เทวรูป - พระบูชา - รูปเหมือน ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 1 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (43 รายการ)
1. พระพุทธรูป สมัยทวารวดี ยืน, นั่ง ไม่จ�ำกัดขนาด
2. พระพุทธรูป สมัยศรีวิชัย ยืน, นั่ง ไม่จ�ำกัดขนาด
3. เทวรูป สมัยศรีวิชัย ยืน, นั่ง ไม่จ�ำกัดขนาด
4. เทวรูป สมัยลพบุรี, พระศิวะ, พระนารายณ์ หรือ พระโพธิสัตว์ ยืน, นั่ง ไม่จ�ำกัดขนาด
5. เทวรูปพระพิฆเนศ สมัยลพบุรี ไม่จ�ำกัดขนาด
6. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี ยืน ไม่จ�ำกัดขนาด
7. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี นั่ง ไม่จ�ำกัดขนาด
8. พระพุทธรูป นาคปรก สมัยลพบุรี หน้าตักไม่เกิน 3 นิ้ว
9. พระพุทธรูป นาคปรก สมัยลพบุรี หน้าตัก 3 นิ้ว ขึ้นไป
10. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์หนึ่ง ไม่จ�ำกัดขนาด
11. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ลังกาวงศ์ ไม่จ�ำกัดขนาด
12. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์สาม ไม่เกิน 5 นิ้ว
13. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์สาม 5 นิ้ว ขึ้นไป
14. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ทรงเครื่อง นั่งไม่จ�ำกัดขนาด
15. พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย นั่งไม่จ�ำกัดขนาด
16. พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย ยืนไม่จ�ำกัดขนาด
17. พระพุทธรูป สมัยอู่ทอง หน้าแก่ ไม่จ�ำกัดขนาด
18. พระพุทธรูป สมัยอู่ทอง หน้าหนุ่ม ไม่จ�ำกัดขนาด
19. พระพุทธรูป สมัยก�ำแพงเพชร ไม่จ�ำกัดขนาด
20. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา นั่งไม่จ�ำกัดขนาด
21. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา ยืนไม่จ�ำกัดขนาด
22. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา ทรงเทริด, ทรงเครื่อง ไม่จ�ำกัดขนาด
23. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา, นครศรีธรรมราช ขนมต้ม นั่งไม่จ�ำกัดขนาด
24. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเครื่อง ยืนไม่จ�ำกัดขนาด
25. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ จีวรดอก ยืนไม่จ�ำกัดขนาด
26. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเครื่อง นั่งไม่จ�ำกัดขนาด
27. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ จีวรดอก นั่งไม่จ�ำกัดขนาด
28. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางนาคปรก ไม่จ�ำกัดขนาด
29. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางป่าเลไลยก์ ไม่จ�ำกัดขนาด
30. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ พระสังกัจจายน์ นั่งไม่จ�ำกัดขนาด
31. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ พระมาลัย นั่งไม่จ�ำกัดขนาด
32. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ พระนารายณ์ทรงโค ไม่จ�ำกัดขนาด
33. พระนางกวัก สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จ�ำกัดขนาด
34. พระแม่โพสพ สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จ�ำกัดขนาด
35. พระท้าวมหาชมภู สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จ�ำกัดขนาด
36. พระภิกษุณี สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จ�ำกัดขนาด
37. พระสมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จ�ำกัดปาง และ ขนาด
38. พระก�ำแพงศอก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ, กรุชุมนุมสงฆ์ จ.สุพรรณบุรี
39. พระก�ำแพงใบขนุน ไม่จ�ำกัดกรุ จ.อยุธยา
40. พระก�ำแพงห้าร้อยเต็มแผง จ.ก�ำแพงเพชร
41. พระพุทธรูป นั่ง, ยืน แกะด้วยไม้ สมัยอยุธยา, รัตนโกสินทร์
42. พระพุทธรูป นั่ง, ยืน แกะด้วยเงิน สมัยอยุธยา, รัตนโกสินทร์
43. พระยอดธง, พระชัยวัฒน์ เนื้อทองค�ำ สมัยอยุธยา, รัตนโกสินทร์
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   27

เทวรูป - พระบูชา - รูปเหมือน ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 2 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (42 รายการ)
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พระพุทธรูป สมัยรัชกาล ยืนไม่จ�ำกัดขนาด
พระพุทธรูป สมัยรัชกาล นั่งไม่จ�ำกัดขนาด
พระพุทธรูป สมัยรัชกาล ไม่จ�ำกัดปาง - ไม่จ�ำกัดขนาด
พระบูชาไพรีพินาศ รุ่นแรก วัดบวรนิเวศฯ ปี 2495
พระบูชาหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก วัดโสธรฯ ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปั๊มครึ่งซีก (หน้ากาก) วัดโสธรฯ ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2503 - 2508 ไม่จ�ำกัดหน้าขนาด จ.ฉะเชิงเทรา
พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2509 ไม่จ�ำกัดขนาด จ.ฉะเชิงเทรา
พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2514 ตรงปี ไม่จ�ำกัดหน้าขนาด จ.ฉะเชิงเทรา
พระบูชาแผ่นปั๊มสี่เหลี่ยม หลวงพ่อโสธร ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา
พระบูชาแผ่นปั๊มสี่เหลี่ยม พระพุทธชินราช ปี 2485 จ.พิษณุโลก
พระบูชานิรันตราย รุ่นแรก วัดราชประดิษฐ์
พระบูชาพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ ขนาด 9 นิ้ว ปี 2515
พระบูชาพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ ขนาด 5 นิ้ว ปี 2515
พระบูชาพระพุทธชินราช ภ.ป.ร. แม่ทัพภาค 3 ขนาด 9 นิ้ว ปี 2517
พระบูชาพระพุทธชินราช ภ.ป.ร. แม่ทัพภาค 3 ขนาด 5.9 นิ้ว ปี 2517
พระบูชาพระพุทธชินราช ภ.ป.ร., ว.ม.ก. วัดเบญจมบพิตร ขนาด 9 นิ้ว ปี 2519
พระบูชาพระพุทธชินราช ภ.ป.ร., ว.ม.ก. วัดเบญจมบพิตร ขนาด 5 นิ้ว ปี 2519
พระบูชาพระพุทธชินราช รุ่นพระมาลาเบี่ยง ไม่จ�ำกัดหน้าตัก ปี 2520
พระบูชา ภ.ป.ร. วัดเทวสังฆาราม ขนาด 9 นิ้ว ปี 2506 จ.กาญจนบุรี
พระบูชา ภ.ป.ร. วัดเทวสังฆาราม ขนาด 5 นิ้ว ปี 2506 จ.กาญจนบุรี
พระบูชา ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศน์ รุ่นแรก ขนาด 9 นิ้ว ปี 2508
พระบูชา ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศน์ รุ่นแรก ขนาด 5 นิ้ว ปี 2508
พระบูชาปางลีลา พุทธมณฑล (25พุทธศตวรรษ) รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดขนาด ปี 2500
พระบูชาปางลีลา พุทธมณฑล (25พุทธศตวรรษ) (ครั้งที่ 1) ไม่จ�ำกัดขนาด ปี 2525
พระบูชาปางลีลา พุทธมณฑล (25พุทธศตวรรษ) (ครั้งที่ 2) ไม่จ�ำกัดขนาด ปี 2526
พระบูชาพิมพ์พระประธาน รุ่น 100 ปี วัดระฆังฯ ไม่จ�ำกัดขนาด ปี 2515
พระบูชารูปเหมือนสมเด็จโต 100 ปี วัดระฆังฯ ไม่จ�ำกัดขนาด ปี 2515
พระบูชารูปเหมือนสมเด็จโต 101 ปี วัดใหม่อมตรส ปี 2517
พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2503 - 2512 จ.ปัตตานี
พระบูชารูปเหมือน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดขนาด ปี 2507 จ.นครปฐม
พระบูชาพระพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว ไม่จ�ำกัดขนาด ปี 2516 จ.นครปฐม
พระบูชาพระสังกัจจายน์ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว ไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.นครปฐม
พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่เพิ่ม รุ่นมหาดง, มูลนิธิฯ, สวมแว่น วัดกลางบางแก้ว ปี 2524 จ.นครปฐม
พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ รุ่นแรก ลาภ ผล พูน ทวี จ.นครปฐม
พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ไม่จ�ำกัดรุ่น (ทันท่าน) จ.นครสวรรค์
พระบูชาพระพุทธหลวงพ่อคูณ ไม่จ�ำกัดขนาด, รุ่น, ปี
พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ฐานสี่เหลี่ยม ไม่จ�ำกัดขนาด, รุ่น, ปี
พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ฐานกลม ไม่จ�ำกัดขนาด, รุ่น, ปี
พระสังกัจจายน์หลวงพ่อคูณ ไม่จ�ำกัดขนาด, รุ่น, ปี
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์ ปี 2516
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์ รุ่น 2
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระเบญจภาคี
โต๊ะที่ 3 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (43 รายการ)
86. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (พระประธาน)
87. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์
88. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม
89. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม
90. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์
91. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่
92. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
93. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์
94. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม
95. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม
96. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎิ
97. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ
98. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่
99. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์
100. พระสมเด็จจิตรลดา ปี 2508 - 2513
101. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์สังฆาฏิ วัดมหาธาตุ
102. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์ฐานคู่ วัดมหาธาตุ
103. พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหาธาตุ, วัดสร้อยทอง
104. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม จ.อ่างทอง
105. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน จ.อ่างทอง
106. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด จ.อ่างทอง
107. พระก�ำแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก จ.ก�ำแพงเพชร
108. พระก�ำแพงซุ้มกอ (ซุ้มกอด�ำ) พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.ก�ำแพงเพชร
109. พระก�ำแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.ก�ำแพงเพชร
110. พระก�ำแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จ.ก�ำแพงเพชร
111. พระก�ำแพงลีลาเม็ดขนุน กรุทุ่งเศรษฐี จ.ก�ำแพงเพชร
112. พระก�ำแพงลีลาพลูจีบ จ.ก�ำแพงเพชร
113. พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน จ.ล�ำพูน
114. พระรอด พิมพ์กลาง กรุวัดมหาวัน จ.ล�ำพูน
115. พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ล�ำพูน
116. พระรอด พิมพ์ต้อ กรุวัดมหาวัน จ.ล�ำพูน
117. พระรอด พิมพ์ตื้น กรุวัดมหาวัน จ.ล�ำพูน
118. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
119. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
120. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
121. พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
122. พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
123. พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
124. พระนางพญา พิมพ์สังฆาฎิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
125. พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
126. พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
127. พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์อกใหญ่ ฐานสูง, ฐานเตี้ย กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
128. พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์เแขนอ่อน (พิมพ์เล็ก) กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   29

พระยอดขุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 4 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (39 รายการ)
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
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พระร่วงยืนหลังรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดพระศีรรัตนมหาธาตุ สวรรคโลก จ.สุโขทัย
พระร่วงยืนหลังรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุใหม่ ไม่จ�ำกัดจังหวัด
พระร่วงทรงเกราะ เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัย
พระร่วงนั่งหลังลิ่ม เนื้อชินเงิน กรุวัดช้างล้อม จ.สุโขทัย
พระท่ามะปรางค์ เนื้อชินเงิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.สุโขทัย
พระศาสดา เนื้อชินเงิน กรุเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย
พระลีลาถ�้ำหีบ เนื้อชินเงิน, ตะกั่วสนิมแดง จ.สุโขทัย
พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระลีลาอัฏฐารส เนื้อชินเขียว กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระลีลาวังหิน เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
พระชินสีห์ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก
พระลีลาไก่เขี่ย เนื้อชินเงิน, ตะกั่วสนิมแดง วัดสุดสวาท จ.พิษณุโลก
พระซุ้มกอ เนื้อชินเงิน ไม่จ�ำกัดกรุ จ.ก�ำแพงเพชร
พระลีลาเชยคางข้างเม็ด เนื้อชินเงิน จ.ก�ำแพงเพชร
พระท่ามะปราง เนื้อชินเงิน จ.ก�ำแพงเพชร
พระยอดขุนพลเสมาตัด เนื้อชินเงิน จ.ก�ำแพงเพชร
พระลีลาก�ำแพงขาว เนื้อชินเงิน จ.ก�ำแพงเพชร
พระก�ำแพงห้าร้อยตัดเก้า เนื้อชินเงิน จ.ก�ำแพงเพชร
พระนาคปรกลูกยอ เนื้อชินเงิน จ.ก�ำแพงเพชร
พระอู่ทอง เนื้อชินเงิน กรุวัดวังพาน จ.ก�ำแพงเพชร
พระซุ้มนครโกษา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุทับชุมพล จ.นครสวรรค์
พระนางพญา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดหัวเมือง จ.นครสวรรค์
พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุศรีโสฬร จ.สิงห์บุรี
พระซุ้มนครโกษา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บุรี
พระนาคปรก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุป่าไม้แดง จ.สิงห์บุรี
พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไม่จ�ำกัดกรุ จ.ลพบุรี - จ.สิงห์บุรี - จ.กาญจนบุรี
พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไม่จ�ำกัดกรุ จ.ลพบุรี - จ.กาญจนบุรี
พระหูยาน เนื้อชินเงิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ชัยนาท
พระลีลาเมืองสวรรค์ เนื้อชินเงิน ไม่จ�ำกัดกรุ จ.ชัยนาท
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุดอนกระโดน จ.ชัยนาท
พระยอดขุนพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวิหารพระชัยนาท
พระนาคปรก สนิมแดง กรุบ้านดอนคา จ.ชัยนาท
พระปรุหนัง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหูยาน เนื้อชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดพะงั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา
พระยอดขุนพล เนื้อชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระยอดธง เนื้อทองค�ำ, เงิน, ชินเงิน, ส�ำริด จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอู่ทอง คางเครา เนื้อชินเงิน กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระยอดขุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 5 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

พระร่วงยืนหลังลายผ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง - ชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระหูยานพิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี (กรุเก่า)
พระหูยานพิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี (กรุใหม่)
พระหูยานพิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระหูยานพิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรี
พระหลวงพ่อแขก เนื้อชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรี
พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน กรุถ�้ำมหาเถร จ.ลพบุรี
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุม่วงค่อม จ.ลพบุรี
พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน, ตะกั่วสนิมแดง กรุวิหารกรอ จ.ลพบุรี
พระนารายณ์ทรงปืน ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์ จ.ลพบุรี
พระเทริดขนนก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
พระรอดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน กรุช่างกล จ.ลพบุรี
พระหลวงพ่อพัด เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี - จ.ชัยนาท
พระร่วงยืนหลังเข็ม เนื้อตะกั่วสนิมแดง ศิลปะลพบุรี จ.ชัยนาท
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง ศิลปะลพบุรี จ.ชัยนาท
พระร่วงนั่งพิมพ์รัศมี เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดกลาง จ.นครปฐม
พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุถ�้ำพุพระ จ.กาญจนบุรี
พระร่วงยืน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
พระท่ากระดานหูช้าง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี
พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุเก่าศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุใหม่ไม่จ�ำกัดกรุ จ.กาญจนบุรี
พระขุนแผนห้าเหลี่ยม เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดเหนือ (วัดเทวะสังฆาราม) จ.กาญจนบุรี
พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี
พระมเหศวร พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี
พระมเหศวร พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี
พระมเหศวรเดี่ยว - ศวรตรง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุบ้านโนนสูง จ.นครราชสีมา
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง - ชินเงิน กรุคอกควาย จ.ชัยภูมิ
พระเทริดขนนก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุเสมา 3 ชั้น จ.เพชรบุรี
พระหูยาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไม่จ�ำกัดกรุ จ.เพชรบุรี
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   31

พระเนือ้ ชิน ทั่วไป
โต๊ะที่ 6 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
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230.
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232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
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พระร่วงกรุน�้ำ ชินเงิน จ.สุโขทัย
พระร่วงนั่ง กรุบางขลัง ชินเงิน จ.สุโขทัย
พระนางแขนอ่อน ชินเงิน จ.สุโขทัย
พระร่วงยืนประทานพร จ.สุโขทัย
พระพิจิตรข้างเม็อ ชินเงิน กรุเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย
นางก�ำแพง ชินเงิน จ.สุโขทัย - ก�ำแพงเพชร
พระเชตุพน พิมพ์เล็ก จ.สุโขทัย - ก�ำแพงเพชร
พระก�ำแพงซุ้มยอ ชินเงิน จ.ก�ำแพงเพชร
พระชินราช ซุ้มเส้นคู่ กรุโรงทอ จ.พิษณุโลก
พระเชตุพน พิมพ์บัวสองชั้น จ.พิษณุโลก
พระซุ้มร่มโพธิ์ เนื้อชินเงิน กรุวัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์
พระอู่ทอง ลงรักปิดทอง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุศรีสอาด จ.เพชรบูรณ์
พระสรรค์นั่ง จ.ชัยนาท
พระขุนแผนใบพุทรา ไม่จ�ำกัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระร่วงนั่ง กรุวัดจันทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอู่ทองฐานส�ำเภา วัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระลีลาใหญ่ ชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระซุ้มเสมาทิศชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกรุวัดราชบูรณะ ชินเงิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อโต เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา
พระพุทธชินราช ชินตะกั่ว วัดสามจีน กรุงเทพฯ
พระกรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พระกรุวัดกลางตลาดพลู กรุงเทพฯ
พระกรุวัดเลียบ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระกรุวัดเกาะ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ กรุงเทพฯ
พระยอดขุนพลหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร กรุงเทพฯ
พระกรุวัดสุวรรณ จ.อ่างทอง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์ยืน จ.ระยอง
พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์นั่ง จ.ระยอง
พระกรุวัดเพชร ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.สระบุรี
พระกลีบบัวหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ จ.กาญจนบุรี
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระกรุภาคเหนือ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 7 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.

