยา
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หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 33 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

1110.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	1	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญรูปไข่)	เนื้อทองค�า

1111.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	1	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญรูปไข่)	เนื้อเงินหน้าทองค�า

1112.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	1	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญรูปไข่)	ลงยา	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1113.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	1	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญรูปไข่)	หน้ากาก	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1114.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	1	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญรูปไข่)	เนื้อเงินหน้าทองค�า

1115.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	1	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญรูปไข่)	เนื้อเงิน	-	เนื้ออัลปาก้า

1116.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	1	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญรูปไข่)	เนื้อนวโลหะ	-	เนื้อทองแดง

1117.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	1	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญรูปไข่)	เนื้อฝาบาตร

1118.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	2	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญอาร์ม)	เนื้อทองค�าลงยา

1119.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	2	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญอาร์ม)	เนื้อทองค�า

1120.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	2	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญอาร์ม)	เนื้อเงินหน้าทองค�า

1121.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	2	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญอาร์ม)		หน้ากาก	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1122.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	2	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญอาร์ม)	ลงยา	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1123.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	2	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญอาร์ม)	ฝังเพชร	/	ฝังพลอย	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1124.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	2	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญอาร์ม)	เนื้อเงิน	-	เนื้ออัลปาก้า

1125.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	2	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญอาร์ม)	เนื้อนวโลหะ	-	เนื้อทองแดง

1126.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	2	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญอาร์ม)	เนื้อฝาบาตร

1127.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	3	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญอาร์ม)	เนื้อทองค�า

1128.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	3	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญนั่งพาน)	เนื้อนาก

1129.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	3	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญนั่งพาน)	เนื้อเงินหน้าทองค�า

1130.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	3	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญนั่งพาน)	เนื้อนวโลหะขอบเงิน	หน้ากากทองค�า

1131.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	3	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญนั่งพาน)	ลงยา	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1132.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	3	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญนั่งพาน)	เนื้อเงิน	ฝังทับทิม

1133.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	3	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญนั่งพาน)	เนื้อนวโลหะฝังเพชร

1134.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	3	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญนั่งพาน)	เนื้อเงิน	-	เนื้ออัลปาก้า

1135.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	3	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญนั่งพาน)	เนื้อนวโลหะ

1136.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	3	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญนั่งพาน)	เนื้อชนวนผิวรุ้ง

1137.	 เหรียญหลวงปู่บัวเกตุ	รุ่น	3	สร้าง	รพ.สมเด็จ	(เหรียญนั่งพาน)	เนื้อทองแดง

1138.	 หลวงพ่อทันใจย้อนยุค	ปี	2557	หลวงพ่อบัวเกตุปลุกเสก	ลงยา	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1139.	 หลวงพ่อทันใจย้อนยุค	ปี	2557	หลวงพ่อบัวเกตุปลุกเสก	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1140.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่น	“เจริญพร	เจริญลาภ”	เนื้อเงินหน้าทองค�า

1141.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่น	“เจริญพร	เจริญลาภ”	เนื้อเงินลงยา

1142.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่น	“เจริญพร	เจริญลาภ”	แบบหน้ากาก	/	สอดไส้	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1143.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่น	“เจริญพร	เจริญลาภ”	เนื้อทองค�า	-	เงิน	-	อัลปาก้า	-	ทองระฆัง	-	นวโลหะ

1144.	 เหรียญหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่น	“เจริญพร	เจริญลาภ”	เนื้อทองแดง

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 
 1.	เอ๋	หงษ์ซิ่ง
	2.	บู๊ท	นาเกลอื
	3.	นวิ	นกิจิ
	4.	แจ้	เก้าดวงเศรษฐี
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หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร ชุดที่ 3
โต๊ะที่ 34 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

1145.	 เหรียญเม็ดแตง	แจกทาน	หลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่น”เจริญพร	เจริญลาภ”	เนื้อทองค�าลงยา

1146.	 เหรียญเม็ดแตง	แจกทาน	หลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่น”เจริญพร	เจริญลาภ”	เนื้อเงินลงยา

1147.	 เหรียญเม็ดแตง	แจกทาน	หลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่น	“เจริญพร	เจริญลาภ”	เนื้ออัลปาก้า	-	เนื้อทองแดง

1148.	 ลอ็กเกตหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่น	“เจริญพร	เจริญลาภ”	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงิน	-	เนื้อกะไหล่ทอง

1149.	 ล็อกเกตหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่น	“เจริญพร	เจริญลาภ”	เนื้อเงิน	-	เนื้ออัลปาก้า

1150.	 ล็อกเกตหลวงพ่อบัวเกตุ	รุ่น	“เจริญพร	เจริญลาภ”	เนื้อนวโลหะ	-	เนื้อทองแดง

1151.	 พระยอดธงรุ่นแรก	เนื้อเงิน

1152.	 พระยอดธงรุ่นแรก	เนื้อเหล็กน�้าพี้

1153.	 พระยอดธงรุ่นแรก	เนื้อนวโลหะ

1154.	 พระยอดธงรุ่นแรก	เนื้อทองแดงเงา	-	เนื้อทองแดงโบราณ	-	เนื้อทองเหลืองรุ้ง	-	เนื้อทองเหลืองรมด�า

1155.	 พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงินก้นเงิน

1156.	 พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี	เนื้อเงินก้นทองค�า	-	เนื้อเงินก้นอุดผง

1157.	 พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี	เนื้อนวโลหะ	ก้นทองค�า	/	ก้นเงิน	/	ก้นอุดผง

1158.	 พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี	เนื้อนวโลหะ	ก้นทองแดง

1159.	 พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี	เนื้อนวโลหะก้านช่อน�าฤกษ์

1160.	 พระชัยวัฒน์	มงคลมหาเศรษฐี	เนื้อทองค�า

1161.	 พระชัยวัฒน์	มงคลมหาเศรษฐี	เนื้อเงิน

1162.	 พระชัยวัฒน์	มงคลมหาเศรษฐี	เนื้อนวโลหะ

1163.	 เหรียญเม็ดแตงท้าวเวสสุวรรณ	เนื้อทองค�าลงยา	(ไม่จ�ากัดสี)

1164.	 เหรียญเม็ดแตงท้าวเวสสุวรรณ	เนื้อเงินหน้าทองค�าลงยา

1165.	 เหรียญเม็ดแตงท้าวเวสสุวรรณ	ลงยาเนื้อเงินลงยา	(ไม่จ�ากัดสี)

1166.	 เหรียญเม็ดแตงท้าวเวสสุวรรณ	เนื้อชนวน	-	เนื้อทองทิพย์

1167.	 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	พิมพ์ใหญ่	เนื้อทองค�าลงยา

1168.	 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	พิมพ์ใหญ่	เนื้อเงินหน้าทองค�า

1169.	 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	พิมพ์ใหญ่	เนื้อเงินลงยา

1170.	 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	พิมพ์ใหญ่	เนื้อนวโลหะหน้ากากทองค�า

1171.	 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	พิมพ์ใหญ่	เนื้อนวโลหะลงยา

1172.	 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	พิมพ์ใหญ่	(ทุกเนื้อที่ไม่ลงยา	ไม่มีหน้ากาก)

1173.	 รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ	เนื้อเงิน	-	เนื้ออัลปาก้า

1174.	 รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ	เนื้อเหล็กน�้าพี้	-	เนื้อทองแดง	-	เนื้อทองทิพย์

1175.	 พระปิดตาอุตตโม	รุ่น	“หนุนดวงหนุนทรัพย์”	เนื้อเมฆสิทธิ์	-	เนื้อเมฆพัด	-	เนื้อบางไผ่เข้มข้น

1176.	 พระปิดตาอุตตโม	รุ่น	“หนุนดวงหนุนทรัพย์”	เนื้อเงิน

1177.	 พระปิดตาอุตตโม	รุ่น	“หนุนดวงหนุนทรัพย์”	เนื้อบางไผ่เจือจาง

1178.	 พระปิดตาอุตตโม	รุ่น	“หนุนดวงหนุนทรัพย์”	เนื้อนวะขวานฟ้า

1179.	 พระปิดตาอุตตโม	รุ่น	“หนุนดวงหนุนทรัพย์”	เนื้อน�้าพี้

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 
 1.	เปิ้ล	พัทยา
	2.	อภเิดช	พัทยา
	3.	เอิ้ม	นาเกลอื
	4.	ต๋อย	พัทยา
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1180.	 เหรียญหลวงพ่อทันใจ	รุ่นแรก	ปี	2500

1181.	 เหรียญหลวงพ่อทันใจ	ปี	2510

1182.	 เหรียญเม็ดกระดุมหลวงพ่อทันใจ	ปี	2510

1183.	 เหรียญแหวกม่านหลวงพ่อทันใจ	ปี	2513	เนื้อทองค�า,	เนื้อเงิน

1184.	 เหรียญแหวกม่านหลวงพ่อทันใจ	ปี	2513	เนื้อทองแดง

1185.	 พระผงห้าเหลี่ยมหลวงพ่อทันใจ	หลัง	พ.ศ.	2513

1186.	 เหรียญรวงข้าวหลวงพ่อทันใจ	ปี	2516

1187.	 พระสมเด็จหลวงพ่อทันใจ	หลังตรายาง	ปี	2516

1188.	 รูปเหมือนหลวงพ่อทันใจชุบทอง	ปี	2516

1189.	 พระยอดธงหลวงพ่อทันใจ	ปี	2512

1190.	 พระสมเด็จหลวงพ่อทันใจ	ปี	2521	พิมพ์ใหญ่

1191.	 พระสมเด็จหลวงพ่อทันใจ	ปี	2521	พิมพ์กลาง

1192.	 พระสมเด็จหลวงพ่อทันใจ	ปี	2521	พิมพ์เล็ก

1193.	 พระปิดตาหลวงพ่อทันใจ	ปี	2521

1194.	 เหรียญลงยาหน้าปะหลวงพ่อทันใจ	ปี	2521

1195.	 เหรียญลงยาหลวงพ่อทันใจ	ปี	2521

1196.	 เหรียญทองแดงหลวงพ่อทันใจ	ปี	2521

1197.	 เหรียญหลวงพ่อทันใจ	หลังหลวงพ่อผิว	ปี	2521

1198.	 เหรียญแหวกม่านหลวงพ่อทันใจ	ปี	2532	เนื้อเงิน

1199.	 เหรียญแหวกม่านหลวงพ่อทันใจ	ปี	2532	เนื้อทองแดง

1200.	 พระกริ่งปนันโท	หลวงพ่อผิว

1201.	 เหรียญแหวกม่านหลวงพ่อทันใจ	ปี	2533	เนื้อเงิน

1202.	 เหรียญแหวกม่านหลวงพ่อทันใจ	ปี	2533	เนื้อทองแดง

1203.	 เหรียญแหวกม่านหลวงพ่อทันใจ	ปี	2534	เนื้อทองค�า

1204.	 เหรียญแหวกม่านหลวงพ่อทันใจ	ปี	2534	เนื้อเงินลงยา

1205.	 เหรียญแหวกม่านหลวงพ่อทันใจ	ปี	2534	เนื้อทองแดง

1206.	 เหรียญใบโพธิ์	หลวงพ่อผิว	ปี	2534

1207.	 เหรียญเสมารุ่นแรก	หลวงพ่อเนียม	วัดหัวขุนทด

1208.	 เหรียญชินราช	หลังหลวงพ่อเนียม	ปี	2501

1209.	 รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเนียม	วัดหัวขุนทด

1210.	 เหรียญพระประธาน	หลังหลวงพ่อหลาบ	วัดราษฎร์นิยมธรรม

1211.	 พญาเสือโคร่ง	วัดราษฎร์นิยมธรรม

1212.	 เหรียญพระเจ้าอู่ทอง	วัดราษฎร์นิยมธรรม

1213.	 เหรียญหลวงพ่อคง	วัดแหลมฉบัง	รุ่นแรก

1214.	 เหรียญหลวงพ่อคง	วัดแหลมฉบัง	รุ่น	2

1215.	 รูปเหมือนหลวงพ่อผิว	รุ่นสร้างหอระฆัง

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	นพ	ศรรีาชา
	2.	หมวดนัฐ	ศรรีาชา
	3.	แม็ก	ศรรีาชา
	4.	ปู	ศรรีาชา

พระเครื่องท้องถิ่น
โต๊ะที่ 35 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (36 รายการ)
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1216.	 สมเด็จ	4	จุด	12	นักษัตร	รุ่นแรก	พิมพ์ใหญ่	ปี	2505

1217.	 สมเด็จ	4	จุด	12	นักษัตร	รุ่นแรก	พิมพ์เล็ก	ปี	2505

1218.	 เหรียญรุ่นแรก	ปี	2507

1219.	 สมเด็จ	12	นักษัตร	รุ่น	2	ปี	2512

1220.	 สมเด็จ	12	นักษัตร	หลังดอกจัน	ปี	2517

1221.	 พระนางพญา	ผงห้าก้น	หลัง	ร	ปี	2518

1222.	 เหรียญจิ๊กโก๋	พิมพ์ใหญ่	ปี	2519

1223.	 เหรียญจิ๊กโก๋	พิมพ์เล็ก	ปี	2519	

1224.	 พระสังกัจจายน์	ปี	2519

1225.	 เหรียญเจ้าคณะอ�าเภอ	ปี	2520

1226.	 ปรกใบมะขาม	หลังยันต์บี้	ปี	2520

1227.	 ปรกใบมะขาม	แจกงานแต่ง	ปี	2520

1228.	 สมเด็จโรเนียว	พิมพ์ใหญ่	ปี	2520

1229.	 เหรียญเต่า	รุ่นสร้างอุโบสถ	ปี	2527

1230.	 พระกริ่งปรโม	ก้นอุดผง	ก้นเงิน	ก้นนวะ	ปี	2527

1231.	 พระกริ่งปรโม	ก้นฝาบาตร	ปี	2527

1232.	 พระชัยวัฒน์ปรโม	ก้นอุดผง	ก้นเงิน	ก้นนวะ	ปี	2527

1233.	 พระชัยวัฒน์ปรโม	ก้นฝาบาตร	ปี	2527

1234.	 พระชัยฟ้าลั่น	ฐานสูง	ปี	2527

1235.	 พระชัยฟ้าลั่น	ฐานเตี้ย	ปี	2527

1236.	 พระปิดตาทองล�าอู่	บัวสองชั้น	ปี	2528

1237.	 พระปิดตาทองล�าอู่	บัวชั้นเดียว	ปี	2528

1238.	 สมเด็จ	12	นักษัตร	ตะกรุด	3	ดอก	ปี	2529

1239.	 สมเด็จ	12	นักษัตร	ตะกรุด	2	ดอก	ปี	2529

1240.	 สมเด็จ	12	นักษัตร	ตะกรุด	1	ดอก	ปี	2529

1241.	 สมเด็จ	12	นักษัตร	ไม่ฝังตะกรุด	ปี	2529

1242.	 พระปิดตา	ลงรักปิดทอง	รุ่นแรก	ปี	2529

1243.	 พระปิดตา	หลังตะกรุด	รุ่นแรก	ปี	2529

1244.	 พระปิดตา	หลังเกสา	รุ่นแรก	ปี	2529

1245.	 พระปิดตา	เคลือบแชล็ค	รุ่นแรก	ปี	2529

1246.	 พระปิดตา	ทาทอง/ไม่ทาทอง	รุ่นแรก	ปี	2529

1247.	 เหรียญหลังพระพรหม	ปี	2529

1248.	 พระรูปหล่อ	รุ่นแรก	เนื้อทองค�า	ปี	2532

1249.	 พระรูปหล่อ	รุ่นแรก	เนื้อเงิน	ปี	2532

1250.	 พระรูปหล่อ	รุ่นแรก	เนื้อทองแดง	ปี	2532

หลวงพ่อเริ่ม ปรโม วัดจุกกะเฌอ จ.ชลบุรี ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 36 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

 1.	เขตร	จุกกะเฌอ
	 2.	กอล์ฟ	อ่าวอุดม
	 3.	อฐิ	หนองขาม
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1251.	 เหรียญหันข้าง	เนื้อเงิน	พิมพ์ใหญ่	ปี	2532

1252.	 เหรียญหันข้าง	เนื้อเงิน	พิมพ์เล็ก	ปี	2532

1253.	 เหรียญหน้าตรง	เนื้อเงิน	ปี	2532

1254.	 พระผงชานหมาก	ไม่จ�ากัดพิมพ์	ไม่จ�ากัดปี

1255.	 นางพญา	“ร”	คุ้มก้น	ปี	2533

1256.	 พระกริ่งปรโม	รุ่น	2	เนื้อเงิน	ปี	2534

1257.	 พระชัยวัฒน์ปรโม	รุ่น	2	เนื้อเงิน	ปี	2534

1258.	 พระกริ่งปรโม	รุ่น	2	เนื้อนวะ	ปี	2534

1259.	 พระชัยวัฒน์ปรโม	รุ่น	2	เนื้อนวะ	ปี	2534

1260.	 เหรียญแพะ	เนื้อเงิน	ปี	2534

1261.	 เหรียญแพะ	เนื้อนวะ	ปี	2534

1262.	 เหรียญเจริญทรัพย์	เนื้อเงิน	ปี	2535

1263.	 เหรียญเจริญทรัพย์	เนื้ออัลปาก้า	ปี	2535

1264.	 รูปหล่อ	รุ่น	2	เนื้อเงิน	ปี	2535

1265.	 รูปหล่อ	รุ่น	2	เนื้อทองแดง	ปี	2535

1266.	 ปรกใบมะขาม	รุ่น	2	เนื้อทองค�า	ปี	2535

1267.	 ปรกใบมะขาม	รุ่น	2	เนื้อเงิน	ปี	2535

1268.	 เหรียญฉลุ	เนื้อเงิน	พิมพ์ใหญ่	ปี	2537

1269.	 เหรียญฉลุ	เนื้อเงิน	พิมพ์เล็ก	ปี	2537

1270.	 เหรียญฉลุ	เนื้อทองแดง	พิมพ์ใหญ่	ปี	2537

1271.	 เหรียญฉลุ	เนื้อทองแดง	พิมพ์เล็ก	ปี	2537

1272.	 เหรียญนั่งพาน	เนื้อทองค�า	ปี	2537

1273.	 เหรียญนั่งพาน	เนื้อเงินลงยา	3	สี	ปี	2537

1274.	 เหรียญนั่งพาน	เนื้อเงินลงยา	2	สี	ปี	2537

1275.	 เหรียญนั่งพาน	เนื้อเงิน	ปี	2537

1276.	 เหรียญนั่งพาน	เนื้อนวะ	ปี	2537

1277.	 เหรียญนั่งพาน	เนื้อฝาบาตร	ปี	2537

1278.	 เหรียญเงินลงยา	(ออกโรงเรียนศรีราชา)	ปี	2534

1279.	 พระผงรูปเหมือน	(ออกโรงเรียนวัดทุ่งศุขลา)	ปี	2530

1280.	 เหรียญรุ่นแรก	(ออกวัดหนองคล้า)	ปี	2520

1281.	 สมเด็จ	4	จุด	พิมพ์ใหญ่	(ออกวัดนาพร้าว)	ปี	2505

1282.	 สมเด็จ	4	จุด	พิมพ์เล็ก	(ออกวัดนาพร้าว)	ปี	2505

1283.	 ล็อกเกต	(ออกวัดหนองขาม)	ปี	2519

1284.	 เหรียญบารมี	91	เนื้อเงิน

1285.	 พระปิดตาหลังรูปเหมือน	เนื้อเงิน	ปี	2538

หลวงพ่อเริ่ม ปรโม วัดจุกกะเฌอ จ.ชลบุรี ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 37 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

 1.	ใหญ่	ในชาก
	 2.	แท้	หนองขาม
	 3.	กอล์ฟ	หนองขาม
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1286.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	หลังอัง	ปี	2507	เนื้อผงใบลาน,	เนื้อผงพุทธคุณ

1287.	 พระปิดตา	หลังยันต์ใบพัด	ปี	2510	เนื้อผงใบลาน,	เนื้อผงพุทธคุณ

1288.	 เหรียญรุ่นแรก	ปี	2510	(อุสั้น)	เนื้ออัลปาก้า

1289.	 เหรียญรุ่นแรก	ปี	2510	(อุยาว)	เนื้ออัลปาก้า

1290.	 พระสมเด็จ	หลังรูปเหมือน	ปี	2514	(พิมพ์ใหญ่พิเศษ)

1291.	 เหรียญหล่อพระประธาน	ปี	2514	เนื้อทองแดง

1292.	 พระสมเด็จ	9	ชั้น	หลังยันต์อุ	ปี	2516	เนื้อผงใบลาน,	เนื้อผงพุทธคุณ	พิมพ์ใหญ่

1293.	 พระสมเด็จ	7	ชั้น	หลังยันต์เฑาะว์อุณาโลม	ปี	2516

1294.	 เหรียญรูปเหมือน	ที่ระลึกผูกพัทธสีมา	ปี	2516	เนื้อทองแดง

1295.	 แหนบติดเสื้อ	ปี	2516	เนื้ออัลปาก้า

1296.	 ล็อกเกตหลังนางกวัก	(ฝังลูกนิมิต)	ปี	2516	(หลากสี)

1297.	 พระกริ่งปทุม	ปี	2522	เนื้อกะไหล่ทอง

1298.	 เหรียญหล่อพระพุทธรังษี	ปี	2522	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1299.	 เหรียญฉลองพระอุปัชฌาย์	ปี	2525	เนื้อนิกเกิลกะไหล่ทอง

1300.	 พระสมเด็จ	รุ่นทรัพย์ทวี	ปี	2535

1301.	 เหรียญเสมา	รุ่นทรัพย์ทวี	ปี	2535	พิมพ์ใหญ่	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1302.	 เหรียญเสมา	รุ่นทรัพย์ทวี	ปี	2535	พิมพ์เล็ก	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1303.	 เหรียญเสมา	รุ่นทรัพย์ทวี	ปี	2535	พิมพ์เล็ก	เนื้อทองแดงรมด�า

1304.	 เหรียญรูปไข่	ปี	2535	(รุ่นลาภ	ผล	พูน	ทวี)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1305.	 พระกริ่งใหญ่	ปี	2539	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1306.	 เหรียญนั่งพาน	ปี	2552	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1307.	 ล็อกเกตอุดผง	ปี	2552	(หลากสี)

1308.	 พระปิดตามหาลาภ	ปี	2553	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1309.	 เหรียญฉลองศาลาเรือนไทย	ปี	2558	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1310.	 พระปิดตาอุตตโม	(ยันต์ยุ่ง)	ปี	2554	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1311.	 เหรียญทรงยินดี	ปี	2555	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1312.	 เหรียญเจริญพร	อายุ	90	ปี	พ.ศ.	2555	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1313.	 รูปหล่อเหมือนรุ่นแรก	ปี	2555	(เนื้อทองแดงรมด�า)

1314.	 เหรียญฉลองสมณศักดิ์	ปี	2556	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1315.	 เสือแกะ	ไม้มะขามตายพราย	ปี	2557

1316.	 พระปิดตาปัญญาทีโป	พิมพ์ใหญ่	ปี	2558	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1317.	 เหรียญเสมา	รุ่นบารมี	94	ปี	2558	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1318.	 เหรียญหล่อโบราณ	ปี	2558	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1319.	 พระกริ่งปัญญาทีโป	ฐานสูง	ปี	2558	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1320.	 พระกริ่งปัญญาทีโป	ฐานเตี้ย	ปี	2558	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

หลวงปู่ทอง ปญฺญาทีโป วัดไร่กล้วย จ.ชลบุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 38 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

 1.	แชน	ศรรีาชา
	 2.	วุฒ	ิศรรีาชา
	 3.	ราชา	ไร่กล้วย
	 4.	เอส	เดอะพลัส
	 5.	นัท	ศรรีาชา	
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1321.	 พระสมเด็จ	รุ่น	1	ปี	2522

1322.	 พระสมเด็จ	รุ่น	2	พิมพ์ฐานเรือส�าเภา	ปี	2536

1323.	 พระสมเด็จลงกรุ	ไม่จ�ากัดพิมพ์	ปี	2536

1324.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ไกเซอร์	ยุคแรก	(หลังเต็ม)

1325.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ไกเซอร์	ยุคหลัง	(หลังปาด)

1326.	 พระสมเด็จ	พิมพ์คะแนน	หลังเรียบ	ก้นรูเข็ม

1327.	 พระสมเด็จ	พิมพ์คะแนน	พิมพ์เล็ก	หลังยันต์	ไม่จ�ากัดพิมพ์

1328.	 เหรียญกองกษาปณ์	เนื้อเงิน	ปี	2537

1329.	 เหรียญกองกษาปณ์	เนื้อทองแดง	ปี	2537

1330.	 เหรียญกองกษาปณ์	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2537

1331.	 เหรียญเสมาหลังยันต์	เนื้อเงิน	ปี	2538

1332.	 เหรียญเสมาหลังยันต์	เนื้อทองแดง	ปี	2538

1333.	 เหรียญเสมาหลังยันต์	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2538

1334.	 เหรียญเสมาหลังเจดีย์	เนื้อตะกั่ว	ปี	2538

1335.	 เหรียญเสมาหลังเจดีย์	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2538