พระคง
พระคง สีเขียว
พระคง ลงรักปิดทอง
พระเปิม
พระเลี่ยง
พระบาง
พระลือ หน้ามงคล
พระลือโขง
พระลบ
พระรอดหลวง
พระกรุเทศบาล
พระกรุถ�้ำขุนตาน
พระคงกรุช้างค�้ำ - ดอยค�ำ
พระสามหอม
พระขุนแผนกรุวัดหัวข่วง
พระสามท่ากาน
พระยอดขุนพลกรุศาลเจ้า
พระขุนไกรกรุศาลเจ้า
พระเลี่ยงกรุช้างค�้ำ - ดอยค�ำ
พระรอดบังภัย ไม่จ�ำกัดกรุ
พระปรกโพธิ์เชียงแสน สมาธิเล็ก
พระปรกโพธิ์เชียงแสน พิมพ์ใหญ่
พระปรกโพธิ์เชียงแสน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระเชียงแสนซุ้มปราสาทไหว(ทุ่งลอ)
พระเชียงแสนใบข้าว
พระเชียงแสน ตุ๊กตาเล็ก
พระเชียงแสน เนื้อชิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระยอดขุนพลกรุเวียงกาหลง
พระซุ้มกอพะเยา (ผีผอม)
พระยอดขุนพลพะเยา เนื้อดิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระยอดขุนพลนาน้อย ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระนางพญากรุบ่สวก ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระเชียงแสนลาวเทียน ไม่จ�ำกัดกรุ
พระยอดขุนพลกรุบ้านปิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระกรุวังชิ้น ไม่จ�ำกัดพิมพ์
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   33

พระเนือ้ ดิน ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 8 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
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พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขทัย
พระลีลา กรุวัดถ�้ำหีบ จ.สุโขทัย
พระร่วงยืนเปิดโลก จ.สุโขทัย
พระร่วงนั่งเชตุพน จ.สุโขทัย
พระงบน�้ำอ้อย จ.สุโขทัย
พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง จ.สุโขทัย
พระนาง กรุทับขุนวัง จ.สุโขทัย
พระแม่ย่า จ.สุโขทัย
หลวงพ่อโต กรุวัดป่าม่วง - วัดสระศรี จ.สุโขทัย
พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง จ.สุโขทัย
พระร่วงยืน กรุทัพข้าว จ.สุโขทัย
พระชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก
พระนาง กรุวัดพระศรี (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์มีหู จ.พิษณุโลก
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์ไม่มีหู จ.พิษณุโลก
พระท่ามะปราง กรุวัดสะตือ จ.พิษณุโลก
พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระท่ามะปราง ไม่จ�ำกัดกรุ จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มเปลวเพลิง จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราช จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์รัศมีหน้าเดียว จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์นางสองหน้า จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด จ.พิษณุโลก
พระหลวงพ่อโต กรุวัดชีปะขาวหาย จ.พิษณุโลก
พระขุนแผนเคลือบ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุวัดอัมพวัน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
พระขุนแผน พิมพ์ใบพุทรา จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์ 2 หน้า จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์ใหญ่ ไหล่ยก จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์เล็ก จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าคุรฑ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤาษี จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง ปางสมาธิ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง ปางมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระเนือ้ ดิน ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 9 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
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325.
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327.
328.
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330.
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332.
333.
334.
335.
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337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.

พระก�ำแพงลีลา กลีบจ�ำปา จ.ก�ำแพงเพชร
พระก�ำแพงเปิดโลก เม็ดทองหลาง จ.ก�ำแพงเพชร
พระนางก�ำแพงกลีบบัว จ.ก�ำแพงเพชร
พระนางก�ำแพงกลีบบัว ฐานตาราง จ.ก�ำแพงเพชร
พระนางก�ำแพง พิมพ์ตื้น จ.ก�ำแพงเพชร
พระนางก�ำแพง พิมพ์ลึก จ.ก�ำแพงเพชร
พระก�ำแพงเม็ดมะลื่น จ.ก�ำแพงเพชร
พระก�ำแพงเม็ดมะเคล็ด จ.ก�ำแพงเพชร
พระก�ำแพงงบน�้ำอ้อย จ.ก�ำแพงเพชร
พระก�ำแพงปรกลูกยอ จ.ก�ำแพงเพชร
พระก�ำแพงซุ้มยอ จ.ก�ำแพงเพชร
พระก�ำแพงหน้าอิฐ จ.ก�ำแพงเพชร
พระก�ำแพงลีลา จ.ก�ำแพงเพชร
พระนางก�ำแพงลูกแป้งคู่ จ.ก�ำแพงเพชร
พระนางก�ำแพงลูกแป้งเดี่ยว จ.ก�ำแพงเพชร
พระก�ำแพงหน้าโหนก จ.ก�ำแพงเพชร
พระเม็ดน้อยหน่า จ.ก�ำแพงเพชร
พระร่วงนั่งเข่ากว้าง กรุ สปจ จ.ก�ำแพงเพชร
พระยอดขุนพล จ.ก�ำแพงเพชร
พระพิจิตรเขี้ยวงู จ.พิจิตร
พระเม็ดน้อยหน่า หลังไม่มียันต์ จ.พิจิตร
พระท่ามะปราง กรุมะละกอ จ.พิจิตร
พระหลวงพ่อเงิน บางคลาน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พิจิตร
พระสรรค์ยืนคางเครา จ.ชัยนาท
พระสวรรค์นั่งไหล่ยก จ.ชัยนาท
พระสวรรค์นั่ง จ.ชัยนาท
พระสวรรค์ยืน จ.ชัยนาท
พระหลวงพ่อจุก จ.ลพบุรี
พระเดี่ยวด�ำ - แดง จ.ลพบุรี
พระนารายณ์ทรงปืน จ.ลพบุรี
พระซุ้มกระรอก กระแต จ.ลพบุรี
พระปางปาฎิหารย์ จ.ลพบุรี
พระซุ้มนครโกษา จ.ลพบุรี
พระยอดขุนพล ไม่จ�ำกัดกรุ จ.ลพบุรี
พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ท่าเตียน กรุงเทพฯ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   35

พระเนือ้ ดิน ทั่วไป ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 10 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
345.
346.
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348.
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350.
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360.
361.
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366.
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379.
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พระรอดเสาร์ 5 จ.ล�ำพูน
พระกรุวัดทัพผึ้ง พิมพ์นั่ง จ.สุโขทัย
พระกรุวัดทัพผึ้ง พิมพ์ยืน จ.สุโขทัย
พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ จ.สระบุรี
พระสมเด็จหลวงพ่อนุ่ม พิมพ์นั่งบัว วัดนางใน จ.อ่างทอง
พระกลีบบัวหลวงพ่อนุ่ม พิมพ์สมาธิ วัดนางใน จ.อ่างทอง
พระกลีบบัวหลวงพ่อนุ่ม พิมพ์ไสยาสน์ วัดนางใน จ.อ่างทอง
พระนางพญา กรุวัดเวียง จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนใบเสมา กรุวัดมณเฑียร จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อโป้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระเม็ดน้อยหน่า ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกรุวัดโพธิ์บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนหน้าอิฐ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
พระสิบชาติตัดเดี่ยว ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกรุวัดกลางทุ่ง จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
พระงบน�้ำอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อขัน พิมพ์แซยิด วัดนกกระจาบ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อขัน พิมพ์นางพญา วัดนกกระจาบ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนเคลือบ หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่ออั้น ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระพุทธชินราช กรุวัดเสาธงทอง จ.สุพรรณบุรี
พระอู่ทองออกศึก จ.สุพรรณบุรี
พระหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี
พระกรุวัดคู้ยาง จ.ก�ำแพงเพชร
พระหลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน จ.นนทบุรี
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี
พระหลวงพ่อเล็ก วัดท่าอิฐ จ.ฉะเชิงเทรา
พระหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย จ.สิงห์บุรี
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดก�ำแพง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จหลวงปู่ทอง ไม่จ�ำกัดพิทพ์ วัดราชโยธา กรุงเทพฯ
พระปิดตาหลวงปู่ทอง ไม่จ�ำกัดพิทพ์ วัดราชโยธา กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา ไม่จ�ำกัดพิทพ์ (ไม่ซ�้ำรายการเดิม) กรุงเทพฯ
พระงบน�้ำอ้อย ไม่จ�ำกัดพิมพ์
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระเนือ้ ดิน ทั่วไป ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 11 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระกรุวัดประยูร ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระบัณฑูร กรุวังหน้า กรุงเทพฯ
พระกรุขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ กรุงเทพฯ
พระกรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พระกลีบบัว กรุวัดบางสระแก กรุงเทพฯ
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ กรุงเทพฯ
พระพิมพ์เม็ดบัว วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ
พระลีลาพุทธ 25 ศตวรรษ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราช โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระรอด โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระรูปเหมือนในหลวง ร. 9 ทรงผนวช เนื้อด�ำ กรุงเทพฯ
พระรูปเหมือนในหลวง ร. 9 ทรงผนวช เนื้อแดง กรุงเทพฯ
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน กรุงเทพฯ
พระนางพญาขาโต๊ะ กรุวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อข�ำ วัดแก้ว กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่ออ๋อย พิมพ์เม็ดบัว วัดไทร กรุงเทพฯ
พระกริ่งครึ่งซีก เจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศน์ ปี 2485 กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ครึ่งซีก เจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศน์ ปี 2485 กรุงเทพฯ
พระนาคปรก พิมพ์ตัวหนอน วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
พระพิมพ์จันทร์ลอย สังฆราชแพ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระขุนแผนหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ชู พิมพ์หลวงพ่อโต วัดนาคปรก กรุงเทพฯ
พระท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ
พระกรุวัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
พระโคนสมอ พิมพ์ยืน กรุงเทพฯ
พระโคนสมอ พิมพ์นั่ง กรุงเทพฯ
พระรอด กรุวัดโปรดเกษ จ.นนทบุรี
พระหลวงพ่อหร�่ำ วัดกร่าง จ.ปทุมธานี
พระนางพญาอาจารย์หนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระรอด ปลุกเสกประเทศอินเดีย
พระผงสุพรรณ ปลุกเสกประเทศอินเดีย
พระงบน�้ำอ้อย ไม่จ�ำกัดพิมพ์
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   37

พระเนือ้ ผง ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 12 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)
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พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ไหล่ตรง จ.อ่างทอง
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แข้งหมอน จ.อ่างทอง
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น หูประบ่า จ.อ่างทอง
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แขนติ่ง, พิมพ์ห้าชั้น, พิมพ์ 7 ชั้นอกตัน - อกวี จ.อ่างทอง
พระกรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ฐานคู่ วัดบางขุนพรหม
พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระวัดพลับ พิมพ์วันทาเสมา
พระวัดพลับ พิมพตุ๊กตาใหญ่
พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก
พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่
พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก
พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง
พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิ
พระวัดพลับ พิมพ์ปิดตา
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ฐานคู่ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ยืนอุ้มบาตร วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ไสยาสน์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ลีลา ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์แซยิด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้นแขนหักศอก วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้นแขนกลม วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 7 ชั้นแขนกลม วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นทรงเจดีย์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นหูบายศรี วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นหูติ่งพิมพ์โย้ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยม วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สังกัจจายน์ห้าเหลี่ยม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ปิดตา ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
พระสมเด็จ พิมพ์แหวกม่าน วัดทรงประมูล
พระวัดรังษี พิมพ์ใหญ่, กลางห้าเหลี่ยม
พระเพชรหลีก พิมพ์ขัดสมาธิเพชร, พิมพ์ขัดสมาธิราบ วัดอินทราม วัดใต้
พระวัดปากน�้ำ รุ่นแรก มีเคลือบ
พระวัดปากน�้ำ รุ่นแรก ไม่เคลือบ
พระวัดปากน�้ำ รุ่นสาม พิมพ์ตื้น
พระวัดปากน�้ำ รุ่นสาม พิมพ์ลึก
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวเล็ก วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระเนือ้ ผง ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 13 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (38 รายการ)
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พระปิลันทน์ พิมพ์ซุ้มประตู วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ปางปฐมเทศนา วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ครอบแก้วใหญ่ วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์โมคคัลลา - สารีบุตร วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ปิดตา วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์ วัดระฆังฯ
พระปิลันทร์ พิมพ์หยดแป้ง วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดระฆังฯ
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์พระสังกัจจายน์
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานสูง
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานเตี้ย
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสมาธิ, เล็บมือสะดุ้งมาร
พระวัดเงินคลองเตย ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระวัดสามปลื้ม พิมพ์เศียรโล้น
พระวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัว ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระวัดเฉลิมพระเกียรติ์ พิมพ์สามชั้น ยันต์ห้าตัว
พระวัดเฉลิมพระเกียรติ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิบัวสองชั้น
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ป่าเลไลย์
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ไสยาสน์
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์นาคปรก
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พระพุทธ, ขัดสมาธิเพชร, ขัดสมาธิราบ
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พุทธกวัก
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิเล็กข้างกนก
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือ
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิจิ๋ว ข้างเม็ด, ข้างเส้น
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ปิดตา ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระวัดท้ายตลาด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่ซ�้ำรายการเดิม
พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระหลวงปู่ปั้น พิมพ์ทรงกรวยไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดสะพานสูง
พระนาคปรกวัดพระแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระสมเด็จพระครูสังฆ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระครูสังฆ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่ซ�้ำรายการเดิม

มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   39

พระเนือ้ ผง ทั่วไป ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 14 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)
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พระหลวงพ่อจาด วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
พระผงเกศาครูบาศรีวิชัย ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.เชียงใหม่
พระฝักไม้ขาว กรุบางระก�ำ จ.พิษณุโลก
พระวัดนก พิมพ์นางกวัก จ.อ่างทอง
พระวัดนก พิมพ์ใหญ่สามชั้นข้างอุ จ.อ่างทอง
พระวัดนก พิมพ์ประภามลฑล จ.อ่างทอง
พระผงของขวัญ วัดจันทรังษี จ.อ่างทอง
พระพิมพ์เล็บมือ หลวงพ่อชื่น วัดป่ามุนี จ.อ่างทอง
พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นแรก วัดศีลขันธ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.อ่างทอง
พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ 7 ชั้น จ.อ่างทอง
พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ 3 ชั้น จ.อ่างทอง
พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์ 7 ชั้น จ.อ่างทอง
พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ (ไม่รับพิมพ์ 7 ชั้น) จ.อ่างทอง
พระกรุวัดปากบาง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระสมเด็จ กรุเก่าวัดกุฎีทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
พระสมเด็จไพ่ตอง หลวงปู่พริ้ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ เนื้อผงใบลาน
พระสมเด็จ บัว 5 เม็ด หลวงปู่พริ้ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ เนื้อผงใบลาน
พระคงใหญ่ หลวงปู่พริ้ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ เนื้อผงคลุกรักจุ่มรัก
พระพิมพ์จันทร์ลอย หลวงพ่อนวม วัดกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา
พระสมเด็จพิมพ์รัศมี กรุวัดคลองขอม จ.สุพรรณบุรี
พระหลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี
พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง พิมพ์ชินราช จ.ปทุมธานี
พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง พิมพ์หน้าตุ๊กตา จ.ปทุมธานี
พระพิมพ์สมาธิบัวฟันปลา หลวงพ่อฉ�่ำ วัดท้องคุ้ง จ.สมุทรปราการ
พระผงของขวัญ วัดเกาะจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย พิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่นแรก วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย พิมพ์สามเหลี่ยม วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ
พระกรุวัดอัมพวา ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระพิมพ์สามเหลี่ยมเกศอุ วัดสะพานสูง กรุงเทพฯ
พระท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา พิมพ์เล็บมือ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระผงเกสร พิมพ์ชินราชฐานบัว วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
พระผงเกสร พิมพ์ชินราชฐานสามชั้น วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ หลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์เอวเล็ก และ เอวใหญ่
พระสมเด็จหลวงพ่อแดง พิมพ์ลึก ไม่จ�ำกัดสี วัดเขาบันไดอิฐ
พระนางพญาหลวงพ่อแดง ไม่จ�ำกัดสี วัดเขาบันไดอิฐ
พระปิดตาหลวงพ่อแดง ไม่จ�ำกัดสี วัดเขาบันไดอิฐ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระเนือ้ ผง ทั่วไป ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 15 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)
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พระสมเด็จ กรุวัดชนะสงคราม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระประจ�ำวัน วัดชนะสงคราม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระเล็บมือ ท่านเจ้าจุ้ย วัดสามปลื้ม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีย์ รุ่น พล.ต.อ.เผ่า วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จพิมพ์อกร่อง รุ่น พล.ต.อ.เผ่า วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จไม่จ�ำกัดพิมพ์ รุ่น พล.ต.อ.เผ่า วัดอินทร์ฯ ไม่ซ�้ำรายการเดิม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์มีหน้าตา วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์สามเหลี่ยม วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ พิมพ์เล็บมือ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ครึ่งซีก เจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระกลีบบัว พระครูใบฎีกาเกลี้ยง วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จเกศมงคล รุ่นแรก วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ
พระสมเด็จแสน วัดโพธิ์ฯ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จสาลิกาจินดามณี หลวงพ่อพร วัดจินดาราม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ ท่านเจ้าคุณศรีประหยัด วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระขุนแผน หลวงพ่อโชติ วัดตะโน กรุงเทพฯ
พระพิมพ์เม็ดบัว หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร กรุงเทพฯ
พระสมเด็จทรงครุฑ รุ่นแรก วัดทุ่งสีกัน กรุงเทพฯ
พระกริ่งลอยองค์ หลวงปู่ธูป วัดแคฯ กรุงเทพฯ
พระนางพญาผงด�ำ หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
พระผงหลวงพ่อโสธร ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
พระหลวงปู่นาค พิมพ์ปรกโพธิ์ วัดระฆัง กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่นาค พิมพ์สามชั้นแขนหักศอก วัดระฆัง กรุงเทพฯ
พระผงของขวัญวัดปากน�้ำ พิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่น 4 กรุงเทพฯ
พระผงของขวัญวัดปากน�้ำ พิมพ์สามเหลี่ยม รุ่น 4 กรุงเทพฯ
พระผงของขวัญวัดปากน�้ำ รุ่น 6 กรุงเทพฯ
พระสมเด็จหลวงปู่เส็ง เนื้อว่านสบู่เลือด วัดบางนา จ.ปทุมธานี
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ เนื้อขาว วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ เนื้อลังเม้ง วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ เนื้อด�ำ - เทา วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์หัวมน วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ
พระสมเด็จพิมพ์แขนกว้าง วัดปราสาทฯ กรุงเทพฯ
พระวัดปราสาทฯ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   41

พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 16 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)
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พระกริ่งตั๊กแตนยุคต้น เนื้อสัมฤทธิ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2479
พระกริ่งหน้าอินเดีย วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2482
พระกริ่งหน้าไทย วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2482
พระกริ่งน�้ำท่วม วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งเก่า วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งใหม่ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด มีโค๊ด วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวไม่ขีด มีโค๊ด วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิยาว มีโค๊ด วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิสั้น มีโค๊ด วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่มีโค๊ด วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2485
พระกริ่งทองทิพย์ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2495
พระชัยวัฒน์น�้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2482
พระชัยวัฒน์ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2487
พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2495
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์แม่ค้า วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์เศียรทุย วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์หน้ากระบี่ วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์ฐานสูง วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์เขื่อนใหญ่ วัดหนัง กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์เขื่อนเล็ก วัดหนัง กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์เบ้าแตก วัดหนัง กรุงเทพฯ
พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวแหลม วัดบวรฯ กรุงเทพฯ ปี 2495
พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี่ยม วัดบวรฯ กรุงเทพฯ ปี 2495
พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ วัดบวรฯ กรุงเทพฯ ปี 2495
พระกริ่ง 7 รอบ วัดบวรฯ กรุงเทพฯ ปี 2499
พระชัยวัฒน์ วัดบวรฯ กรุงเทพฯ ปี 2495
พระกริ่งกรรมการ อาจารย์กึ๋น วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ ปี 2480
พระกริ่งประภามณฑล อาจารย์กึ๋น วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ ปี 2480
พระชัยวัฒน์ อาจารย์กึ๋น วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ ปี 2480
พระรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระกริ่ง วัดแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ ปี 2484
พระชัยวัฒน์ วัดแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ ปี 2484
พระหลวงพ่อโสธร 2 หน้า ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2497
พระชัยวัฒน์หล่อโบราณหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2497
พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2500
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระรูปเหมือน - เหรียญหล่อ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 17 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)
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พระหล่อพระพุทธห้าเหลี่ยม พิมพ์อุ้มบาตร วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ
พระหล่อเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม พิมพ์ปางซ่อนหา กรุงเทพฯ
พระหล่อเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ (ไม่รับพระปิดตา) กรุงเทพฯ
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ พิมพ์จอบรุ่นแรก วัดก�ำแพง กรุงเทพฯ
พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์กลีบบัวหูปลิง วัดท่าหลวง จ.พิจิตร
พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม วัดท่าหลวง จ.พิจิตร
พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อชุ่มสร้าง วัดท้ายน�้ำ จ.พิจิตร
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดห้วยเขน จ.พิจิตร
รูปหล่อพญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระหลวงปู่ศุข หล่อสี่เหลี่ยมมีห่วงขวาง เนื้อทองผสม วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม ข้างรัศมี เนื้อทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม ข้างไม่รัศมี เนื้อทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด เนื้อเงิน, ฝาบาตร, สัมฤทธิ์, ชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประทานมณฑล ข้างรัศมี เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประทานมณฑล ข้างเรียบ เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์วัดหัวหาด
พระหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์วัดส้มเสี้ยว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน วัดดอนตาล
พระหลวงปู่ศุข ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดคลองขอม
เหรียญหล่อหลวงปู่รอด พิมพ์แซยิด วัดบางน�้ำวน ปี 2477 จ.สมุทรสาคร
เหรียญหล่อหลวงปู่รอด พิมพ์สามเหลี่ยมพนมมือ วัดบางน�้ำวน จ.สมุทรสาคร
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิม ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิม พิมพ์คอตึง วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์
เหรียญหล่อวัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ
พระวัดระฆังหลังฆ้อน กรุงเทพฯ
พระรูปหล่อไต่ฮงกง รุ่นแรก กรุงเทพฯ
พระรูปหล่อหลวงพ่อจาด รุ่นแรก วัดบางกะเบา จ.ปราจีนบุรี
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิง จ.พิจิตร
พระรูปหล่อพระเจ้าตาก วัดสุทัศน์ฯ ปี 2493 กรุงเทพฯ
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า พิมพ์คอแอล วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน เนื้อทองเหลือง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   43

พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ - พระรูปเหมือน ทั่วไป
โต๊ะที่ 18 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)
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พระนาคปรก วัดบรมนิวาส - วัดสุปัฎฯ
พระกริ่งอังคีรส ปี 2481 วัดราชบรพิธฯ กรุงเทพฯ
พระคันธราฐ ปี 2484 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระกริ่งใหญ่ ปี 2484 วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ ปี 2484 วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พระกริ่งวัดตรีทศเทพ ปี 2491 กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราชสามเหลี่ยม ปี 2493 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระกริ่งอรหัง วัดราชาธิวาส ปี 2493 กรุงเทพฯ
พระกริ่งหลวงปู่กลีบ ปี 2494 วัดตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราชห้าเหลี่ยม ปี 2494 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระประจ�ำวันเจ้าคุณศรีสนธิ์ วัดสุทัศน์ฯ ปี 2494 กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.นนทบุรี
พระกริ่งหลวงพ่อจาด พิมพ์ใหญ่ วัดบางหอย จ.ปราจีนบุรี
พระกริ่งหลวงพ่อจาด พิมพ์กลาง - เล็ก วัดบางหอย จ.ปราจีนบุรี
พระหล่อหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ
เหรียญหล่อพิมพ์ชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว จ.สมุทรสาคร
เหรียญหล่อพิมพ์ปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว จ.สมุทรสาคร
พระกริ่งอาจายน์เชื้อ วัดสะพานสูง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระกริ่งวัดประสาทบุญญาวาส ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2506 กรุงเทพฯ
พระกริ่ง ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศฯ ปี 2508 กรุงเทพฯ
พระกริ่งสมเด็จย่า ปี 2515 กรุงเทพฯ
พระกริ่งโสฬส ม.ปร. วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515 กรุงเทพฯ
พระกริ่งหลังปิ วัดสุทัศน์ ปี 2506 กรุงเทพฯ
พระกริ่งปวเรศ รุ่น 2 วัดบวรฯ ปี 2530 กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ปวเรศ รุ่น 2 วัดบวรฯ ปี 2530 กรุงเทพฯ
พระเหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ รุ่นสอง กรุงเทพฯ
พระกริ่งนเรศวร วังจันทร์ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
พระกริ่งเสาร์ห้า วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างอ�ำเภอ ปี 2522 จ.พิจิตร
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ วัดท้ายน�้ำ ปี 2526 จ.พิจิตร
พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
พระกริ่งโสธร รุ่น 80 ปี กรมต�ำรวจ เนื้อเงิน จ.ฉะเชิงเทรา
พระกริ่งโสธร รุ่น 80 ปี กรมต�ำรวจ ไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา
พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2530 จ.ฉะเชิงเทรา
พระอุปคุตเขมร เนื้อส�ำริด
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระปิดตา - พระมหาอุด ยอดนิยม
โต๊ะที่ 19 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)
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พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อชินตะกั่ว
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์ข้าวตอกแตก ชินตะกั่ว
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อชินตะกั่ว
พระมหาอุด หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อสัมฤทธิ์
พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์แต่ง
พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ไม่แต่ง
พระมหาอุด หลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อสัมฤทธิ์
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุเก่า จ.นนทบุรี
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุใหม่ จ.นนทบุรี
พระปิดตา แร่บางไผ่ หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี จ.นนทบุรี
พระปิดตา วัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง พิมพ์กบ-พิมพ์เขียด
พระปิดตา วัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง พิมพ์ชีโบ
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล พิมพ์ปั้นลอยองค์ ผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี
พระปิดตา หลวงปู่ภู่ วัดนอก จ.ชลบุรี
พระปิดตา หลวงปู่เจียม วัดก�ำแพง จ.ชลบุรี
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่อง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์กรมหลวงชุมพรฯ เนื้อผงคลุกรัก วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระปิดตา อาจารย์เปิง วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี
พระปิดตา หลวงปู่จีน วัดท่าลาด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ฉะเชิงเทรา
พระปิดตา หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย จ.สิงห์บุรี
พระปิดตา วัดโพธิ์เอน พิมพ์เข่าบุ๋ม ไม่จ�ำกัดพิมพ์-ไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.สระบุรี
พระปิดตา วัดห้วยจรเข้ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.นครปฐม
พระปิดตา หลวงปู่ยิ้ม พิมพ์ใหญ่ วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี
พระปิดตา หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี
พระปิดตา พระครูญาณ วัดสัมปะทวน จ.ฉะเชิงเทรา
พระปิดตา หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
พระปิดตา วัดอัมพวัน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระมหาอุด หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ จ.นนทบุรี
พระปิดตา พิชัย ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระปิดตา หลวงพ่อเชย พิมพ์แขนกลม วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
พระปิดตา หลวงพ่อเชย พิมพ์หักศอก วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
พระปิดตา หลวงพ่อแย้ม วัดด่านส�ำโรง เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   45

เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 20 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (40 รายการ)
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เหรียญอาร์มพระพุทธหลวงพ่อโสธร ปี 2460 ไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญเสมาพระพุทธหลวงพ่อโสธร กรรมการ ปี 2460 ไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อมงคลบพิตร รุ่นแรก ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญพระพุทธชินราช หลังอกเลา - หนังสือสามแถว - ห้าแถว ปี 2460 จ.พิษณุโลก
เหรียญหลวงพ่อหรุ่น เก้ายอด รุ่นแรก วัดอัมพวัน ปี 2460 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อโม รุ่นแรก วัดสามจีน ปี 2460 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466 จ.ชัยนาท
เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2466 กทม.
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน - ทองแดง ปี 2467 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก ปี 2468 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์ห้า ปี 2469 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ ปี 2469 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ขอเบ็ด ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์เสี้ยนตอง, หลังเรียบ ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญกลมนั่งเต็มองค์ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ปี 2473 จ.ชลบุรี
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2482 จ.นครสวรรค์
เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย ปี 2482 จ.ล�ำพูน
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซ�ำป่าง่าม ปี 2483 ไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ปี 2483 กรุงเทพฯ
เหรียญพุทธโฆษาจารย์เจริญ วัดเขาบางทราย รุ่นแรก ปี 2483 ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ชลบุรี
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม ปี 2484 จ.สมุทรสงคราม
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์หน้าแก่ยันต์หยิก ปี 2484 จ.สมุทรสาคร
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2484 จ.สมุทรสาคร
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก ปี 2485 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ รุ่นแรก ปี 2488 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี รุ่นแรก อาศรมบางมด ปี 2495 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรฯ รุ่นแรก เนื้อทองค�ำ,เงิน ปี 2495 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโสธร เนื้อเงินลงยา พิมพ์ 4 จุด, 5 จุด ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญพระพุทธ 25 พุทธศตวรรษ เนื้อทองค�ำ,เงิน,นาค กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน�้ำ ปี 2500 ไม่จ�ำกัดเนื้อ กรุงเทพฯ
เหรียญถวายภัตตาหาร หลวงพ่อสด วัดปากน�้ำ ปี 2501 ไม่จ�ำกัดเนื้อ กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก ปี 2503 จ.เพรชบุรี
เหรียญ ร.9 ทรงผนวช ปี 2508 บล็อกนิยม กรุงเทพฯ
เหรียญจักรเพชร วัดดอน ปี 2508 ไม่จ�ำกัดเนื้อ กรุงเทพฯ
เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗
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เหรียญ อ.ว. วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2483
เหรียญพระแก้วมรกต ไม่จ�ำกัดบล็อก กรุงเทพฯ ปี 2475
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด กรุงเทพฯ ปี 2496
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด กรุงเทพฯ ปี 2497
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อโอภาสี หลังครุฑแบกเสมา อาศรมบางมด กรุงเทพฯ
เหรียญเสมาฉลอง 25 พุทธศตวรรษ กรุงเทพฯ
เหรียญนาคเกี้ยว ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดตรีจินดา ปี 2500
เหรียญสมเด็จพุทธาจารย์ (นวม) วัดอนงค์ กรุงเทพฯ ปี 2500
เหรียญหลวงปู่กลีบ รุ่นแรก วัดตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก กรุงเทพฯ ปี 2509
เหรียญสังฆราชอยู่ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ ปี 2506
เหรียญเจ้าคุณผล วัดหนัง รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ กรุงเทพฯ ปี 2509
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ ปี 2510
เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ ปี 2513
เหรียญใบโพธิ์หลวงพ่อโสธร ไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2503
เหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธร เงินลงยา จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2504 - 2508
เหรียญเสมาหลวงพ่อโสธร เงินลงยา จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2509
เหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธร เงินลงยา จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2509
เหรียญหลวงพ่อโสธร หลัง ภ.ป.ร. จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2509
เหรียญพระพุทธชินราช หลังพระนเรศวรหลั่งน�้ำทักศิโณทก จ.พิษณุโลก ปี 2515
เหรียญขัวญถุง หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ปี 2515
เหรียญหลวงพ่อสุด รุ่นเสือเผ่น วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อสุด รุ่นเสือหมอบ วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร
เหรียญหลวงปู่วัดโกรกกราก รุ่นแรก จ.สมุทรสาคร ปี 2502
เหรียญหลวงปู่วัดโกรกกราก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.สมุทรสาคร ปี 2514
เหรียญท่านพ่อบัณฑรูสิงห์ (เจิม) วัดบางโทรัด จ.สมุทรสาคร ปี 2493
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง ออกวัดสวนส้ม จ.สมุทรสาคร ปี 2501
เหรียญหลวงพ่อสด รุ่นผ้าป่า จ.เพชรบุรี
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแจกแม่ครัว บล็อกตาไก่ - บล็อกตาไก่บ่ารางไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแม่ทัพ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ปี 2511
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ รุ่นโบสถ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ปี 2512
เหรียญหลวงพ่อแดง หลังหลวงพ่อเจริญ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดพลับพลาไชย ปี 2514
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น จปร. ไม่จ�ำกัดพิมพ์ - ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นหันข้าง เนื้อทองแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ปี 2516
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นนั่งพับเพียบ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ปี 2517
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่น 9 วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสโม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย ปี 2514
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   47

เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 22 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)
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เหรียญหลวงปู่แหวน (เหรียญหน้าวัว) จ.เชียงใหม่ ปี 2513
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่น ทอ.1 จ.เชียงใหม่ ปี 2514
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่น ทอ.2 จ.เชียงใหม่ ปี 2514
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นเราสู้ จ.เชียงใหม่
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นถือไม้เท้า จ.เชียงใหม่
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นสร้างโรงพยาบาล ภปร. จ.เชียงใหม่
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นพิเศษ วัเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นเมตตา วัดถ�้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ ปี 2517
เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นหมดห่วง วัดถ�้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ ปี 2517
เหรียญอดีตสามเจ้าอาวาส วัดหนัง กรุงเทพฯ ปี 2515
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อเงิน กรุงเทพฯ ปี 2515
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อทองแดง กรุงเทพฯ ปี 2515
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค นางเลิ้ง รุ่นแรก กรุงเทพฯ
เหรียญสมเด็จป๋า รุ่นรอบโลก กรุงเทพฯ
เหรียญสมเด็จป๋า รุ่นสมโภช กรุงเทพฯ ปี 2517
เหรียญพระชัยหลังช้าง วัดบวรฯ กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ ปี 2510
เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2517
เหรียญเสมากันภัย หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2503
เหรียญรูปไข่หลวงปู่หน่าย รุ่นแรก วัดบ้านแจ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2515
เหรียญหลวงปู่หน่าย รุ่น 3 วัดบ้านแจ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญหลวงพ่อริ้ว วัดตลาดเกรียบ จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2515
เหรียญกายทิพย์ หลวงปู่ดูลย์ เนื้อทองแดง วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ปี 2521
เหรียญกายทิพย์ หลวงปู่ดูลย์ ลงยาห้าสี - สีเดียว ไม่จ�ำกัดบล็อก วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ปี 2521
เหรียญไตรมาส หลวงปู่ดูลย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ปี 2521
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่ดูลย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ปี 2524
เหรียญแปดรอบ หลวงปู่ดูลย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ปี 2526
เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูหนาว ฉลอง 200 ปี กรุงเทพฯ
เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูร้อน ฉลอง 200 ปี กรุงเทพฯ
เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูฝน ฉลอง 200 ปี กรุงเทพฯ
เหรียญ ร.9 เสด็จเยือนยุโรป กรุงเทพฯ ปี 2503
เหรียญ ร.9 ครบ 3 รอบ กรุงเทพฯ ปี 2506
เหรียญ ร.9 ครบ 4 รอบ กรุงเทพฯ ปี 2518
เหรียญ ร.9 ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 25 ปี กรุงเทพฯ
เหรียญ ร.9 ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี กรุงเทพฯ
เหรียญ ร.9 พระมหาชนก กรุงเทพฯ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗
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เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ รุ่นแรก วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม
เหรียญฟาต้าไฉ่ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม
หลวงปู่ทวด พระมหาสุรศักดิ์ รุ่นปราบไพรี วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม
พระสมเด็จพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม
พระพรหม - พระพรหมประสิทธิ์ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม
เหรียญหลวงพ่อนวณ รุ่นแรก มีจาร วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
เหรียญหลวงพ่อนวณ รุ่นแรก วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
พระปิดตาโภคทรัพย์ หลวงพ่อนวณ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
พระสมเด็จเศรษฐีดวงดี หลวงพ่อนวณ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
ตะกรุดหลวงพ่อนวณ หลวงพ่อนวณ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
พระขุนแผนเจริญลาภ หลวงพ่อนวณ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
ตะกรุดหล่อมงคลเศรษฐี หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี
พระขุนแผนเศรษฐีเรืทอง หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี
เหรียญพระพุทธปภัสสร หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี
เหรียญเศรษฐีหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ จ.กาญจนบุรี
พระกริ่งเศรษฐีอุดมทรัพย์ หลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ จ.กาญจนบุรี
เหรียญหลวงพ่อต๋อง รุ่นแรก วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
ล็อกเก็ตหลวงพ่อต๋อง รุ่นแรก วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
รูปถ่ายหลวงพ่อต๋อง รุ่นแรก วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
พ่อศรี (หุ่นพยนต์) หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
เหรียญหลวงพ่อเบิ้ม รุ่นแรก วัดวังยาว จ.ประจวบคีรีขันธ์
พระปิดตาหลวงพ่อเบิ้ม วัดวังยาว จ.ประจวบคีรีขันธ์
พระขุนแผนหลวงพ่อตัด วัดชายนา จ.เพชรบุรี
ปลัดขิกหลวงพ่อตัด วัดชายนา จ.เพชรบุรี
ตะกรุดหลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี
พระขรรค์หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี
ท้าวก�ำกาด�ำ หลวงพ่อสมบูรณ์ รุ่น 1 วัดหงษ์รัตนาราม จ.กรุงเทพฯ
ท้าวสหัมบดีพรหม หลวงพ่อสมบูรณ์ รุ่น 1 วัดหงษ์รัตนาราม จ.กรุงเทพฯ
ตะกรุดมหาระงับ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงษ์รัตนาราม จ.กรุงเทพฯ
พระขุนแผนพรายกุมาร กัญญาบูชาครู 2 หน้า หลวงพ่อจอน วัดบุญฤทธิ์ จ.นครราชสีมา
เหรียญเทพอสุรา เจ้าคุณหมู วัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ
เหรียญหลวงพ่อนิ่ม รุ่นแรก วัดเขาน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
เหรียญนิ่มมงคล หลวงพ่อนิ่ม วัดเขาน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2518
เหรียญประทานพร - ประธานอภัย หลวงพ่อนิ่ม วัดเขาน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2519
เหรียญพัดยศ หลวงพ่อนิ่ม วัดเขาน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2523
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   49

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 24 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่อรวย รุ่น รวยเจริญไพศาล จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญหลวงพี่เลี้ยง ไม่จ�ำกัดรุ่น วัดจอมเกษ จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญพระพรหม หลวงพ่อเจตน์ วัดหนองหิน จ.กาญจนบุรี
เหรียญเซ็งลี้ฮ้อ หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ
เหรียญหลวงพ่อแสง ไม่จ�ำกัดรุ่น วัดลาดปลาดุก
พระกริ่งอวโลติเกศวร เนื้อนวะ ปี 2536
พระผงสมเด็จแซยิด ปี 2531
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก หลวงพ่อเกษม 60 พรรษาอุปสมบท
พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ หลวงพ่อเกษม ปี 2537
พระปิดตาเงินล้าน หลังยันต์ 3 นะ หลวงพ่อเกษม ปี 2537
พระสมเด็จขาโต๊ะ หลังแผ่นเงิน หลวงพ่อเกษม ปี 2537
พระสมเด็จแพ 5 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จ หลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2509
พระสมเด็จคะแนน หลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2509
พระสมเด็จพระประธาน หลังรูปเหมือน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2515
พระหลังรูปเหมือนสมเด็จโต หลังรูปเหมือน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2515
พระปิดตา รุ่น 2 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2514
พระขุนแผนพิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2522
พระกริ่งใหญ่ 84 ปี หลวงพ่อแพ เนื้อเงิน, นวะ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2532
พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อลายผงน�้ำมัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อขาว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จปรกโพธิ์ เนื้อขาว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2539
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2539
พระสมเด็จฐานแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2539
พระสมเด็จยกฐานะ หล่อดินไทย วัดระฆัง กรุงเทพฯ
พระสมเด็จยกฐานะ เนื้อระฆังเก่า วัดระฆัง กรุงเทพฯ
พระสมเด็จยกฐานะ เนื้อตะกั่วถ�้ำชา วัดระฆัง กรุงเทพฯ
พระสมเด็จยกฐานะ เนื้อชนวนตะปูสังฆวานร วัดระฆัง กรุงเทพฯ
พระสมเด็จยกฐานะ โค็ตพิเศษ ฐานะร�่ำรวย วัดระฆัง กรุงเทพฯ
พระสมเด็จยกฐานะ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดระฆัง กรุงเทพฯ
พระแก้วกรมสรรพสามิต เนื้อเงิน
พระพุทธโสธร กรมศุลกากร เนื้อเงิน
เหรียญมหาเทพก้าวหน้า รุ่นประทานพร วัดเขาดินสุวรรณบาตร จ.ราชบุรี
เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรกพระครูวิมลกิติ รุ่นแรก วัดพเนินพลู จ.ราชบุรี
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3
โต๊ะที่ 25 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.