1336.	 พระกริ่ง	รุ่น	1	ปี	2544

1337.	 พระกริ่ง	รุ่น	2	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2545

1338.	 พระกริ่ง	รุ่น	3	เนื้อนวโลหะ	ก้นอุดผง	ปี	2551

1339.	 พระกริ่ง	รุ่น	3	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2551

1340.	 พระกริ่ง	รุ่น	4	ปี	2554

1341.	 พระกริ่ง	รุ่น	5	ปี	2556

1342.	 พระกริ่ง	รุ่น	6	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2548

1343.	 พระชัยวัฒน์	เนื้อเงิน	ปี	2551

1344.	 พระชัยวัฒน์	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2551

1345.	 เหรียญเสมา	80	ปี	เนื้อเงินลงยา	ปี	2555

1346.	 เหรียญเสมา	80	ปี	เนื้อฝาบาตรลงยา	ปี	2555

1347.	 เหรียญเสมา	80	ปี	เนื้อชุบเงินลงยา	ปี	2555

1348.	 เหรียญเสมา	80	ปี	เนื้อตะกั่ว	ไม่จ�ากัดแบบ	ปี	2555

1349.	 เหรียญเสมา	80	ปี	เนื้อทองชมพู	ปี	2555

1350.	 เหรียญเสมา	80	ปี	เนื้อทองแดง	ไม่จ�ากัดแบบ	ปี	2555

1351.	 เหรียญนาคปรกใบมะขาม	ปี	2551

1352.	 เหรียญเม็ดแตง	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1353.	 ล็อกเกตมหาโชค	ไม่จ�ากัดแบบ

1354.	 ล็อกเกตขลิบทอง

1355.	 ล็อกเกตฉากเขียว

หลวงพ่อสงัด จนฺทสโร วัดสันติคีรีเขต จ.ชลบุรี
โต๊ะที่ 39 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 
 1.	ชนิโชต	ิสรวงนอก		
	 	(โชต	ิอ่าวอุดม)
	2.	อดศิร	อู่อรุณ
	 	(เต้ย	วัดด่าน)
	3.	กติต	ิบุญธรรม
	4.	ปภนิวทิย์	พวงงาม
	5.	ธงชัย	ใจพรมมา
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1356.	 พระสมเด็จอกร่อง	กดมือ	ยุคแรก	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1357.	 พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่	หลังยันต์	อิ,	ยันต์	กะ

1358.	 พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่	หลังยันต์ห้า	(วัดจุกกะเฌอ)

1359.	 พระสมเด็จยุคแรก	ไม่จ�ากัดพิมพ์

1360.	 พระสมเด็จคะแนน	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1361.	 พระสมเด็จหลังยันต์ห้า	ปี	2548	-	พระสมเด็จปรกโพธิ์	ปี	2549

1362.	 พระปิตตาพิมพ์ใหญ่	ยุคแรก	ทาทองหลังยันต์อิ,	ยันต์ห้า

1363.	 พระปิดตาพิมพ์กลาง	ยุดแรก	ทาทองหลังยันต์อิ,	ยันต์ห้า

1364.	 พระปิดตาพิมพ์ใหญ่	ไม่จ�ากัดยันต์หลัง

1365.	 พระปิตตาพิมพ์กลาง	ไม่จ�ากัดยันต์หลัง

1366.	 พระปิดตาพิมพ์เล็ก	ไม่จ�ากัดยันต์หลัง

1367.	 พระผงหลวงปู่ทวด	(หลวงพ่อนิยม)	ไม่จ�ากัดพิมพ์

1368.	 พระกริ่งมหามงคล	ปี	2548	(ก้นทองค�า,	ก้นเงิน)

1369.	 พระกริ่งมหามงคล	ปี	2548	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1370.	 พระชัยวัฒน์มหามงคล	ปี	2548	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1371.	 พระปิดตายันต์ยุ่งมหามงคล	ปี	2548	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1372.	 เหรียญเสมามหามงคล	ปี	2548	เนื้อเงินลงยา

1373.	 เหรียญเสมามหามงคล	ปี	2548	เนื้อนวโลหะ,	เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา,	เนื้อทองแดง)

1374.	 เหรียญรูปไข่กฐิน	ปี	2549	เนื้อเงินลงยา

1375.	 เหรียญรูปไข่กฐิน	ปี	2549	เนื้อนวโลหะ,	เนื้อทองแดง

1376.	 เหรียญบาตรน�้ามนต์ใหญ่	ปี	2551	เนื้อเงินลงยา

1377.	 เหรียญบาตรน�้ามนต์ใหญ่	ปี	2551	เนื้อ	(นวโลหะ,	ทองแดง,	ตะกั่ว)	ไม่จ�ากัดหลัง

1378.	 เหรียญบาตรน�้ามนต์ใหญ่	ปี	2551	เนื้อเงินลงยา

1379.	 เหรียญบาตรน�้ามนต์เล็ก	ปี	2551	เนื้อ	(นวโลหะ,	ทองแดง,	ตะกั่ว)	ไม่จ�ากัดหลัง

1380.	 ล็อกเกตหลวงพ่อนิยม	ไม่จ�ากัดรุ่น

1381.	 เหรียญเจริญพร	รุ่นแรก	พระอาจารย์กบ	เนื้อทองค�า

1382.	 เหรียญเจริญพร	รุ่นแรก	พระอาจารย์กบ	เนื้อ	(เงิน,	สัตตะหน้าเงิน,	ปลอกลูกปืนหลังเรียบ)

1383.	 เหรียญเจริญพร	รุ่นแรก	พระอาจารย์กบ	เนื้อ	(นวะพรายเงิน,	สัตตะ,	ปลอกลูกปืน,	อัลปาก้า,	ทองแดง,	ตะกั่ว)

1384.	 หนุมานมหาปราบ	รุ่นปราบมาร	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1385.	 พระสมเด็จทรงหนุมาน	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1386.	 พระสมเด็จหลังยันต์องค์พระนั่งเสือ	พระอาจารย์กบ	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1387.	 พระขุนแผน	พระอาจารย์กบ	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1388.	 พระปิดตาเนี้อผง	พระอาจารย์กบ	ไม่จ�ากัดพิมพ์	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1389.	 ล็อกเกตพระอาจารย์กบ	ไม่จ�ากัดรุ่น	ไม่จ�ากัดขนาด

1390.	 พระปิดตาไม้แกะ	พระอาจารย์กบ	ตอกโค้ด	ไม่จ�ากัดรุ่น	ไม่จ�ากัดขนาด

หลวงพ่อนิยม และ พระอาจารย์กบ วัดตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี
โต๊ะที่ 40 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

 1.	อ.กฤษ	นะอุตตะรัง
	 2.	ไก่	เมอืงพุทธ
	 3.	โจ๊ก	นาเกลอื
	 4.	ฉุย	เมอืงชล
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1391.	 พระกริ่งรุ่นแรก

1392.	 พระกริ่งปริมุตฺโต	เนื้อเงิน	ไม่จ�ากัดก้น

1393.	 พระกริ่งปริมุตฺโต	เนื้อนวะ	ไม่จ�ากัดก้น

1394.	 พระกริ่งปริมุตฺโต	เนื้อทองแดงเถื่อน

1395.	 เหรียญเสมารุ่นแรก	(ศิริศักดิ์)	เนื้อเงินปะเงินลงยา

1396.	 เหรียญเสมารุ่นแรก	(ศิริศักดิ์)	เนื้อนวโลหะปะเงินลงยา

1397.	 เหรียญเสมารุ่นแรก	(ศิริศักดิ์)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1398.	 เหรียญเจริญพรล่าง	เนื้อเงินหน้าทองค�า	(ไม่จ�ากัดสี)

1399.	 เหรียญเจริญพรล่าง	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1400.	 เหรียญรูปไข่	เนื้อทองแดง	ปี	2520

1401.	 เหรียญเจริญพรบน	เนื้อเงินหน้าทองค�า

1402.	 เหรียญเจริญพรบน	เนื้อเงินลงยา

1403.	 เหรียญเจริญพรบน	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1404.	 พระสมด็จพิมพ์โสธร	หลังยันต์ฝังตะกรุด

1405.	 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์	เนื้อเงิน

1406.	 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1407.	 เหรียญหลวงปู่ทิม	เสมาเกษาธาตุ	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1408.	 เหรียญเสมาหัวตัด	เนื้อเงินลงยา

1409.	 เหรียญเสมาหัวตัด	เนื้อเงิน

1410.	 เหรียญเสมาหัวตัด	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1411.	 ล็อกเกต	รุ่นเจริญทรัพย์

1412.	 เหรียญหันข้าง	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1413.	 ปรกไตรมาส	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1414.	 เหรียญนั่งพานชนะมาร	เนื้อเงินลงยา

1415.	 เหรียญนั่งพานชนะมาร	เนื้อเงิน

1416.	 เหรียญนั่งพานชนะมาร	เนื้อตะกั่วลงยา

1417.	 เหรียญมังกรจักรพรรดิ	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1418.	 เหรียญเต่า	กฐิน	63	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1419.	 เหรียญมั่งมีทรัพย์	เนื้อเงินหน้าทองค�า

1420.	 เหรียญมั่งมีทรัพย์	เนื้อเงินลงยา

1421.	 เหรียญมั่งมีทรัพย์	เนี้อนวะหน้ากากเงินลงยา

1422.	 เหรียญมั่งมีทรัพย์	เนื้อทองแดงรมด�าขอบเงินองค์ทอง

1423.	 เหรียญมั่งมีทรัพย์	เนี้อนวะลงยาขอบองค์ชุบทอง

1424.	 ขุนแผนเนื้อแดง

1425.	 เหรียญรูปไข่	รุ่นแรก	ทองแดงรมด�า	ปี	2555	(ไม่จ�ากัดโค้ด)

หลวงพ่อส่วน ปริมุตฺโต วัดหนองคล้า จ.ชลบุรี
โต๊ะที่ 41 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 
 1.	เผอืก	จุกกะเฌอ
	2.	ขาว	หนองคล้า	
	3.	เก่ง	หนองคล้า
	4.	วุฒิ	บารมมีงคล
	5.	ไก่	บ่อวนิ
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1426.	 พระปิดตาเนื้อดินอุดรูปู	หลวงปู่ยิ้ม		วัดคู้เกษมสโมสร

1427.	 เหรียญพระอุปัชฌาย์ค�า	วัดสนามจันทร์		ปี	2481	พิมพ์ยันต์ใหญ่	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1428.	 เหรียญหลวงพ่อเสือ	วัดสามกอ	รูปไข่เล็ก	ออกวัดแก้วศิลาราม	ปี	2493

1429.	 พระปิดตาหลวงปู่ไข่	วัดแหลมใต้	เนื้อผงว่านผสมชันโรง	ไม่จ�ากัดพิมพ์

1430.	 เหรียญพระพุทธ	วัดท่าอิฐ	พิมพ์เสมา	ปี	2491

1431.	 เหรียญพระพุทธปฏิมากร	งานผูกพัทธสีมา	วัดเทพราช	ปี	2482	ไม่จ�ากัดบล็อก

1432.	 พระกลีบบัวหลังยันต์	วัดหัวเนิน	เนื้อเมฆพัด	รุ่นแรก

1433.	 เหรียญพระอุปัชฌาย์ค�า	วัดสนามจันทร์	ปี	2481	พิมพ์ยันต์เล็ก	เนื้อทองแดงบล็อกเรียบ

1434.	 เหรียญหลวงพ่อมหาวิทยา	วัดสนามจันทร์	รุ่นแรก	เนื้อกะไหล่ทองลงยา	ไม่จ�ากัดสีลงยา

1435.	 เหรียญหลวงพ่อเสือ	วัดสามกอ	พิมพ์ใบโพธิ์ใหญ่	ปี	2495

1436.	 พระผงหลวงพ่อเสือ	วัดสามกอ	รุ่นแจกสงครามอินโดจีน	พิมพ์ประทับ	ครุฑ	สิงห์	หนุมาน

1437.	 เหรียญหลวงพ่อแจ๋	วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์	ปี	2502	พิมพ์หน้าแก่		

1438.	 ตะกรุดหลวงพ่อแจ๋	วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์	จารมือ

1439.	 ท้าวเวสสุวรรณลอยองค์	หลวงพ่อช้าง	วัดจุกเฌอ	รุ่นรุ่งเรือง	ร�่ารวย	เนื้อเงินลงยา	ไม่จ�ากัดสีลงยา

1440.	 ท้าวเวสสุวรรณ	ลอยองค์หลวงพ่อช้าง	วัดจุกเฌอ	รุ่นรุ่งเรือง	ร�่ารวย	เนื้อล่างลงยา	ไม่จ�ากัดเนื้อและสีลงยา

1441.	 เหรียญหล่อหลวงพ่อช้าง	วัดจุกเฌอ	หลังเรียบจารอักขระ	รุ่นอธิษฐานส�าเร็จ

1442.	 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	หลวงพ่อช้าง	วัดจุกเฌอ	รุ่นเศรษฐีทวีทรัพย์	พิมพ์ใหญ่	ทุกรายการ

1443.	 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	หลวงพ่อช้าง	วัดจุกเฌอ	รุ่นเศรษฐีทวีทรัพย์	พิมพ์กลาง	ทุกรายการ

1444.	 พระเนื้อผง	พิมพ์พระคง	มีวงแหวน	ทุกขนาด	ทุกเนื้อ	หลวงพ่อเหลือ	วัดสาวชะโงก

1445.	 พระเนื้อผง	พิมพ์พระคง	ไม่มีวงแหวน	ทุกขนาด	ทุกเนื้อ	หลวงพ่อเหลือ	วัดสาวชะโงก

1446.	 พระเนื้อผง	พิมพ์พระพุทธ	เม็ดบัวใหญ่	ทุกเนื้อ	หลวงพ่อเหลือ	วัดสาวชะโงก

1447.	 พระเนื้อผง	พิมพ์พระพุทธ	เม็ดบัวเล็ก	ทุกเนื้อ	หลวงพ่อเหลือ	วัดสาวซะโงก

1448.	 พระเนื้อผง	พิมพ์พระพุทธ	สมเด็จจิ๋ว	หลังยันต์นะปัดตลอด	หลวงพ่อเหลือ	วัดสาวชะโงก

1449.	 พระเนื้อผง	พิมพ์นางกวัก	ทุกขนาด	หลวงพ่อเหลือ	วัดสาวชะโงก

1450.	 เหรียญหล่อพระพุทธธรรมจักร	สี่เหลี่ยม	นักษัตร	12	ราศี	เนื้อทองผสม	หลวงพ่อเชิด	วัดลาดบัวขาว	ปี	2469

1451.	 พระรูปเหมือนหล่อโบราณ	ถืออีโต้	เนื้อทองผสม	ก้นอุดผง	อุดกริ่ง	หลวงพ่อเชิด	วัดลาดบัวขาว	ปี	2496

1452.	 พระเนื้อผงผสมว่านใบลานถืออึโต้	พิมพ์ครึ่งซีก	ซุ้มกอ	หลวงพ่อเชิด	วัดลาดบัวขาว

1453.	 เหรียญเสมารูปเหมือนครึ่งองค์	(ย้อนยุค)	หลวงพ่อเชิด	วัตลาดบัวขาว	(หลวงพ่อทองเสก)	ปี	2512

1454.	 พระเนื้อดิน	พิมพ์สมเด็จ	-	พิมพ์พุทธกวัก	หลวงพ่อเชิด	วัดลาดบัวขาว

1455.	 พระเนื้อดิน	พิมพ์ลีลาฯ	ไม่จ�ากัดพิมพ์	หลวงพ่อเชิด	วัดลาดบัวขาว

1456.	 พระเนื้อดิน	พิมพ์ขุนแผนไปทัพยืน	หลวงพ่อเชิด	วัดลาดบัวขาว

1457.	 พระเนื้อดิน	พิมพ์หลวงพ่อโต	ไม่จ�ากัดขนาด	หลวงพ่อเชิด	วัดลาดบัวขาว

1458.	 พระเนื้อดิน	พิมพ์นางพญา	หลวงพ่อเชิด	วัดลาดบัวขาว

1459.	 พระเนื้อดิน	พิมพ์ไพ่ตอง	หลวงพ่อเชิด	วัดลาดบัวขาว

1460.	 เหรียญหลวงพ่อเชิด	วัดลาดบัวขาว	ปี	2486	(4	มีขีด)

พระเครื่องเมืองแปดริ้ว
โต๊ะที่ 42 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	กฤษชานนท์	แปดริ้ว
	2.	กติต	ิปราการววิัฒน์

	3.	ยะ	ปลาปล่อย
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1461.	 พระปิดตาหลังตะแกรง	ปี	2495

1462.	 พระปิดตาเม็ดบัว

1463.	 พระปิดตาสะดือเล็ก

1464.	 พระปิดตาสะดือใหญ่		ทุกปี

1465.	 พระสรงน�้า	พิมพ์แจก้น		เล็ก		กลาง		ใหญ่

1466.	 ตระกูลพระพุทธทุกพิมพ์

1467.	 พระปิดตาพิมพ์เสริมฐาน	หลังยันต์		อิติ

1468.	 พระปิดตาหลังยันต์เมต

1469.	 พระปิดตาสะดือใหญ่พิมพ์อุยาว	ปี	2499

1470.	 พระปิดตาอุสั้น		จุดและไม่จุด		ปี	2500

1471.	 พระปิดตา	หลังแบบ	3	จุด

1472.	 พระปิดตา	พิมพ์ฐานเลข	1

1473.	 พระปิดตา	ตระกูลซุ้มตันทุกพิมพ์

1474.	 พระปิดตาหลังสังกัจจายน์

1475.	 พระปิดตาหลังลีลา

1476.	 พระปิดตา	พิมพ์จัมโบ้

1477.	 พระปิดตา	2	หน้า		หน้าแข้ง	3	จุด

1478.	 พระปิดตาหกเลี่ยม	หลังยันต์นะไตรภพ

1479.	 พระปิดตาหลังฉัตร

1480.	 พระปิดตาซุ้มตัน	หกเลี่ยม		จะภะกะสะ

1481.	 พระปิดตา	ซุ้มลายกนก	หลังพญานาคคู่

1482.	 พระปิดตา	พิมพ์แจก้นคู่	ปี	2510

1483.	 พระปิดตา	พิมพ์ซุ้มแจก้นคู่	หลังรูปเหมือนหลวงปู่ชื่น	ปี	2510

1484.	 พระสังกัจจายน์หลังอุ

1485.	 พระปิดตาซุ้มเรือนแก้วฐานสิงห์

1486.	 พระปิดตาซุ้มระฆัง	หลังอิติ

1487.	 พระปิดตา	พิมพ์ปีกกว้าง	หลังแบบ

1488.	 พระปิดตา	หลังยันต์ปิ

1489.	 พระปิดตา	หลังยันต์โส

1490.	 พระปิดตา	พิมพ์หัวโต	หลังแบบ

1491.	 พระปิดตา	หลังยันต์ตัวโน้ต

1492.	 พระปิดตา	พิมพ์ซุ้มเว้า	หลังอุ	ปี	2506	ทุกพิมพ์

1493.	 เหรียญรุ่นแรก	ปี	2496

พระเครื่องเมืองชล ชุดที่ 1 ทั่วไป
โต๊ะที่ 43 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (33 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

	 1.	โน๊ต	เขาน้อย

	 2.	ซันโต๊ส	ชลบุรี

	 3.	โน๊ต	เมอืงใหม่

	 4.	ตี๋	โรงเจ
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1494.	 พระปิดตา	หลวงพ่อปาน	วัดเครือวัลย์	พิมพ์นิยม	หลังแบบ

1495.	 พระปิดตา	หลวงพ่อปาน	วัดเครือวัลย์	พิมพ์หน้าพุทโธ	หลังแบบ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

1496.	 สมเด็จ	หลวงปู่ภู	วัดต้นสน	พิมพ์เข่าบ่วง	หลังยันต์

1497.	 สมเด็จ	หลวงปู่ภู	วัดต้นสน	พิมพ์	7	ชั้น	เนื้อกระดาษสา

1498.	 พระปิดตา	หลวงปู่เหมือน	วัดก�าแพง	พิมพ์หลังตะแกรง	ปี	2522

1499.	 ปรก	หลวงปู่เหมือน	วัดก�าแพง	รุ่นแรก	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1500.	 ล็อกเกต	หลวงปู่เหมือน	วัดก�าแพง	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1501.	 พระปิดตา	หลวงปู่เหมือน	วัดก�าแพง	ไม่จ�ากัดพิมพ์

1502.	 พระปิดตา	หลวงพ่อหลิม	วัดน้อย	รุ่นแรก

1503.	 พระนาคปรกใบมะขาม	หลวงพ่อหลิม	วัดน้อย

1504.	 พระผง	เสาร์	5	หลวงพ่อหลิม	วัดน้อย	ไม่จ�ากัดพิมพ์

1505.	 พระผงชินราช	เสาร์	5	หลวงพ่อหลิม	วัดน้อย	ปี	2498

1506.	 พระ	หลวงพ่อหลิม	วัดน้อย	เนื้อตะกั่ว	ไม่จ�ากัดพิมพ์

1507.	 พระผง	อาจาร์ย์เป้า	วัดน้อย	หลวงปู่ทิม	ปลุกเสกทุกพิมพ์

1508.	 พระผง	อาจารย์มา	วัดอุทยานนที	ไม่จ�ากัดพิมพ์

1509.	 รูปหล่อ	พระครูปรีชานุศาสน์	รุ่นแรก	วัดบึงวรสถิตย์	ชลบุรี	

1510.	 เหรียญใบสาเก	พระพุทธโฆษาจารย์	วัดเขาบางทราย	(ตัวหนังสือกลาง	-	เล็ก)

1511.	 พระปิดตา	หลวงพ่อปาน	วัดเครือวัลย์	ฝังตะกรุด

1512.	 พระปิดตา	หลวงพ่อปาน	วัดเครือวัลย์	จัมโบ้หลังแบบนิยม

1513.	 เหรียญหลวงพ่อปาน	วัดเครือวัลย์	รุ่นแรก

1514.	 พระปิดตา	หลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	รุ่นแรก	ปี	2493

1515.	 เหรียญหลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	รุ่นแรก	ปี	2493	ก่อนบาก

1516.	 เหรียญหลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	รุ่นแรก	ปี	2493	บาก	ว.

1517.	 พระสังกัจจายน์	หลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	รุ่นแรก	ปี	2493

1518.	 เหรียญหลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	ปี	2506	บาก	พ.	เนื้อเงิน

1519.	 เหรียญหลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	ปี	2506	บาก	พ.	เนื้อทองแดง

1520.	 เหรียญหลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	ปี	2506	ก่อนบาก	(หลังพด	-	หลังเสี้ยน)

1521.	 พระปิดตา	หลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	รุ่นยกช่อฟ้า	ปี	2506	เนื้อขาวลงรักปิดทอง

1522.	 พระปิดตา	หลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	รุ่นยกช่อฟ้า	ปี	2506	เนื้อว่านลงรักปิดทอง

1523.	 พระผงรูปเหมือน	หลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	ปี	2506	ลงรักปิดทอง

1524.	 รูปเหมือนหลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	ปี	2506	เนื้อตะกั่ว

1525.	 พระปิดตา	หลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	ปี	2513	หลังยันต์ตัวเดียว

1526.	 เหรียญหลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	ปี	2536	เนื้อเงิน

1527.	 เหรียญหลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	ปี	2536	เนื้อทองแดงลงยา

1528.	 พระสังกัจจายน์	หลวงพ่อแก้ว	วัดหนองต�าลึง	รุ่น	2	ปี	2536

พระเครื่องเมืองชล ชุดที่ 2 ทั่วไป
โต๊ะที่ 44 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	บอย	นริัน
	2.	กฤษฎา	อมรสวัสดิ์ศริิ

	3.	กบ	นาป่า

	4.	นนท์	หนองต�าลงึ
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1529.	 เหรียญเสมา	รุ่นแรก	ปี	2554	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1530.	 เหรียญส�าเภาทอง	ปี	2554	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1531.	 เหรียญเจริญพรบน	ปี	2555	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1532.	 เหรียญเสือคาบดาบ	ปี	2555	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1533.	 เหรียญเมตตาบารมี	ปี	2555	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1534.	 เหรียญส�าเภามังกรทอง	ปี	2555	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1535.	 เหรียญรูปไข่ไตรมาส	ปี	2556	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1536.	 รูปหล่อ	ปี	2555	ไม่จ�ากัดเนื้อและแบบ

1537.	 เหรียญหันข้างไตรมาส	ปี	2557	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1538.	 เหรียญส�าเภาเศรษฐี	ปี	2557	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1539.	 เหรียญหยดน�้า	ปี	2557	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1540.	 เหรียญเม็ดแตง	ปี	2556	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1541.	 รูปเหมือนปั๊มแซยิด	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1542.	 เหรียญนั่งพาน	ปี	2558	เนื้อเงิน	ไม่จ�ากัด

1543.	 เหรียญนั่งพาน	ปี	2558	เนื้อนวโลหะ	ไม่จ�ากัด

1544.	 เหรียญนั่งพาน	ปี	2558	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1545.	 เหรียญปาดตาล	ปี	2558	เนื้อเงิน	ไม่จ�ากัด

1546.	 เหรียญปาดตาล	ปี	2558	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1547.	 หนุมานโลหะ	ไม่จ�ากัดเนื้อและแบบ

1548.	 เหรียญเจริญพรล่าง	ปี	2559	นวโลหะหน้าเงิน	ทองแดงหน้าเงิน

1549.	 เหรียญเจริญพรล่าง	ปี	2559	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1550.	 เหรียญยกฉัตร	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1551.	 เหรียญแปดทิศ	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1552.	 เหรียญเสือน้อย	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1553.	 เหรียญมังกรคู่	ปี	2559	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1554.	 เหรียญเสมาน้อย	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1555.	 เหรียญเจ้าสัว	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1556.	 เหรียญเต่ามังกรอายุยืน	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1557.	 เหรียญเต่าน้อย	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1558.	 พระกริ่งไตรมาส	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1559.	 พระชัยวัฒน์	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1560.	 พระปรกใบมะขาม	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1561.	 พระขุนแผนเล็กหลังฝังปรก	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1562.	 พระปิดตา	พิมพ์ใหญ่	ไม่จ�ากัด

1563.	 เหรียญเสมาบัญชาทรัพย์	ไม่จ�ากัดเนื้อ

หลวงปู่ฮก รตินฺธโร วัดราษฎร์เรืองสุข (มาบล�าบิด) จ.ชลบุรี
โต๊ะที่ 45 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 
 1.	ช่างนาย	บ่อทอง
	2.	ป้อบ	วัดราษฏร์ฯ
	3.	บอย	วัดราษฏร์ฯ
	4.	ปริ๊นซ์	มังกรชล
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1564.	 เหรียญเสมา	สร้างวิหาร	ปี	2559	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1565.	 เหรียญเจริญพรบน	ปี	2559	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1566.	 เหรียญ	5	แชะ	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1567.	 เหรียญเศรษฐีทวีทรัพย์	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1568.	 พระปรก	องค์ปฐม	ปี	2559	เนื้อทองแดง

1569.	 ล็อกเกตฉลองอายุ	88	ปี	ไม่จ�ากัดฉาก

1570.	 พระปิดตา	พิมพ์นักกล้าม	รุ่นเศรษฐีเขาไม้แก้ว

1571.	 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	จ�าปีเล็ก

1572.	 เหรียญพรหม	1	(ชุดหน้ากาก)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1573.	 เหรียญพรหม	1	(ชุดธรรมดา)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1574.	 เหรียญพรหม	2	(ชุดหน้ากาก)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1575.	 เหรียญพรหม	2	(ชุดธรรมด)า	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1576.	 เหรียญพรหม	3	(ชุดหน้ากาก)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1577.	 เหรียญพรหม	3	(ชุดธรรมดา)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1578.	 เหรียญพรหม	4	(ชุดหน้ากาก)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1579.	 เหรียญพรหม	4	(ชุดธรรมดา)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1580.	 เหรียญพรหม	5	(ชุดหน้ากาก)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1581.	 เหรียญพรหม	5	(ชุดธรรมดา)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1582.	 เหรียญพรหม	6	(ชุดหน้ากาก)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1583.	 เหรียญพรหม	6	(ชุดธรรมดา)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1584.	 เหรียญพรหม	7	(ชุดหน้ากาก)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1585.	 เหรียญพรหม	7	(ชุดธรรมดา)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1586.	 เหรียญเศรษฐีที่ดิน	ชุดหน้ากาก	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1587.	 เหรียญเศรษฐีที่ดิน	ชุดธรรมดา	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1588.	 เหรียญเศรษฐีแสนล้าน	ชุดหน้ากาก	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1589.	 เหรียญเศรษฐีแสนล้าน	ชุดธรรมดา	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1590.	 เหรียญพยัคฆ์คู่บารมี	ชุดหน้ากาก	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1591.	 เหรียญพยัคฆ์คู่บารมี	ชุดธรรมดา	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1592.	 พระกริ่ง	เทพประทานพร	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1593.	 พระขุนแผน	พิมพ์ใหญ่	เทพประทานพร	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1594.	 พระขนแผน	พิมพ์เล็ก	เทพประทานพร	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1595.	 พระปิดตาสาลิกา	หลังรูปเหมือน+พรหม	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1596.	 พระขุนแผน	กฐินวัดสว่างอารมณ์	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1597.	 พระปิดตาปลดหนี้	พิมพ์เล็ก	พิมพ์ใหญ่	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1598.	 พระกริ่ง	เสาร์	5	รุ่นชนะจน	ปี	2559

หลวงปู่นิล วรลาโภ วัดเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี
โต๊ะที่ 46 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	หน่อง	บูรพาเทวะ
 2. หรั่ง	(ป่ามะพร้าว)	ศษิย์หลวงปู่นลิ
	3.	เต้ย	ศษิย์หลวงปู่นลิ
	4.	เป้า	ศษิย์หลวงปู่นลิ
	5.	แรม	ศษิย์หลวงปู่นลิ
	6.	เจ	ศษิย์หลวงปู่นลิ



 งานประกวดพระเครื่องศรีราชา ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟคิ พาร์ค ศรีราชา • 67

1599.	 เหรียญรุ่นแรก	ปี	2522

1600.	 เหรียญรุ่น	2	พ.ศ.	2536

1601.	 เหรียญห่วงเชื่อม	ปะหน้า

1602.	 เหรียญห่วงเชื่อม	ไม่ปะหน้า

1603.	 เหรียญเสมาเก้ายอด	ลงยา

1604.	 เหรียญเสมาเก้ายอด	ไม่ลงยา

1605.	 เหรียญเจริญพร	บน

1606.	 เหรียญเจริญพร	ล่าง

1607.	 พระสังกัจจายน์

1608.	 พระพุทธชินราช

1609.	 พระกริ่งปฐโม	รุ่นสร้างโบสถ์

1610.	 พระกริ่งชินบัญชร

1611.	 พระชัยวัฒน์	รุ่นสร้างโบสถ์

1612.	 พระชัยวัฒน์	รุ่นชินบัญชร

1613.	 พระขุนแผน	เนื้อผง	ปี	2529

1614.	 พระพนัสบดี	ปี	2529

1615.	 พระพิมพ์หลวงพ่อโต	เนื้อเทา	เนื้อทองแดง

1616.	 พระขุนแผน	ปี	2547

1617.	 พระขุนแผน	ปี	2548

1618.	 พระขุนแผน	7	ป่าช้า	ปี	2549

1619.	 พระขุนแผน	หลังยันต์กระดาษสา	เนื้อว่าน

1620.	 พระปิดตา	หลังยันต์กระดาษสา	เนื้อว่าน

1621.	 พระฤาษี	หลังยันต์กระดาษสา	เนื้อว่าน

1622.	 พระพิมพ์อุ้มบาตร	หลังยันต์กระดาษสา	เนื้อว่าน

1623.	 พระเพชรหลีก	เนื้อผงคลุกรัก

1624.	 พระปิดตายันต์ยุ่ง

1625.	 พระรูปเหมือนลอยองค์	รุ่นแรก

1626.	 พระรูปเหมือนลอยองค์	ก้นอุดผง	รุ่น	2

1627.	 พระสมเด็จชนะมาร	ปี	2539

1628.	 พระปรกใบมะขาม	ปี	2547

1629.	 หนุมานชินบัญชร

1630.	 ท้าวเวสสุวรรณ	รุ่นแรก

1631.	 ควายธนู	รุ่น	1	-	2

1632.	 วัวธนู	รุ่นแรก

1633.	 หมูป่า

หลวงพ่อโทน กนฺตสีโล วัดเขาน้อยคีรีวัน จ.ชลบุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 47 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	

 1.	ชัยวัชร์	ต่อจรัส
	 2.	หยก	วดัเขาน้อยครีวีนั
	 3.	ชงค์	ศรชีา
	 4.	ลม	บางแสน
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1634.	 เหรียญเสมารุ่นแรก	ปี	2553	หลวงพ่อนวย วัดป่ายุบบุญญาวาส

1635.	 เหรียญเสมาบูรพาจารย์	ปี	2554

1636.	 เหรียญเจริญพรบน	ปี	2555

1637.	 ปิดตารุ่นแรก	ปี	2558

1638.	 ปรกรุ่นแรก	ปี	2558

1639.	 ล็อกเกตรวม	ปี	2558

1640.	 เหรียญหันข้าง	ปี	2559

1641.	 ขุนแผนพรายตานี	ปี	2559

1642.	 เหรียญปัญจนาคราช	(นั่งมังกร)

1643.	 พญานาคคู่	

1644.	 เหรียญเสมาน้อย

1645.	 พระผงนั่งตั่ง

1646.	 พระผงห้าเหลี่ยม

1647.	 พระกริ่งมหาเศรษฐีปัญญาวโร	รุ่นแรก	ปี	63

1648.	 พระชัยวัฒน์	มหาเศรษฐีปัญญาวโร	รุ่นแรกปี	63

1649.	 เหรียญเสมาท้าวเวสสุวรรณบันดาลทรัพย์

1650.	 เหรียญหยดน�้ารุ่นสุดท้าย

1651.	 พระผงพุทโธ	ชลบุรี

1652.	 เหรียญเสมา	รุ่นแรก	ปี	2559	(งานปะ)	หลวงพ่อทองดี อรุโณ วัดสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี

1653.	 เหรียญเสมา	รุ่นแรก	ปี	2559	(ไม่ปะ)

1654.	 เหรียญเจริญพรบน	ปี	2560	(งานปะ)

1655.	 เหรียญเจริญพรบน	ปี	2560	(ไม่ปะ)

1656.	 เหรียญห่วงเชื่อม	ปี	2561	เนื้อเงินลงยา	(ไม่จ�ากัดสี)

1657.	 เหรียญห่วงเชื่อม	ปี	2561	(หน้ากาก)

1658.	 เหรียญห่วงเชื่อม	ปี	2561	(ไม่มีหน้ากาก)

1659.	 เหรียญจิ๊กโก๋	ปี	2563	เนื้อเงินลงยา	(ไม่จ�ากัดสี)

1660.	 เหรียญจิ๊กโก๋	ปี	2563	งานหน้ากาก	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1661.	 เหรียญจิ๊กโก๋	ปี	2563	เนื้อสามกษัตริย์

1662.	 เหรียญจิ๊กโก๋	ปี	2563	เนื้อผิวรุ้ง

1663.	 เหรียญจิ๊กโก๋	ปี	2563	เนื้อผิวไฟ

1664.	 พระกริ่งอรุโณเพชรกลับ	เนื้อพญาสัมฤทธิ์โบราณ

1665.	 พระกริ่งอรุโณเพชรกลับ	เนื้อพญาสัมฤทธิ์ขัดเงา

1666.	 พระกริ่งอรุโณเพชรกลับ	เนื้อพญาสัมฤทธ์ดินไทย

1667.	 พระกริ่งอรุโณเพชรกลับ	เนื้อวัชรธาตุ

1668.	 พระรูปเหมือนห้าเหลี่ยม	กฐิน	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1669.	 พระปิดตา	กฐิน	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

หลวงพ่อนวย ปญฺญาวโร วัดป่ายุบฯ + หลวงพ่อทองดี อรุโณ วัดสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี
โต๊ะที่ 48 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	ครูท็อป	ชลบุร	ี
	2.	ต้าร์	คลอง	แปด
	3.	ป้อม	หนองไผ่แก้ว
	4.	ฟิล์ม	หนองไผ่แก้ว

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	ศวิะ	ทัพพระยา
	2.	มาร์ค	มงคลพระเครื่อง
	3.	ชาย	เบริ์ด
	4.	วลิาส	บุญชื่น
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1670.	 เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์	(พัดยศ)	ปี	2526

1671.	 พระผงหลวงพ่อพันแสน	รุ่น	1	ปี	2531

1672.	 เหรียญกลมหลวงพ่อทวน	-	หลวงพ่อพันแสน	ปี	2537

1673.	 เหรียญปาดตาล	ปี	2555

1674.	 รูปหล่อกระต่าย	รุ่นกระต่ายเรียกทรัพย์	ปี	2560

1675.	 พระผงเกลียวเชือก	รุ่นทวีทรัพย์	ปี	2561

1676.	 พระผงขุนแผนพรายน�้าทิพย์	ปี	2561

1677.	 พระผงสมเด็จเททอง	ปี	2563

1678.	 เหรียญเสมาชินบัญชร	ปี	2564	เนื้อทองค�า

1679.	 เหรียญเสมาชินบัญชร	ปี	2564	เนื้อเงินหน้าทองค�า

1680.	 เหรียญเสมาชินบัญชร	ปี	2564	เนื้อเงินราชาวดี

1681.	 เหรียญเสมาชินบัญชร	ปี	2564	เนี้องินลงยา	3	สี	ทุกรายการ

1682.	 เหรียญเสมาชินบัญชร	ปี	2564	เนี้อเงินลงยาจีวร

1683.	 เหรียญเสมาชินบัญชร	ปี	2564	เนื้อหน้าเงิน	(ชุดกรรมการ)

1684.	 เหรียญเสมาชินบัญชร	ปี	2564	เนื้อนวโลหะลงยา

1685.	 เหรียญเสมาชินบัญชร	ปี	2564	เนื้ออัลปาก้าลงยาและพิเศษ

1686.	 เหรียญเสมาชินบัญชร	ปี	2564	เนื้อทองฝาบาตรและพิเศษ

1687.	 เหรียญเสมาชินบัญชร	ปี	2564	เนี้อทองแดงลงยาและพิเศษ

1688.	 ปิดตาเพชรพระรถ	ปี	2564	เนื้อผงพุทธคุณ	ประธาน

1689.	 ปิดตาเพชรพระรถ	ปี	2564	เนื้อผงพุทธคุณ	รองประธาน

1690.	 ปิดตาเพชรพระรถ	ปี	2564	เนื้อผงพุทธคุณ	กรรมการ

1691.	 ปิดตาเพชรพระรถ	ปี	2564	เนื้อเกสร	ถวายวัด

1692.	 เหรียญเจริญพรบน	ปี	2565	เนื้อทองค�าทุกรายการ

1693.	 เหรียญเจริญพรบน	ปี	2565	เนื้อเงินทุกรายการ

1694.	 เหรียญเจริญพรบน	ปี	2565	เนื้อนวโลหะทุกรายการ

1695.	 เหรียญเจริญพรบน	ปี	2565	เนื้ออัลปาก้าและพิเศษ

1696.	 เหรียญเจริญพรบน	ปี	2565	เนื้อทองฝาบาตรและพิเศษ

1697.	 เหรียญเจริญพรบน	ปี	2565	เนื้อทองแดงและพิเศษ

1698.	 ล็อกเกตเจริญพร	4	ทิศ	ปี	2565

1699.	 ปิดตาสาลิกาเงินล้าน	ปี	2565

1700.	 พระผงสีวลี	รุ่นเงินไหลมา	ปี	2565	น�าฤกษ์

1701.	 พระผงสีวลี	รุ่นเงินไหลมา	ปี	2565	ประธาน

1702.	 พระผงสีวลี	รุ่นเงินไหลมา	ปี	2565	กรรมการ

1703.	 พระผงสีวลี	รุ่นเงินไหลมา	ปี	2565	เนื้อชมพู	ถวายวัด

1704.	 รูปถ่าย	บุญกฐิน	ปี	2565

หลวงพ่อทวน สุภทฺโท วัดใหม่ทรายมูล จ.ชลบุรี
โต๊ะที่ 49 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 
 1.	ก้อง	ราชพฤกษ์
	2.	เจมส์	พนัสนคิม
	3.	เจี๊ยบ	บ้านบงึ
	4.	ยะ	บ้านบงึ
	5.	ปาน	ปากน�้าโพ
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1705.	 เหรียญไข่ครึ่งองค์	รุ่นแรก	ปี	2519

1706.	 เหรียญไข่นั่งเต็มองค์	รุ่นสอง	ปี	2520

1707.	 เหรียญสี่เหลี่ยม	(เสือร้อง)	ปี	2552

1708.	 เหรียญพยัคฆ์น้อย	ปี	2523

1709.	 เหรียญรูปเหมือน	หลังตรา	ภปร.	ปี	2524

1710.	 เหรียญรูปเหมือนสามเหล่าทัพ	ปี	2524

1711.	 เหรียญหล่อเสมานั่งเสือ	ปี	2537

1712.	 เหรียญพยัคฆ์สยาม	เท้าเล็ก	ปี	2538

1713.	 เหรียญพยัคฆ์สยาม	เท้าใหญ่	ปี	2538

1714.	 เหรียญโอปอ	หลังรูปเหมือน	ปี	2538

1715.	 เหรียญเสมา	ช้างชูดอกบัว	ปี	2538

1716.	 เหรียญฉีดรูปเหมือนใบโพธิ์	ปี	2538

1717.	 เหรียญรูปไข่เต็มองค์	อายุครบ	7	รอบ	ปี	2553	เนื้อทองค�า	-	เงิน

1718.	 เหรียญรูปไข่เต็มองค์	อายุครบ	7	รอบ	ปี	2553	เนื้อทองแดง

1719.	 พระสมเด็จทับทิมสยาม	ฝังโค้ด	ปี	2538

1720.	 เหรียญหล่อโลหะสมเด็จ	7	วัน	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2537

1721.	 พระปิดตาเนื้อผง	รุ่นแรก	หลังเสือเผ่น	ไม่จ�ากัดสี	ปี	2535

1722.	 พระปิดตาจัมโบ้	เนื้อผง	ปี	2536

1723.	 พระสังกัจจายน์	เนื้อผง	ปี	2541

1724.	 พระปิดตาหน้าทอง	ปี	2538	(อายุ	69	ปี)

1725.	 พระปิดตานั่งเสือ	ปี	2540	(อายุ	70	ปี)

1726.	 เหรียญหล่อปิดตาใบบัว	ปี	2540

1727.	 เหรียญหล่อ	12	ราศี	ปี	2537

1728.	 เหรียญปิดตาเพิ่มทรัพย์	ปี	2545

1729.	 พระกริ่งพุทธสโร	(รุ่นแรก)	ปี	2537

1730.	 พระกริ่งบัวเข็ม	พยัคฆ์สยาม	ปี	2538

1731.	 พระกริ่งเศรษฐีจินดามณี	ปี	2549

1732.	 รูปหล่อลอยองค์	นั่งเสือ	ปี	2535

1733.	 รูปหล่อลอยองค์	โบราณ	ปี	2535

1734.	 พระผงสี่เหลี่ยมรูปเหมือน	รุ่น	6	รอบ	ปี	2541

1735.	 เหรียญปรกใบมะขาม	ปี	2538

1736.	 เหรียญปรกใบมะขาม	องค์จ้อย	ปี	2538

1737.	 เสือปี่เซี๊ยะ

1738.	 เสือยืน

1739.	 เสือนั่ง

หลวงพ่อจ้อย พุทธสโร วัดหนองน�้าเขียว จ.ชลบุรี
โต๊ะที่ 50 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	กบ	ซอย	7
	2.	ตี๋	อารามบอย

	3.	นวิวนิ
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1740.	 เหรียญรุ่นแรก	หลวงปู่เหมือน	วัดบ้านกลาง	ไม่จ�ากัดเนื้อ	

1741.	 เหรียญกงจักร	พระครูศรี	วัดพลับ	(รุ่นแรกหน้าตรง	-	หน้าเอียง)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

1742.	 เหรียญรุ่นแรก	หลวงพ่อติ้ว	วัดหัวถนน

1743.	 รูปเหมือนปั๊ม	หลวงพ่อโด่	วัดนามะตูม

1744.	 รูปเหมือนปั๊ม	(ดร.ประโยชน์)	หลวงพ่อโด่	วัดนามะตูม

1745.	 ล็อกเกต	หลวงพ่อโด่	วัดนามะตูม	(ไม่จ�ากัดพิมพ์)

1746.	 พระกริ่ง	หลวงพ่อติ้ว	วัดหัวถนน	ปี	2519

1747.	 เหรียญหลวงพ่อติ้ว	วัดหัวถนน	พิมพ์ใหญ่	ปี	2519	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1748.	 เหรียญหลวงพ่อติ้ว	วัดหัวถนน	ปี	2533	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1749.	 เหรียญหลวงพ่อโต	วัดโบสถ์	พิมพ์ไม่มีชื่อ	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1750.	 เหรียญหลวงพ่อแร่	วัดเซิดส�าราญ	ปี	2523	-	2524

1751.	 เหรียญหลวงพ่อโสธร	วัดท้ายเซิด	ปี	2494	ไม่จ�ากัดเนื้อ	

1752.	 พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อติ้ว	วัดหัวถนน	พิมพ์สี่เหลี่ยม	ปี	2519

1753.	 เหรียญเม็ดแตงพระพนัสบดี	ปี	2562	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงิน

1754.	 เหรียญเม็ดแตงพระพนัสบดี	ปี	2562	เนื้อทองฝาบาตร	-	เนื้อทองแดง

1755.	 เหรียญรุ่นแรก	พระอาจารย์เปี๊ยก	วัดหนองขยาด	เนื้อเงิน

1756.	 เหรียญรุ่นแรก	พระอาจารย์เปี๊ยก	วัดหนองขยาด	เนื้อนวโลหะ	-	เนื้อทองแดง

1757.	 เหรียญหลวงพ่อทองดี	วัดเกาะโพธาวาส	ปี	2526	พิมพ์ใหญ่	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1758.	 เหรียญหลวงพ่อทองดี	วัดเกาะโพธาวาส	ปี	2526	พิมพ์เล็ก	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1759.	 เหรียญหลวงพ่อย้อย	วัดหนองสังข์	รุ่นแรก	ปี	2517

1760.	 รูปถ่ายหลวงพ่อย้อย	วัดหนองสังข์	ขนาดห้อยคอ

1761.	 เหรียญรุ่นแรก	หลวงพ่อสมหวัง	หลังยันต์ว่าว	ปี	2558	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1762.	 เหรียญ	รุ่นสอง	-	สองหน้า	หลวงปู่สรวง	-	หลวงพ่อสมหวัง	ปี	2559	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1763.	 เหรียญพุทธศิลป์	หลวงปู่สรวง	บูรพาจารย์	ปี	2561	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1764.	 เหรียญเจริญพร	รุ่นแรก	หลวงพ่อสมหวัง	“ไตรมาส	61”	ปี	2561	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1765.	 เหรียญเสมา	รุ่นแรก	หลวงพ่อสมหวัง	อายุครบ	6	รอบ	72	ปี	พ.ศ.	2562	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1766.	 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	“เศรษฐีสมหวัง”	หลวงพ่อสมหวัง	ปี	2563	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1767.	 เหรียญหลวงปู่สรวง	“อริยะองค์สรวง”	ปี	2563	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1768.	 เหรียญหลวงปู่สรวง	ยันต์ว่าว	2	ปี	2564	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1769.	 เหรียญปรก	รุ่นแรก	หลวงพ่อสมหวัง	ปี	2564	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1770.	 เหรียญ	“มั่งมีศรีสุข”	หลวงพ่อสมหวัง	ปี	2564	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1771.	 เหรียญ	“ข้าวหลามตัด”	รุ่นแรก	หลวงพ่อสมหวัง	ปี	2565	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1772.	 รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ	“รวยสมหวัง”	หลวงพ่อสมหวัง	ปี	2565	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1773.	 เหรียญ	“เสมากฐิน”	รุ่นแรก	หลวงพ่อสมหวัง	ปี	2565	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1774.	 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	“รวยสมหวัง”	หลวงพ่อสมหวัง	ปี	2565	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระเครื่อง อ.พนัสนิคม - หลวงพ่อสมหวัง ปิยธมฺโม
โต๊ะที่ 51 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	เบ๊นซ์	พนัสนคิม
	2.		เจ้ย	พนัสนคิม

	3.	แซม	บ่อทอง

	4.	เข้ม	พนัสนคิม

	5.	อาจารย์บางใบ

	6.	ตาม	มาบยางพร
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1775.	 เหรียญหันข้าง	รุ่นแรก	ปี	2517	เนื้อเงิน	-	เนื้อนวโลหะ

1776.	 เหรียญหันข้าง	รุ่นแรก	ปี	2517	เนื้อทองแดง

1777.	 เหรียญหันข้าง	(2	ขอบ)	รุ่นแรก	ปี	2517

1778.	 เหรียญรุ่นแรก	นั่งเต็มองค์	ปี	2517	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1779.	 เหรียญนาคปรก	รุ่นแรก	ปี	2519

1780.	 พระกริ่งรุ่นแรก	(ธมฺมจิณฺโณ)	ปี	2527

1781.	 เหรียญฉลองสมณศักดิ์	ปี	2529	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1782.	 เหรียญหลังระฆัง	ปี	2532	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1783.	 เหรียญหลังระฆัง	หลังเรียบจาร	ปี	2532	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1784.	 เหรียญ	(M)	ปี	2533	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1785.	 พระกริ่งสุคโต	ปี	2534	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงินไม่จ�ากัดก้น

1786.	 พระกริ่งสุคโต	ปี	2534	เนื้อนวโลหะ	(ไม่จ�ากัดก้น)

1787.	 รูปหล่อสุคโต	ปี	2534	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1788.	 เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์	(หน้าวัว)	ปี	2534	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1789.	 เหรียญธรรมรักษา	ปี	2534	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1790.	 เหรียญเจริญรุ่งเรือง	ปี	2534	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1791.	 เหรียญรุ่งโรจน์	ปี	2535	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1792.	 เหรียญนั่งพาน	ปี	2535	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงิน

1793.	 เหรียญนั่งพาน	ปี	2535	เนื้อทองค�า	-	เนื้อนวโลหะ	-	เนื้อทองแดง	(ไม่จ�ากัดโค้ด)

1794.	 เหรียญนพเกล้า	ปี	2535	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงินหน้าทองค�า	-	เนื้อเงินองค์พระทองค�า

1795.	 เหรียญนพเกล้า	ปี	2535	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงินลงยาหน้าเงิน	-	เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา

1796.	 เหรียญนพเกล้า	ปี	2535	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงินลงยาสีเดียว	-	ทองแดงลงยา	-	ผิวไฟ	-	ทองแดง

1797.	 ปรกใบมะขาม	(ไฟฟ้า)	ปี	2535	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1798.	 พระปิดตาปุ้มปุ้ย	ปี	2536	(เนื้อโลหะ)

1799.	 พระปิดตาปุ้มปุ้ย	ปี	2536	(เนื้อผง)	ไม่จ�ากัดแบบ

1800.	 เหรียญไตรมาส	ปี	2537	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1801.	 เหรียญห่วงเชื่อม	7	รอบ	ปี	2537	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1802.	 เหรียญรูปไข่	7	รอบ	นั่งเต็มองค์	ปี	2537	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1803.	 เหรียญรูปไข่	7	รอบ	ครึ่งองค์	ปี	2537	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1804.	 รูปหล่อ	7	รอบ	ปี	2537	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1805.	 พระกริ่งเมตตา	(สร้างโรงพยาบาล)	ปี	2537	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1806.	 เหรียญนั่งพาน	(สร้างโรงพยาบาล)	ปี	2537	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1807.	 เหรียญรูปไข่	นั่งเต็มองค์	(สร้างโรงพยาบาล)	ปี	2537	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