ปลัดขิกไม้เขยตายขนาดบูชา (ทันยุค) หลวงปู่เมฆ วัดล�ำกระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้เขยตาย (3 นิ้วขึ้นไป) หลวงปู่เมฆ วัดล�ำกระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้เขยตาย (ต�่ำกว่า 3 นิ้ว) หลวงปู่เมฆ วัดล�ำกระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้เขยตาย (ท้องเว้านิยมไม่จ�ำกัดขนาด) หลวงปู่เมฆ วัดล�ำกระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้เขยตาย (สาลิกาท้องเว้านิยม) หลวงปู่เมฆ วัดล�ำกระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้เขยตาย (ศิลป์หลังค้อมนิยม) หลวงปู่เมฆ วัดล�ำกระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้พญาท้าวเอว (ไม่จ�ำกัดรูปแบบ) หลวงปู่เมฆ วัดล�ำกระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้เขยตาย (ขนาดต�่ำกว่าสามนิ้วไม่จ�ำกัดศิลป์) หลวงปู่เมฆ วัดล�ำกระดาน จ.กรุงเทพ
ปลัดขิกไม้เขยตาย (สาริกาไม่จ�ำกัดศิลป์) หลวงปู่เมฆ วัดล�ำกระดาน จ.กรุงเทพ
วัตถุมงคลไม่จ�ำกัดรุ่น (ทันยุค) หลวงปู่เมฆ วัดล�ำกระดาน จ.กรุงเทพ
ไม้แกะไม่จ�ำกัดรูปแบบ (ทันยุค) หลวงปู่เมฆ วัดล�ำกระดาน จ.กรุงเทพ
สมเด็จพิชิตมาร วัดท่าเกวียนหลวงปู่ทิมร่วมเสก (หลังยันต์ห้า) ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา
สมเด็จพิชิตมาร วัดท่าเกวียนหลวงปู่ทิมร่วมเสก (หลังยันต์ดวง) ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา
วัตถุมงคลหลวงพ่อวงศ์เนื้อดินผสมผงใบลาน (ไม่จ�ำกัดพิมพ์) วัดทุ่งผักกรูด จ.สุพรรณบุรี
มีดปากกาหลวงพ่อเอี่ยม วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
ตะกรุดหลวงพ่อเอื่อน วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
เบี้ยหลวงพ่อสัญญา (คง) กมฺสุทฺโธ (ใหญ่) วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
เบี้ยหลวงสัญญา (คง) กมฺสุทฺโธ (กลาง) วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
เบี้ยหลวงสัญญา (คง) กมฺสุทฺโธ (เล็ก) วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
เบี้ยแก้หลวงพ่อเปิ่น (ขนาดมาตรฐาน) วัดบางพระ จ.นครปฐม
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (เศียรครู) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (มหาเฮง) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (ทรัพย์ไพรศาล) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (เจริญบารมี) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (เหนือดวง) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (มหาลาภ) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (เศรษฐีเรือนทอง) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (มั่งมี ศรีสุข) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
กะลาพระราหูครูบาเฮง อาริโย (บารมีไพรศาล) วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
เหรียญจอบหลวงพ่อเพชร วัดบ้านกรับ (เนื้อทองผสม) ปี 2538 จ.กาญจนบุรี
เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดบ้านกรับ (เนื้อทองแดงรมด�ำ) ปี 2538 จ.กาญจนบุรี
วัตถุมงคล (รุ่นอินโดจีน) หลวงพ่อชื่น วัดกลางคูเวียง จ.นครปฐม
ปิดตาพระอุปชาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (พิมพ์เม็ดกระดุม) จ.นนทบุรี
ปิดตาพระอุปชาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (พิมพ์เม็ดกระบก) จ.นนทบุรี
ปิดตาพระอุปชาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (ไม่จ�ำกัดพิมพ์) จ.นนทบุรี
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   51

เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 26 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)
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หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
พิศมรใบลาน หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย
ตะโพน หลวงพ่อภักตร์ วัดโบสถ์
ลูกอมเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม
แหวนพิรอดเก่า ไม่จ�ำกัดส�ำนัก
ลูกอม พระปลัดปาน วัดตุ๊กตา
เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง
เบี้ยแก้ หลวงพ่อค�ำ วัดโพธิ์ปล�้ำ
เบี้ยแก้ หลวงพ่อภักตร์ วัดโบสถ์
เบี้ยแก้ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว
ตะกรุด หน้าผากเสือ หลวงปู่นาค วัดแจ้ง
ตะกรุด หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
ตะกรุดไม้รวก หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก
ตะกรุด หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
ตะกรุดโสฬส หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
ตะกรุดลูกอม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม
ตะกรุด หน้าผากเสือ หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ
ตะกรุด หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช
ตะกรุดเก่า ไม่จ�ำกัดคณาจารย์
ปลัดขิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
ปลัดขิก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก พิมพ์หัวกระจ่า จารอุ
ปลัดขิก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก พิมพ์ก้นลูกแก้ว
ปลัดขิก พระครูสัมฤทธิ์ วัดอู่ทอง
ปลัดขิก หลวงพ่อฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปลัดขิก หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง
ปลัดขิก หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม
ปลัดขิก หลวงพ่อสนิท วัดล�ำบัวลอย
เสื้อยันต์วิรุฬจ�ำบัง หลวงพ่อคง วัดบางกระพร้อม
ผ้ายันต์จันทร์เพ็ญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
จิ้งจก หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง
ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
ผ้ายันต์ม้าเสพนางครูบาวัง วัดบ้านเด่น ไม่จ�ำกัดพิมพ์
ผ้ายันต์ม้าเสพนางครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า ไม่จ�ำกัดพิมพ์
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 27 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.

เหรียญพรหมสี่หน้า อาจารย์เฮง ไพรวัลย์
เหรียญพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี วัดสะแก
ผ้ายันต์ อ.เฮง ไพรวัลย์ วัดสะแก ไม่จ�ำกัดพิมพ์
มีดหมอ หลวงพ่อเดิม (ขนาดใหญ่ ไม่จ�ำกัดขนาด)
มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ (ขนาดปากกา)
มีดหมอ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
มีดหมอ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม
องคต หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ
ลิง หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หนุมาน หลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย พิมพ์หุบปาก
เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย พิมพ์อ้าปาก
คชสิงห์ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
คชสิงห์ หลวงปู่รอด วัดศรีษะทอง
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
แหวนเงินหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ไม่จ�ำกัดรุ่น
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก
เสือ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
เสือ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี
เสือ หลวงพ่อวงศ์ วัดปริวาส ไม่จ�ำกัดรุ่น
เครื่องรางหลวงพ่อสังข์ วัดนากัมตม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ศรีสะเกษ
วัวธนู หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
แพะ หลวงพ่ออ�่ำ วัดหนองกระบอก จ.ระยอง
ปลัดขิกหลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
ราหูกะลาแกะ หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง ขนาดห้อยคอ
ตะกรุดโสฬสมงคล อ.แปลก ร้อยบาง วัดสะพานสูง
ตะกรุดโสฬสมงคล (ย้อยยุค) วัดสะพานสูง
งาแกะปีนักกษัตริย์ หลวงพ่อเดิม (ไม่จ�ำกัดพิมพ์)
นางกวัก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สี่หู-ห้าตา ครูบาบุญยัง วัดห้วยน�้ำอุ่น จ.ล�ำพูน ไม่จ�ำกัดรุ่น
น�้ำเต้ารุ่นแรกภาพขาวด�ำ หลวงพ่อสด วัดปากน�้ำ
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธ
แหวนนะปัดตลอด หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง
สาริกา หลวงพ่อสนิท วัดล�ำบัวลอย
กะลาแกะ ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   53

พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 28 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
997. พระสมเด็จขาโต๊ะ รุ่นแรก
998. พระสมเด็จเจ็ดชั้น
999. พระสมเด็จก้างปลา
1000. พระสมเด็จปรกโพธิ์ 8 ขีด
1001. พระสมเด็จปรกโพธิ์ 6 ขีด
1002. พระแช่น�้ำมนต์ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์
1003. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ฐานเกย
1004. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก
1005. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อเกสร
1006. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อใบลาน
1007. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อผงธูป
1008. พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เนื้อผงธูป
1009. พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เนื้อใบลาน
1010. พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อใบลาน
1011. พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อเกสร
1012. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อเกสร
1013. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อใบลาน
1014. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์ตรี
1015. พระปิดตาเงินล้าน เนื้อเกสร
1016. พระปิดตาเงินล้าน เนื้อใบลาน
1017. พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่
1018. พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน
1019. พระปิดตาหลังเต่า
1020. พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เนื้อเกสร
1021. พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เนื้อใบลาน
1022. พระปิดตา นะ ทะ นะ เนื้อเกสร
1023. พระปิดตา นะ ทะ นะ เนื้อใบลาน
1024. พระสังกัจจายน์ เนื้อใบลาน, เนื้อเกสร ปี 2520
1025. พระกริ่งใหญ่ รุ่นเป๋งย้ง
1026. พระชัยวัฒน์ รุ่นเป๋งย้ง
1027. พระกริ่ง รุ่นสายฟ้า
1028. พระชัยวัฒน์ รุ่นสายฟ้า
1029. เหรียญรุ่นแรก ปี 2510
1030. พระกริ่ง รุ่นแรก 16 แฉก, 9 แฉก
1031. เหรียญรุ่นสาม กลมใหญ่ (จิ๋กโก๋) ปี 2512
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พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 29 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.

พระสมเด็จ ชุดดูฮวาน
พระสังกัจจายน์ สามโค๊ด
เหรียญล้อแม็กซ์ใหญ่
พระผงรูปเหมือนเตารีด พิมพ์ใหญ่
พระผงรูปเหมือนหันข้าง หลังตาชั่ง
พระสมเด็จ ฐานสิงห์ หลังตาชั่ง
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลังข้าวสารด�ำ
พระสมเด็จฐานสิงห์ หลังข้าวสารด�ำ
พระกริ่ง รุ่นพุทโธ
พระชัยวัฒน์ รุ่นพุทโธ
พระชัยวัฒน์ รุ่นปวเรศ
พระชัยวัฒน์ รุ่นไชยปราการ
พระกริ่ง รุ่นไชยปราการ
พระปรกใบมะขาม หลังยันต์ตรี
พระปรกใบมะขาม หลังยันต์นะ
เหรียญรุ่นสาม ขนาดกลมกลาง - กลมเล็ก ปี 2512
เหรียญรุ่นสอง ปี 2511
เหรียญพัดยศ พิมพ์ใหญ่ ปี 2516
เหรียญพัดยศ พิมพ์เล็ก ปี 2516
เหรียญเสมา หลังยันต์ตรี ปี 2517
เหรียญรุ่นแรก สร้างครั้งที่ 2 ปี 2516
เหรียญเสมา หลังพัดยศ ปี 2518
เหรียญรูปไข่ หลังพัดยศ ปี 2518
พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2518
พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2519 เยือนอินเดีย
เหรียญรุ่นเยือนอินเดีย ปี 2519
พระผงกัมมัฏฐาน ปี 2521
พระสิวลี ปี 2521 พิมพ์สี่เหลี่ยม
พระสิวลี ปี 2521 พิมพ์รูปไข่
พระกลีบบัว ปี 2521
ล็อกเกต ไม่จ�ำกัดรุ่น, พิมพ์
พระผงของขวัญ ปี 2521
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลังยันต์ตรี ปี 2521
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ปี 2523
เหรียญหยดน�้ำยอดขุนพล
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   55

พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ฯ - วัดเขาบางทราย ยอดนิยม
โต๊ะที่ 30 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
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พระกริ่งใหญ่, พระกริ่งน้อย ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2495
เหรียญชินราชตุ้งติ้ง, เหรียญหยดน�้ำ ปี 2495
พระสมเด็จ หลังอุ ปี 2512
พระสมเด็จ หลังจงอางศึก ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระสมเด็จ นาคปรก 7 ชั้น หลังรูปเหมือน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระสมเด็จ นาคปรก 3 ชั้น กฐินยะลา
พนะสมเด็จ หลังรูปเหมือน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระสมเด็จผาสุก ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระสมเด็จ หลังเสือ
พระสมเด็จ, พระนาคปรก หลังยันต์หมึก
พระสมเด็จ หลังยันต์นูน เนื้อน�้ำอ้อย ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระแก้วหลังเสือ พิมพ์ใหญ่ และ เล็ก
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระนาคปรกใบโพธิ์ เนื้อผง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระชุดไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ ลงรักปิดทอง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ (ไม่ต้องแกะเลียมเดิมจากวัดได้)
พระชุดไตรภาคี พิมพ์เล็ก ลงรักปิดทอง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ (ไม่ต้องแกะเลียมเดิมจากวัดได้)
พระชุดไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระสรงน�้ำ 100 ปี ไม่จ�ำกัดพิมพ์ (ลงรักปิดทอง, ธรรมดา)
พระสมเด็จไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดวิเวกวนาราม
เหรียญรุ่นแรก หลังเต่า ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญกนกข้าง ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ)
เหรียญสังฆาฏิ ต.หางสั้น
เหรียญสังฆาฏิ ต.หางยาว ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญสี่เหลี่ยม ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ
เหรียญหันข้าง ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ
เหรียญโภคทรัพย์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ
เหรียญหลังพระแก้ว ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญนาคปรกจาร ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ
เหรียญหน้าตรง, ครึ่งองค์ บล็อกนิยม
เหรียญยืนรัชกาลที่ 6 หลังท่านเจ้าคุณนรฯ ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองค�ำ, เงิน, นวะโลหะ ปี 12
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองค�ำ, เงิน, นวะโลหะ ปี 13
พระนาคปรกใบโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองค�ำ, เงิน, นวะโลหะ ปี 13
พระนาคใบมะขาม หลังจารและหลังตอกโค๊ต นะ ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ
เหรียญ พ.ฆ.อ. ปี 2495 วัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ทั่วไป
โต๊ะที่ 31 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
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พระผงไพรีพินาศ ปี 2530 - 2556
พระสมเด็จนางพญา ปี 2519 - 2556
พระผงรูปเหมือน ปี 2530
พระกริ่งไพรีพินาศ เนื้อเงิน - เนื้อทองแดง
พระสมเด็จนางพญาอุนาโลม ปี 2519
พระกริ่งเจริญพร
พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี
พระกริ่งญาณรังสี 79
พระกริ่งบารมี 80 พรรษา
พระกริ่งบารมี 84 พรรษา
พระกริ่งชินรังสี 47
พระกริ่งชินสีห์ ปี 2548 - 2556
พระกริ่งอรหัง ปี 2544 - 2556
พระกริ่งชินรังสี 90
พระกริ่งพุทธสิริมงคล ปี 2552
พระกริ่งปวเรศ รุ่น 100 ปี
พระกริ่งชินบัญชร 100 ปี
พระชัยวัฒน์ชินบัญชร 100 ปี
พระสังกัจจายณ์ 100 ปี
พระปิดตาน�ำโชค เนื้อผงคลุกรักด�ำ ปี 2531
พระปิดตาน�ำโชค เนื้อผงคลุกรักจีน ปี 2531
พระสมเด็จชินบัญชร 100 ปี
พระกริ่งเจริญ สุวัฒโน ปี 2556
พระกริ่งเจริญ โภคทรัพย์ ปี 2556
พระพุทธโสธร เนื้อเงิน
พระเจ้าแม่กวนอิม
พระปิดตาจัมโบ้ 7 รอบ
พระกริ่งพุทธเมตตาบารมี
พระแก้วมรกต
พระหลวงปู่ทวด รุ่น 100 ปี
พระรูปเหมือน เนื้อนวะ - เนื้อทองแดง ปี 2553
พระหลวงปู่ทวด ไม่จ�ำกัดรุ่น
พระกริ่งมหาสิทธิโชค
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่น 100 ปี
พระสมเด็จ รุ่น 100 ปี
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   57

พระวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม กรุงเทพฯ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 32 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม (นิยม) ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ทรงเจดีย์ ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์เกศบัวตูม ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ หูมีจุด ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์สังฆาฏิ ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์จันทร์ลอย ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ 5 จุด ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ 3 จุด ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ ปี 2517
พระรูปเหมือน สมเด็จโต ปี 2517
เหรียญสมเด็จโต ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2531
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิเศษโรยผง ปี 2531
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2531
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ A ปี 2543
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ B ปี 2543
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2543
พระสมเด็จ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2543
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม พิมพ์ A ปี 2554
พระสมเด็จ พิมพ์ B ปี 2554
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2554
พระสมเด็จ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2554
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ทั่วไป ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 33 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เศียรโต A
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เศียรโต B
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เส้นด้ายลึก
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เส้นด้ายใหญ่-เล็ก
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ไข่ปลาเลือน
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ซุ้มซ้อน
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ต้อใหญ่-เล็ก
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์คะแนน
พระผงรุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ โต พิมพ์หน้าใหญ่นิยม
พระผงรุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ โต ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระกริ่งพระประธาน รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระชัยวัฒน์ รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 เนื้อทองค�ำ,เนื้อเงิน
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 เนื้อนวโลหะ
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ขนาด 4.1 ซ.ม. ขึ้นไป
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ขนาด 2.4 ซ.ม. เนื้อทองค�ำ,เนื้อเงิน
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ขนาด 2.4 ซ.ม. เนื้อทองแดง
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ขนาด 1.5 ซ.ม. เนื้อทองค�ำ,เนื้อเงิน
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ขนาด 1.5 ซ.ม. เนื้อทองแดง
เหรียญสมเด็จ (จิ๋ว) รุ่น อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ (A) ลึก
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ อกล�่ำ
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ แขนจุด
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์คะแนน
พระผง รุ่น อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ โต
พระสมเด็จหล่อ รุ่น อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 เนื้อตะกั่วถ�้ำชา
พระหล่อพระประธาน รุ่น อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 เต็มองค์ ขนาด 2.5 ซ.ม. ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 เต็มองค์ ขนาด 1.8 ซ.ม. ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 ครึ่งองค์ ขนาด 1.4 ซ.ม. (เหรียญกระดุม)
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   59

พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ทั่วไป ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 34 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 118 ปี พิมพ์ใหญ่ทรงนิยม (ยืด) ปี 2533
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 118 ปี พิมพ์ใหญ่ล�่ำ ปี 2533
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 118 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2533
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 118 ปี พิมพ์ฐานแซม ปี 2533
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 118 ปี พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2533
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 118 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2533
พระผงรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่นอนุสรณ์ฯ 118 ปี ปี 2533
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 118 ปี เนื้อทองค�ำ ปี 2533
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 118 ปี เนื้อเงิน ปี 2533
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 118 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2533
พระหล่อหยดน�้ำ รูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 118 ปี เนื้อทองค�ำ ปี 2533
พระหล่อหยดน�้ำ รูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 118 ปี เนื้อเงิน,เนื้อนวะโลหะ ปี 2533
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 118 ปี ขนาด 2.5 ซ.ม. ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2533
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 118 ปี ขนาด 2 ซ.ม. ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2533
เหรียญสมเด็จ (จิ๋ว) รุ่น อนุสรณ์ฯ 118 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2533
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 พิมพ์ใหญ่ทรงนิยม (6 จุด)
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 พิมพ์ใหญ่
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 พิมพ์เจดีย์
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 พิมพ์เกศบัวตูม
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ โต
พระผงสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 พิมพ์คะแนนรูปเหมือนสมเด็จฯ โต
พระกริ่งพระประธาน รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระชัยวัฒน์ รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 เนื้อทองค�ำ,เนื้อเงิน
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 เนื้อนวโลหะ
พระหล่อหยดน�้ำ รูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อและขนาด
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 ขนาด 2.5 ซ.ม. ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 ขนาด 2.1 ซ.ม. ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญแสตมป์รูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น อนุสรณ์ฯ 122 ปี พ.ศ.2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระผงสมเด็จ พิธีเสาร์ห้า รุ่นแรก วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2536
พระผงสมเด็จ พิธีเสาร์ห้า รุ่น 2 วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.2539
พระปรกใบมะขาม พิธีเสาร์ห้า พ.ศ.2539 เนื้อทองค�ำ
พระปรกใบมะขาม พิธีเสาร์ห้า พ.ศ.2539 เนื้อเงิน,เนื้อนวโลหะ
พระปรกใบมะขาม พิธีเสาร์ห้า พ.ศ.2539 เนื้อทองแดง
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่น 214 ปี ชาตกาล กรุงเทพฯ ทั่วไป ชุดที่ 3
โต๊ะที่ 35 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เศียรโตนิยม ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อคยาง เนื้อเข้ม ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อคยาง เนื้อขาวปูน ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อคแก้มขีด เนื้อเข้ม ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อคแก้มขีด เนื้อขาวปูน ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรใหญ่ เนื้อขาวปูน ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรเล็ก เกศใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรเล็ก เกศใหญ่ เนื้อขาวปูน ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเทา ไม่จ�ำกัดบล็อค ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเหลือง ไม่จ�ำกัดบล็อค ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อขาวปูน ไม่จ�ำกัดบล็อค ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ขัดลายงา ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม จัมโบ้นิยม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เศียรใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เศียรเล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม ขัดลายงา ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อทองค�ำ,เนื้อเงิน ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อนวะโลหะ ผิวเดิม ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อนวะโลหะ ผิวขัดเงา ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อนวะโลหะ ผิวรมด�ำ ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อทองค�ำ ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อนวะโลหะ ผิวเดิม ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อนวะโลหะ ผิวขัดเงา ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อนวะโลหะ ผิวรมด�ำ ปี 2545
เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จ โตฯ เนื้อทองค�ำ ปี 2545
เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จ โตฯ เนื้อเงิน ปี 2545
เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จ โตฯ เนื้อทองแดง ปี 2545
เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จ โตฯ ผิวกะหลั่ยทอง ปี 2545
พระสมเด็จลองพิมพ์ เกศทะลุซุ้ม เนื้อชานหมาก ปี 2545
พระสมเด็จลองพิมพ์ เกศทะลุซุ้ม เนื้อถ่านช่อฟ้า ปี 2545
พระสมเด็จลองพิมพ์ เกศจรดซุ้ม เนื้อชานหมาก ปี 2545
พระสมเด็จลองพิมพ์ เกศจรดซุ้ม เนื้อถ่านช่อฟ้า ปี 2545
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   61

พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม
โต๊ะที่ 36 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง
พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม
พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น
พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ฟ้า
พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ต๊อก
พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น
พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ทรงเครื่อง
พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ไม่ทรงเครื่อง
พระพิมพ์ยันต์แถวเดียว ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระพิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น
พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน
พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก
พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ลึก
พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ตื้น
พระพิมพ์ทรงครุฑปีกแข็ง
พระพิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวชั้นเดียว
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 7 จุด
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 8 จุด
พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวโค้ง
พระพิมพ์ทรงเม่นเล็ก
พระพิมพ์ทรงเม่น หัวกลับ
พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวิชัย
พระพิมพ์ทรงปางสมาธิ บัวเม็ด
พระพิมพ์ทรงนก ฐานสามชั้น
พระพิมพ์ทรงนก ฐานสายบัว - บัวฟันปลา
พระพิมพ์ทรงปลาจีน
พระพิมพ์ทรงปลากัด
พระพิมพ์ทรงปลาหมอ
พระพิมพ์ทรงปลาหมู
พระพิมพ์ทรงโบราณ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระพิมพ์ทรงสมาธิเพชร ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
ผงลูกอม
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
โต๊ะที่ 37 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)
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เหรียญหลวงปู่ทิม รุ่นแรก บล็อกนิยม (มีเส้นคอ) ปี 2518
เหรียญรูปไข่หลวงปู่ทิม ปี 2519
เหรียญแจกทาน รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2538
เหรียญพระพรหม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538
พระปิดตา เนื้อผงเกสร หลังปลาตะเพียน ปี 2544
เหรียญรุ่นกันภัย รวมทุกเนื้อ ยกเว้นเนื้อทองค�ำ ปี 2537
เหรียญบาตรน�้ำมนต์ หลวงปู่ทิม เนื้อเงิน , ทองเหลือง , ทองแดง , ตะกั่ว , ดีบุก ปี 2538
พระขุนแผน หลวงปู่ทิม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2539
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม พิมพ์เตารีด ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2539
เหรียญย้อนยุค 18 เนื้อทองแดง ปี 2545
เหรียญอาร์มเล็กหลังสิงห์ เนื้อทองแดง
พระกริ่ง หลวงปู่ทิม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ยกเว้นเนื้อทองค�ำ ปี 2540
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่ทิม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ยกเว้นเนื้อทองค�ำ ปี 2540
เหรียญอาร์มหลังนารายณ์ทรงครุฑ เนื้อสัมฤทธิ์ (เนื้อทองแดง) ปี 2545
พระสมเด็จชนะจน เนื้อชานหมาก (รวม) ปี 2540
เหรียญชนะจน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ยกเว้นเนื้อทองค�ำ ปี 2540
พระผงพรหม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2540
พระรูปหล่อจิ๋ว เนื้อกะไหล่เงินกะไหล่ทอง ปี 2545
พระขุนแผน หลวงปู่ทิม รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2541
นางกวักลอยองค์ เนื้อทองเหลือง
พระขุนแผน หลวงปู่ทิม รุ่นสาม 5 ธันวามหาราช ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2542
พระสังกัจจายน์ เสาร์ห้า ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2543
สิงห์เนื้อผง รวมทุกเนื้อ ปี 2546
พระผงรูปเหมือนลายกนก ปี 2540
เหรียญทับทิม หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2546
พระสมเด็จไตรมาส รวมทุกเนื้อ ปี 2542
เหรียญอาร์มหันข้าง หลวงปู่ทิม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ยกเว้นเนื้อทองค�ำ ปี 2546
พระปิดตาปุ้มปุ้ย รวมทุกเนื้อ ปี 2547
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม รุ่นสร้างก�ำแพง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2547 - 2548
เหรียญมหาโภคทรัพย์ หลวงปู่ทิม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ยกเว้นเนื้อทองค�ำ ปี 2546
พระรุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง
เหรียญเสมาหน้าวัว เนื้อเงิน , ทองแดง ปี 2551
เหรียญ 8 รอบ หลวงปู่ทิม เนื้อทองแดง ปี 2552
เหรียญเยือนอินเดีย รุ่นแรก พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2543
พระขุนแผนเคลือบขาว เคลือบเหลือง ปี 2545
พระขุนแผน 8 รอบ หลวงปู่ทิม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2552
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   63

พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
โต๊ะที่ 38 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ทวด - หลวงปู่ดู่ เนื้อเงิน , เนื้อโลหะผสม ปี 2522
เหรียญหล่อรูปเหมือน พิมพ์สี่เหลี่ยม , เสมา เนื้อเงิน , เนื้อโลหะผสม ปี 2522
เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม เนื้อเงิน ปี 2522
เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม เนื้อโลหะผสม ปี 2522
พระชัยวัฒน์ รุ่นคลุมโปง เนื้อโลหะผสม ปี 2519
พระชัยวัฒน์ รุ่นสอง เนื้อเงิน , เนื้อโลหะผสม ปี 2522
เหรียญหลวงปู่ทวด บัวข้าง เนื้อเงิน , เนื้อทองแดง ปี 2520
เหรียญเสมา รุ่นปฎิบัติธรรม ปี 2524
เหรียญเสมา ร.ศ.200 เนื้อเงิน , ตะกั่ว ปี 2525
เหรียญเสมา ร.ศ.200 เนื้อทองแดง ปี 2525
ล๊อตเก๊ตหลวงปู่ดู่ ปี 2525 , ปี 2529
เหรียญเสมา เนื้อนวะ , เนื้อทองแดง ปี 2526
เหรียญยันต์ดวง เนื้อทองค�ำ , เงิน ปี 2526
เหรียญยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526
เหรียญยืน รุ่นอันตรายาปิ เนื้อเงิน , เนื้อทองแดง ปี 2526
เหรียญเศรษฐี เนื้อทองค�ำ , เงิน , ตะกั่ว , นวะ ปี 2531
เหรียญเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531
เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเปิดโลก เนื้อทองค�ำ , เงิน , ตะกั่ว ปี 2532
เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532
เหรียญหลวงปู่ทวด เนื้อทองแดง ปี 2528
พระปรกใบมะขาม เนื้อทองค�ำ , เงิน , ทองแดง ปี 2531
เหรียญพระพุทธเหนือพรหม เนื้อเงิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2532
พระปิดตายันต์ยุ่ง คุณคณิต ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2526 - 2532
เหรียญฉลองอายุครบ 84 ปี เนื้อเงิน , เนื้อแดงด�ำรม , เนื้ออัลปาก้า ปี 2531
พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่นวิเชียร เนื้อเงิน , เนื้อโลหะผสม ปี 2530
พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่นป่าหวาย เนื้อเงิน , เนื้อโลหะผสม ปี 2531
พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน , เนื้อโลหะผสม ปี 2532
แหวนหน้าพระพุทธ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2519 , ปี 2522
แหวนหน้าพระพุทธ ไเม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2524 , ปี 25 , ปี 27 , ปี 30, ปี 31 , ปี 32
แหวนปลอกมีด ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2523 , ปี 29 , ปี 32
พระพุทธเหนือพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2517
พระพิมพ์สมเด็จจารดินสอ รุ่นแรก เนื้อโขลก ปี 2492 - 2493
พระพิมพ์สมเด็จ รุ่นเสด็จนิวัตพระนคร ปี 2503 - 2504
เหรียญหลวงพ่อโต(ซ�ำปอกง ไม่จ�ำกัดเนื้อ) ปี 2532
พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 39 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระสมเด็จพิมพ์ 9 ชั้น รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498
พระสมเด็จพิมพ์พระประธาน รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498
พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498
ลูกอมเนื้อผงมหามงคล รุ่นแรก ปี 2498
พระสมเด็จ รุ่นสร้างอุโบสถ พิมพ์ ว.ต.ก.ใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2537
พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงพุทธคุณโรยผงตะไบทอง ปี 2539
พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงเกสรโรยผงตะไบทอง ปี 2539
พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงใบลานโรยผงตะไบทอง ปี 2539
พระปิดตา รุ่นรวยมหาศาล เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2539
นางกวักมหาลาภ รุ่นกฐิน เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2540
พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงเกสร พิมพ์จัมโบ้ ปี 2540
พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงเกสร พิมพ์ปลดหนี้ ปี 2540
เหรียญแสตมป์ รุ่นกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2541
เหรียญรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2546
เหรียญมงคลเก้ามหายันต์ 8ทิศ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นรวย88 เนื้อเงิน ปี 2552
เบี้ยแก้ ปิดทองลงนะเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2552
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2541
เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555
เหรียญรูปไข่ รุ่นอายุยืน เพิ่มบารมี เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2555
เหรียญหล่อพระพรหม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2556
เหรียญหล่อพระพรหม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2556
เหรียญหล่อพระพรหม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2556
เหรียญเสมา รุ่นรวยเงิน รวยทอง เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีแดง ปี 2556
เหรียญเสมา รุ่นรวยเงิน รวยทอง เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีน�้ำเงิน ปี 2556
พระกริ่ง รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2557
พระกริ่ง รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557
เหรียญสารพัดดี ที่ระลึก 7 รอบ ปี 2548
หนุมานหล่อโบราณมหาปราบ เนื้อนวโลหะอุดผง ปี 2555
พระหลวงปู่ทวดหล่อโบราณเปิดโลก เนื้อนวโลหะ ฝังตะกรุดเงิน ปี 2556
พระชัยวัฒน์ชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2557
พระกริ่งชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2557
พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2550
พระเหรียญหล่อเจ้าสัวอโยธยา มหาเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ ปี 2558
เหรียญหล่อเจ้าสัวอโยธยามหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก ปี 2558
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   65

พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 40 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498
ลูกอมเทียนชัย ถักเชือก รมทอง ปี 2539
พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2539
พระพิมพ์นางพญา หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2539
พระสังกัจจายน์ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2541
พระสมเด็จฉลองสมณศักดิ์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542
เหรียญรุ่นรวยทุกปี ดีทุกวัน เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2545
พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อผงยาฝังตะกรุดเงิน ปี 2550
พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเคลือบสังคโลก สีเขียว ปี 2550
พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเคลือบสังคโลก สีเหลือง ปี 2550
เหรียญเสมาไตรมาส 89 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553
เหรียญรูปไข่ รุ่นกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2554
เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะลงยา 3 สี ปี 2555
เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงลงซุ้มน�้ำเงินกนกแดง ปี 2555
เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงลงยาซุ้มน�้ำเงินกนกขาว ปี 2555
เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงลงยาซุ้มแดงกนกน�้ำเงิน ปี 2555
เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงลงยาซุ้มแดงกนกขาว ปี 2555
เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงซาติน ปี 2555
เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2555
เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อปลอกลูกปืน ปี 2555
พระขุนแผน รุ่นแจกทาน เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2557
เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า ปี 2557
เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดงผิวไฟ ปี 2557
เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดงผิวรุ้ง ปี 2557
เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อชนวน ปี 2557
เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า ปี 2557
เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557
เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดงผิวรุ้ง ปี 2557
เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อชนวน ปี 2557
เหรียญรูปไข่ รุ่นรวยคูณทอง เนื้อทองแดง ปี 2557
เหรียญรูปไข่ รุ่นรวยคูณทอง เนื้ออัลปาก้าหลังตะกรุดเงิน ปี 2557
เหรียญเสมา รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558
พระปรกรวยทันใจ กะไหล่ทองลงยาสีฟ้า ปี 2558
เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส 59 เนื้ออัลปาก้า ปี 2559
เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส 59 เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
โต๊ะที่ 41 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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เหรียญน�้ำมนต์เพิ่มทรัพย์ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2542
เหรียญน�้ำมนต์เพิ่มทรัพย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2542
เหรียญน�้ำพระพุทธมนต์ เนื้อเงินลงยาสีแดง ปี 2544
เหรียญน�้ำพระพุทธมนต์ เนื้อเงินลงยาสีน�้ำเงิน ปี 2544
เหรียญน�้ำพระพุทธมนต์ เนื้อเงินลงยาสีเขียว ปี 2544
เหรียญน�้ำพระพุทธมนต์ เนื้อนวโลหะ ปี 2544
เหรียญน�้ำพระพุทธมนต์ เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีน�้ำเงิน ปี 2544
เหรียญน�้ำพระพุทธมนต์ เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีเขียว ปี 2544
เหรียญน�้ำพระพุทธมนต์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2544
เหรียญน�้ำพระพุทธมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2544
เหรียญน�้ำพระพุทธมนต์ เนื้อตะกั่ว ปี 2544
เหรียญอายุวัฒนมงคล 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2544
เหรียญรูปไข่ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2555
พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงยาเสกฝังตะกรุดเงิน ปี 2543
พระสมเด็จต่อลาภ เนื้อผงฝังตะกรุดทองค�ำ ปี 2543
พระสมเด็จต่อลาภ เนื้อผงฝังตะกรุดเงิน ปี 2543
พระปิดตามหาอุตฒ์ เพิ่มทรัพย์ เนื้อผง พิมพ์ใหญ่ ปี 2552
พระปิดตามหาอุตฒ์ เพิ่มทรัพย์ เนื้อผง พิมพ์เล็ก ปี 2553
เหรียญรูปไข่ รุ่นไตรมาส57 เนื้อทองระฆัง ปี 2557
เหรียญรูปไข่หล่อ รุ่นไตรมาส57 เนื้อทองผสม ปี 2557
เหรียญเสมา 7 รอบ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2554
พระปิดตาค�ำหมาก เนื้อชานหมากผสมเกศา รุ่นแรก ปี 2542
พระสมเด็จค�ำหมาก พิมพ์แซยิด เนื้อชานหมากผสมเกศา รุ่นแรก ปี 2544
เหรียญน�้ำมนต์หล่อ รุ่นแรก เสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2550
เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส53 เนื้อทองแดง ปี 2553
พระรูปปั๊มเหมือน รุ่น 7 รอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2554
พระปิดตาเพิ่มทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2542
เหรียญรูปไข่ โชคดี เนื้อทองแดง ปี 2554
เหรียญรูปไข่ โชคดี เนื้อเงินลงยา ปี 2554
เหรียญรูปไข่ ไตรมาส58 เสริมบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2558
เหรียญรูปไข่ ไตรมาส58 เสริมบารมี เนื้อทองแดง ปี 2558
เหรียญเสมา เพิ่มทรัพย์ เนื้อเงินลงยาสีแดง ปี 2559
เหรียญเสมา เพิ่มทรัพย์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2559
เหรียญเสมา เพิ่มทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2559
เหรียญรูปไข่ เพิ่มโชค เนื้อเงินลงยา ปี 2559
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   67

พระหลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
โต๊ะที่ 42 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระสมเด็จ 30 ทัศ รุ่นแรก หลังพระแม่ธรณี ปี 2551
พระพิมพ์หลวงปู่ทวด รุ่นโพธิญาณ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2552
เหรียญทานบารมี รุ่นแรก ปี 2553
เหรียญศีลบารมี รุ่นแรก ปี 2553
เหรียญเนกขัมมะบารมี รุ่นแรก ปี 2553
เหรียญปัญญาบารมี รุ่นแรก ปี 2553
เหรียญวิริยะบารมี รุ่นแรก ปี 2553
เหรียญขันติบารมี รุ่นแรก ปี 2553
เหรียญสัจจะบารมี รุ่นแรก ปี 2553
เหรียญอธิษฐานบารมี รุ่นแรก ปี 2553
เหรียญเมตตาบารมี รุ่นแรก ปี 2553
เหรียญอุเบกขาบารมี รุ่นแรก ปี 2553
พญาพยัคฆราช (เสือทรงเครื่อง) รุ่นพยัคฆ์เดโช เนื้อสัมฤทธิ์เดช ปี 2553
พระกริ่งก�ำแพงแก้ว (กริ่งน�้ำท่วม) รุ่นแรก เนื้อนวะก้นทองค�ำ , ก้นเงิน ปี 2554
พระกริ่งก�ำแพงแก้ว (กริ่งน�้ำท่วม) รุ่นแรก เนื้อนวะก้นอุดผงตะกรุดทองค�ำ , ก้นนวะ ปี 2554
พระรูปเหมือนลอยองค์ รุ่นธรรมรักษ์ (รุ่นแรก) ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2554
เหรียญหล่อโบราณพิมพ์เจ้าสัว รุ่น 1 และ รุ่น 2 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2554
พญาหนุมาน รุ่นกบินทร์ทิพย์ ปี 2554
ลิงลม รุ่นวานรเทพ ปี 2554
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อทองค�ำลงยา ปี 2560
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ ปี 2560
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อเงินลงยา ปี 2560
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อเงินตอก ๙ รอบ ปี 2560
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2560
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อนวะลงยา 2 สี ปี 2560
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อชนวนหน้ากากอัลปาก้า ปี 2560
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อชนวนตอก ๙ รอบ ปี 2560
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อทองแดงหน้ากากทองบ้านเชียง ปี 2560
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อทองแดงลงยา ปี 2560
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อทองบ้านเชียง ปี 2560
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2560
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวรุ้ง ปี 2560
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน รุ่นแรก เนื้อทองแดงตอกแจก ปี 2560
เหรียญหลวงปู่ทวดหลังหลวงพ่อรักษ์ รุ่นทรัพย์สยาม เนื้อเงินฝั่งตะกรุดทองค�ำ,เนื้อเงิน,เนื้อนวะ,เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2561
เหรียญหลวงปู่ทวดหลังหลวงพ่อรักษ์ รุ่นทรัพย์สยาม เนื้อเงินชนวนและชนวนมวลสารเก่า,ทองทิพย์,อัลปาก้า,
ผงพุทธคุณแช่น�้ำว่าน 108 ปี 2560
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 43 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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เหรียญฉลองตราตั้ง พระอุปัชฌายะ ปี 2508
พระสมเด็จ นะเมตตา รุ่นแรก ปี 2512
พระพุทธชินราช ปี 2512 เนื้อตะกั่ว,ดิน,ผง
เหรียญรุ่นแรก ปี 2516 เนื้อเงิน
เหรียญรุ่นแรก ปี 2516 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
เหรียญรุ่นแรก ปี 2516 เนื้อทองแดงรมด�ำ
พระกริ่งเชียงแสน ปี 2520
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2521 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญ อยู่ เป็น สุข ปี 2552 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเสมาครึ่งองค์ ปี 2526 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญที่ระฤกสร้างอุโบสถ(ปืนแตก) ปี 2527 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญอายุครบ 5 รอบ ปี 2528 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระปิดตาลอยองค์ รุ่นแรก
เหรียญกลมดภคทรัพย์ (สตาร์ง) ปี 2532 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเสมา รุ่นสร้างถนน ปี 2534 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระปิดตาจัมโบ้ เจริญลาภยศ ปี 2535
พระกริ่ง อุ้มบาตรใหญ่ ปี 2535
พระกริ่ง มหาเฮง ปี 2535
พระพรหมเนื้อผง รุ่นเจริญ ปี 2535
พระปิดตา รุ่นเสาร์ 5 ปี 2536
พระปิดตา รุ่น นะกลับ ปี 2537
พระปิดตา รุ่น มหาลาภ ปี 2538
เหรียญหันข้างลายเซ็น ปี 2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพระพรหม พ่อ แม่ ปี 2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงปู่ทวดขี่สิงห์ ปี 2538 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเสมาพระพุทธสิทธิกาโรภิกขุ ปี 2539 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญรูปไข่นั่งเต็มองค์ ไตรมาส ปี 2548 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระขุนแผน รุ่น สรงน�้ำ ไตรมาส ปี 2548
ตะกรุดโทนเชือกเขียว
ตะกรุดไม้ไผ่ตัน
ตะกรุดทองแดงพอกผงลงรักไตรมาส ปี 2533 ขนาด 4 นิ้ว
ตะกรุดทองแดงลงรักปิดทอง ขนาด 1.5 นิ้ว
ตะกรุดหนังเสือ ไม่จ�ำกัดขนาด
ตะกรุดโทนหุ้มแผ่นเงิน อายุครบ 80 ปี ไตรมาส ปี 2548 ขนาด 4 นิ้ว
ตะกรุดเงิน ไตรมาส ปี 2549 ขนาด 3 นิ้วพระปิดตาลอยองค์ รุ่นแรก
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   69

พระจังหวัดสุพรรณบุรี ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 44 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระสุพรรณยอดโถ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี
พระลีลา ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ เนื้อชินเงิน
พระนาคปรก พิมพ์ปรกแบน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี
พระนาคปรก พิมพ์ผมเม็ด , ชีโบ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี
พระนาคปรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงยืน กรุบ้านหัวเกาะ
พระร่วงนั่ง กรุบ้านหัวเกาะ
พระร่วงยืน พิมพ์รัศมี กรุหนองแจง
พระร่วงนั่ง กรุหนองแจง
พระร่วงยืน กรุสองพี่น้อง
พระร่วงนั่ง กรุบ้านละหาร
พระพิมพ์นาคปรก กรุบ้านละหาร
พระร่วงยืน พิมพ์เศียรโต เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดปู่บัว , ราชเดชะ จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุบ้านดงเชือก จ.สุพรรณบุรี
พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดชุมนุมสงฆ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ เนื้อชินเงิน
พระลีลา กรุวัดการ้อง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระถ�้ำเสือ กรุเก่า พิมพ์ใหญ่
พระถ�้ำเสือ กรุเก่า พิมพ์หน้าแก่
พระถ�้ำเสือ กรุเก่า ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระซุ้มนครโกษา กรุวัดส�ำปะซิว
พระนางท่ามะปราง กรุวัดส�ำปะซิว
พระกรุวัดชายทุ่ง ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว พิมพ์ทรงพลใหญ่
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว พิมพ์ทรงพลเล็ก
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว พิมพ์หน้าเทวดา - หน้าฤๅษี
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายคู่ พิมพ์หน้าเทวดา - หน้าฤๅษี
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายคู่ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายคู่ ตัดเดี่ยว ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระขุนแผน ไข่ผ่าซีก - แตงกวาผ่าซีก กรุวัดพระรูป
พระชุดกิมตึ๋ง กรุวัดพระรูป ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระกรุบางยี่หน
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระจังหวัดสุพรรณบุรี ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 45 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์เศียรโล้น
พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์เศียรแหลม
พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์งบน�้ำอ้อยใหญ่ - กลาง - เล็ก
พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์พระประธานใหญ่ - เล็ก
พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ซุ้มกอ
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ลีลา
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์มเหศวร
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์งบน�้ำอ้อย
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ลีลา
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สมเด็จปรกโพธิ์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ขุนแผนจักรนารายณ์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองผสม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อดิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดไชนาวาส รุ่นแรก ปี 2484
เหรียญหลวงพ่อเจริญ 5 รอบ รุ่นแรก วัดหนองนา ปี 2512
เหรียญหลวงพ่อเมธี ธรรมสาร รุ่นแรก วัดบ้านกร่าง ปี 2502
เหรียญพ่อสอน รุ่นแรก วัดป่าเลไลย์ ปี 2461
เหรียญหลวงพ่อไข่ รุ่นแรก (แขนกาง) วัดบางเลน ปี 2502
เหรียญหลวงพ่อสม รุ่นแรก วัดดอนบุปผาราม ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง รุ่นแรก วัดวรจันทร์ ปี 2478
พระรูปหล่อหลวงพ่อดี รุ่นแรก วัดพระรูป
พระปิดตาหลวงพ่อดี รุ่นแรก เนื้อเมฆพัฒน์ ปี 2529
พระปิดตาหลวงพ่อดี รุ่นแรก เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2530
พระผงสุพรรณหลวงพ่อดี รุ่นแรก วัดพระรูป ปี 2513
พระรูปหล่อหลวงพ่อมุ่ย รุ่นแรก ไม้โท วัดดอนไร่
พระรูปหล่อหลวงพ่อมุ่ย รุ่นสอง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดดอนไร่
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย รูปเสมา - รูปไข่ - หน้าวัว วัดดอนไร่ ปี 2512
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย ฝังตะกรุด ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย ไม่ฝังตะกรุด ไม่จ�ำกัดพิมพ์
รูปถ่ายหลวงพ่อมุ่ย ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดดอนไร่
พระผงด�ำหลวงพ่ออิ่ม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดหัวเขา
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   71

พระหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 46 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
1629.
1630.
1631.
1632.
1633.
1634.
1635.
1636.
1637.
1638.
1639.
1640.
1641.
1642.
1643.
1644.
1645.
1646.
1647.
1648.
1649.
1650.
1651.
1652.
1653.
1654.
1655.
1656.
1657.
1658.
1659.
1660.
1661.
1662.
1663.
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พระรูปเหมือนปั้ม หลวงพ่อขอมหน้าหนุ่ม
พระรูปเหมือนปั้ม หลวงพ่อขอมหน้าแก่
พระรูปเหมือนปั้ม พระพุทธโคดม
พระเนื้อดิน พระพุทธโคดมหัวมน
พระพุทธโคดม พิมพ์สามเหลี่ยม
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อขอม
พระเนื้อดิน พิมพ์พระพุทธโคดม ปี 2505 ไม่จ�ำกัดขนาด
พระเนื้อดิน พิมพ์พระพุทธโคดม หลังยันต์รูปไข่ ปี 2505
พระเนื้อดิน พิมพ์รูปเหมือนหลวงพ่อขอม หลังยันต์รูปไข่ ปี 2505
พระเนื้อดิน พิมพ์พระพุทธโคดมห้าเหลี่ยม หลังยันต์ห้า
พระนางพญาสายรุ้ง หลังยันต์ห้า
พระเนื้อดิน พิมพ์สมเด็จพุทธโคดม หลังยันต์พุทโธ
พระสมเด็จสายรุ้ง หลังยันต์ห้า พิมพ์คะแนน
เหรียญ 9 เกจิ ปี 2511
พระเนื้อดิน พิมพ์เม็ดบัว ปี 2505
พระเนื้อดิน พิมพ์นางพญา ปี 2505
เหรียญเสมาหน้าตรง หลังพระพุทธโคดม
พระเนื้อดิน พิมพ์หน้าตั๊กแตน ปี 2497
พระเนื้อดิน พระพุทธโคดม พิมพ์สมเด็จ หลังใบโพธิ์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อขอม พิมพ์ใบโพธิ์
พระสมเด็จสายรุ้ง หลังรูปเหมือน ปี 2500
เหรียญเสมาหันข้าง หลังพระพุทธโคดม
พระสมเด็จหลังใบโพธ์ ปี 2505
พระพิมพ์จันทร์ลอย หลังธรรมจักร
เหรียญใบโพธิ์หลวงพ่อขอม หลังฉัตร
แหนบหลวงพ่อขอม ไม่จ�ำกัดรุ่น
เหรียญหันข้าง เสาร์ห้า
ตะกรุดสามห่วง
เหรียญเสมา หลังยันต์ห้า ปี 2507
เหรียญก�ำแพงนิ้ว หลังปี 2505
เหรียญเจ้าชายสิทธัตถะ ปี 2511
ล็อกเก็ต หลังพระพุทธโคดม
รูปถ่ายหลวงพ่อขอม หลังตะกรุดสามกษัตริย์
เหรียญพัดยศ ปี 2511
เหรียญก�ำแพงนิ้ว ปี 2505
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อน่วม วัดโพธิศรีเจริญ จ.สุพรรรบุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 47 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
1664.
1665.
1666.
1667.
1668.
1669.
1670.
1671.
1672.
1673.
1674.
1675.
1676.
1677.
1678.
1679.
1680.
1681.
1682.
1683.
1684.
1685.
1686.
1687.
1688.
1689.
1690.
1691.
1692.
1693.
1694.
1695.
1696.
1697.
1698.

เหรียญพัดยศรุ่นแรก
เหรียญรุ่นสร้างมณฑป
เหรียญรุ่นสร้างเจดีย์
เหรียญหยดน�้ำ รุ่นสารพัดรวย
เหรียญเสมา 8 รอบ
พระขุนแผนปลากัด ไม่จ�ำกัดรุ่น
ล็อกเก็ตหลวงพ่อน่วม ไม่จ�ำกัดรุ่น
พระสมเด็จปลากัด ไม่จ�ำกัดรุ่น
พระขุนแผน รุ่นสร้างเจดีย์ หลังยันต์หมึก
พระผงรูปเหมือน รุ่นสร้างเจดีย์
พระขุนแผน รุ่นแรก
พระขุนแผนเนื้อดิน หลังปลากัด
พระรูปหล่อหลวงพ่อน่วม ไม่จ�ำกัดรุ่น
พระปรางลีลา หลังยันต์ปลากัด
ปลากัดพิมพ์เล็ก ไม้งิ้วด�ำ
ปลากัดพิมพ์ใหญ่ ไม้งิ้วด�ำ
ปลากัด ไม้พะยูง
ปลากัดพิมพ์เล็ก ไม้ขนุน
ปลากัดพิมพ์ใหญ่ ไม้ขนุน
ปลากัดพิมพ์เล็ก ไม้รัก
ปลากัด ไม้วาสนา
ปลากัด ไม้มะยม
ปลากัดหล่อโลหะ รุ่น 1 ไม่จ�ำกัดเนื้อ (ประสบการณ์)
ปลากัดหล่อโลหะ รุ่น 2 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ปลากัดหล่อโลหะ รุ่น 3 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ปลากัดแร่
ปลากัดเขาสัตว์
ปลากัดหยก รุ่น 1
ปลากัดหยก รุ่น 2
ปลากัดงา (เล็ก)
ปลากัดพระเจ้า 5 พระองค์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ปลากัดกะลา (เล็ก)
ปลากัดกะลา (ใหญ่)
ปลากัดบูชา ไม่จ�ำกัดขนาด
ปลา 8 รอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   73

พระหลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ จ.สุพรรรบุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 48 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
1699.
1700.
1701.
1702.
1703.
1704.
1705.
1706.
1707.
1708.
1709.
1710.
1711.
1712.
1713.
1714.
1715.
1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.
1722.
1723.
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.
1729.
1730.
1731.
1732.
1733.
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พระสมเด็จแหวกม่าน เศียรกลม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระสมเด็จแหวกม่าน เศียรแหลม - หูบายศรี
พระสมเด็จแหวกม่านกลาง
พระสมเด็จแหวกม่านเล็ก
พระสมเด็จแปดชั้นเศียรบาตร
พระสมเด็จสามชั้น ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระสมเด็จคะแนนไม่มีหู
พระสมเด็จคะแนนหูบายศรี
พระสมเด็จพิมพ์ก้างปลา
พระสมเด็จพิมพ์สามเหลี่ยม
พระสมเด็จม้วน
พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่
พระขุนแผนพิมพ์กลาง
พระขุนแผนไข่ผ่าซีก
พระขุนแผน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระพิมพ์หลวงพ่อปาน ทรงไก่หาง 5 เส้น
พระพิมพ์หลวงพ่อปาน ทรงไก่หางพวง - ทรงหนุมาน
พระพิมพ์หลวงพ่อปาน ทรงครุฑ
พระลีลา
พระเนื้อผง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญเนื้อผง รุ่นแรก
เหรียญโลหะ รุ่นแรก
ลูกอม เขียนยันต์
ลูกอม มีห่วง
ลูกอม พระพุทธ
ลูกอม หัวตะปู
ลูกอมธรรมดา ลงบรอนซ์
ปลัดขิกเนื้อไม้
ปลัดขิกเนื้อผง
ตะกรุดเนื้อไม้
ตะกรุดเนื้อผง
เครื่องราง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
ผ้ายันต์ - เสื้อยันต์
นางกวักพิมพ์ใหญ่
นางกวักพิมพ์กลาง - เล็ก
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 49 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)
1734.
1735.
1736.
1737.
1738.
1739.
1740.
1741.
1742.
1743.
1744.
1745.
1746.
1747.
1748.
1749.
1750.
1751.
1752.
1753.
1754.
1755.
1756.
1757.
1758.
1759.
1760.
1761.
1762.
1763.
1764.
1765.
1766.
1767.
1768.
1769.
1770.

พระสมเด็จทองเหลือง รุ่นแรก พิมพ์ลึก ปี 2494
พระสมเด็จทองเหลือง รุ่นแรก พิมพ์ตื้น ปี 2494
พระชินราชห้าเหลี่ยม เล็ก - ใหญ่ ปี 2494
พระประจ�ำวัน ปี 2499
เหรียญรุ่นแรก ปี 2502
พระสมเด็จทองผสม รุ่น 2 - รุ่น 3
พระนางพญา รุ่นแรก ปี 2506
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก ปี 2508
เหรียญไตรมาส รุ่นแรก ปี 2512
เหรียญไตรมาส รุ่นสอง M16 ปี 2513
พระกริ่งไตรมาส รุ่นแรก เล็ก - ใหญ่ ปี 2511
พระกริ่งลพบุรี ไม่จ�ำกัดรุ่น 1 - 2 - 3
พระสมเด็จ ลองพิมพ์ ปี 2494
พระสมเด็จคะแนน แพพัน รุ่นแรก ปี 2510
พระสมเด็จแพพัน ปี 2510
พระสมเด็จแพ 2 พัน ปี 2511
พระสมเด็จแพ 3 พัน ปี 2512
พระสมเด็จไตรมาส เนื้อผง ปี 2509
พระสมเด็จ เกสร 108 ปี 2509
พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2514
พระสมเด็จคะแนน ปรกโพธิ์ ปี 2514
พระสมเด็จฐานสิงห์ ปี 2515
พระสมเด็จแร่ แพ - พัน ปี 2516
พระสมเด็จแร่ แพสามพัน ปี 2516
พระสมเด็จหลังรูปเหมือน แม็กกาไลห์ ปี 2516
พระสมเด็จฐานแซม ปี 2517
พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2516
พระพิมพ์พระรอด ไม่จ�ำกัดปี
พระลีลาทุ่งเศรษฐี ไม่จ�ำกัดปี
พระปิดตา รุ่นแรก ปี 2513
พระสมเด็จไตรมาส ซุ้มหน้าบันอุโบสถ (หยดเลือด) ปี 2537
พระรูปหล่อสังกัจจายน์ พิมพ์เล็ก - ใหญ่ ปี 2518
พระขุนแผน ปี 2522
พระสมเด็จแพ 4 พัน
พระสมเด็จแพ 5 พัน
พระสมเด็จแพ 7 - 9 พัน
พระปิดตาจงอางศึก ปี 2514
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   75

พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท ยอดนิยม
โต๊ะที่ 50 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
1771.
1772.
1773.
1774.
1775.
1776.
1777.
1778.
1779.
1780.
1781.
1782.
1783.
1784.
1785.
1786.
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.
1794.
1795.
1796.
1797.
1798.
1799.
1800.
1801.
1802.
1803.
1804.
1805.
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พระสมเด็จปรกโพธิ์เก้าใบ ไม่จ�ำกัดหลัง
พระแหวกม่านพิมพ์มารวิชัยอกใหญ่ และพิมพ์สมาธิ
พระแหวกม่านไม่จ�ำกัดพิมพ์ (พิมพ์มารวิชัยข้างเม็ด,พิมพ์สมาธิเนื้อดิน,พิมพ์ต้อเนื้อผงน�้ำมัน,พิมพ์รัศมีทรงเจดีย์)
พระนางพญาซุ้มคู่เนื้อพระแหวกม่าน
พระสมเด็จหลังรูปเหมือน(รุ่นหนึ่ง,รุ่นสอง,รุ่นสาม,หลังรูปหน้าเดียว)
พระสมเด็จเนื้อผงชุดที่1(หลังยันต์ มะอะอุ ,พิมพ์อกอุ,พิมพ์นักเลงโต)
พระสมเด็จเนื้อผงชุดที่2(พิมพ์โพธิ์ตุ่ม,พิมพ์เกศยาว,พิมพ์เกศทะลุซุ้ม)
พระสมเด็จเนื้อผงน�้ำมันชุดที่1 (พุทธกวัก,พุทธเจ้าในวิหารพิมพ์เล็กมีปรกโพธิ์,พุทธเจ้าในวิหารพิมพ์ใหญ่ อรหํ ภควา)
พระสมเด็จเนื้อผงน�้ำมันชุดที่2 (พิมพ์ซุ้มระฆังเถาวัลย์,พิมพ์สมเด็จหลังสีวลีไม่มีย่าม,พิมพ์ปรกโพธิ์กิ่ง,พิมพ์ขาโต๊ะ)
พระสมเด็จปี2521(หลังหนังสือ ,หลังแป้นพิมพ์,เนื้อขาวหลังตรายาง,พระพุทธชินราช,สมเด็จด�ำฐานสิงห์)
พระสมเด็จชุดแตกลายงา(พิมพ์ประทับสิงห์หลังสิงห์,พิมพ์ซุ้มระฆังหลังสิงห์,พิมพ์สมเด็จหลังยันต์ห้าแถว)
พระเนื้อผงวัดหนองอีดุกชุดที่1(แหวกม่าน,สังกัจจายน์,ซุ้มไข่ปลาฐานบัว,ปรกโพธิ์ฐานบัว,สมเด็จมีหน้ามีตา)
พระเนื้อผงวัดหนองอีดุกชุดที่2(พระพุทธฐานปลาดุก,พระผงสุพรรณ,พระลีลา,พระจันทร์ลอย)
พระสรรค์ข้างเม็ดแกะพิมพ์โดยอาจารย์ไพ่
พระสรรค์นั่งพิมพ์มาตรฐาน(พิมพ์ขีดข้างหู,พิมพ์ขีดใต้ฐาน)
พระลีลาสรรค์พิมพ์มาตรฐานชูสามนิ้ว
พระเนื้อดินยุคแรก (พระสีวลีจัมโบ้,พระสีวลีกางร่ม,พระกันผีใหญ่,พระยอดขุนพล,พระซุ้มกอ,พระขุนแผนแข้งหมอน)
พระสีวลีองค์จ้อยเนื้อดิน พิมพ์ไม่มีย่าม
พระสีวลีองค์จ้อยเนื้อผงน�้ำมันพิมพ์มีย่าม
พระรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก
พระรูปหล่อรุ่นสอง ก้น มะอะอุ
เหรียญรุ่นแรก หลังยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า
เหรียญรุ่นสอง หลังยันต์นะโมตาบอด
เหรียญรุ่นสาม พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์
เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังหนุมาน อรหํ เต็ม
เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังหนุมาน อรหํ ไม่เต็ม
เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมณ์ รมด�ำ
เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมณ์ รมน�้ำตาลและผิวไฟ
เหรียญรุ่นสามกะไหล่ทองเดิม (หลังหนุมาน,หลังยันต์)
เหรียญหลวงพ่อกวย ออกวัดเดิมบาง กะไหล่นาก
เหรียญหลวงพ่อกวย ออกวัดเดิมบาง รมด�ำ
เหรียญหลวงพ่อกวย พิธีจตุรพิธพรชัย
รูปถ่ายรุ่นแรกหลังสิงห์,รูปถ่ายเลี่ยมเดิมหลังจีวร ปี 2521
รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์เลี่ยมเดิมครึ่งตัวและเต็มตัว (ขาวด�ำและระบายสี)
แหวนท้องอิติทุกรุ่น(รุ่นแรก ,หัวรูปไข่ สาริกา,หัวโล่ห์,หัวตาราง)
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อฤาษีลิงด�ำ (พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุ้ง จ.อุทัยธานี ทั่วไป
โต๊ะที่ 51 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
1806.
1807.
1808.
1809.
1810.
1811.
1812.
1813.
1814.
1815.
1816.
1817.
1818.
1819.
1820.
1821.
1822.
1823.
1824.
1825.
1826.
1827.
1828.
1829.
1830.
1831.
1832.
1833.
1834.
1835.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.

พระสมเด็จองค์ปฐม รุ่น 1
พระสมเด็จองค์ปฐม รุ่น 2 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระสมเด็จองค์ปฐม รุ่น 3
พระสมเด็จองค์ปฐม รุ่นยันกลับ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระไฟลวกมือ รุ่น 1 ปี 2508 ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระยอดธง รุ่น 1
พระยอดธง รุ่น 2
พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่น 1 (นั่งบัว)
พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่น 2
พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่น 3 (พระสุธรรมยานเถระ) ปี 2532
พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่น 4 (พระราชพรหมยาน) ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2533
พระกลีบบัวรูปเหมือนหลวงพ่อ ปี 2527
เหรียญเกลียวเชือก รุ่นแรก ปี 2516
เหรียญมหาลาภ - เอกราช ปี 2520
เหรียญท้าวเวสสุวัณ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2521
เหรียญของขวัญวันเกิด รุ่น 1,2,3
เหรียญของขวัญวันเกิด รุ่น 4 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญฉลองสมณศักดิ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2528
เหรียญรูปหลวงพ่อยืน ปี 2530
เหรียญท�ำน�้ำมนต์ ปี 2532
แหนบรูปหลวงพ่อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
ล็อกเก็ตล้อมเพชร ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เข็มกลัดดาว 6 แฉก
เข็มกลัดมงกุฏเพชร ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระหางหมาก
พระหางหมาก พิมพ์ 2ตุ่ม 3ตุ่ม (นิยม)
พระค�ำข้าว รุ่น 1 (แขนจุด บัวหลายจุด)
พระค�ำข้าว รุ่น 1 (แขนจุด บัวจุดเดียว)
พระค�ำข้าว รุ่น 2 ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระค�ำข้าว รุ่น 2 (แขนจุด บัวหลายจุด)
พระค�ำข้าว รุ่น 2 (แขนจุด บัวจุดเดียว)
พระค�ำข้าว รุ่นปืนแตก ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระค�ำข้าว รุ่นพิเศษ พระบรมสารีริกธาตุ 5 องค์
พระค�ำข้าว รุ่นพิเศษ รูปหลวงพ่อ หลังยันต์เกราะเพชร
พระหางหมาก รุ่นพิเศษ หลังยันต์เกราะเพชร
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   77

พระหลวงปู่สี วัดเขาถ�้ำบุญนาค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 52 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)
1841.
1842.
1843.
1844.
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.
1871.
1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
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พระรูปหล่อรุ่นแรก เนื้อนวะ , ทองเหลืองรมด�ำ ปี 2518
พระรูปหล่อรุ่นสอง เนื้อเงิน , นวะ ปี 2518
พระรูปหล่อรุ่นสอง เนื้อทองเหลืองรมด�ำ พิมพ์ 2 ตรง และ 2 โค้ง ปี 2518
พระรูปหล่อรุ่นวัดโพธิ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2519
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ศิษย์ชลบุรีสร้างถวาย ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2519
เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2514
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514
เหรียญอายุยืนเต็มองค์ เนื้อทองค�ำ , เงิน ปี 2517
เหรียญอายุยืนเต็มองค์ เนื้อนวะ ปี 2517
เหรียญอายุยืนเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517
เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2517
เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ เนื้อนวะ ปี 2517
เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517
เหรียญขวัญถุง รุ่นแรก สีหน้า - สีหลัง ปี 2517
พระปรกใบมะขาม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2517
เหรียญมหาลาภ เนื้อเงิน , อัลปาก้า ปี 2518
เหรียญมหาลาภ เนื้อนวะ ปี 2518
เหรียญมหาลาภ เนื้อทอแดง ปี 2518
เหรียญหลังพญานาค ปี 2518
เหรียญจตุรพิธชัย ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2518
เหรียญกนกข้าง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2518
เหรียญพรหมวิหารธรรม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2518
เหรียญหน้าแก่ , หน้าอรหันต์ ปี 2519
เหรียญเกลียวเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2519
เหรียญหน้าหนุ่ม หลังปิดตา ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2519
เหรียญโภคทรัพย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2519
เหรียญยันต์ดวง ราชาฤกษ์ ปี 2519
เหรียญสองอาจารย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2519
เหรียญขวัญถุง มีหู , ไม่มีหู ปี 2518
เหรียญขวัญถุง มั่งมี ศรีสุข ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2519
พระผงรูปเหมือน ชานหมาก ปี 2514
พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์ฐานติ่ง , ปรกโพธิ์ ปี 2514
พระสมเด็จ ปี 2516
พระสมเด็จ หลังรูปเหมือน ปี 2518
พระสมเด็จ หลังรูปเหมือน รุ่นผูกพันธสีมา ปี 2519
แหวน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 53 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.
1901.
1902.
1903.
1904.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.

เหรียญกลมใหญ่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507
พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์นิ้วกระดก ปี 2507
พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์หูกาง ปี 2508
เหรียญรูปไข่ รุ่น 2 ปี 2508
พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2512
พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512
พระรูปหล่อโบราณ รุ่นเสาร์ 5 เนื้อเงิน ปี 2512
เหรียญเสมาเล็ก ครึ่งองค์ ปี 2512
เหรียญเสมาเต็มองค์ ปี 2512
เหรียญใบสาเก ปี 2512
พระผงรูปเหมือน ฟ้าผ่า ปี 2512
พระรูปเหมือนปั้ม รุ่นแม่ชีกุหลาบ ปี 2513
พระรูปเหมือนปั้ม รุ่นผู้ใหญ่ลี ปี 2513
เหรียญกลม หลังพระปิดตา ปี 2513
เหรียญ ส.ช. ปี 2513
เหรียญฉลองมณฑป ปี 2514
เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2515
เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิสั้น ปี 2515
เหรียญครั้งที่ 2 ปี 2515
พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองระฆัง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2516
พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองระฆัง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่ว ปี 2516
พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ากว้าง ไม่จ�ำกัดหลัง ปี 2516
พระสมเด็จ หลังยันต์สิบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516
พระสมเด็จ หลังเรียบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516
เหรียญมหาลาภ ปี 2516
เหรียญโล่ห์ใหญ่ ปี 2516
เหรียญท�ำบุญสรงน�้ำ ปี 2517
เหรียญ รุ่น 90 ปี ปี 2517
พระผง รุ่นเมตตา
รูปถ่ายขนาดห้อยคอ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   79

พระหลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 54 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
1912.
1913.
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.
1919.
1920.
1921.
1922.
1923.
1924.
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
1940.
1941.
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
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พระรูปหล่อ พิมพ์หน้าฝรั่ง ฐานสูง , ฐานเตี้ย
พระรูปหล่อ พิมพ์หลังตรง
พระรูปหล่อ พิมพ์หน้างุ้ม
พระรูปหล่อ พิมพ์หน้าดุ
พระรูปหล่อ พิมพ์อกซื่อ
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์โดดร่ม
พระรูปหล่อ พิมพ์ฐานสูง วัดชนแดน ปี 05
พระรูปหล่อ พิมพ์ฐานกลาง , กวักลาภใหญ่ วัดชนแดน ปี 05
พระรูปหล่อ พิมพ์ฐานเตี้ย ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดชนแดน ปี 05
เหรียญหล่อ พิมพ์เสมาหลังเรียบ , ระฆังเล็กหลังเรียบ วัดชนแดน ปี 05
พระรูปหล่อ พิมพ์อุ้มบาตร , ระฆังสองหน้า วัดชนแดน ปี 05
พระรูปหล่อ พิมพ์หัวไม้ขีด วัดชนแดน ปี 05
พระรูปหล่อ พิมพ์กวักลาภเล็ก วัดชนแดน ปี 05
พระรูปหล่อ พิมพ์หัวไม้ขีด ฐานยื่น วัดชนแดน ปี 05
พระรูปหล่อ พิมพ์หัวไม้ขีดหัวโต วัดชนแดน ปี 12
พระรูปหล่อ พิมพ์สมเด็จย่า วัดชนแดน ปี 12
พระรูปหล่อฉลองอายุ ๙๔ ปี
พระรูปหล่อ พิมพ์โหม่งมะพร้าว
พระรูปหล่อ พิมพ์จิ๊กโก๋
พระรูปหล่อฉีด ไม่จ�ำกัดปี พ.ศ. (95 , 96 , 97)
เหรียญวัดทรงธรรม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2483
เหรียญหน้าแก่ ปี 91 - 92
เหรียญหน้าหนุ่ม ปี 91 - 05
เหรียญเสมา หลังสิงห์ , หลังยันต์ห้า
เหรียญวัดจันทร์นิมิต ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญฉลองอายุ 94 ปี ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญแอปเปิ้ล ไม่จ�ำกัดปี
เหรียญทูลเกล้า ไม่จ�ำกัดโค๊ต
เหรียญกนกข้าง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
ล็อกเกต ไม่จ�ำกัดพิมพ์
สมเด็จเข็มหัก
พระผงรูปเหมือน ไม่จ�ำกัดปี , ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระผงไตรมาส
พระผงจันทร์ลอย
พระสมเด็จหลังใบโพธิ์
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ล�ำปาง ยอดนิยม
โต๊ะที่ 55 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.
1980.
1981.
1982.

เหรียญวัดนางเหลียว ปี 2514
พระผงรูปเหมือนพิมพ์ระฆัง ที่ระลึก 5 รอบ ปี 2515
เหรียญกลมรูปเหมือน ที่ระลึก 5 รอบ ปี 2515
เหรียญระฆัง สิริมงคล เสาร์ห้า ปี 2516
พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ศิริราช ปี 2517
พระผงมงคลเกษม 1 ปี 2517
พระผงไตรเกษม (มงคลเกษม 2) ปี 2517
พระปรกใบมะขาม หลังลายเซ็นต์ รุ่นแรก ปี 2517
เหรียญนวรัตน์ ปี 2517
เหรียญแตงโม ปี 2517
เหรียญวัดพลับพลา ปี 2517
เหรียญกลมรูปเหมือน รุ่นศาลากลาง ปี 2517
เหรียญกลมพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ รุ่นศาลากลาง ปี 2517
เหรียญกองพันล�ำปาง ปี 2517
เหรียญกองพันเชียงใหม่ ค่ายกาวีละ ปี 2518
เหรียญกองพันเชียงราย ปี 2518
เหรียญ มทบ. 7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปี 2518
เหรียญกิ่งไผ่ เนื้อทองค�ำ , เนื้อเงิน ปี 2518
เหรียญกิ่งไผ่ เนื้อทองแดง ปี 2518
พระกริ่งอวโลกิเตศวร ปี 2518
พระกริ่งอวโลกิเตศวร ไม่จ�ำกัดรุ่น (ยกเว้นรุ่นแรก)
พระรูปหล่อก้นหนู - ก้นดอกจันทร์ ปี 2518
พระปิดตามหาอุตม์ ปี 2518
พระปิดตาสารพัดดี ปี 2518
พระปิดตามหาโชค ปี 2518
พระปิดตามหาลาภ ปี 2518
เหรียญรูปเหมือน หลัง ภปร. เนื้อทองค�ำ , เนื้อเงิน ปี 2523
เหรียญรูปเหมือน หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2523
เหรียญกลมรูปเหมือน ที่ระลึก 6 รอบ ปี 2526
พระรูปหล่อลอยองค์ ที่ระลึก 6 รอบ ปี 2526
เหรียญเจ้าสัว รุ่นแรก ปี 2535
เหรียญรูปเหมือน รุ่นหน่วยรบ ร.17 พัน 2 (กองพันล�ำปาง 2) ปี 2536
เหรียญระฆัง รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ (หลังมังกร) ปี 2536
เหรียญนั่งพาน รุ่นเมตตามหาบารมี (3 ม.ต.) ปี 2537
เหรียญรูปเหมือน ที่ระลึก 7 รอบ ปี 2538
เหรียญแจกทาน ปี 2538
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   81

เหรียญพระคณาจารย์เมตตาสายบุญ ทั่วไป
โต๊ะที่ 56 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
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เหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองค�ำ , เงินหน้ากากทองค�ำ
เหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหลังแบบ , เงินไม่ตัดปีก , เงินหลังยันต์
เหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวะหลังแบบ , นวะหลังยันต์
เหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อชนวนพระกริ่ง
เหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เน้ออัลปาก้า , เนื้อทองบ้านเชียง
เหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองทิพย์ 3 โค๊ต , เนื้อทองทิพย์
เหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณ พิมพ์เต็มองค์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณ เนื้อทองแดง ตอกแจก
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นมหาปราบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญใบขี้เหล็กหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญไพรีพินาศหลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อทองค�ำ , ทองค�ำลงยา , เงินหน้ากากทองค�ำ
เหรียญไพรีพินาศหลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อเงิน 9 รอบ , เงินไม่ตัดปีก , เงินหลังยันต์ , เงินลงยา
เหรียญไพรีพินาศหลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อนวะ , มหาชนวน
เหรียญไพรีพินาศหลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้ออัลปาก้า , ทองทิพย์ , ทองแดงรมด�ำ
เหรียญไพรีพินาศหลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อทองแดงผิวไฟ ตอกแจก , ตอกกรรมการ
เหรียญไพรีพินาศหลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน รวมโค๊ต ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเมตตา หลวงปู่ทิม อิสริโก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเมตตา หลวงปู่เปรื่อง เนื้อทองค�ำ , เงินหน้ากากทองค�ำ , เนื้อเงิน 9 รอบ
เหรียญเมตตา หลวงปู่เปรื่อง เนื้อนวะลงยา , ชนวนหน้ากากอัลปาก้า
เหรียญเมตตา หลวงปู่เปรื่อง เนื้อทองทิพย์ 3 โค๊ต , ทองแดง ตอกแจก
เหรียญเมตตาหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเมตตาหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย พิมพ์เม็ดแตง รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองค�ำ , เงินหน้ากากทองค�ำ , นวะหน้ากากทองค�ำ
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินลงยา , เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวะลงยา , นวะ , ทองแดงลงยา
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อชนวนพระกริ่ง
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองฝาบาตร
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดงผิวไฟ
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดงรมมันปู ตอกแจก
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว ตอกกรรมการ ไม่ตัดปีกหลังเรียบ
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว รวมโค๊ต ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเสมา 30 ทัศ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นสรงน�้ำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงปู่จื่อ พันธมุตโต รุ่นอายุยืน ไม่จ�ำกัดเนื้อ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีษะเกษ ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 57 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.
2030.
2031.
2032.
2033.
2034.
2035.
2036.
2037.
2038.
2039.
2040.
2041.
2042.
2043.
2044.
2045.
2046.
2047.
2048.
2049.
2050.
2051.
2052.