1808.	 ปรกใบมะขาม	(รุ่นเมตตา)	(สร้างโรงพยาบาล)	ปี	2537	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)	

1809.	 ล็อกเกต	ไม่จ�ากัดรุ่น

หลวงปู่ม่น ธมฺมจิณฺโณ วัดเนินตามาก จ.ชลบุรี
โต๊ะที่ 52 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 
 1.	นนิ	พนัสนคิม
	2.	เอี้ยง	อัมรนิทร์	
	3.	เก๋	นาป่า
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1810.	 พระยอดขุนพล	กรุวัดราชบูรณะ	

1811.	 พระหูยาน	กรุวัดราชบูรณะ	

1812.	 พระศาสดา	กรุวัดราชบูรณะ		

1813.	 พระอู่ทองซุ้มเรือนแก้ว	กรุวัดราชบูรณะ

1814.	 พระอู่ทองบัวสองชั้น	กรุวัดราชบูรณะ

1815.	 พระอู่ทองฐานส�าเภา	กรุวัดราชบูรณะ

1816.	 พระนาคปรก	กรุวัดราชบูรณะ

1817.	 พระพิมพ์โดดร่ม	กรุวัดราชบูรณะ

1818.	 พระลีลาก�าแพงนิ้ว	กรุวัดราชบูรณะ

1819.	 พระขุนแผนบัวห้าจุด	กรุวัดราชบูรณะ

1820.	 พระขุนแผนใบต�าแย	กรุวัดราชบูรณะ

1821.	 พระซุ้มเสมาทิศ	(ยอดอุณาโลม)	กรุวัดราชบูรณะ

1822.	 พระซุ้มจิก	กรุวัดราชบูรณะ	

1823.	 พระซุ้มระฆัง	กรุวัดราชบูรณะ	

1824.	 พระขุนแผนใบมะยม	กรุวัดราชบูรณะ

1825.	 พระลีลาแจก้นคู่	กรุวัดราชบูรณะ

1826.	 พระขุนแผน	พิมพ์แหวกม่าน	กรุวัดราชบูรณะ

1827.	 พระแผงตัด	ไม่จ�ากัดพิมพ์	กรุวัดราชบูรณะ

1828.	 พระลีลาช่อดอกไม้	(พิมพ์ไม้โปร)	กรุวัดราชบูรณะ

1829.	 พระขุนแผนใบพุทรา	กรุวัดราชบูรณะ	

1830.	 พระพิมพ์วัดราช	ขนาดเล็ก	ไม่จ�ากัดพิมพ์	กรุวัดราชบูรณะ

1831.	 พระพิมพ์วัดราช	ขนาดใหญ่	ไม่จ�ากัดพิมพ์	กรุวัดราชบูรณะ

1832.	 พระปรกโพธิ์	พิมพ์จิ๋ว	กรุวัดราชบูรณะ

1833.	 พระปรกโพธิ์	พิมพ์ใหญ่	กรุวัดราชบูรณะ

1834.	 พระปรุหนังเดี่ยว	กรุวัดราชบูรณะ

1835.	 พระพิมพ์ด้านหลังจารึกภาษาจีน	กรุวัดราชบูรณะ	

1836.	 พระอู่ทอง	กรุบึงพระราม	จ.พระนครศรีอยุธยา

1837.	 พระปรุหนัง	พิมพ์บัวเบ็ด	ไม่จ�ากัด	จ.พระนครศรีอยุธยา

1838.	 พระขุนแผนใบพุทรา	(เนื้อชิน)	กรุวัดใหญ่ชัยมงคล	จ.พระนครศรีอยุธยา

1839.	 พระปรุหนัง	พิมพ์บัวฟันปลา	ไม่จ�ากัดกรุ	จ.พระนครศรีอยุธยา

1840.	 พระนาคปรกพระงั่ว	กรุวัดมหาธาตุ	จ.พระนครศรีอยุธยา		

1841.	 พระอู่ทอง	คางไม่มีเครา	กรุวัดมหาธาตุ	จ.พระนครศรีอยุธยา

1842.	 พระอู่ทอง	กรุวัดมเหยงค์	-	วัดตูม	จ.พระนครศรีอยุธยา

1843.	 พระเนื้อชิน	กรุวัดใหญ่ชัยมงคล	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.พระนครศรีอยุธยา

1844.	 พระโคนสมอเนื้อชิน	ไม่จ�ากัดพิมพ์	จ.พระนครศรีอยุธยา

1845.	 พระปรุหนังวัดประสาท	-	วัดประดู่	จ.พระนครศรีอยุธยา

1846.	 พระยอดธง	ไม่จ�ากัดเนื้อ	จ.พระนครศรีอยุธยา

พระกรุวัดราชบูรณะ - พระเนื้อชิน
โต๊ะที่ 53 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (37 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	ธงไชย	ราชบูรณะ	 	
	2.	เป็ด	อยุธยา
 3. ไฟท์	พระกาฬประทานพร
	4.	เอกชาติ	อยุธยา
	5.	อัม้	คลองสาม
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1847.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	บล็อกเศียรโต	ปี	2545

1848.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	บล็อกพรหมประทาน	เนื้อเข้ม	ปี	2545

1849.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	บล็อกพรหมประทาน	เนื้อขาวปูน	ปี	2545

1850.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	บล็อกพรหมประทาน	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2545

1851.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	บล็อกเศียรรูปไข่	เนื้อเข้ม	ปี	2545

1852.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	บล็อกเศียรรูปไข่	เนื้อขาวปูน	ปี	2545

1853.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	บล็อกเศียรใหญ่	เนื้อเข้ม	ปี	2545

1854.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	บล็อกเศียรใหญ่	เนื้อขาวปูน	ปี	2545

1855.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	บล็อกเกศใหญ่	เนื้อเข้ม	ปี	2545

1856.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	บล็อกเกศใหญ่	เนื้อขาวปูน	ปี	2545

1857.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	เนื้อเข้ม	สีอมเทา	ไม่จ�ากัดบล็อก	ปี	2545

1858.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	เนื้อเข้ม	สีอมเหลือง	ไม่จ�ากัดบล็อก	ปี	2545

1859.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	เนื้อขาวปูน	ไม่จ�ากัดบล็อก	ปี	2545

1860.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	เนื้อขัดลายงา	สีเหลือง	ไม่จ�ากัดบล็อก	ปี	2545

1861.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศทะลุซุ้ม	เนื้อขัดลายงา	สีด�า	ไม่จ�ากัดบล็อก	ปี	2545

1862.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศจรดซุ้ม	บล็อกจัมโบ้	เนื้อเข้ม	ปี	2545

1863.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศจรดซุ้ม	บล็อกจัมโบ้	เนื้อขาวปูน	ปี	2545

1864.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศจรดซุ้ม	บล็อกเศียรใหญ่	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2545

1865.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศจรดซุ้ม	บล็อกเศียรเล็ก	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2545

1866.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศจรดซุ้ม	เนื้อเข้ม	ไม่จ�ากัดบล็อก	ปี	2545

1867.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศจรดซุ้ม	เนื้อขาวปูน	ไม่จ�ากัดบล็อก	ปี	2545

1868.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศจรดซุ้ม	เนื้อขัดลายงา	บล็อกจัมโบ้	ปี	2545

1869.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศจรดซุ้ม	เนื้อขัดลายงา	สีเหลือง	ไม่จ�ากัดบล็อก	ปี	2545

1870.	 พระผงสมเด็จ	พิมพ์เกศจรดซุ้ม	เนื้อขัดลายงา	สีด�า	ไม่จ�ากัดบล็อก	ปี	2545

1871.	 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต	พฺรหฺมร�สี)	ขนาดใหญ่	เนื้อทองค�า,	เนื้อเงิน	ปี	2545

1872.	 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต	พฺรหฺมร�สี)	ขนาดใหญ่	เนื้อนวโลหะ	ผิวเดิม	ปี	2545

1873.	 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต	พฺรหฺมร�สี)	ขนาดใหญ่	เนี้อนวโลหะ	ผิวขัดเงา	ปี	2545

1874.	 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต	พฺรหฺมร�สี)	ขนาดใหญ่	เนื้อนวโลหะ	ผิวรมด�า	ปี	2545

1875.	 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต	พฺรหฺมร�สี)	ขนาดเล็ก	เนื้อทองค�า,	เนื้อเงิน	ปี	2545

1876.	 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต	พฺรหฺมร�สี)	ขนาดเล็ก	เนื้อนวโลหะ	ผิวเดิม	ปี	2545

1877.	 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต	พฺรหฺมร�สี)	ขนาดเล็ก	เนื้อนวโลหะ	ผิวขัดเงา	ปี	2545

1878.	 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต	พฺรหฺมร�สี)	ขนาดเล็ก	เนื้อนวโลหะ	ผิวรมด�า	ปี	2545

1879.	 เหรียญสมเด็จจิ๋ว	หลังรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต	พฺรหฺมร�สี)	เนื้อทองค�า,	เนื้อเงิน	ปี	2545

1880.	 เหรียญสมเด็จจิ๋ว	หลังรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต	พฺรหฺมร�สี)	เนื้อทองแดง	ปี	2545

1881.	 เหรียญสมเด็จจิ๋ว	หลังรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต	พฺรหฺมร�สี)	เนื้อผิวกะไหล่ทอง	ปี	2545

พระวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่น 214 ปีชาตกาล กรุงเทพฯ ทั่วไป
โต๊ะที่ 54 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	พัด	เทพอวตาร
	2.	โก๋	บางใหญ่
	3.	ก้อย	วัดระฆัง
	4.	โจ	นเิวส
	5.	สมภพ	เอื้อ
	6.	พเิชษฐ	เทยีนหอม
	7.	นนท์	พรหมประทาน
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1882.	 เหรียญรุ่นแรก	เนื้อทองค�า,	เนื้อเงิน
1883.	 เหรียญรุ่นแรก	เนื้อนวโลหะ
1884.	 เหรียญรุ่นแรก	เนื้อฝาบาตร,	เนื้ออัลปาก้า
1885.	 เหรียญรุ่นแรก	เนื้อทองแดงผิวไฟ,	มันปู
1886.	 เหรียญรุ่น	2	รุ่นบารมี	เนื้อทองค�า,	เนื้อเงิน
1887.	 เหรียญรุ่น	2	เนื้อเงินลงยา
1888.	 เหรียญรุ่น	2	เนื้อนวโลหะ
1889.	 เหรียญรุ่น	2	เนื้ออัลปาก้า,	เนื้อทองทิพย์
1890.	 เหรียญรุ่น	2	เนื้อทองแดง
1891.	 เหรียญรุ่น	3	(หันข้าง)	สร้างอุโบสถ	เนื้อทองค�า,	เนื้อเงิน
1892.	 เหรียญรุ่น	3	(หันข้าง)	สร้างอุโบสถ	เนื้อสัตตโลหะ
1893.	 เหรียญรุ่น	3	(หันข้าง)	สร้างอุโบสถ	เนื้อทองแดง,	เนื้อตะกั่ว
1894.	 เหรียญรุ่น	4	เสมาไหว้พระบาท	ไม่จ�ากัดเนื้อ
1895.	 เหรียญรุ่น	5	เหรียญเมตตา	ไม่จ�ากัดเนื้อ
1896.	 เหรียญรุ่น	6	เหรียญลาภยศ	เนื้อทองค�า,	เนื้อนาก
1897.	 เหรียญรุ่น	6	เหรียญลาภยศ	เนื้อเงินหน้ากากทอง
1898.	 เหรียญรุ่น	6	เหรียญลาภยศ	เนื้อเงิน
1899.	 เหรียญรุ่น	6	เหรียญลาภยศ	เนื้อนวโลหะหน้ากากทอง
1900.	 เหรียญรุ่น	6	เหรียญลาภยศ	เนื้อนวโลหะ
1901.	 เหรียญรุ่น	6	เหรียญลาภยศ	เนื้อทองแดงหน้ากากทอง
1902.	 เหรียญรุ่น	6	เหรียญลาภยศ	เนื้ออัลปาก้า,	เนื้อฝาบาตร
1903.	 เหรียญรุ่น	6	เหรียญลาภยศ	เนื้อมหาชนวน
1904.	 เหรียญรุ่น	6	เหรียญลาภยศ	เนื้อทองแดง
1905.	 เหรียญรุ่น	7	เสมาเลื่อน	เนื้อทองค�า,	เนื้อเงิน
1906.	 เหรียญรุ่น	7	เสมาเลื่อน	เนื้ออัลปาก้า,	เนื้อฝาบาตร
1907.	 เหรียญรุ่น	7	เสมาเลื่อน	เนื้อทองแดง
1908.	 เหรียญรุ่น	8	บูชาครูรุ่นแรก	ปี	2557	เนื้อทองค�า,	เนื้อเงิน
1909.	 เหรียญรุ่น	8	บูชาครูรุ่นแรก	เนื้อนวโลหะ
1910.	 เหรียญรุ่น	8	บูชาครูรุ่นแรก	เนื้ออัลปาก้า
1911.	 เหรียญรุ่น	8	บูชาครูรุ่นแรก	เนื้อชนวน
1912.	 เหรียญรุ่น	8	บูชาครูรุ่นแรก	เนื้อทองแดง
1913.	 เหรียญรุ่น	9	เหรียญห่วงเชื่อม	เนื้อทองค�า,	เนื้อเงิน
1914.	 เหรียญรุ่น	9	เหรียญห่วงเชื่อม	เนื้อนวโลหะ,	เนื้อมหาชนวน
1915.	 เหรียญรุ่น	9	เหรียญห่วงเชื่อม	เนื้ออัลปาก้า,	เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
1916.	 เหรียญรุ่น	9	เหรียญห่วงเชื่อม	เนื้อทองแดง
1917.	 ล็อกเกตรุ่นแรก	ครึ่งองค์	ปี	2554
1918.	 ตะกรุดโทนถักเชือก	ลงรักปิดทองรุ่นแรก	ปี	2554
1919.	 เหรียญกฐินคิงส์ยนต์	ปี	2554
1920.	 สมเด็จทองพันชั่ง
1921.	 เหรียญผ้าป่าพุทธคุณ	หันข้าง

หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ยอดนิยม โต๊ะที่ 1
โต๊ะที่ 55 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (39 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

คณะทมีงาน
คุณศลิป์	เมอืงทอง
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1922.	 รูปเหมือนปั๊ม	รุ่นแรก	ไม่จ�ากัดเนื้อ
1923.	 รูปเหมือนหล่อโบราณ	รุ่นแรก	เนื้อเงิน
1924.	 รูปเหมือนหล่อโบราณ	รุ่นแรก	เนื้อนวโลหะ
1925.	 รูปเหมือนหล่อโบราณ	รุ่นแรก	เนื้อทองผสม
1926.	 เหรียญหล่อโบราณ	(จอบใหญ่)	รุ่นแรก	เนื้อเงิน
1927.	 เหรียญหล่อโบราณ	(จอบใหญ่)	รุ่นแรก	เนื้อนวโลหะ
1928.	 เหรียญหล่อโบราณ	(จอบใหญ่)	รุ่นแรก	เนื้อทองผสม
1929.	 เหรียญหล่อโบราณ	(จอบเล็ก)	รุ่นแรก	ไม่จ�ากัดเนื้อ
1930.	 พระปิดตายันต์ยุ่ง	หล่อโบราณ	รุ่นแรก
1931.	 พระกริ่งใหญ่	กิ่งทองใบหยก	รุ่นแรก
1932.	 พระกริ่งเล็ก	กิ่งทองใบหยก	รุ่นแรก
1933.	 พระชัยวัฒน์	รุ่นแรก
1934.	 เหรียญที่ระลึกพระกริ่งเพิ่มทรัพย์
1935.	 เหรียญที่ระฤกศิษย์	รุ่นแรก
1936.	 เหรียญที่ระฤกศิษย์	รุ่น	2
1937.	 เหรียญโต๊ะหมู่	ที่ระฤกศิษย์	รุ่น	3
1938.	 เหรียญโต๊ะหมู่	ไม่จ�ากัดเนื้อ
1939.	 เหรียญบารมีบุญ	ไม่จ�ากัดเนื้อ
1940.	 เหรียญเม็ดฟัก	บารมีบุญ	ไม่จ�ากัดเนื้อ
1941.	 เหรียญเสมาบูชาครู	2	เนื้อทองค�า,	เนื้อเงิน
1942.	 เหรียญเสมา	บูชาครู	2	เนื้อนวโลหะ,	เนื้ออัลปาก้า
1943.	 เหรียญเสมา	บูชาครู	2	เนื้อนวโลหะ,	เนื้อทองแดง
1944.	 ปรกใบมะขาม	รุ่นแรก	ออกวัดสระแก้ว
1945.	 พระกริ่งแก้วสามประการ	พิมพ์ปวเรศ
1946.	 พระกริ่งแก้วสามประการ	พิมพ์อุบาเก็ง
1947.	 พระกริ่งแก้วสามประการ	พิมพ์	79
1948.	 พระชัยวัฒน์หล่อโบราณ	วัดสระแก้ว
1949.	 เหรียญจอบหล่อโบราณ	ออกวัดสระแก้ว	รุ่นแรก
1950.	 รูปเหมือนหล่อโบราณ	ออกวัดสระแก้ว	รุ่นแรก
1951.	 พระปิดตาหล่อโบราณ	รุ่นแรก	ออกวัดสระแก้ว
1952.	 พระชัยหล่อโบราณ	ออกวัดสระแก้ว	รุ่นแรก
1953.	 เหรียญเสมาฉลุลาย	ออกวัดปรก
1954.	 เหรียญเสมาลายกนก	ออกวัดปรก
1955.	 เหรียญเสมา	ไม่มีลายกนก	ออกวัดปรก
1956.	 เหรียญเม็ดแตง	รุ่นแรก	ไม่จ�ากัดพิมพ์
1957.	 พระปิดตาหลังรูปเหมือน	ออกวัดปรก	รุ่นแรก
1958.	 เหรียญเสมาบูชาครู	3	ไม่จ�ากัดเนื้อ
1959.	 เหรียญโล่	ครบรอบ	1	ทศวรรษ	รุ่นแรก

1960.	 พระผงรูปเหมือน	5	เหลี่ยม	รุ่น	รวย	รวย	รวย

หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ยอดนิยม โต๊ะที่ 2
โต๊ะที่ 56 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (39 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

คณะทมีงาน
คุณศลิป์	เมอืงทอง



 งานประกวดพระเครื่องศรีราชา ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟคิ พาร์ค ศรีราชา • 77

1961.	 พระผงรูปเหมือนเนื้อว่าน	รุ่นไล่ควาย	พิมพ์ใหญ่	ปี	2502

1962.	 พระผงรูปเหมือนเนื้อว่าน	รุ่นไล่ควาย	พิมพ์หน้าอุปัชฌาย์	ปี	2502

1963.	 พระผงรูปเหมือนเนื้อว่าน	รุ่นไล่ควาย	สิงคโปร์	ปี	2502

1964.	 พระปิดตาข้าวสารด�า	ปี	2516	ไม่จ�ากัดพิมพ์

1965.	 พระปิดตาหูกระต่าย	ปี	2516

1966.	 พระรูปเหมือนซุ้มกอ	ปี	2516

1967.	 เหรียญรุ่นแรก	พระอุปัชฌาย์เอีย	ปี	2502

1968.	 เหรียญรุ่น	2	บล็อกแตก	ปี	2505

1969.	 เหรียญ	รุ่น	3	เสมารุ่นพิเศษ	ปี	2510

1970.	 เหรียญ	รุ่น	4	คุณนายอุไร	จัดสร้าง	ปี	2511

1971.	 เหรียญ	รุ่น	5	ฉลองสมณศักดิ์	ปี	2512

1972.	 เหรียญ	รุ่น	6	ที่ระลึกฉลองศาลากิตติโก	ปี	2513

1973.	 เหรียญ	รุ่น	7	ตาหยี	ปี	2514

1974.	 เหรียญ	รุ่น	8	พุ่มข้าวบิณฑ์	ปี	2514

1975.	 เหรียญ	รุ่น	9	ชัยมงคล	(M-16)	ปี	2515

1976.	 เหรียญ	รุ่น	10	ชัยฤทธิ์	(หน้ายิ้ม)	ปี	2516

1977.	 เหรียญมังกรคู่	โค้ดวัด	ปี	2517

1978.	 เหรียญมังกรคู่	โค้ดเฮียหล่อ	ปี	2517

1979.	 เหรียญสันติบาล	7	ปี	2517

1980.	 เหรียญหยดน�้า	เนื้อเงินลงยา	ปี	2518

1981.	 เหรียญกิตติโก	ปี	2518	ไม่จ�ากัดพิมพ์

1982.	 เหรียญมหาเศรษฐี	ปี	2519

1983.	 เหรียญมหาลาภ	ปี	2519

1984.	 เหรียญฉลองศาลาการเปรียญ	ปี	2519

1985.	 เหรียญหลังรัชกาลที่	5	ปี	2519

1986.	 เหรียญปราบอริราช	ปี	2520

1987.	 เหรียญหลังเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ปี	2521

1988.	 เหรียญงูเล็ก	แซยิด	72	ปี	2521

1989.	 พระกริ่งกิตติโก	ปี	2516

1990.	 พระชัยวัฒน์กิตติโก	ปี	2516

1991.	 เหรียญหล่อลายฉลุ	รุ่นไตรมาส	ปี	2518

1992.	 พระรูปหล่อรุ่นแรก	ปี	2510

1993.	 พระรูปหล่อ	ตอง	999	ปี	2516

1994.	 พระรูปหล่อ	71	ปี	พ.ศ.	2517

1995.	 พระรูปหล่อฉลองศาลาการเปรียญ	ปี	2519	ไม่จ�ากัดพิมพ์

หลวงพ่อเอีย กิตฺติโก วัดบ้านด่าน จังหวัดปราจีนบุรี
โต๊ะที่ 57 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 
 1.	กมิ	กบนิทร์
	2.	แชมป์	กบนิทร์
	3.	โจ	กบนิทร์
	4.	แมน	กบนิทร์
	5.	เอ	พานทอง
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1996.	 เหรียญเก้าเหลี่ยม	รุ่นแรก	เนื้อฝาบาตรชุบนิกเกิล	ไม่จ�ากัดกะไหล่	ปี	2509

1997.	 รูปหล่อ	รุ่นแรก	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2514

1998.	 พระสมเด็จบัวไขว้	รุ่นแรก	ปี	2515	-	2518

1999.	 เหรียญเก้าเหลี่ยม	รุ่น	๒	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2548

2000.	 เสือธนสิทธิ์	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2548

2001.	 เหรียญเจ้าสัวธนบดี	เศรษฐี	4	พลัง	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2549

2002.	 พระปิดตาภควัมบดีมหาลาภ	เศรษฐี	5	พลัง	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2549

2003.	 รูปเหมือนปั๊ม	รุ่นแรก	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2549

2004.	 เหรียญส�าเภาทองมหาลาภ	เนื้อทองแดงรมด�า	ปี	2551

2005.	 เหรียญเสมา	หลังยันต์เกราะเพชร	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2552

2006.	 เหรียญรุ่นพิเศษ	หลังยันต์ห้า	เสาร์	5	มหาเศรษฐี	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2553

2007.	 พระผงรูปเหมือน	หลังยันต์เกราะเพชร	เสาร์	5	มหาเศรษฐี	ไม่จ�ากัดเนื้อ	และการฝังตะกรุด	ปี	2553

2008.	 พระกริ่งโสฬสมหามงคล	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2553

2009.	 พระชัยวัฒน์โสฬสมหามงคล	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2553

2010.	 ล็อกเกตลายน�้าทอง	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2553

2011.	 เหรียญเจริญลาภ	หลังยันต์เกราะเพชร	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2554

2012.	 รูปเหมือนปั๊มเจริญลาภ	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2554

2013.	 พระสังกัจจายน์	รุ่นเจริญพร	เสาร์	5	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2554

2014.	 เหรียญเจริญพร	เสาร์	5	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2554

2015.	 พระขุนแผนพรายกุมาร	รุ่นสมปรารถนา	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2554

2016.	 รูปหล่อเบ้าทุบสมปรารถนา	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2554

2017.	 เหรียญสมปรารถนา	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2554

2018.	 พญาครุฑมหาอ�านาจ	รุ่นสมปรารถนา	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2554

2019.	 พระกริ่งจักรพรรดิ	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2555

2020.	 เหรียญมังกรจักรพรรดิ	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2555

2021.	 พระนาคปรกใบมะขามจักรพรรดิ	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2555

2022.	 ท้าวเวสสุวรรณจักรพรรดิ	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2555

2023.	 เหรียญสรงน�้าหลังยันต์เกราะเพชร	ที่ระลึกงานสรงน�้า	55	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2555

2024.	 เหรียญเม็ดแตงที่ระลึกงานสรงน�้า	55	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2555

2025.	 พระผงรูปเหมือน	ที่ระลึกงานสรงน�้า	55	ฝังตะกรุด	ปี	2555

2026.	 พระผงรูปเหมือน	ที่ระลึกงานสรงน�้า	55	หลังยันต์แก้ว	3	ดวง	ปี	2555

2027.	 ล็อกเกต	ที่ระลึกงานสรงน�้า	55	ไม่จ�ากัดสีฉากและพิมพ์	ปี	2555

2028.	 เหรียญนั่งพาน	รวยทันใจ	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2555

2029.	 พระปิดตารวยทันใจ	ฝังตะกรุด	ปี	2555

2030.	 พระปิดตารวยทันใจ	ไม่ฝังตะกรุด	ปี	2555

หลวงปู่โสฬส ยโสธโร วัดโคกอู่ทอง จังหวัดปราจีนบุรี
โต๊ะที่ 58 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	แน็ก	นครปฐม
	2.	ศักดา	ปราจนี
	3.	เฮง	สุชา
	4.	หมู	โสฬส
	5.	เบยีร์	ปราจนี
	6.	เน็ต	สุราพ่าย

	7.	ธนัท	ธัญญะธราดล
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2031.	 รูปหล่อรุ่นแรก	หลวงปู่สนธิ์

2032.	 เหรียญเสมา	7	รอบ	รวมเนื้อ	หลวงปู่สนธิ์

2033.	 เหรียญเจริญพรบน	รวมเนื้อ	หลวงปู่สนธิ์

2034.	 เหรียญเจริญพรล่าง	รวมเนื้อ	หลวงปู่สนธิ์

2035.	 พระกริ่งปภัสโร	รวมเนื้อ	หลวงปู่สนธิ์

2036.	 เหรียญพุทธคุณ	รวมเนื้อ	หลวงปู่สนธิ์

2037.	 เหรียญเสมามนต์เศรษฐี	รวมเนื้อ	หลวงปู่สนธิ์

2038.	 เหรียญสร้างบารมี	รวมเนื้อ	หลวงปู่สนธิ์

2039.	 เหรียญล็อกเกต	รวมเนื้อ	หลวงปู่สนธิ์

2040.	 หนุมานปราบไพรีพ่าย	หลวงปู่สนธิ์

2041.	 เหรียญมั่งมีศรีสุข	ลงยา	-	ติดหน้ากาก	รวมเนื้อ	หลวงปู่เกิ้ล

2042.	 เหรียญมั่งมีครีสุข	เนื้อเพียวไม่ลงยา	-	ไม่ติดหน้ากาก	รวมเนื้อ	หลวงปู่เกิ้ล

2043.	 เหรียญเจ้าสัวสยาม	ลงยา	-	ติดหน้ากาก	รวมเนื้อ	หลวงปู่เกิ้ล

2044.	 เหรียญเจ้าสัวสยาม	เนื้อเพียวไม่ลงยา	-	ไม่ติดหน้ากาก	รวมเนื้อ	หลวงปู่เกิ้ล

2045.	 เหรียญเทพประทานพร	ลงยา	-	ติดหน้ากาก	รวมเนื้อ	หลวงปู่เกิ้ล

2046.	 เหรียญเทพประทานพร	เนื้อเพียวไม่ลงยา	-	ไม่ติดหน้ากาก	รวมเนื้อ	หลวงปู่เกิ้ล

2047.	 เลสเจ้าสัวพันล้าน	รวมเนื้อ	หลวงปู่เกิ้ล

2048.	 เหรียญกิเลนเศรษฐี	ลงยา	-	ติดหน้ากาก	รวมเนื้อ	หลวงปู่เฉลิม

2049.	 เหรียญกิเลนเศรษฐี	เนื้อนวะยอดนิยม	หลวงปู่เฉลิม

2050.	 เหรียญกิเลนเศรษฐี	เนื้อเพียวไม่ลงยา	-	ไม่ติดหน้ากาก	รวมเนื้อ	หลวงปู่เฉลิม

2051.	 เหรียญเสมานาคาล้อมทรัพย์	เนื้อเงินรวม	หลวงปู่เฉลิม

2052.	 เหรียญเสมานาคาล้อมทรัพย์	เนื้อนวะรวม	หลวงปู่เฉลิม

2053.	 เหรียญเสมานาคาล้อมทรัพย์	เนื้อ	2	กษัตริย์รวม	หลวงปู่เฉลิม

2054.	 เหรียญเสมานาคาล้อมทรัพย์	เนื้อมหาชนวนโลหะรวม	หลวงปู่เฉลิม

2055.	 เหรียญเสมานาคาล้อมทรัพย์	เนื้อทองทิพย์รวม	หลวงปู่เฉลิม

2056.	 เหรียญเสมานาคาล้อมทรัพย์	เนื้อทองแดงรวม	หลวงปู่เฉลิม

2057.	 พระกริ่งเฉลิม	คู่บารมี	น�าฤกษ์	รวมเนื้อ	วัดพวงนิมิต

2058.	 พระกริ่งเฉลิม	คู่บารมี	หล่อดินไทย	รวมเนื้อ	วัดพวงนิมิต

2059.	 พระกริ่งเฉลิม	คู่บารมี	หล่อร่วมสมัย	รวมเนื้อ	วัดพวงนิมิต

2060.	 พระกริ่งเฉลิม	คู่บารมี	เนื้อทองพันชั่ง	วัดพวงนิมิต

2061.	 พระชัยวัฒน์เฉลิม	คู่บารมี	น�าฤกษ์	รวมเนื้อ	วัดพวงนิมิต

2062.	 พระชัยวัฒน์เฉลิม	คู่บารมี	หล่อดินไทย	รวมเนื้อ	วัดพวงนิมิต

2063.	 พระชัยวัฒน์เฉลิม	คู่บารมี	หล่อร่วมสมัย	รวมเนื้อ	วัดพวงนิมิต

2064.	 เหรียญเก้าดี	ลงยา	-	ติดหน้ากาก	รวมเนื้อ	หลวงปู่เฉลิม

2065.	 เหรียญเก้าดี	เนื้อเพียวไม่ลงยา	-	ไม่ติดหน้ากาก	รวมเนื้อ	หลวงปู่เฉลิม

พระคณาจารย์จังหวัดสระแก้ว (หลวงปู่สนธิ์, หลวงปู่เกิ้ล, หลวงปู่เฉลิม)
โต๊ะที่ 59 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	บอย	พรมงคล	คูณ
	2.	ทว	ีศรรีาชา
	3.	พศวัตร์	ทอแสงเสถยีร
	4.	แสบ	โรงเกลอื
	5.	แบงค์	อรัญฯ
	6.	เอ็ม	อรัญฯ
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2066.	 เหรียญมังกรคู่	เนื้อทองค�า	

2067.	 เหรียญมังกรคู่	เนื้อเงินหน้ากากทองค�า	

2068.	 เหรียญมังกรคู่	เนื้อเงินลงยา	

2069.	 เหรียญมังกรคู่	เนื้อนวโลหะ	

2070.	 เหรียญมังกรคู่	เนื้ออัลปาก้า

2071.	 เหรียญมังกรคู่	เนื้อทองทิพย์	

2072.	 เหรียญมังกรคู่	เนื้อมหาชนวน

2073.	 เหรียญมังกรคู่	เนื้อทองแดงมันปู	/	ทองแดงผิวไฟ	

2074.	 เหรียญมังกรคู่	เนื้อทองแดงแจกทาน	/	สมมนาคุณผู้สั่งจองทองค�า	

2075.	 เหรียญมังกรคู่	เนื้อ	3k	/	2k	/	แบล็คโรเดียม	

2076.	 เหรียญจตุรพิธพรชัย	เนื้อทองค�า	

2077.	 เหรียญจตุรพิธพรชัย	เนื้อเงินหน้ากากทองค�า	

2078.	 เหรียญจตุรพิธพรชัย	เนื้อเงินลงยา

2079.	 เหรียญจตุรพิธพรชัย	เนื้อนวโลหะ	

2080.	 เหรียญจตุรพิธพรชัย	เนื้ออัลปาก้า

2081.	 เหรียญจตุรพิธพรชัย	เนื้อทองทิพย์	

2082.	 เหรียญจตุรพิธพรชัย	เนื้อทองแดงหน้ากาก

2083.	 เหรียญจตุรพิธพรชัย	เนื้อทองแดงเถื่อน	

2084.	 เหรียญเสมา	65	รุ่น	เลื่อนฐานะมหาเศรษฐี	เนื้อทองค�า

2085.	 เหรียญเสมา	65	รุ่น	เลื่อนฐานะมหาเศรษฐี	เนื้อเงินหน้ากากทองค�า	

2086.	 เหรียญเสมา	65	รุ่น	เลื่อนฐานะมหาเศรษฐี	งานประกบปะฉลุ	

2087.	 เหรียญเสมา	65	รุ่น	เลื่อนฐานะมหาเศรษฐี	เนื้อเงินซาติน

2088.	 เหรียญเสมา	65	รุ่น	เลื่อนฐานะมหาเศรษฐี	เนื้อนวโลหะ

2089.	 เหรียญเสมา	65	รุ่น	เลื่อนฐานะมหาเศรษฐี	เนื้ออัลปาก้า

2090.	 เหรียญเสมา	65	รุ่น	เลื่อนฐานะมหาเศรษฐี	เนื้อทองทิพย์	

2091.	 เหรียญเสมา	65	รุ่น	เลื่อนฐานะมหาเศรษฐี	เนื้อมหาชนวน	

2092.	 เหรียญเสมา	65	รุ่น	เลื่อนฐานะมหาเศรษฐี	เนื้อทองแดงรมด�า	/	ทองแดงผิวไฟ	/	แจกทาน	/	แจกแม่ครัว	

2093.	 เหรียญเสมา	65	รุ่น	เลื่อนฐานะมหาเศรษฐี	เนื้อ	4	k	/	3	k	/	2	k	/	แบล็คโลเดี่ยม	

2094.	 เหรียญปาดตาล	รุ่นแรก	หลวงปู่สมาน		(ไม่จ�ากัดเนื้อ)	เหรียญมหาปราบ	หนุมานเชิญธง	หลวงปู่สมาน	น�าฤกษ์	

2095.	 พระสมเด็จโนรา	

2096.	 พระลีลาหนังตะลุง	

2097.	 ล็อกเกตเจริญพรมหาลาภ	

2098.	 เหรียญสิงห์	มหาลาภ	

2099.	 พระบูชาพระนาคปรก	รุ่น	มหาเศรษฐี	

2100.	 เหรียญมังกรคู่	รุ่นแรก	หลวงปู่เบ้า	จตฺตมโล	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

หลวงพ่อแผ้ว ผลปญฺโญ จ.พัทลุง ยอดนิยม (28 Amulet จัดสร้าง)
โต๊ะที่ 60 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	เสก	ปทุม
	2.	ป๋าบัติ	คลอง	8
	3.	ท๊อป	28	Amulet
	4.	เอ้	สระบุรี
	5.	โอ้	มังกรคู่
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2101.	 เหรียญหลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุด	รุ่นพิเศษ

2102.	 เหรียญหลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุด	รุ่นนั่งสิงห์

2103.	 เหรียญหลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุด	รุ่นยืน

2104.	 เหรียญหลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุด	รุ่นนั่งครุฑ	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2105.	 เหรียญหลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุค	รุ่นหล่อรูปเหมือน	ปี	2534	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2106.	 เหรียญหลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุด	รุ่น	8	เหลี่ยม	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2107.	 เหรียญหลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุด	รุ่นผูกพัทธสีมา	โค้ด	ก.

2108.	 พระยอดธง	หลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุด	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2109.	 พระชัยวัฒน์	ก้นตอกภาษาจีน	หลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุด

2110.	 พระชัยวัฒน์	ก้นมีเดือย	หลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุด

2111.	 พระสมเด็จ	ฐาน	9	ชั้น	หลังยันต์ใบพัด	หลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุด

2112.	 พระสมเด็จปรกโพธิ์	หลังจารยันต์ใบพัด	หลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุด

2113.	 พระปิดตา	หลังยันต์	หลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุด	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2114.	 พระผง	พิมพ์ตุ๊กตา	หลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุด	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2115.	 พระผง	พิมพ์หยดน�้า	หลวงพ่อกล้วย	วัดหมูดุด	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2116.	 รูปหล่อหลวงพ่อจิ่ม	วัดไผ่ล้อม	ไม่จ�ากัดรุ่น

2117.	 เหรียญหลวงพ่อจิ่ม	วัดไผ่ล้อม	รุ่นแรก

2118.	 เหรียญหลวงพ่อเงิน	วัดบุญญาวาสวิหาร	รุ่นแรก	ปี	2512

2119.	 รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน	วัดบุญญาวาสวิหาร	รุ่นแรก

2120.	 พระเนื้อครั่ง	หลวงพ่อช้อย	วัดคลองขุด	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2121.	 พระปิดตา	วัดบูรพาพิทยาราม	รุ่นเดินยาม

2122.	 เหรียญรุ่นแรก	พระครูสังฆกิจ	วัดบูรพาพิทยาราม	ปี	2498

2123.	 รูปหล่อหลวงพ่ออิน	วัดลาด	รุ่นแรก

2124.	 พระวัดเขาบายศรี	ไม่จ�ากัดรุ่น	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2125.	 เหรียญพระครูวิมล	วัดบนบ่อพุ	รุ่นแรก	(กลมเล็ก)

2126.	 เหรียญพระครูจันทร์	วัดสระแก้ว	รุ่นแรก	ปี	2503

2127.	 เหรียญหลวงพ่อติ๋น	วัดโพธิ์ลังกา	รุ่นแรก	ปี	2503

2128.	 พระยอดธง	เนื้อระฆัง	รุ่นแรก	วัดหนองคัน

2129.	 เหรียญท่านพ่อคล้าย	-	ท่านพ่อสอน	วัดตะกาดเง้า	ปี	2520

2130.	 เหรียญไข่เล็ก	รุ่น	2	หลวงพ่อหนุน	วัดเสม็ดโพธิ์ศรี

2131.	 รูปหล่อโบราณ	หลวงพ่อหนุน	วัดเสม็ดโพธิ์ศรี	เนื้อผิวรมด�า	-	กะไหล่ทอง

2132.	 พระปิดตาแข้งหมอน	หลวงพ่อเชย	วัดเขาเจ้าหลาว	ไม่จ�ากัดหลัง

2133.	 พระปิดตาพิมพ์ปั้น	หลวงพ่อเชย	วัดเขาเจ้าหลาว

2134.	 เหรียญเสมา	หลวงพ่อเชย	ปี	2542	วัดเขาเจ้าหลาว	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2135.	 พระปิดตา	วัดวังเวียน	รุ่น	2	งานผูกพัทธสีมา	ปี	2542

พระเครื่องเมืองท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โต๊ะที่ 61 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1. บดนิทร์	ทองโชคชัย
	2.	นัทธพงศ์	ครองมงคล
	 	(นัท	ท่าใหม่)
	3.	พงศา	เทยีมทัด
	 	(หยิ่ง	ท่าใหม่)
	4.	อรยิชัย	ประกัญสทิธิ์
	 	(เดยีว	เมอืงจันทร์)
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2136.	 พระปิดตารุ่นแรก	ปี	2523	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2137.	 ประทานพร	รุ่นแรก	ปี	2523	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2138.	 เหรียญรุ่นแรก	ปี	2523	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2139.	 ปรกใบมะขาม	รุ่นแรก	ปี	2535	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2140.	 พระปิดตากะลาตาเดียวขัดมัน	ปี	2541

2141.	 พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี	(รุ่นแรก)	ปี	2552	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดก้น

2142.	 พระชัยวัฒน์มงคลมหาเศรษฐี	(รุ่นแรก)	ปี	2552	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดก้น

2143.	 พระสังกัจจายมงคลมหาเศรษฐี	(รุ่นแรก)	ปี	2552	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดก้น

2144.	 พระปิดตามงคลมหาเศรษฐี	(รุ่นแรก)	ปี	2552	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดก้น

2145.	 เหรียญเสมา	7	รอบ	ปี	2553	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่ลงยา

2146.	 เหรียญเสมา	7	รอบ	ปี	2553	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ลงยา

2147.	 รูปหล่อ	7	รอบ	ปี	2553	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดก้น

2148.	 พระปิดตาหลังรูปเหมือน	ปี	2553	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2149.	 เหรียญเจริญพรบน	ปี	2553	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2150.	 เหรียญเจริญพรล่าง	ปี	2553	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2151.	 เหรียญไพรรีพินาศ	ปี	2553	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2152.	 พระกริ่งชินบัญชร	ญสส.เพชรกลับ	ปี	2553	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดก้น

2153.	 เหรียญห่วงเชื่อม	ปี	2554	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่ลงยา

2154.	 เหรียญห่วงเชื่อม	ปี	2554	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ลงยา

2155.	 เหรียญหยดน�้า	ปี	2554	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2156.	 ขุนแผนมงคลมหาเศรษฐี	ปี	2555	พิมพ์ใหญ่

2157.	 ขุนแผนมงคลมหาเศรษฐี	ปี	2555	พิมพ์เล็ก

2158.	 รูปหล่อโบราณรุ่นแรก	วัดนนทรีย์	ปี	2555	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดก้น

2159.	 เหรียญบงกชบูรพา	วัดนนทรีย์	ปี	2555	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2160.	 เหรีญเจริญพร	88	ปี	2557	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2161.	 เหรียญหล่อ	88	ปี	2557	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2162.	 เหรียญมหาลาภ	พิมพ์เต็มองค์นั่งโต๊ะ	ปี	2559	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2163.	 หนุมานรุ่นแรก	ปี	2561	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดก้น

2164.	 เหรียญเจ้าสัว	(เหรียญไข่)	ปี	2562	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2165.	 เหรียญกรมหลวงชุมพร	ปี	2562	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2166.	 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	ปี	2563	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2167.	 รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ	ปี	2563	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดก้น

2168.	 เหรียญเสมา	8	รอบ	ปี	2565	ลงยา	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2169.	 เหรียญเสมา	8	รอบ	ปี	2565	ไม่ลงยา	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2170.	 ล็อกเกต	ไม่จ�ากัดรุ่น

หลวงปู่บัว ถามโก จ.ตราด
โต๊ะที่ 62 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	 
	 1.	หมี	จันทบุรี

	 2.	ราช	พรปัทมา

	 3.	ไผ่	บ่อไร่

	 4.	นวิ	บูรพา
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2171.	 เหรียญหลวงปู่ฉิ่ง	รุ่นแรก	ปี	2480	วัดบางพระวรวิหาร

2172.	 เหรียญ	ฉิ่ง	ข้าง	ปี	2497	วัดบางพระวรวิหาร

2173.	 พระปิดตายอดนิยม	ปี	2506	เนื้อผงคลุกรัก	ปิดทอง	2	ชั้น	3	ชั้น	วัดบางพระรวิหาร

2174.	 พระปิดตากรรมการ	ปี	2506	เนื้อผงคลุกรัก	ไม่ปิดทอง	3	ชั้น	วัดบางพระวรวิหาร

2175.	 พระหล่อโบราณนั่งตอ	หลวงปู่ฉิ่ง	ปี	2506	วัดบางพระวรวิหาร

2176.	 เหรียญหลวงปู่ฉิ่ง	ปี	2512	วัดบางพระวรวิหาร

2177.	 พระรูปเหมือนปั๊ม	ก้นกลึง	ปี	2512	รมด�า	วัดบางพระวรวิหาร

2178.	 เหรียญสามคณาจารย์	(อะพอลโล่	14)	ปี	2514	วัดบางพระวรวิหาร

2179.	 พระผงชุดพระแก้วมรกต	อาจารย์ทองเริ่ม	วัดบางพระวรวิหาร	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2180.	 พระกริ่งเซียนซือ	บางพระ	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2181.	 เหรียญหลวงพ่อใช่	วัดเขาฉลาก	หลังพระพุทธชินราช	รุ่นแรก	ปี	2536

2182.	 ล็อกเกตหลวงพ่อใช่	วัดเขาฉลาก	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2183.	 พระปิดตาหลวงพ่อใช่	วัดเขาฉลาก	ชุดปี	2532	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2184.	 พระปิดตาหลวงพ่อใช่	วัดเขาฉลาก	ชุด	มั่งมีศรีสุข	ปี	2535	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2185.	 พระผงจันทร์ลอยหลวงพ่อใช่	วัดเขาฉลาก	มั่งมีศรีสุข	ปี	2535	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2186.	 เหรียญหลวงพ่อช้วน	ส�านักสงฆ์ไทรงาม	รุ่นแรก	ปี	2516	เนื้ออัลปาก้า

2187.	 เหรียญหลวงพ่อช้วน	ส�านักสงฆ์ไทรงาม	รุ่นแรก	ปี	2516	เนื้อทองแดง

2188.	 เนื้อก้นครกปิดทอง	ตะกรุดทองค�า	(หลวงพ่อสมนึก ถาวโร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง)

2189.	 เนื้อใบลานทาทอง	ตะกรุดเงิน	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2190.	 เนื้อว่านเกสรทาทอง	ตะกรุดเงิน	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2191.	 เนื้อผงธูปทาทอง	ตะกรุดเงิน	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2192.	 เนื้อผงใบลานทาทอง	ตะกรุดทองแดง	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2193.	 เนื้อว่านเกสรทาทอง	ตะกรุดทองแดง	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2194.	 เนื้อผงธูปทาทองตะกรุดทองแดง	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2195.	 เนื้อกระยาสารท	ตะกรุดฝาบาตร	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2196.	 เนื้อผงใบลาน	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2197.	 เนื้อผงเกสร	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2198.	 เนื้อผงธูป	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2199.	 เนื้อผงใบลานฝังทับทิม	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2200.	 เนื้อผงเกสรฝังทับทิม	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2201.	 เนื้อผงธูปฝังทับทิม	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2202.	 เนื้อผงใบลาน	โค้ดทองโค้ดเงิน	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2203.	 เนื้อเกสร	โค้ดทองโค้ดเงิน	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

2204.	 เนื้อผงธูป	โค้ดทองโค้ดเงิน	(หลวงพ่อสมนึก	ถาวโร)

พระเครื่องท้องถิ่นต�าบลบางพระ + หลวงพ่อสมนึก ถาวโร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โต๊ะที่ 63 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (17 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ	 
	 1.	เบน	ชานมไข่มุก

	 2.	ป๊อก	บางพระ

	 3.	มัน	บางพระ

	 4.	ปาร์ค	ไฟฟ้า

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 
 1.	รถไฟ	สายด่วน
	2.	ตาม	พระเครื่อง
	3.	ไปร์	ประเวศ
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สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ กรุงเทพฯ และพระคณาจารย์ทั่วไป
โต๊ะที่ 64 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (38 รายการ)

2205.	 พระกริ่งญาณรังสี	79	สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2535	เนื้อทองเหลือง

2206.	 พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี	สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2536	เนื้อทองเหลือง

2207.	 พระกริ่งบารมี	80	พรรษา	สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2536	เนื้อทองเหลือง

2208.	 พระกริ่งบารมี	84	พรรษา	สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2540	เนื้อทองเหลือง

2209.	 พระกริ่งชินบัญชร	ญสส.	ปี	2553	เนื้อนวะก้นอุดผงพรายกุมาร	(แจกกรรมการ)

2210.	 พระกริ่งชินบัญชร	รุ่น	100	ปี	สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2556	เนื้อนวะอุดผง	-	ก้นทองแดง

2211.	 พระปิดตาพิมพ์จัมโบ้	สมเด็จพระญาณสังวร	วัดบวรนิเวศฯ	ปี	2523	เนื้อใบลาน	-	เกสร

2212.	 พระชัยยอดธง	พระไพรีพินาศ	รุ่น	7	รอบ	สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2540	เนื้อนวโลหะ

2213.	 พระกริ่งอรหัง	พิมพ์หน้าใหญ่	รุ่น	100	ปี	สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2556	เนื้อทองเหลือง	

2214.	 พระพุทธชินราช	รุ่น	87	พรรษา	สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2543	เนื้อทองเหลือง

2215.	 หลวงปู่ทวด	พิมพ์เตารีดสะดุ้งกลับ	สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2540	เนื้อชนวนสัมฤทธิ์

2216.	 หลวงปู่ทวดพิมพ์นิ้วกระดก	รุ่น	100	ปี	สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2556	เนื้อทองเหลือง

2217.	 หลวงปู่ทวด	พิมพ์เตารีด	รุ่น	100	ปี	สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2556	เนื้อทองชนวน

2218.	 พระขุนแผนเนื้อผง	สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2556	ฝังตะกรุดเงิน

2219.	 กริ่ง	อิ	สา	วะ	สุ	รุ่น	100	ปี	สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2556	เนื้อทองเหลือง

2220.	 เหรียญจ้าสัว	รุ่น	80	พรรษา	สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2536

2221.	 พระสมเด็จปรกโพธิ์หลังคาถาชินบัญชร	สมเด็จพระญาณสังวรปี	2540

2222.	 พระสมเด็จ	รุ่น	100	ปี		สมเด็จพระญาณสังวร	ปี	2556

2223.	 พระกริ่งพุทโธ	รุ่น	1	หลวงพ่อทุเรียน	วรธมฺโม	80	พรรษา	วัดศรีคีรีสุวรรณาราม	จ.สุโขทัย	ปี	2555	เนื้อนวโลหะ

2224.	 พระรูปหล่อ	รุ่นลายเซ็น	หลวงพ่อเกษม	เขมโก	จ.ล�าปาง	ปี	2529	เนื้อนวโลหะ

2225.	 พระรูปหล่อ	รุ่น	พญาวันมหาโชค	หลวงพ่อเกษม	เขมโก	จ.ล�าปาง	ปี	2536	เนื้อเงิน

2226.	 พระพิฆเนศ	รุ่น	กู้วิกฤต	หลวงพ่อไพบูลย์	วัดอนาลโย	จ.พะเยา	ปี	2557	

2227.	 เหรียญหล่อนาคปรก	ปัญญาพิศาลคุณ	หลวงพ่อไพบูลย์	จ.พะเยา

2228.	 รูปหล่อหลวงพ่อเงิน	พิมพ์นิยม	บรรจุผง	อ.นันต์	สวัสดิ์สวนีย์	ปี	2560

2229.	 พระปิดตา	หลวงปู่เอี่ยม	บรรจุผง	อ.นันต์	สวัสดิ์สวนีย์	ปี	2560

2230.	 พระบรมครูปู่ฤๅษีนารอด	รุ่นแรก	อาจารย์แดง	วัดป่าสัก	จ.ชัยนาท	ปี	2565	เนื้อนวโลหะ

2231.	 พระอุปคุตหน้าฤๅษี	หลวงพ่อแม้น	ภูริญาโน	ที่พักสงฆ์เขาจันทร์	จ.เพชรบูรณ์	ปี	2565	

2232.	 พระสังกัจจายน์	รับลาภ	รุ่นแรก	หลวงพ่อแม้น	ภูริญาโน	ที่พักสงฆ์เขาจันทร์	จ.เพชรบูรณ์	ปี	2565

2233.	 พระสังกัจจายน์รับลาภ	รุ่นแรก	หลวงพ่อแม้น	ภูริญาโน	ที่พักสงฆ์เขาจันทร์	จ.เพชรบูรณ์	ปี	2565	พิมพ์เล็ก

2234.	 เหรียญรูปไข่	หลวงปู่ตื้อ	วัดอรัญญวิเวก	จ.นครพนม	ปี	2516

2235.	 เหรียญรูปไข่	หลวงปู่ดูลย์	วัดบูรพาราม	จ.สุรินทร์	กองบัญชาการทหารสูงสุดจัดสร้าง	ปี	2520	เนื้อทองแดง

2236.	 เหรียญกลมหลังพระปิดตา	รุ่น	78	อาจารย์ฝั้น	วัดป่าอุดมสมพร	จ.สกลนคร	ปี	2518		เนื้อทองแดง

2237.	 เหรียญรูปไข่	รุ่น	2	หลวงปู่ชา	วัดหนองป่าพง	จ.อุบลราชธานี	ปี	2522	เนื้อเงิน	-	ทองแดง

2238.	 เหรียญหล่อสี่เหลี่ยมเล็ก	มงคลเกษม	หลวงพ่อเกษม	เขมโก	จ.ล�าปาง	ปี	2534	เนื้อนวะ	-	ทองแดง

2239.	 พระรูปหล่อรูปเหมือน	รุ่นอายุ	81	พรรษา	หลวงพ่อเกษม	เขมโก	จ.ล�าปาง	ปี	2534	เนื้อทองแดง

2240.	 เหรียญพุทโธ	หลวงปู่สิม	วัดถ�้าผาปล่อง	จ.เชียงใหม่	ปี	2517	เนื้อนวะ	-	ทองแดง

2241.	 รูปหล่อรูปเหมือน	หลวงปู่ชา	วัดหนองป่าพง	จ.อุบลราชธานี	ปี	2522	เนื้อนวโลหะ

2242.	 พระสมเด็จแพ	7	-	8	พัน	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	แว่น	วงเวยีนใหญ่
 2. บรรณวชิญ์	ตากสนิ	4
	3.	ยิ้ม	อยู่เย็น
	4.	นัท	สงิห์บุรี
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2243.	 พระสมเด็จ	รุ่นแรก	ปี	2519

2244.	 เหรียญเสมาหล่อ	เนื้อทองเหลือง	ปี	2555

2245.	 เหรียญรุ่นแรก	ปี	2517

2246.	 พระรูปเหมือน	ปั๊มลอยองค์	เนื้อเงิน	ปี	2548

2247.	 เหรียญเสมาหล่อ	เนื้อเงิน	ปี	2555

2248.	 เหรียญพรหมหล่อ	เนื้อเงิน	ปี	2556

2249.	 พระสมเด็จทรงไก่	ปี	2524

2250.	 เหรียญบาตรน�้ามนต์	รุ่นแรก	เนื้อทองแดง	ปี	2542

2251.	 พระสังกัจจายน์กลีบบัว	ปี	2531

2252.	 พระปิดตาปลดหนี้	ตะกรุดเงิน	ปี	2542

2253.	 พระสมเด็จต่อลาภ	ตะกรุดทองค�า	ปี	2543

2254.	 พระสมเด็จต่อลาภ	ตะกรุดเงิน	ปี	2543

2255.	 พระปิดตาหล่อ	รุ่นแรก	เนื้อทองผสม	ปี	2543

2256.	 พระสมเด็จค�าหมาก	แซยิด	ปี	2544

2257.	 พระนางพญาเสน่ห์จันทร์	ปี	2544

2258.	 ลูกอมพรหม	4	หน้า	ปี	2544

2259.	 เหรียญท้าวมหาพรหม	4	หน้า	เนื้อโลหะผสม	ปี	2544

2260.	 พระท้าวมหาพรหม	4	หน้า	เนื้อแก่นจันทร์	ตะกรุดทองค�า	ปี	2544

2261.	 พระท้าวมหาพรหม	4	หน้า	เนื้อแก่นจันทร์	ตะกรุดเงิน	ปี	2544

2262.	 เหรียญพระพรหมหล่อ	เนื้อทองผสม	ปี	2556

2263.	 พระสมเด็จเนื้อผง	ปี	2520

2264.	 สมเด็จคะแนน	ปี	2519

2265.	 เหรียญแจกทานรุ่นแรก	เนื้อทองแดง	ปี	2542

2266.	 พระปิดตาปลดหนี้	เพิ่มทรัพย์	ปี	2542

2267.	 พระสมเด็จต่อลาภ	ตะกรุดทองค�า	1	ดอก	ปี	2543

2268.	 พระปิดตาต่อลาภ	ตะกรุดเงิน	ปี	2543

2269.	 พระปิดตามหาลาโภ	ปี	2545

2270.	 พระสมเด็จปรกโพธิ์	เนื้อผงยาเสก	ปี	2544

2271.	 พระปิดตาจัมโบ้	“เพิ่มบ�ารุงสุข”	ตะกรุดเงิน	1	ดอก	ปี	2549

2272.	 พระปิดตาเล็ก	“เพิ่มบ�ารุงสุข”	ตะกรุดทองค�า	ปี	2549

2273.	 พระปิดตาเล็ก	“เพิ่มบ�ารุงสุข”	ตะกรุดเงิน	3	ดอก	ปี	2549

2274.	 พระปิดตาเล็ก	“เพิ่มบ�ารุงสุข”	ไม่มีตะกรุด	ปี	2549

2275.	 เหรียญกลมหลังพระพรหม	ปี	2550

2276.	 พระสมเด็จหล่อเสาร์ห้า	เนื้อทองเหลือง	ปี	2550

2277.	 พระสมเด็จ	3	ไตรมาส	ปี	2560

2278.	 เหรียญพรหมหล่อ	เนื้อทองผสม	ปี	2556

หลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโป วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา
โต๊ะที่ 65 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (36 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 
 1.	นก	วัดป้อมแก้ว
	2.	ต้อง	วัดป้อมแก้ว
	3.	ไอซ์	วัดป้อมแก้ว
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2279.	 เหรียญรุ่นพยัคฆ์มหาอ�านาจ	(เสือ	1)	เนื้อทองค�า	เงิน

2280.	 เหรียญรุ่นพยัคฆ์มหาอ�านาจ	(เสือ	1)	รวมเนื้อทุกรายการ

2281.	 เหรียญรุ่นพยัคฆ์มหาอ�านาจ	เงินไหลมา	(เสือ	3)	เนื้อเงิน	น�าฤกษ์

2282.	 เหรียญรุ่นพยัคฆ์มหาอ�านาจเงินไหลมา	(เสือ	3)	รวมเนื้อ	น�าฤกษ์

2283.	 เหรียญรุ่นพยัคฆ์มหาอ�านาจเงินไหลมา	(เสือ	3)	เนื้อเงิน	ลุ้นโชค

2284.	 เหรียญรุ่นพยัคฆ์มหาอ�านาจเงินไหลมา	(เสือ	3)	รวมเนื้อ	ลุ้นโชค

2285.	 เหรียญรุ่น	5	พยัคฆ์พันล้าน	รวมเนื้อทุกรายการ

2286.	 ลูกอม	รุ่นพญารับทรัพย์	เนื้อผงว่านแผ่นทองค�า

2287.	 ลูกอม	รุ่นพญารับทรัพย์	เนื้อผงว่านแผ่นเงินแท้

2288.	 ลูกอม	รุ่นพญารับทรัพย์	เนื้อผงว่านแผ่นทองแดง

2289.	 ลูกอม	รุ่นพญารับทรัพย์	เนื้อผงว่านแผ่นตะกั่ว

2290.	 รูปหล่อบูชา	ขนาด	1	นิ้ว	รวมทุกรายการ

2291.	 รูปหล่อบูชา	ขนาด	2	นิ้ว	รวมทุกรายการ

2292.	 รูปหล่อบูชา	ขนาด	3.5	นิ้ว	เนื้อเงิน

2293.	 รูปหล่อบูชา	ขนาด	3.5	นิ้ว	รวมเนื้อทุกรายการ

2294.	 เหรียญเสมา	รุ่น	8	รอบ	หลวงปู่เจียง	มหามงฺคโล	วัดโนนเรือ	เนื้อเงิน

2295.	 เหรียญเสมา	รุ่น	8	รอบ	หลวงปู่เจียง	มหามงฺคโล	วัดโนนเรือ	รวมเนื้อทุกรายการ

2296.	 พระปิดตา	ตุ๊กตา	รุ่นเรียกทรัพย์	หลวงปู่โต๊ะ	อินฺทสุวณฺโณ	วัดถ�้าสิงโตทอง	เนื้อผงใบลานน�าฤกษ์	จ.ราชบุรี

2297.	 พระปิดตา	ตุ๊กตา	รุ่นเรียกทรัพย์	หลวงปู่โต๊ะ	อินฺทสุวณฺโณ	วัดถ�้าสิงโตทอง	รวมเนื้อทุกรายการ	จ.ราชบุรี

2298.	 เหรียญรุ่นเจริญพรบน	หลวงพ่อสมบูรณ์	สิริปญฺโญ	ส�านักปฎิบัติธรรมเขาพลอย	เนื้อเงิน	จ.ฉะเชิงเทรา

2299.	 เหรียญรุ่นเจริญพรบน	หลวงพ่อสมบูรณ์	สิริปญฺโญ	ส�านักปฎิบัติธรรมเขาพลอย	เนื้ออัลปาก้า	จ.ฉะเชิงเทรา

2300.	 เหรียญรุ่นเจริญพรบน	หลวงพ่อสมบูรณ์	สิริปญฺโญ	ส�านักปฎิบัติธรรมเขาพลอย	เนื้อทองแดง	จ.ฉะเชิงเทรา

2301.	 ท้าวเวสสุวรรณ	รุ่น	ไตรมาส	65	เนื้อเงินหน้ากากทองค�า

2302.	 ท้าวเวสสุวรรณ	รุ่น	ไตรมาส	65	รวมเนื้อเงินลงยา

2303.	 ท้าวเวสสุวรรณ	รุ่น	ไตรมาส	65	เนื้อนวะ

2304.	 ท้าวเวสสุวรรณ	รุ่น	ไตรมาส	65	เนื้ออัลปาก้า

2305.	 ท้าวเวสสุวรรณ	รุ่น	ไตรมาส	65	เนื้อทองทิพย์

2306.	 ท้าวเวสสุวรรณ	รุ่น	ไตรมาส	65	เนื้อทองแดง

2307.	 เสือมุทิตาจิต

2308.	 รูปถ่ายมุทิตาจิต

2309.	 พระผงขุนแผนอุดมมวลสารมงคลบารมี	ชุดกรรมการ	เล็ก-ใหญ่	ปี	2564	จ.ปราจีนบุรี

2310.	 เหรียญเม็ดกระดุมโภคทรัพย์	หลวงพ่อเหิน	ส�านักสงฆ์เทือกเขาเพชรฯ	เนื้อเงินลงยา	หลังยันต์	จ.เพชรบูรณ์

2311.	 กุมารทองแก้มบุ๋ม	อุ้มทรัพย์	วัดขวาง	เนื้ออัลปาก้า	จ.สุพรรณบุรี

2312.	 กุมารทองแก้มบุ๋ม	อุ้มทรัพย์	วัดขวาง	เนื้อตะกั่ว	จ.สุพรรณบุรี

2313.	 กุมารทองแก้มบุ๋ม	อุ้มทรัพย์	วัดขวาง	เนื้อทองแดงผิวไฟ	จ.สุพรรณบุรี

หลวงปู่บุญมา โชติธมฺโม วัดเขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี และรวมคณาจารย์ ทั่วไป
โต๊ะที่ 66 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 
 1.	เล็ก	ตะเคยีนเตี้ย
	2.	ไช้	ระยอง
	3.	ก๊อต	พัทยา
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2314.	 พระบูชารูปเหมือน	รุ่นแรก

2315.	 พระบูชารูปเหมือน	ไม่จ�ากัดรุ่น

2316.	 หล่อโบราณ	หลวงพ่อดิษฐ์	พรหมสโร	ปี	2500

2317.	 พระผงสมเด็จ	ปี	2508	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2318.	 พระผง	ปี	2508	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2319.	 พระผง	ปี	2515	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2320.	 รูปถ่ายรุ่นแรก	ปี	2514	(เลี่ยมกรอบเปิดหน้า	-	หลัง	ส่งได้)

2321.	 เหรียญเสาร์ห้า	รุ่นแรก	เนื้อทองรมด�า

2322.	 เหรียญเสาร์ห้า	รุ่นแรก	ไม่จ�ากัดผิว

2323.	 เหรียญรุ่น	2	ครบรอบ	60	ปี

2324.	 เหรียญ	2	หน้า	หลวงพ่อคง	หลวงพ่อฟู

2325.	 เหรียญครบรอบอายุ	72	ปี

2326.	 เหรียญที่ระลึกพระราชทานเสมาธรรมจักร

2327.	 เหรียญรูปไข่	ครบรอบอายุ	80	ปี

2328.	 เหรียญเล็กหันข้าง	ครบรอบอายุ	80	ปี

2329.	 เหรียญนั่งพาน	ปี	2557

2330.	 เหรียญรูปไข่	รุ่นจิ๊กโก๋บูรพา

2331.	 เหรียญพัดยศเต็มองค์	ปี	2548

2332.	 เหรียญรูปไข่หลังนูน	แซยิด	87	ปี

2333.	 เหรียญรูปไข่	รุ่นเศรษฐี	ปี	2559

2334.	 พระปิดตาไตรมาส	ปี	2537

2335.	 พระปิดตาจัมโบ้	แซยิด	89	ปี

2336.	 พระปิดตาแช่น�้ามนต์	รุ่น	ปลดหนี้

2337.	 รูปหล่อลอยองค์เบ้าทุบ	ปี	2552

2338.	 รูปเหมือนปั๊ม	แซยิด	88	ปี

2339.	 รูปเหมือนลอยองค์	ไม่จ�ากัดรุ่น

2340.	 ท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรก	เงิน	ทอง	ฟู

2341.	 ท้าวเวสสุวรรณพิมพ์เล็ก	โชค	ลาภ	ฟู

2342.	 หนุมานจับเข่าโขนทรงเครื่อง	ปี	2552

2343.	 หนุมานไม้แกะ	-	งาแกะ	ไม่จ�ากัดรุ่น

2344.	 ลิงแกะรากพุดซ้อน	ฉลอง	96	ปี

2345.	 ลิงแกะรากพุดซ้อน	รุ่นขันอาสา	อายุ	99	ปี

2346.	 ลิงแกะ	ไม่จ�ากัดรุ่น	-	เนื้อ

2347.	 เครื่องรางไม้แกะ	ชุดตะเคียน	ปี	2547

2348.	 เครื่องราง	ชุดงาแกะ	ไม่จ�ากัดศิลป์	-	รุ่น

หลวงพ่อฟู อติภทฺโท วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา ทั่วไป
โต๊ะที่ 67 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	เลก็	แสงเงนิแสงทอง
	 	08	1938	3255
	2.	วทิย์	บารมี
	 	08	8210	3533
	3.	บอย	บางสมัคร
	 	06	2982	6926
	4.	เอ็ม	บางสมัคร
	 	08	5391	5250
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2349.	 เหรียญเจริญพร	รุ่นแรก	ปี	2549	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2350.	 เหรียญโต๊ะหมู่	เสาร์	5	รุ่นมหาลาภ	ปี	2559

2351.	 พระผงโต๊ะหมู่	เสาร์	5	รุ่นมหาลาภ	ปี	2559

2352.	 เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์	เสาร์	5	รุ่นเมตตา	ปี	2559

2353.	 เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์	เสาร์	5	รุ่นชนะจน	ปี	2559

2354.	 ล็อกเกต	เสาร์	5	รุ่นชนะจน	ปี	2559

2355.	 เหรียญรุ่นมหาเศรษฐี	ปี	2559

2356.	 เหรียญนั่งอธิษฐานจิต	(ปั๊มแรก)	ปี	2559

2357.	 หนุมานแสนเฮง	เนื้อ	เงิน	นวะ	ทองแดง	ปี	2559

2358.	 เหรียญรุ่นนารายณ์พลิกแผ่นดิน	ยกเว้นเนื้อทองค�า	ปี	2561

2359.	 เหรียญเสมาพญานาคคู่นั่งเต็มองค์	แสนเมตตา	ปี	2561

2360.	 เหรียญเสมาหัวมังกรคู่นั่งเต็มองค์	รุ่นโชคดี	ปี	2561

2361.	 เหรียญมังกรคู่	รุ่นมหาปราบ	เนื้อ	เงิน	นวะ	สามกษัตริย์	ปี	2562

2362.	 เหรียญรุ่นแสนเศรษฐีทวีทรัพย์	ปี	2562

2363.	 พระผงสมเด็จปรกโพธิ์	9	หลังพัดยศ	ปี	2559

2364.	 พระขุนแผนองค์ด�า	รุ่นอุดมมวลสาร	มงคลบารมี	ปี	2564	หลวงปู่บุญมา	วัดเขาแก้วทอง	(ไม่จ�ากัดเนื้อและรายการ)	จ.ปราจีนบุรี

2365.	 เบี้ยแก้	รุ่นคู่บุญ	ปี	2564	หลวงปู่บุญมา	วัดเขาแก้วทอง	จ.ปราจีนบุรี

2366.	 มีดหมอปราบมาร	รุ่นเสาร์	5	เพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข	ปี	2553	หลวงปู่หงษ์	วัดเพชรบุรี	จ.สุรินทร์

2367.	 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ	รุ่นรวยแสนล้าน	ปี	2563	หลวงพ่อพัฒน์	วัดห้วยด้วน	จ.นครสวรรค์

2368.	 พระกริ่งทัพพระยามหามงคล	ปี	2554	จ.ชลบุรี

2369.	 เหรียญมหาโภคทรัพย์	ปี	2554	หลวงพ่อสาคร	วัดหนองกรับ	(เนื้อชนวน)	จ.ระยอง

2370.	 พระขุนแผน	ผงพรายกุมาร	รุ่นผ้าป่า	ปี	2546	หลวงพ่อสาคร	วัดหนองกรับ	

2371.	 พระปิดตา	ชินบัญชร	ปี	2556	หลวงพ่อสาคร	วัดหนองกรับ	(เนื้อทองแดงเถื่อน)	จ.ระยอง

2372.	 ชูชกเขาควายแกะ	ปี	2547	-	2548	หลวงสาคร	วัดหนองกรับ	จ.ระยอง

2373.	 พระรูปหล่อ	หลวงพ่อเงิน	บางคลาน	ออกวัดท้ายน�้า	รุ่นช้างคู่	เนื้อเงิน	-	ทองเหลือง	พิมพ์เล็ก	ปี	2526	จ.พิจิตร

2374.	 ลิงอุ้มทรัพย์	หลวงปู่ทวน	ปุสฺสวโร	วัดโป่งยาง	เนื้อนวะ	จ.จันทบุรี

2375.	 พระกริ่งปุสฺสวโร	รุ่นมงคลมหาเศรษฐี	หลวงปู่ทวน	ปุสฺสวโร	วัดโป่งยาง	ยกเว้นเนื้อทองค�า	จ.จันทบุรี

2376.	 เหรียญเม็ดกระดุม	รุ่นโภคทรัพย์	หลวงพ่อเหิน	ปุญฺญกฺเขตฺเต	ส�านักสงฆ์เทือกเขาเพชรพญาธาร	เนื้อเงินลงยา	จ.เพชรบูรณ์

2377.	 ล็อกเกต	พระครูบาเจ้าศรีวิชัย	รุ่น	มหาบารมี	65	เนื้อขาปิ่นโต	จ.ล�าพูน

2378.	 ล็อกเกตสี่เหลี่ยม	อัศวิน	หลวงพ่อเกษม	เขมโก	ปี	2565	เนื้อขาปิ่นโต	จ.ล�าปาง

2379.	 พระชัยวัฒน์	ประทานอภัย	วัดป่าประดู่	หลวงปู่ทิม	วัดละหารไร่	ปลุกเสก	ปี	2518	จ.ระยอง

2380.	 พระผงน�้ามันพุทธชินราช	หลวงพ่อรวย	วัดตะโก	ปี	2498	-	2513	จ.อยุธยา

2381.	 พระขุนแผนผงพราย	59	บูชาครู	อาจารย์เปล่ง	บุญยืน	จ.สุรินทร์

2382.	 พระผงขุนแผนสยบมาร	อาจารย์เปล่ง	บุญยืน	จ.สุรินทร์

2383.	 ตะกรุดมหาปราบ	หลวงพ่อสาคร	มนูญฺโญ	วัดหนองกรับ	ปี	2540	จ.ระยอง

2384.	 เหรียญรุ่นไพรีพินาศ	หลวงพ่อโสต	เนื้อเงินลงยา

หลวงปู่แสน ปสนฺโน วัดบ้านหนองจิก และรวมคณาจารย์ ทั่วไป
โต๊ะที่ 68 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (36 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	โน๊ต	พัทยา
	2.		บอย	ปราณ

	3.	โหน่ง	พัทยา
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เกจิคณาจารย์ ทั่วไป
โต๊ะที่ 69 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (40 รายการ)

2385.	 พระผงกระดูกผี	พระอาจารย์หนู	วัดโพธิ์		กทม.	ปี	2485	พิมพ์พระปิดตา	
2386.	 พระผงกระดูกผี	พระอาจารย์หนู	วัดโพธิ์		กทม.	ปี	2485	พิมพ์สมเด็จเข่าบ่วง	
2387.	 พระผงกระดูกผี	พระอาจารย์หนู	วัดโพธิ์		กทม.	ปี	2485	พิมพ์พระนางพญา
2388.	 สมเด็จอนุสรณ์	100	ปี	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	ปี	2535	พิมพ์วัดเกษไชโย	
2389.	 สมเด็จอนุสรณ์	100	ปี	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี	ปี	2535	
2390.	 สมเด็จแพ	5	พัน	เนื้อผงเกสร	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี	ปี	2534	
2391.	 สมเด็จแพ	5	พัน	เนื้อผงใบลาน	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี	ปี	2534
2392.	 พระสมเด็จ	แพ	6	พัน	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี	ปี	2536
2393.	 สมเด็จแพ	9	พัน	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี		ปี	2536
2394.	 สมเด็จคะแนนปรกโพธิ์		หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี		ปี	2514		
2395.	 สมเด็จคะแนนตรีนิสิงเห	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี		ปี	2512	
2396.	 พระรอด	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี	ไม่จ�ากัดรุ่น	
2397.	 สมเด็จฐานแซม	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี	ปี	2539
2398.	 สมเด็จรูปเหมือนหลวงพ่อแพ	รุ่นชินบัญชร	หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต)	ปี	2539
2399.	 พระกริ่งราชสิงหะ	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี	ปี	2534	เนื้อกะไหล่ทอง
2400.	 ตะกรุดรุ่น	2	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี			ปี	2524
2401.	 พระพิฆเนศวร	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี	เนื้อผงเกสร	ปี	2540
2402.	 พระพิฆเนศวร	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี	เนื้อผงใบลาน	ปี	2540
2403.	 เหรียญรุ่นเมตตาบารมี	หลังเทพเจ้าแห่งโชคลาภ	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี	เนื้อสองกษัตริย์	ปี	2540
2404.	 เหรียญรุ่นเมตตาบารมี	หลังเทพเจ้าแห่งโชคลาภ	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี		เนื้อกะไหล่ทอง	ปี	2540
2405.	 เหรียญรุ่นเมตตาบารมี	หลังพระพิฆเนศ	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี		เนื้อกะไหล่ทอง	ปี	2540
2406.	 พระกริ่งอรหัง	รุ่น	100	ปี	พิมพ์หน้าใหญ่	วัดบวรนิเวศวิหาร	กรุงเทพฯ	ปี	2556
2407.	 พระผงเจ้าแม่กวนอิม	วัดบวรนิเวศวิหาร	กทม.	ปี	2535
2408.	 พระกริ่งบารมี	80	ปี	วัดบวรนิเวศวิหาร	กทม.	ปี	2536
2409.	 พระกริ่งพุทธสิริมงคล	วัดบวรนิเวศวิหาร	กทม.	ปี	2552
2410.	 กัณหา	ชาลี		รุ่นรวยไม่เลิก	วัดสี่แยกเจริญพร	จ.นครปฐม	ปี	2561	
2411.	 พระพิมพ์ทรงนักษัตร	หลวงพ่อปาน	วัดบางนมโค	จ.พระนครศรีอยุธยา	รุ่นสร้างเขื่อน	ปี	2548
2412.	 พระสมเด็จเนื้อครั่ง	หลวงพ่อยิด	วัดหนองจอก	รุ่นเมตตามหาลาภ	ปี	2535	
2413.	 พระยอดขุนพล	เนื้อผงน�้ามัน	หลวงพ่อเพี้ยน	วัดเกริ่นกฐิน	จ.ลพบุรี	ปี	2548
2414.	 พระปิดตา	รุ่นพารวย	หลวงพ่อสิน	วัดละหารใหญ่	จ.ระยอง	ปี	2562
2415.	 พระผง	รุ่นพญาไก่เศรษฐี	รวยทันใจ	เนื้อก้นครก	หลวงพ่อสิน	วัดละหารใหญ่	จ.ระยอง	ปี	2563
2416.	 แพะไม้แกะ	ขนาดไม่เกิน	1	นิ้ว	หลวงพ่อสิน	วัดละหารใหญ่	จ.ระยอง	ปี	2565
2417.	 เสือเขาควายแกะ	หลวงพ่อสิน	วัดละหารใหญ่	จ.ระยอง
2418.	 หนุมาน	รุ่นชนะมาร	หลวงพ่อสิน	วัดละหารใหญ่	จ.ระยอง	ปี	2564
2419.	 พระผงรูปเหมือน	พิมพ์นั่งตั่ง	หลวงพ่อสิน	วัดละหารใหญ่	จ.ระยอง	ปี	2565
2420.	 พระสมเด็จหลังลายเซ็น	หลังฝังพลอยเสก	หลวงพ่อสิน	วัดละหารใหญ่	จ.ระยอง	ปี	2563
2421.	 ท้าวเวสสุวรรณ	เนื้อทองทิพย์	หลวงพ่อสิน	วัดละหารใหญ่	จ.ระยอง	ปี	2565
2422.	 ปลัดขิกนางครวญ	หลวงพ่อสิน	วัดละหารใหญ่	จ.ระยอง
2423.	 พระปิดตาห้วยด้วน	เนื้อชานหมากผสมจีวร	หลวงพ่อพัฒน์	วัดห้วยด้วน	จ.นครสวรรค์	ปี	2564

2424.	 พระปิดตาห้วยด้วน	เนื้อก้นครก	หลวงพ่อพัฒน์	วัดห้วยด้วน	จ.นครสวรรค์	ปี	2564

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 
 1.	ทนายเอ๋	มนีบุรี	
	2.	ยอด	วัดโพธิ์	
	3.	อ้าฟ	สามวา	
	4.	กัส	มนีบุรี
	5.	กาน	กนิรี
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2425.	 เหรียญพระครูวรพรตศีลขันธ์	ฉลองอายุครบ	60	ปี	พ.ศ.	2516	วัดป่าอรัญญิิกาวาส	จ.ชลบุรี

2426.	 เหรียญพระอาจารย์ฝั้น	อาจาโร	รุ่นร่มโพธิ์ทอง	ปี	2519	วัดป่าอุดมสมพร	จ.สกลนคร

2427.	 เหรียญพระอาจารย์ขัน	รุ่น	2	วัดนกกระจาบ	จ.พระนครศรีอยุธยา

2428.	 เหรียญเสมาหลวงพ่อสุ่น	ปี	2508	วัดบางปลาหมอ	จ.พระนครศรีอยุธยา

2429.	 เหรียญหล่อโบราณ	หลวงปู่ลุน	วัดบ้านเวินไซ	นครจ�าปาศักดิ์

2430.	 เหรียญหลวงพ่อจง	รุ่นสร้างมณฑป	ปี	2546	วัดหน้าต่างนอก	จ.พระนครศรีอยุธยา

2431.	 เหรียญที่ระฤกกริ่งจักรพรรดิ์	หลวงปู่หมุน	ฐิตสีโล	ออกวัดสุทัศน์	ปี	2545

2432.	 พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม	วัดหนองโพ	จ.นครสวรค์

2433.	 พระสมเด็จรัศมี	หลวงปู่ศุขปลุกเสก	กรุวัดคลองขอม	จ.สุพรรณบุรี

2434.	 พระสมเด็จ	หลวงปู่เลี่ยม	วัดศรีเรืองบุญ	จ.นนทบุรี

2435.	 พระผงวัดประสาทบุญญาวาส	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2436.	 พระพิมพ์หลวงปู่ทวด	ปี	2506	วัดประสาทบุญญาวาส	กรุงเทพฯ

2437.	 พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน	ปี	2502	วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	กรุงเทพฯ

2438.	 พระรูปเหมือนพิมพ์	ซุ้มประตู	เนื้อผงยา	เจ้าคุณศรี	วัดอ่างศิลา	จ.ชลบุรี

2439.	 พระผงพิมพ์พระรอด	หลวงปู่ดู่	วัดสะแก	จ.พระนครศรีอยุธยา

2440.	 พระกรุวัดท�าเลไทย	เนื้อชินตะกั่ว	จ.พระนครศรีอยุธยา

2441.	 พระพิจิตร	กรุวัดท�าเลไทย	จ.พระนครศรีอยุธยา

2442.	 พระขุนแผนหน้าอิฐ	กรุวัดใหญ่ชัยมงคล	จ.พระนครศรีอยุธยา

2443.	 พระขุนแผนซุ้มเรือนแก้ว	กรุวัดใหญ่ชัยมงคล	จ.พระนครศรีอยุธยา

2444.	 พระขุนแผนใบเสมา	กรุวัดมณเฑียร	จ.พระนครศรีอยุธยา

2445.	 พระนอนเนื้อดิน	วัดสะตือ	จ.พระนครศรีอยุธยา

2446.	 พระก�าแพงหน้าอิฐ	กรุวัดบรมธาตุ	จ.ก�าแพงเพชร

2447.	 พระหลวงพ่อโต	เนื้อชินตะกั่ว	กรุวัดบางกระทิง	จ.พระนครศรีอยุธยา

2448.	 พระกลีบบัว	กรุวัดลิงขบ	กรุงเทพฯ

2449.	 พระสมเด็จ	พิมพ์แหวกม่าน	หลวงพ่อกวย	วัดโฆสิตาราม	จ.ชัยนาท

2450.	 พระปิดตาหลังรูปเหมือน	หลวงพ่อครน	วัดบางแซะ	มาเลเซีย

2451.	 พระปิดตา	พิมพ์เข่ายก	หลวงพ่อส�าลี	วัดห้วยยาง	จ.ชลบรี

2452.	 พระปิดตา	พิมพ์เล็ก	หลวงพ่อปาน	วัดเครือวัลย์	จ.ชลบุรี

2453.	 พระปิดตาหลังเรียบ	หลวงปู่เกลี้ยง	วัดเนินสุทธาวาส	จ.ชลบุรี

2454.	 พระปิดตาเนื้อชินตะกั่ว	ไม่จ�ากัดวัด

2455.	 พระปิดตา	รุ่นอายุ	90	ปี	พิมพ์จัมโบ้	เนื้อลาย	ปี	2538	หลวงพ่อแพ	วัดพิกุลทอง	จ.สิงห์บุรี

2456.	 ราหูอมจันทร์	งาแกะ	หลวงพ่อจืด	วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม	จ.นครปฐม

2457.	 กะลาแกะราหูอมจันทร์	หลวงพ่อจืด	วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม	จ.นครปฐม

2458.	 หุ่นพยนต์ยุคต้น	อาจารย์ปี	(สมานแจ้งเจริญ)	จ.พระนครศรีอยุธยา

2459.	 หุ่นพยนต์	อาจารย์ปี	(สมานแจ้งเจริญ)	จ.พระนครศรีอยุธยา

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 70 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	ดร.ไมค์	ไทยแลนด์
	2.	บู๊ลิ้ม	ล้านนา
	3.	นนท์	ล�าลูกกา
	4.	หนวด	ท่าเรอื
	5.	ต้น	พะเยา
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พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2 (พระ 25 พุทธศตวรรษ)
โต๊ะที่ 71 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (37 รายการ)

2460.	 เนื้อชิน	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2461.	 เนื้อชิน	พิมพ์มีเข็ม

2462.	 เนื้อชิน	พิมพ์หางหงส์

2463.	 เนื้อชิน	พิมพ์ตาตุ่ม

2464.	 เนื้อชิน	พิมพ์พระศกจุด

2465.	 เนื้อชิน	พิมพ์สังฆาฏิจุด

2466.	 เนื้อดินทั่วไป	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2467.	 เนื้อแร่ทั่วไป	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2468.	 เนื้อดิน	พิมพ์สามเดือย

2469.	 เนื้อดิน	พิมพ์จีวรริ้ว

2470.	 เหรียญแพรแถบ

2471.	 เหรียญเสมา	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2472.	 สมเด็จคะแนน	วัดประสาท	กทม.	ปี	2506

2473.	 พระสะเดาะเคราะห์

2474.	 หลวงพ่อโสธร	รุ่นประทานพร	พิมพ์กลาง,	พิมพ์เล็ก

2475.	 พระกรุวัดเกาะ	(สัมพันธวงศ์)	พิมพ์ยืน

2476.	 พระปิดตา	เจ้าคุณผล	วัดหนัง	ปี	2509

2477.	 เหรียญเจริญพร	“ชินบัญชรมหาปราบ”	หลวงปู่ทิม	อิสริโก	วัดละหารไร่	ปี	2557	รุ่นหน้ากาก	(ไม่จ�ากัดพิมพ์)

2478.	 เหรียญเจริญพร	“ชินบัญชรมหาปราบ”	หลวงปู่ทิม	อิสริโก	วัดละหารไร่	ปี	2557	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

2479.	 เหรียญหลวงปู่เอี่ยม	ปฐมนาม	(รุ่นยันต์มหาโสฬสมงคล)	วัดสะพานสูง	ปี	2556	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

2480.	 เหรียญหลวงพ่อสด	วัดปากน�้า	รุ่นทอดผ้าป่า	เพชรบุรี	(ไม่จ�ากัดพิมพ์)

2481.	 พระพุทธชินราชท่าเรือเล็ก	หลวงปู่ชู	วัดมุมป้อม	จ.นครศรีธรรมราช	ปี	2500

2482.	 พระเนื้อผงปิดทองพระแก้วมรกต	พิมพ์สี่เหลี่ยมใหญ่	หลวงพ่อเริ่ม	วัดบางพระวรวิหาร	จ.ชลบุรี

2483.	 พระเนื้อผงปิดทองพระพุทธชินราช	พิมพ์สี่เหลี่ยมใหญ่	หลวงพ่อเริ่ม	วัดบางพระวรวิหาร	จ.ชลบุรี

2484.	 พระเนื้อดิน	วัดบางนมโค	หลวงพ่อปาน	พิมพ์ทรงไก่	ปี	2527

2485.	 พระเนื้อดิน	วัดบางนมโค	หลวงพ่อปาน	พิมพ์ทรงครุฑ	ปี	2527

2486.	 พระเนื้อดิน	วัดบางนมโค	หลวงพ่อปาน	พิมพ์ทรงหนุมาน	ปี	2527

2487.	 พระเนื้อดิน	วัดบางนมโค	หลวงพ่อปาน	พิมพ์ทรงปลา	ปี	2527

2488.	 พระเนื้อดิน	วัดบางนมโค	หลวงพ่อปาน	พิมพ์ทรงเม่น	ปี	2527

2489.	 พระเนื้อดิน	วัดบางนมโค	หลวงพ่อปาน	พิมพ์ทรงนก	ปี	2527

2490.	 พระเนื้อดิน	วัดบางนมโค	หลวงพ่อปาน	พิมพ์ทรงไก่	ปี	2518

2491.	 พระเนื้อดิน	วัดบางนมโค	หลวงพ่อปาน	พิมพ์ทรงหนุมาน	ปี	2518

2492.	 พระเนื้อดิน	วัดบางนมโค	หลวงพ่อปาน	พิมพ์ทรงครุฑ	ปี	2518

2493.	 พระเนื้อดิน	วัดบางนมโค	หลวงพ่อปาน	ปี	2518	พิมพ์ทรงสัตว์	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2494.	 พระเนื้อดิน	วัดบางนมโค	หลวงพ่อปาน	ปี	2505	พิมพ์ทรงสัตว์	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2495.	 พระเนื้อดิน	วัดบางนมโค	หลวงพ่อปาน	ปี	2511	พิมพ์ทรงสัตว์	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2496.	 พระเนื้อดิน	วัดบางนมโค	หลวงพ่อปาน	พิมพ์ทรงไก่	ปี	2522

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	พงษ์	25	
	2.	จุ๋ม	เอสซ	ี
	3.	ไพบูลย์	วา	
	4.	เอฟ	ธนาธปิ	
	5.	สุข	ดอนขี
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พระวัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
โต๊ะที่ 72 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

2497.	 พระพิมพ์ทรงไก่	เนื้อดิน	ปี	2496	-	2498

2498.	 พระพิมพ์ทรงครุฑ	เนื้อดิน	ปี	2496	-	2498

2499.	 พระพิมพ์ทรงหนุมาน	เนื้อดิน	ปี	2496	-	2498

2500.	 พระพิมพ์ทรงปลา	เนื้อดิน	ปี	2496	-	2498

2501.	 พระพิมพ์ทรงเม่น	เนื้อดิน	ปี	2496	-	2498

2502.	 พระพิมพ์ทรงนก	เนื้อดิน	ปี	2496	-	2498

2503.	 พระพิมพ์ทรงไก่	เนื้อดิน	ปี	2511

2504.	 พระพิมพ์ทรงครุฑ	เนื้อดิน	ปี	2511

2505.	 พระพิมพ์ทรงหนุมาน	เนื้อดิน	ปี	2511

2506.	 พระพิมพ์ทรงปลา	เนื้อดิน	ปี	2511

2507.	 พระพิมพ์ทรงเม่น	เนื้อดิน	ปี	2511

2508.	 พระพิมพ์ทรงนก	เนื้อดิน	ปี	2511

2509.	 พระพิมพ์ทรงไก่	เนื้อดิน	ปี	2527

2510.	 พระพิมพ์ทรงครุฑ	เนื้อดิน	ปี	2527

2511.	 พระพิมพ์ทรงหนุมาน	เนื้อดิน	ปี	2527

2512.	 พระพิมพ์ทรงปลา	เนื้อดิน	ปี	2527

2513.	 พระพิมพ์ทรงเม่น	เนื้อดิน	ปี	2527

2514.	 พระพิมพ์ทรงนก	เนื้อดิน	ปี	2527

2515.	 พระพิมพ์ทรงไก่	เนื้อดิน	-	เนื้อผง	รุ่นสู่มาตภูมิ	บล็อกแรก	ปี	2533

2516.	 พระพิมพ์ทรงครุฑ	เนื้อดิน	-	เนื้อผง	รุ่นสู่มาตุภูมิ	บล็อกแรก	ปี	2533

2517.	 พระพิมพ์ทรงหนุมาน	เนื้อดิน	-	เนื้อผง	รุ่นสู่มาตุภูมิ	บล็อกแรก	ปี	2533

2518.	 พระพิมพ์ทรงปลา	เนื้อดิน	-	เนื้อผง	รุ่นสู่มาตุภูมิ	บล็อกแรก	ปี	2533

2519.	 พระพิมพ์ทรงเม่น	เนื้อดิน	-	เนื้อผง	รุ่นสู่มาตุภูมิ	บล็อกแรก	ปี	2533

2520.	 พระพิมพ์ทรงนก	เนื้อดิน	-	เนื้อผง	รุ่นสู่มาตุภูมิ	บล็อกแรก	ปี	2533

2521.	 พระพิมพ์ทรงไก่	เนื้อดิน	-	เนื้อผง	รุ่นสู่มาตุภูมิ	บล็อกแรก	ปี	2536

2522.	 พระพิมพ์ทรงครุฑ	เนื้อดิน	-	เนื้อผง	รุ่นสู่มาตุภูมิ	บล็อกแรก	ปี	2536

2523.	 พระพิมพ์ทรงหนุมาน	เนื้อดิน	-	เนื้อผง	รุ่นสู่มาตุภูมิ	บล็อกแรก	ปี2536

2524.	 พระพิมพ์ทรงปลา	เนื้อดิน	-	เนื้อผง	รุ่นสู่มาตุภูมิ	บล็อกแรก	ปี	2536

2525.	 พระพิมพ์ทรงเม่น	เนื้อดิน	-	เนื้อผง	รุ่นสู่มาตุภูมิ	บล็อกแรก	ปี	2536

2526.	 พระพิมพ์ทรงนก	เนื้อดิน	-	เนื้อผง	รุ่นสู่มาตุภูมิ	บล็อกแรก	ปี	2536

2527.	 พระพิมพ์ทรงไก่	เนื้อดิน	-	เนื้อผง	รุ่นบูรณะอุโบสถ	สร้างเขื่อน	บล็อกแรก	ปี	2548

2528.	 พระพิมพ์ทรงครุฑ	เนื้อดิน	-	เนื้อผง	รุ่นบูรณะอุโบสถ	สร้างเขื่อน	บล็อกแรก	ปี	2548

2529.	 ลูกอม	หลวงพ่อปาน

2530.	 ลูกสะกด	หลวงพ่อปาน

2531.	 พระเนื้อดิน	หลวงพ่อสุ่น	วัดบางปลาหมอ

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	ดร.ไมค์	ไทยแลนด์
	2.	บู๊ลิ้ม	ล้านนา
	3.	นนท์	ล�าลูกกา
	4.	หนวด	ท่าเรอื
	5.	ต้น	พะเยา
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หลวงปู่ทิม อตฺตสนฺโต วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา
โต๊ะที่ 73 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

2532.	 พระผงพิมพ์หลวงพ่อโต	หลวงพ่อจงปลุกเสก	ปี	2504

2533.	 เหรียญรุ่นแรก	บล็อกไม่มีเส้นคอ	ปี	2518

2534.	 หลวงปู่ทิม	พิมพ์พระรอด	ปี	2544

2535.	 รูปหล่อหลวงพ่อขาว	ปี	2547

2536.	 เหรียญพระกริ่งรุ่นเมตตา	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2540

2537.	 เหรียญพระพรหม	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2538

2538.	 รูปหล่อหลวงพ่อขาว	เนื้อทองเหลือง	กะไหล่ทอง	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2549

2539.	 เหรียญปลาหลวงปู่ทิม	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2549

2540.	 พระขุนแผน	พิมพ์เล็ก	รุ่นสอง	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2541

2541.	 พระขุนแผน	รุ่น	3	(5	ธันวาคม)	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2542

2542.	 พระนางพญา	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2542

2543.	 พระขุนแผน	รุ่น	5	(รุ่นสร้างก�าแพง)	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2548

2544.	 หลวงปู่ทิม	พิมพ์พระรอด	ปี	2544

2545.	 หลวงปู่ทิม	พิมพ์พระรอด	ปี	2544

2546.	 เหรียญพระปิดตา	หลังปลาตะเพียน	(รวมปี)	ปี	2531	-	2535

2547.	 พระสมเด็จหลังปลาตะเพียน	ปี	2543

2548.	 พระปิดตาบัวรอบ	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2544

2549.	 พระขุนแผน	8	รอบ	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2552

2550.	 พระปิดตามหาเสน่ห์	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2543

2551.	 หลวงพ่อขาว	กะไหล่ทอง	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2549

2552.	 พระสมเด็จชนะจน	ปี	2540

2553.	 พระปิดตา	พิมพ์ยันต์ยุ่ง	รุ่นเมตตา	รุ่นแรก	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2540

2554.	 พระกริ่ง	รวมทุกรุ่นที่ทางวัดสร้าง	(ยกเว้นทองค�า)	ปี	2540	-	2552

2555.	 พระชัยวัฒน์	รวมทุกรุ่นที่ทางวัดสร้าง	(ยกเว้นทองค�า)	ปี	2540	-	2552

2556.	 พระสังกัจจายน์	รุ่น	1	รุ่น	2	(ยกเว้นทองค�า)	ปี	2540	-	2543

2557.	 พระขุนแผน	8	รอบ	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2552

2558.	 พระผง	พิมพ์หลวงพ่อปาน	หลวงปู่ทิม	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2543

2559.	 เหรียญนาคปรก	รุ่นแรก	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2545

2560.	 เหรียญผลทับทิมหลังสิงห์	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2546

2561.	 พระปิดตาปุ้มปุ้ย	เนื้อเกสร	ปี	2547

2562.	 พระปิดตาปุ้มปุ้ย	เนื้อเกสร	ปี	2547

2563.	 เหรียญน�้าเต้าแม่นางกวักปลาตะเพียน	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2542

2564.	 รูปหล่อหลวงพ่อขาว	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2547

2565.	 รูปหล่อหลวงพ่อขาว	(รวมทุกเนื้อ)	ปี	2547

2566.	 หนุมาน	เนื้อนวโลหะ	ปี	2540

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	มาโนช	เกดิปราชญาณ
	2.	นก		ปู่ทมิวัดพระขาว
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2567.	 เหรียญรุ่นแรก	(ตอกโค้ดเลข	1)	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2543
2568.	 เหรียญอาร์ม	เนื้อทองแดง	หลังนารายณ์ทรงครุฑ	(ไม่จ�ากัดโค้ด,	โค้ดมาตรฐาน)	ปี	2542
2569.	 เหรียญหมุนเงินหมุนทอง	บล็อกประค�า	19	เม็ด	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)	ปี	2542
2570.	 เหรียญหมุนเงินหมุนทอง	บล็อกประค�า	18	เม็ด	เนื้อทองแดง	ปี	2542
2571.	 เหรียญมังกรคู่	เสาร์ห้ามหาเศรษฐี	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)	โค้ดมาตรฐาน	ปี	2543
2572.	 เหรียญหน้าใหญ่	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)	ปี	2543
2573.	 เหรียญมนต์พระกาฬ	หลังหนุมาน	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)	ปี	2543
2574.	 เหรียญเสมามหาสมปรารถนา	เนื้อเงิน	3	ชิ้นประกบ,	เนื้อนวะ	3	ชิ้นประกบ		เนื้อเงินลงยาเย็น	เนื้อนวโลหะลงยา	
	 เนื้อทองแดงลงยา	-บล็อกแตก	7	โค้ด	(โค้ด	-	หมายเลขมาตรฐาน)
2575.	 เหรียญเสมามหาสมปรารถนา	เนื้อทองแดง	ตอก	3	โค้ดมาตรฐาน	(อุเสี้ยน	-	อุไม่เสี้ยน)	ปี	2543
2576.	 พระรูปหล่อเตารีดเจริญลาภ	(โค้ด	-	หมายเลขมาตรฐาน)	ปี	2542
2577.	 พระรูปหล่อโบราณเสาร์ห้าบูชาครู	พิมพ์เบ้าทุบ	ปี	2543
2578.	 เหรียญหล่อโบราณไตรมาสรวยทันใจ	ร.ศ.	218	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)	ปี	2543
2579.	 พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ	พิมพ์ใหญ่	-	พิมพ์เล็ก	(ไม่จ�ากัดเนื้อและอบดินไทย)	โค้ด	-	หมายเลขมาตรฐาน	ปี	2543
2580.	 พระผงปิดตาไตรมาสรวยทันใจ	(ไม่จ�ากัดเนื้อ	ตอกโค้ดมาตรฐาน)	ปี	2543
2581.	 พระผงรูปไข่หลังยันต์ดวงเศรษฐี	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)	ปี	2543
2582.	 พระผงนั่งเมฆหลวงปู่หมุน	วัดซับล�าใย	ปี	2543
2583.	 พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล	เสาร์ห้ามหาเศรษฐี	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)	(อุดกริ่ง,	โค้ดมาตรฐาน)	ปี	2543
2584.	 เหรียญข้าวหลามตัด	หลังพรหมสี่หน้า	รุ่นจักรพรรดิตราธิราช	(ไม่มีโค้ด,	โค้ดมาตรฐาน)	ปี	2545
2585.	 เหรียญเม็ดแตงเสาร์ห้าบูชาครู	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)		ปี	2543
2586.	 เหรียญรวย	รวย	เสาร์ห้ามหาเศรษฐี	ปี	2543
2587.	 เหรียญโภคทรัพย์นางกวัก	เสาร์ห้ามหาเศรษฐี	ไม่จ�ากัดเนื้อ	(ไม่จ�ากัดโค้ด,	โค้ดมาตรฐาน)	ปี	2543
2588.	 เหรียญบาตรน�้ามนต์	เสาร์ห้าบูชาครู	(โค้ดและหมายเลขมาตรฐาน)	ปี	2543
2589.	 เหรียญเม็ดยา	มหาสมปรารถนา	ไม่จ�ากัดเนื้อ	(โค้ดมาตรฐาน)	ปี	2543
2590.	 เหรียญรูปเหมือน	วัดคลองทราย	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2543
2591.	 ท้าวเวสสุวรรณ	รุ่นแรก	วัดป่าหนองหล่ม	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2543
2592.	 ท้าวเวสสุวรรณ	รุ่นไตรมาสชนะมาร	เนื้อทองผสม	(โค้ด	-	จารลายมือมาตรฐาน)	ปี	2544	 	 	 	
	 รุ่นจักรพรรดิตราธิราช	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2545
2593.	 พระนาคปรกใบมะขามเสาร์ห้าบูชาครู	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2543
2594.	 พระสมเด็จหลังปั๊มลายเซ็น	ไม่จ�ากัดเนื้อ	วัดซับล�าไย	ปี	2543
2595.	 พระแก้วมรกตแจกทาน	เนื้อผงชานหมาก,	เนื้อผงพุทธคุณ	ปี	2542
2596.	 พระผงรูปเหมือน	พิมพ์นั่งตั่ง	รุ่นแรก	เนื้อผงพุทธคุณ	(ฝังตะกรุด,	ไม่ฝังตะกรุด)	ปี	2542
2597.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	เนื้อผงพุทธคุณ	(ฝังตะกรุด,	ไม่ฝังตะกรุด)	ปี	2542
2598.	 พระปิดตามหาลาภ	พิมพ์ปั้นมือโบราณ	เสาร์ห้าบูชาครู	ปี	2543
2599.	 พระปิดตา	พิมพ์ยันต์ยุ่ง	เสาร์ห้าบูชาครู	(โค้ด	-	หมายเลขมาตรฐาน)	ปี	2543
2600.	 ลอ็กเกตเจริญลาภ	ปี	2542,	ล็อกเกตไหว้ครูเปิดธาตุ	(โค้ด	-	หมายเลขมาตรฐาน)	ปี	2544
2601.	 ล็อกเกตเสาร์ห้าบูชาครู	(โค้ด	-	หมายเลขมาตรฐาน)	ปี	2543
2602.	 พระขุนแผน	รุ่นแรก	พิมพ์วัดป่าหนองหล่ม	ไม่จ�ากัดวัด	ปี	2542

2603.	 พระกริ่งพระแก้วมรกตอุดกริ่ง	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ปี	2542

หลวงปู่หมุน €ิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ
โต๊ะที่ 74 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (37 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 
	 1.	กี้	พิษณุโลก
	 2.	โกจุ้ย
	 3.	คิม	ยอง	อัน
	 4.	โรจน์	บ่อหลา
	 5.	เบนโต้
	 6.	นก	ราชวิทย์
	 7.	ปาล์ม	29	ยอด
	 8.	วัลลภ
	 9.	ไก่	มานพ
10.		ตี๋	พุทธฤทธิ์
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2604.	 เหรียญดอกจิก	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	รุ่นเเรก	ปี	2492	
2605.	 เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	รุ่น	2	ปี	2497
2606.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	รุ่นยันต์ห่าง	ปี	2502	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)
2607.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	รุ่นยันต์ชิด	ปี	2503	(เนื้อทองแดง)
2608.	 เหรียญเสมา	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	รุ่นงานฉลองกุฏิ	ปี	2507
2609.	 เหรียญเสมา	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	ปี	2512
2610.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	ยันต์สาลิกา	ปี	2516
2611.	 เหรียญกลมพลร่มป่าหวาย	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	ปี	2517	
2612.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(รุ่นพิเศษ)	หลังยันต์สถูป	ปี	2518	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)
2613.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(บล็อกศรีเทพ)	ปี	2518	(เนื้อเงิน,	เนื้อนวโลหะ)
2614.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(บล็อกศรีเทพ)	ปี	2518	(เนื้อกะไหล่ทอง)
2615.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(บล็อกศรีเทพ)	ปี	2518	(เนื้อกะไหล่เงิน)
2616.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(บล็อกศรีเทพ)	ปี	2518	(เนื้อทองแดง	)	“บล็อกเเรก	นิยม	-	บล็อก	1	โน.	นิยม”
2617.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(บล็อกศรีเทพ)	ปี	2518	(เนื้อทองเเดง)	“บล็อก	2	โน.	นิยม”
2618.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(บล็อกศรีเทพ)	ปี	2518	(เนื้อทองเเดง)	“บล็อก	2	โน.	นิยม”
2619.	 เหรียญกลมอุดมทรัพย์	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(บล็อกศรีเทพ)	ปี	2518	(เนื้อเงิน,	เนื้อนวโลหะ)
2620.	 เหรียญกลมอุดมทรัพย์	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(บล็อกศรีเทพ)	ปี	2518	(เนื้อกะไหล่ทอง)
2621.	 เหรียญกลมอุดมทรัพย์	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(บล็อกศรีเทพ)	ปี	2518	(เนื้อกะไหล่เงิน)
2622.	 เหรียญกลมอุดมทรัพย์	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(บล็อกศรีเทพ)	ปี	2518	(เนื้อทองแดง)
2623.	 พระกริ่งศรีเทพ	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	รุ่นเเรก	ปี	2518	(เนื้อเงิน,	เนื้อนวโลหะ)
2624.	 พระสมเด็จฐานเอียง	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	รุ่นเเรก	ปี	2518
2625.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(บล็อกวัด)	ปี	2518	พิมพ์หน้าเเก่	(เนื้อกะไหล่ทอง)
2626.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(บล็อกวัด)	ปี	2518	พิมพ์หน้าเเก่	(เนื้อทองเเดง)
2627.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(บล็อกวัด)	พิมพ์หน้าหนุ่ม	(เนื้อทองเดง)
2628.	 ภาพถ่ายทั่วไป	ยุคต้น-ปลาย	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร
2629.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(บล็อกวัด)	ปี	2519	(เนื้อทองเเดง)
2630.	 เหรียญรูปไข่ลายกนกข้าง	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	ปี	2519	
2631.	 เหรียญรูปไข่	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	ปี	2521	“หลังพระพรหม”	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)
2632.	 พระสมเด็จหลังรูปเหมือน	(เนื้อผง)	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	ปี	2533
2633.	 พระกริ่งศรีเทพ	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(รุ่น	2)	ปี	2533
2634.	 เหรียญ	(รุ่นพิเศษ)	ปราบปอบ	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	ปี	2525
2635.	 รูปหล่อมือเเบรับทรัพย์	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(อุดก้น	ท.)	ปี	2524
2636.	 รูปถ่ายห้าเหลี่ยมนั่งเต็มองค์	ปี	2518	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร
2637.	 พระเนื้อผงรูปเหมือน	(นั่งตั่ง)	ปี	2527	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร
2638.	 เหรียญหยดน�้า	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	ปี	2527	(ไม่จ�ากัดเนื้อ)
2639.	 รูปหล่อโบราญ	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(รุ่นเเรก)	ปี	2518
2640.	 เหรียญครบรอบ	76	ปี	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร	(รุ่นเข่ากว้าง)	ปี	2519
2641.	 พระบูชาหน้าตัก	3	นิ้ว	ปี	2533	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร
2642.	 พระบูชาหน้าตัก	5	นิ้ว	ปี	2533	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร

2643.	 พระบูชาหน้าตัก	9	นิ้ว	ปี	2533	หลวงพ่อทองมา	ถาวโร

หลวงพ่อทองมา ถาวโร วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด
โต๊ะที่ 75 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (40 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	นก	เเซ่โก
	2.	ท็อป-เมอืงชล	พุทธคุณ 
	 	หายห่วง
	3.	อ๊อฟ	อนุรักษ์
	4.	ป๊อป	อทิธภิาคย์
	5.	หมู	ป่ากล้วย
	6.	แบงค์	จังหาร	
	7.	บุรุษ	ไร้นาม
	8.	กติตพิงษ์	ศรชีมพู
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หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา
โต๊ะที่ 76 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

2644.	 พระนางพญา	รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน	เนื้อผงพุทธคุณ	ปี	2539

2645.	 พระปิดตาเสาร์ห้า	โรยผงตะไบ	เนื้อเกสร	ปี	2539

2646.	 เหรียญเสมา	รุ่นอายุยืน	เนื้อทองแดง	ปี	2555

2647.	 เหรียญขวัญถุง	เสาร์ห้ามหาลาภ	เนื้อทองแดง	ปี	2540

2648.	 เหรียญรูปไข่	รุ่นอายุยืน	เนื้อสัตตโลหะ	ปี	2555

2649.	 เหรียญเสมา	รุ่นกฐิน	เนื้อทองทิพย์	ปี	2553

2650.	 เหรียญหล่อพระพรหม	รุ่นแรก	เนื้อทองแดง,	เนื้อทองเหลือง	ปี	2556

2651.	 ลูกอม	หลวงพ่อรวย	ปิดทองลงนะเศรษฐี	รุ่นแรก	ปี	2552

2652.	 เหรียญเสมา	รุ่นอายุมั่น	ขวัญยืน	เนื้อเงินลงยา	ปี	2555

2653.	 เหรียญเสมา	รุ่นอายุมั่น	ขวัญยืน	เนื้อสอดไส้	ปี	2555

2654.	 พระขุนแผน	รุ่นแรก	เนื้อผงพุทธคุณ	ปี	2539

2655.	 พระรูปเหมือนปั๊ม	รุ่นกฐิน	เนื้อทองแดง	เนื้อทองเหลือง	ปี	2556

2656.	 เหรียญเสมา	รุ่นรวยมหาเศรษฐี	เนื้อทองแดง	ปี	2557

2657.	 เหรียญห่วงเชื่อม	รุ่นรวยมหาเศรษฐี	เนื้อทองแดง	ปี	2557

2658.	 เหรียญไก่กระซิบ	รุ่นกฐิน	เนื้อทองแดง	ปี	2557

2659.	 เหรียญเสมา	รุ่นรวยเจริญสุข	เนื้อทองเหลือง	ปี	2557

2660.	 เหรียญหลวงพ่อรวย	รุ่นรวยแสนล้าน	เนื้อเงิน	พิมพ์เล็ก	ปี	2551

2661.	 เหรียญหลวงพ่อรวย	รุ่นรวยแสนล้าน	เนื้อเงิน	พิมพ์ใหญ่	ปี	2551

2662.	 เหรียญหลวงพ่อรวย	รุ่นรวยแสนล้าน	เนื้อทองแดง	พิมพ์เล็ก	ปี	2551

2663.	 เหรียญนั่งพาน	รุ่นชนะมาร	เนื้อทองเหลือง	ปี	2558

2664.	 เหรียญเสมา	รุ่นรวยโชคลาภ	เนื้อเงินลงยา	ปี	2558

2665.	 เหรียญเสมา	รุ่นรวยโชคดี	เนื้อเงินลงยาหน้าทองค�า	พิมพ์เล็ก	ปี	2559

2666.	 เหรียญเสมา	รุ่นรวยโชคดี	เนื้อเงิน	พิมพ์ใหญ่	ปี	2559

2667.	 เหรียญกฐินยืน	พระราชทาน	เนื้อทองแดง	ปี	2559

2668.	 เหรียญรูปไข่	รุ่นเจริญพร	เนื้อทองแดง	ปี	2559

2669.	 เหรียญนั่งพาน	รุ่นรวยก้าวหน้า	เนื้อกะไหล่ทองลงยา	ปี	2560

2670.	 เหรียญนั่งพาน	รุ่นรวยก้าวหน้า	เนื้อทองแดงผิวไฟ	เนื้อทองแดงรมด�า	ปี	2560

2671.	 เหรียญเสมา	รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน	เนื้อเงินลงยาสีน�้าเงิน	ปี	2561

2672.	 เหรียญเสมา	รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน	เนื้อกะไหล่ทองลงยา	ปี	2561

2673.	 เหรียญขวัญถุง	มหาลาภ	98	เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีแดง	ปี	2562

2674.	 ล็อกเกต	หลวงพ่อรวย	ฉากทอง	ฉากแดง	รุ่นรวยหมื่นล้าน	ปี	2561

2675.	 เหรียญเม็ดกระดุม	รุ่นกฐิน	62	เนื้อกะไหล่ทองลงยา	ปี	2562

2676.	 เหรียญเสมา	รุ่นรวยทวีคูณ	เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีแดง	ปี	2563

2677.	 เหรียญนางกวัก	หลวงพ่อรวย	รุ่นชนะจน	65	มีแต่รวย	เนื้อกะไหล่ทองลงยา	ปี	2565

2678.	 เหรียญกลม	และเหรียญรูปไข่	รุ่นแรก	ปี	2507

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	เปเล่	วัดตะโก
	2.	อ๊อด	นนทบุรี
	3.	โอ	บางกรวย
	4.	เล็ก	พระราม	2
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2679.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระสมเด็จไพ่ตอง	พิมพ์อกตัน	เนื้อผงใบลาน

2680.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระสมเด็จไพ่ตอง	พิมพ์อกร่อง	เนื้อผงใบลาน

2681.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระสมเด็จ	บัว	5	เม็ด	พิมพ์ฐานกว้าง	เนื้อผงใบลาน

2682.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระสมเด็จ	บัว	5	เม็ด	พิมพ์ฐานแคบ	เนื้อผงใบลาน

2683.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระสมเด็จ	พิมพ์ต้อ	เนื้อผงใบลาน

2684.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระสมเด็จมารวิชัย	ฐาน	3	ชั้น	เนื้อผงใบลาน

2685.	 หลวงพ่อพริ้ง	พิมพ์เล็บมือ	เนื้อผงใบลาน

2686.	 หลวงพ่อพริ้ง	พิมพ์เม็ดบัวเนื้อผงใบลาน

2687.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระคงใหญ่	พิมพ์เศียรโต	เนื้อผงคลุกรัก

2688.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระคงใหญ่	พิมพ์ชะลูด	เนื้อผงคลุกรัก

2689.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระคงใหญ่	หล่อโลหะ	ไม่จ�ากัดเนื้อ	

2690.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระคง	พิมพ์เล็กเนื้อผงคลุกรัก

2691.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระคง	พิมพ์จิ๋ว	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2692.	 หลวงพ่อพริ้ง	พิมพ์กรมหลวงชุมพร	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2693.	 หลวงพ่อพริ้ง	พิมพ์ฐานส�าเภา		เนื้อผงคลุกรัก

2694.	 หลวงพ่อพริ้ง	พิมพ์นางพญา	เนื้อผงคลุกรัก

2695.	 หลวงพ่อพริ้ง	พิมพ์ทรงครุฑ		ไม่จ�ากัดเนื้อ

2696.	 หลวงพ่อพริ้ง	พิมพ์หนุมานแบกแท่น	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2697.	 หลวงพ่อพริ้ง	พิมพ์ปางซ่อนหา	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2698.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระปิดตา	พิมพ์ปั้น	

2699.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระพิมพ์ไม่จ�ากัด	เนื้อชิน	

2700.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระพิมพ์ก�าแพง	12	พระองค์	เนื้อดิน

2701.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระสะดุ้งกลับ	เนื้อดิน

2702.	 หลวงพ่อพริ้ง	พิมพ์มารวิชัยขัดสมาธิเพชร	เนื้อดิน																																		

2703.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระพิมพ์พนมมือ	เนื้อดิน

2704.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระลีลา	เนื้อดิน

2705.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระปิดตา	เนื้อผงใบลาน

2706.	 หลวงพ่อพริ้ง	พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์	เนื้อผงคลุกรัก

2707.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระฤาษีบดยา

2708.	 หลวงพ่อพริ้ง	พระลีลาสวนกลับ	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2709.	 หลวงพ่อพริ้ง	เครื่องรางเขี้ยวเสือแกะ

2710.	 หลวงพ่อพริ้ง	เครื่องรางหนุมานแกะ

2711.	 หลวงพ่อพริ้ง	เครื่องรางไม่จ�ากัด

2712.	 หลวงพ่อพริ้ง	ปี	2514	และปี	2520	ไม่จ�ากัด

2713.	 หลวงพ่อพริ้ง	ลูกอม

หลวงพ่อพริ้ง อินฺทโชติ วัดบางปะกอก กรุงเทพฯ
โต๊ะที่ 77 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

 1.	แมน	รัตนา
	2.	บอย	มรดกไทย
	3.	ใหญ่	บางปะกอก
	4.	หนึ่ง	ปรติต์
	5.	เสอื	บางปะกอก
	6.	เก่ง	วรษิฐ์
	7.	ฐาปนัท	จอกแก้ว
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หลวงพ่อปาน พุทฺธรกฺขิโต วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี
โต๊ะที่ 78 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

2714.	 พระปิดตา	พิมพ์ใหญ่	A	หลังแบบ

2715.	 พระปิดตา	พิมพ์ใหญ่	B	หลังแบบ

2716.	 พระปิดตา	พิมพ์ใหญ่	C	หลังแบบ

2717.	 พระปิดตา	พิมพ์ใหญ่	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2718.	 พระปิดตา	พิมพ์กลางนิยม	หลังแบบ	เนื้อผงคลุกรัก

2719.	 พระปิดตา	พิมพ์กลางนิยม	หลังแบบ	เนื้อผงจุ่มรัก

2720.	 พระปิดตา	พิมพ์กลางนิยม	หลังแบบ	เนื้อผงพุทธคุณ

2721.	 พระปิดตา	พิมพ์กลางนิยม	หลังแบบ	อุดเม็ดวาสนา

2722.	 พระปิดตา	พิมพ์กลางนิยม	หลังเรียบ	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2723.	 พระปิดตา	พิมพ์กลาง	หลังแบบ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2724.	 พระปิดตา	พิมพ์กลาง	หลังเรียบ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2725.	 พระปิดตา	พิมพ์กลาง	หลังยันต์	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2726.	 พระปิดตา	พิมพ์กลางโบราณ	หลังแบบ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2727.	 พระปิดตา	พิมพ์กลางโบราณ	หลังเรียบ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2728.	 พระปิตตา	พิมพ์กลางโบราณ	หลังพระ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2729.	 พระปิดตา	พิมพ์กลางโบราณหูกาง	หลังแบบ	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2730.	 พระปิดตา	พิมพ์กลางโบราณ	หลังแบบ	1	จุด

2731.	 พระปิตตา	พิมพ์กลางโบราณ	หน้าหลวงพ่อโด่	ไม่จ�ากัดหลัง

2732.	 พระปิดตา	พิมพ์หน้าพุทโธ	หลังแบบ

2733.	 พระปิดตา	พิมพ์หน้าพุทโธ	หลังยันต์พุทโธ

2734.	 พระปิดตา	พิมพ์หน้าพุทโธ	หลังเรียบ

2735.	 พระปิดตา	พิมพ์หน้าพุทโธ	หลังแบบลงชาดแดง

2736.	 พระปิดตา	พิมพ์หน้าพุทโธ	หลังแบบ	(แจกเจ้าคุณวิเชียร)

2737.	 พระปิดตา	พิมพ์กลางหน้าอาจารย์เป้า	หลังแบบ	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2738.	 พระปิดตา	พิมพ์เล็กหน้าโบราณ	ไม่จ�ากัดหลัง

2739.	 พระปิดตา	พิมพ์เล็กหน้าแก้ว	ไม่จ�ากัดหลัง

2740.	 พระปิดตา	พิมพ์ตะกั่วกดหลัง	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2741.	 พระปิดตา	พิมพ์เล็ก	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2742.	 พระสมเด็จ	หลังรอยนิ้วมือ

2743.	 พระปิดตา	พิมพ์จัมโบ้	หลังแบบ	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2744.	 พระปิดตาก๋งซิม	พิมพ์ใหญ่	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2745.	 พระปิดตาก๋งซิม	พิมพ์เล็ก	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2746.	 เหรียญรูปเหมือน	9	เหลี่ยม	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2747.	 พระปิดตาหลวงพ่อปาน	เนื้อผง	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2748.	 พระปิดตาหลวงพ่อปาน	เนื้อตะกั่ว	ไม่จ�ากัดพิมพ์

กรรมการ
รับและตัดสนิพระ 

	 1.	บูลย์	พานทอง

	2.	ปิ๊ก	วังหนิ

	3.	นพดล	ท่าพระจันทร์
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หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
โต๊ะที่ 79 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (37 รายการ)

2749.	 เหรียญรูปไข่	รุ่นแรก	หลวงพ่อคูณ	ปี	2512

2750.	 พระผงจันทร์ลอย	หลวงพ่อคูณ	ปี	2517

2751.	 เหรียญรูปไข่	รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์	วัดสระแก้ว	หลวงพ่อคูณ	ปี	2517

2752.	 เหรียญสร้างบารมี	หลวงพ่อคูณ	ปี	2519

2753.	 พระนาคปรกใบมะขาม	หลวงพ่อคูณ	ปี	2519

2754.	 เหรียญรุ่นลูกเสือชาวบ้าน	หลวงพ่อคูณ	ปี	2520

2755.	 เหรียญนั่งยอง	ผ้าป่านนทบุรี	ปี	2529

2756.	 เหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์	หลวงพ่อคูณ	ปี	2535

2757.	 พระกริ่งญาณวิทยาคม	หลวงพ่อคูณ	‘ปี	2535

2758.	 พระชัยญาณวิทยาคม	หลวงพ่อคูณ	ปี	2535

2759.	 พระกริ่ง	รุ่นทิ้งทวน	หลวงพ่อคูณ	ปี	2536

2760.	 พระกริ่ง	รุ่นมหาบารมี	หลวงพ่อคูณ	ปี	2536

2761.	 พระกริ่ง	รุ่น	สก.	หลวงพ่อคูณ	ปี	2536

2762.	 พระกริ่ง	รุ่นแช่น�้ามนต์	แชยิด	6	รอบ	72	ปี	หลวงพ่อคูณ	ปี	2537

2763.	 พระปิดตาปุ้มปุ้ย	หลวงพ่อคูณ	ปี	2536

2764.	 พระรูปเหมือนปั๊ม	รุ่นเทพประทานพร	หลวงพ่อคูณ	ปี	2536

2765.	 เหรียญรูปไข่	รุ่นเทพประทานพร	หลวงพ่อคูณ	ปี	2536

2766.	 เหรียญรูปไข่	รุ่นเจริญพรบน	หลวงพ่อคูณ	ปี	2536

2767.	 เหรียญรูปไข่	รุ่นเจริญพรล่าง	หลวงพ่อคูณ	ปี	2536

2768.	 เหรียญเสมาวัดปรก	หลวงพ่อคูณ	ปี	2536

2769.	 เหรียญนั่งพาน	รุ่นชนะมาร	หลวงพ่อคูณ	ปี	2537

2770.	 เหรียญวัดใหม่พิเรนทร์	หลวงพ่อคูณ	ปี	2519

2771.	 พระปิดตาสมาธิเพชร	หลวงพ่อคูณ	วัดโพธิ์ปรือแวง	ปี	2533

2772.	 เหรียญฉลุ	ส.ก.	หลวงพ่อคูณ	ปี	2536

2773.	 พระผงพิมพ์	วัดพันอัน	พิมพ์หายาก	หลวงพ่อคูณ	ปี	2522	-	2523

2774.	 สมเด็จนางพญางิ้วด�า	หลวงพ่อดูณ	ปี	2517	-	2519

2775.	 รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ	วัดลาดทิพย์รส	ปี	2536

2776.	 เหรียญสุริยคราส	หลวงพ่อคูณ	ปี	2538

2777.	 พระกริ่งชินบัญชร	หลวงพ่อคูณ	รุ่นแรก	ปี	2543

2778.	 พระสังกัจจายน์ชินบัญชร	หลวงพ่อคูณ	รุ่นแรก	ปี	2543

2779.	 พระปิลตามหาลาภชินบัญชร	หลวงพ่อคูณ	รุ่นแรก	ปี	2543

2780.	 พระชัยวัฒน์ชินบัญชร	หลวงพ่อคูณ	รุ่นแรก	ปี	2543

2781.	 ล็อกเกต	หลวงพ่อคูณ	ปี	2553

2782.	 พระบูชาพระพุทธ	ขนาด	9	นิ้ว	หลวงพ่อคูณ

2783.	 พระบูชาพระพุทธ	ขนาด	5	นิ้ว	หลวงพ่อคูณ

2784.	 พระบูชา	ขนาด	9	นิ้ว	หลวงพ่อคูณ	ไม่จ�ากัดปี	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2785.	 พระบุชา	5	นิ้ว	หลวงพ่อคูณ	ไม่จ�ากัดปี	ไม่จ�ากัดพิมพ์

 
กรรมการ

รับและตัดสนิพระ 
 1.	ออม	วเิชยีรบุรี
	2.	แป๊ะ	หนองแค

	3.	สรรเสรญิ	ลพ.คูณ

	4.	สมชาย	เฉลมิศรี
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เจ้าคุณศรีฯ วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี
โต๊ะที่ 80 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

2786.	 เพชรหลีก	หลังเรียบ

2787.	 เพชรหลีก	หลังยันต์

2788.	 พระปิดตารุ่นแรก	พิมพ์ใหญ่	หลังยันต์ตั้ง	-	หลังอิอะ

2789.	 พระปิดตารุ่นแรก	พิมพ์ใหญ่	บล็อก	2

2790.	 พระปิดตารุ่นแรก	พิมพ์เล็ก	แจกแม่ครัว

2791.	 พระปิดตารุ่นแรก	พิมพ์เล็ก	ไผ่สามกอ

2792.	 พระปิดตาสรงน�้า	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2793.	 พระปิดตา	พิมพ์สุรพล	ไม่จ�ากัดยันต์

2794.	 พระปิดตา	พิมพ์วารุณี	ไม่จ�ากัดยันต์

2795.	 พระปิดตา	นักกล้ามใหญ่	

2796.	 พระปิดตา	นักกล้ามกลาง	ชาดเหลือง	-	แดง

2797.	 พระปิดตา	นักกล้ามกลาง	ชาดเหลือง

2798.	 พระปิดตา	นักกล้ามเล็ก	-	พระปิดตา	นักกล้ามจิ๋ว

2799.	 พระปิดตา	พิมพ์สะดือหยดน�้า	ไม่จ�ากัดหลัง	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2800.	 พระปิดตา	พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดพิมพ์

2801.	 พระสมเด็จ	พิมพ์ใหญ่	จัมโบ้	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดยันต์

2802.	 พระสมเด็จ	พิมพ์เล็ก	ไม่จ�ากัดเนื้อ	ไม่จ�ากัดยันต์

2803.	 พระสมเด็จ	พิมพ์จิ๋ว

2804.	 พระรูปเหมือนซุ้มประตู

2805.	 เหรียญรูปไข่	ปี	2503	ออกวัดบ้านนา

2806.	 เหรียญรูปไข่	ปี	2504	เนื้อเงิน

2807.	 เหรียญรูปไข่	ปี	2504	เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง	-	รมด�า

2808.	 เหรียญรุ่นแรก	ปี	2478

2809.	 เหรียญดาว	เนื้อทองแดง	-	ทองแดงกะไหล่ทอง	ปี	2507

2810.	 เหรียญดาว	เนื้อทองเหลือง

2811.	 เหรียญดาวกลม	(ดาวใน)	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2812.	 รูปเหมือนปั๊ม	(รูปหล่อ)	รุ่นแรก	ปี	2507

2813.	 รูปเหมือนปั๊ม	(รูปหล่อ)	รุ่นสอง	ปี	2509

2814.	 ล็อกเกตสี่เหลี่ยม	-	รูปไข่	-	รูปหัวใจ

2815.	 เหรียญที่ระลึกในงานท�าบุญอายุครบ	8	รอบ	เนื้ออัลปาก้า

2816.	 แหนบดาว	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2817.	 เหรียญกลม	วัดชัยมงคล	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2818.	 เหรียญดาว	วัดชัยมงคล	ไม่จ�ากัดเนื้อ

2819.	 รูปหล่อโบราณ	

2820.	 แหวนเนื้ออัลปาก้า
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