พระกริ่งเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542
พระกริ่งชินบัญชร ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน�้ำพี้ ปี 2543
พระกริ่งพรหมรังสี,พระสมเด็จหล่อโบราณ พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย ปี 2543 , พระกริ่งหิรัญญราช วัดซับล�ำใย ปี 2542
พระปิดตา ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน�้ำพี้ ปี 2543
พระชัยวัฒน์ชินบัญชร ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน�้ำพี้ ปี 2543
เหรียญหล่อโบราณ ไตรมาสรวยทันใจ ร.ศ. 218 เนื้อเหล็กน�้ำพี้ ปี 2543
เหรียญหล่อโบราณ ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองค�ำ , ทองทิพย์ ปี 2543
เหรียญรุ่นแรก (ตอกโค้ด เลข 1) ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2543
เหรียญอาร์ม หลังนารายณ์ทรงครุฑ ไม่จ�ำกัดโค้ด ปี 2542
เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประค�ำ 19 เม็ด เนื้อทองค�ำ , เงิน ปี 2542
เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประค�ำ 19 เม็ด , บล็อกประค�ำ 18 เม็ดหนา เนื้อทองแดง ปี 2542
เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประค�ำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542
เหรียญมังกรคู่ เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองค�ำ , เงิน , นวะ ปี 2543
เหรียญมังกรคู่ เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543
เหรียญหน้าใหญ่ ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองค�ำ , เงิน ปี 2543
เหรียญหน้าใหญ่ ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง , ทองแดง ปี 2543
เหรียญมนต์พระกาฬ หลังหนุมาน เนื้อทองค�ำ , เงิน , นวะ ปี 2543
เหรียญมนต์พระกาฬ หลังหนุมาน เนื้อทองแดง ปี 2543
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อเงิน 3 ชิ้นประกบ , เนื้อนวะ 3 ชิ้นประกบ โค๊ตหมายเลขมาตรฐาน (อุมีเสี้ยน)
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อเงิน 3 ชิ้นประกบ , เนื้อนวะ 3 ชิ้นประกบ โค๊ตหมายเลขมาตรฐาน (อุไม่มีเสี้ยน)
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาเย็น เนื้อนวโลหะลงยา โค๊ตหมายเลขมาตรฐาน ปี 2543
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อทองแดงลงยา บล็อกแตก 7 โค๊ต หลังเหรียญตอกหมายเลข ปี 2543
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ตอก 3 โค๊ต (อุมีเสี้ยน) ปี 2543
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ตอก 3โค๊ต (อุไม่มีเสี้ยน)
พระรูปหล่อเตารีดเจริญลาภ ปี 2542
พระรูปหล่อโบราณเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เบ้าทุบ ปี 2543
พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองค�ำ , เงิน ปี 2543
พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ , เนื้อทองทิพย์ แต่งดินไทย ปี 2543
พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองทิพย์ แต่งดินไทย ปี 2543
พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองทิพย์ ไม่แต่งดินไทย ปี 2543
พระปิดตา ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อขาวผงงาช้าง ไม่จ�ำกัด ปี 2543
พระปิดตา ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงกสินไฟ (เนื้อเทา) 1 โค้ด , 2 โค้ด ไม่จ�ำกัดชนวนพระแก้วมรกต ปี 2543
พระปิดตา ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงต่าง ๆ ไม่จ�ำกัดเนื้อ , โค้ด ปี 2543
พระผงรูปไข่ หลังยันต์ดวงเศรษฐี เนื้อผงชานหมาก , เนื้อผงพุทธคุณฝังตะกรุด ปี 2543
พระผงรูปไข่ หลังยันต์ดวงเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2543
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   83

พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีษะเกษ ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 58 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระกริ่งพระแก้วมรกตอุดกริ่ง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2542
พระกริ่งชินบัญชร ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2543
พระปิดตา เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเหล็กน�้ำพี้ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2543
พระชัยวัฒน์ ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ ปี 2543
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองค�ำ , เนื้อเงิน ปี 2543
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองทิพย์ ปี 2543
พระกริ่งมหาสมปรารถนา ,พระชัยวัฒน์มหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ โค๊ตและหมายเลขมาตรฐาน ปี 2543
พระกริ่งอุบาเก็ง เนื้อนวะโลหะ รุ่นพระเจ้า 5 พระองค์ ปี 2544
พระกริ่งจักรพรรดิ พิมพ์สะดุ้งกลับ ไม่จ�ำกัดเกศ ปี 2545
พระรูปหล่อมหาสมปรารถนา โค๊ตและหมายเลขมาตรฐาน ปี 2543
เหรียญข้าวหลามตัด หลังพรหมสี่หน้า รุ่นจักรพรรดิตราธิราช ปี 2545
เหรียญเม็ดแตงเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองค�ำ , เนื้อเงิน,เนื้อนวโลหะ ปี 2543
เหรียญเม็ดแตงเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543
เหรียญรวย รวย เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543
เหรียญโภคทรัพย์นางกวัก เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2543
เหรียญบาตรน�้ำมนต์ เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543
เหรียญเม็ดยา มหาสมปรารถนา ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2543
เหรียญรูปเหมือน วัดคลองทราย ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2543
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก วัดป่าหนองหล่ม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2543
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นไตรมาสชนะมาร ปี 2544 , รุ่นจักรพรรดิตราธิราช ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2545
พระนาคปรกใบมะขามเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองค�ำ , เนื้อเงิน , เนื้อนวโลหะ ปี 2543
พระนาคปรกใบมะขามเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543
พระสมเด็จ รุ่นแรก หลังยันต์ห้า ปี 2541
พระสมเด็จหลังปั๊มลายเซ็นไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดซับล�ำไย ปี 2543
พระแก้วมรกตแจกทาน เนื้อผงชานหมาก , เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542
พระผงรูปเหมือน พิมพ์นั่งตั่ง รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณฝังตะกรุด ปี 2542
พระผงรูปเหมือน พิมพ์นั่งตั่ง รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542
พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณฝังตะกรุด ปี 2542
พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542
พระปิดตามหาลาภ พิมพ์ปั้นมือโบราณ เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543
พระปิดตา พิมพ์ยันต์ยุ่ง เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543
ล็อกเก็ตเจริญลาภ ปี 2542 , ล็อกเก็ตไหว้ครูเปิดธาตุ ปี 2544
ล็อกเก็ตเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543
พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์วัดป่าหนองหล่ม ไม่จ�ำกัดวัด ปี 2542
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีษะเกษ ทั่วไป ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 59 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ วัดซับล�ำไย
พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์กลาง วัดซับล�ำไย
พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์เล็ก วัดซับล�ำไย
พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง 350 อาจารย์ ผสมเนื้อทรายเสก วัดซับล�ำไย
พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์กลาง วัดซับล�ำไย
พระสมเด็จแหวกม่านเงินล้าน วัดซับล�ำไย
พระปิดตาเงินล้าน วัดซับล�ำไย
พระผงนั่งเมฆ หลวงปู่หมุน - หลวงพ่อกวย วัดซับล�ำไย
พระสมเด็จเนื้อผง 350 อาจารย์ ผสมเนื้อทรายเสก ไม่จ�ำกัดหลัง วัดซับล�ำไย
พระขุนแผนทรงพลเล็ก ไม่จ�ำกัดหลัง วัดซับล�ำไย
พระขุนแผนและกุมารทอง พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดหลัง วัดซับล�ำไย
พระปรกหนุมาน ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดซับล�ำไย
พระสีวลี ไม่จ�ำกัด วัดซับล�ำไย
พระยอดธง,พระชัยวัฒน์,พระกริ่งเขมรน้อย จัดสร้างโดยทหารเรือ วัดซับล�ำไย ปี 2545
พระหลวงพ่อเงิน จัดสร้างโดยทหารเรือ วัดซับล�ำไย ปี 2545
พระสมเด็จฐิตสีโล,พระสมเด็จหงษ์ทอง วัดซับล�ำไย ปี 25
พระผงปิดตากลีบบัว ปี 2544,พระปิดตาสาริกา,พระปิดตาบล็อกไม้ ปี 2543 วัดซับล�ำไย
เหรียญมหาเทพชุมนุมเนื้อผง ปี 2544,พระผงเพชรพญาธร รุ่น 1 ปี 2545 วัดซับล�ำไย
เหรียญเสมา รุ่น 9 แผ่นดินมหาสมปรารถนา วัดซับล�ำไย ปี 2544
พระหลวงปู่ทวด,พระปิดตาลอยองค์ไทยรักไทย รุ่น 9 แผ่นดินมหาสมปรารถนา วัดซับล�ำไย ปี 2544
พระผงปิดตาเงินล้าน ชุตินฺธโร วัดซับล�ำไย ปี 2541
เศียรพ่อคูรฤาษี ขนาดห้อยคอ รุ่นไห้วครู ปี 2545
เศียรพ่อคูรฤาษีจินดามณี รุ่นไห้วครูบูรพาจารย์ ปี 2544
พระผงขุนแผน หลังปั้มหมึกแดง ออกวัดสุทัศน์ ปี 2543
พระสมเด็จหูบายศรี เนื้อผง ออกวัดสุทัศน์ ปี 2543
พระรูปหล่อหลวงปู่หมุนครึ่งซีก ติดขันน�้ำมนต์ (มีเดือย,ไม่มีเดือย) ปี 2543
พระกริ่งผสมอุดมสุข เนื้อทองผสมชนวนพระบูชา ออกวัดไตรมิตร ปี 2543
พระปิดตาอุดมสุข,พระปิดตาสมปรารถนา เนื้อทองผสมชนวนพระบูชา ออกวัดไตรมิตร ปี 2543
พระผงรูปเหมือนหลวงปู่หมุน นั่งซุ้มพญานาค ,พระสีวลีเนื้อผง อกวัดไตรมิตร ปี 2543
พระสมเด็จเข่าอุ ออกวัดบ้านหนองหล่ม ปี 2543
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อรอด ออกวัดบ้านหนองหล่ม ปี 2543
พระปิดตาเนื้อผง พิมพ์ใหญ่,เล็ก ออกวัดคลองทราย ปี 2543
พระสมเด็จรุ่นแรก หลังปั้มยันต์หมึก วัดป่าหนองหล่ม ปี 2542
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา 4 โค๊ต (เนื้อชนวน, ทองแดงแช่น�้ำมนต์), เหรียญเสมาออกวัดศรัทธาธรรม (เนื้อเงิน,
เนื้อนวโลหะ) ตอก 1 โค๊ต ตอกโค๊ตสังฆาฎิ ลงยาร้อน
2122. พระรูปหล่อรุ่นแรก ก้นจารยันต์กอหญ้า ปี 2542
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   85

พระหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่นมหาโภคทรัพย์ จ.ศรีษะเกษ ทั่วไป ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 60 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระสมเด็จหล่อโบราณ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน
พระสมเด็จหล่อโบราณ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวะแก่ทอง
พระสมเด็จหล่อโบราณ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวะแก่ มวลสาร
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อทองค�ำ ลงยา 2 สี
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน หน้ากากทองค�ำ ลงยา 2 สี (ชุดทองค�ำ)
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน หน้ากากทองค�ำ ซุ้มประกบทองค�ำ ลงยา 2 สี
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินหน้ากากเงิน ซุ้มประกบเงิน ลงยา 3 สี
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ลงยา 3 สี
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ลงยา 1 สี
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวะหน้ากากทองค�ำ ซุ้มประกบทองค�ำ ลงยา 2 สี
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวะหน้ากากเงิน ซุ้มประกบเงิน ลงยา 3 สี
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวะหน้ากากฝาบาตร ลงยา 2 สี
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้ออัลปาก้าหน้ากากฝาบาตร ซุ้มประกบฝาบาตร ลงยา 2 สี
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อชนวนหน้ากากเงิน ซุ้มประกบฝาบาตร ลงยา 3 สี
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อชนวน ลงยา 3 สี
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อชนวน
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อทองแดงหน้ากากเงิน ซุ้มประกบเงิน ลงยา 2 สี
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อทองแดงผิวไฟ
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ ชุดกรรมการ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียยกลม รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อทองค�ำ ลงยา 1 สี
เหรียญกลมรุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ ลงยา 1 สี (ชุดทองค�ำ)
เหรียญกลม รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ ขอบประกบทองค�ำ ลงยา 1 สี
เหรียญกลม รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ลงยา 2 สี
เหรียญกลม รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ลงยา 1 สี
เหรียญกลม รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวะหน้ากากทองค�ำ ขอบประกบทองค�ำ ลงยา 1 สี
เหรียญกลม รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวะหน้ากากเงิน ขอบประกบเงิน ลงยา 2 สี
เหรียญกลม รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวะหน้ากากฝาบาตร
เหรียญกลม รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อชนวนหน้ากากเงิน ขอบประกบฝาบาตร ลงยา 2 สี
เหรียยกลม รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อชนวนหน้ากากฝาบาตร ขอบประกบฝาบาตร ลงยา 1 สี
เหรียญกลม รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อชนวน
เหรียญกลม รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อทองแดงผิวไฟ
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อฝาบาตร (แจกทาน)
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ ซุ้มประกบทองค�ำ (เหรียญสมนาคุณบัตร V.I.P)
เหรียญกลม รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ ขอบประกบทองค�ำ (เหรียญสมนาคุณบัตร V.I.P)
เหรียญเสมา รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อตะกั่วหน้ากากฝาบาตร
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระคณาจารย์จังหวัดศรีษะเกษ ทั่วไป
โต๊ะที่ 61 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (34 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่อมุม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดบล็อก ปี 2507
เหรียญหลวงพ่อมุม รุ่นสอง ปี 2508
เหรียญไข่ปลาใหญ่หลวงพ่อมุม รุ่นสาม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2509
เหรียญไข่ปลาเล็ก - เสมาเล็ก หลวงพ่อมุม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2509
พระสมเด็จลายเสือหลวงพ่อมุม หลังปิดทองลงจาร
พระสมเด็จลายเสือหลวงพ่อมุม หลังรูปเหมือน
พระกริ่ง ศก. หลวงพ่อมุม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2509
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อมุม ปี 2512
พระรูปเหมือนหล่อหลวงพ่อมุม ไม่จ�ำกัดรุ่น
พระสมเด็จหลวงพ่อมุม เนื้อผง ไม่จ�ำกัดรุ่น
เหรียญนักกล้ามหลวงพ่อมุม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อโต ศาลเยาวชนและครอบครัว ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2544
เหรียญหลวงปู่ห้วย รุ่นแรก ปี 2524
เหรียญหลวงปู่ห้วย รุ่นมงคลมหาบารมี ปี 2559
เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ห้วย เลื่อนสมณศักดิ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงปู่ห้วย รุ่น วปส. ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงปู่ห้วย รุ่นสร้างโรงเรียนวัดประชานิมิต ทต.ก�ำแพง)ปี 2551
เหรียญเทวดาเดินดินหลวงปูสรวง ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญ 500 พรรษา หลวงปูสรวง ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเอกเขนก (ขุขันห้าแก่) หลวงปูสรวง ปี 2536
เหรียญยันต์หลวงปูสรวง หลังว่าวจุฬา ปี 2539
เหรียญสร้างศาลาหลวงปูสรวง สระอุยาว ปี 2543
พรผงสมปราถนาหลวงปูสรวง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2541
เหรีญหลวงปู่ศรี รุ่นแรก วัดหลวงสุมังคาราม ปี 2484
เหรียญหลวงปู่สังข์ รุ่น 1 , 2 , 3 วัดนากันตม
เหรียญหลวงพ่อส�ำเริง นริสสโร รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดบ้านตะกวน
เหรียญชาตรีเก้ายอด หลวงพ่อส�ำเริง นริสสโร ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดบ้านตะกวน
เหรียญหลวงปู่เหล็ก รุ่นแรก วัดบ้านก่อ
พระปรกใบมะขามหลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2546
เหรียญหล่อโบราณครึ่งองค์หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม รุ่นมหามงคล 99 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2549
พระรูปหล่อโบราณหลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม รุ่นมหามงคล 99 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2549
พระกริ่งหลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม รุ่นมหามงคล 99 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2549
เหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2553
เหรียญนั่งพานชนะมารหลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2556
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   87

พระหลวงปู่ค�ำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี ทั่วไป
โต๊ะที่ 62 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (34 รายการ)
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เหรียญรุ่นแรก ปี 2522
พระกริ่งอุปคุตแบ่งลาภ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2551
พระกริ่งสายรกพระพุทธเจ้า รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2551
เหรียญเรียกเงิน เรียกทอง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2551
พระกริ่งอุปคุตสดุ้งกลับ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2551
เหรียญเสมา รุ่นเจริญลาภ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2552
เหรียญเจริญพรเล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2552
พระรูปเหมือนเบ้าทุบเมตตาโภคทรัพย์กลับดวง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2552
เหรียญโต๊ะหมู่ มหาลาภหนุนดวง 88 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2553
เหรียญเจริญพร 88 เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ , เนื้อเงินลงยา
เหรียญเจริญพร 88 เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงิน , เนื้อนวะโลหะ
เหรียญเจริญพร 88 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระผงรูปเหมือนเจริญพร88 เนื้อพุทธคุณ ปี 2554
เหรียญชนะมาร ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2554
พระพุทธชนะมาร ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2554
เหรียญเยือนอินเดีย ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2554
เหรียญเจริญพรสดุ้งกลับ พิมพ์เสมา , พิมพ์รูปไข่ ปี 2554
เหรียญเสมาเพชรกลับทรัพย์ทวี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2554
เหรียญเม็ดแตงมหาลาภ (ตชด) ปี 2555
พระรูปหล่อมหาลาภ (ตชด) ปี 2555
พระกริ่งชินบัญชรอิสาน เนื้อนวะโลหะ
พระกริ่งชินบัญชรอิสาน เนื้อเงิน
พระกริ่งชินบัญชรอิสาน ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2555
เหรียญเศรษฐี55หันข้าง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2555
เหรียญคู่บุญบารมี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2555
เหรียญห่วงเชื่อมโบราณ รุ่นอายุยืน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2555
เหรียญไตรมาส 55 พุทธชยันตี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2555
พระรูปเหมือนปั๊มแซยิด 90 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2555
พระขุนแผน ไม่จ�ำกัดรุ่น
ล็อกเกต ไม่จ�ำกัดรุ่น
พระปรกมะขาม ไม่จ�ำกัดรุ่น
พระอุปคุตกลีบบัว ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญหล่อ รศ. 233 รุ่นรวยทันใจ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงปู่วรพรต วัดจุมพล จ.ขอนแก่น ทั่วไป
โต๊ะที่ 63 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (34 รายการ)
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พระผงรูปเหมือน เนื้อดินเจ็ดป่าช้า ปี 2485
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล ปี 2504
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2504
เหรียญกลม รุ่นแรก บล็อกแรก ปี 2504
เหรียญกลม รุ่นแรก บล็อกสอง (บล็อกปาโลมา) ปี 2507
เหรียญกลม รุ่นสอง ปี 2510
เหรียญรูปไข่ รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2518
เหรียญรูปไข่ รุ่นพิเศษ เนื้อนวะโลหะ ปี 2518
เหรียญรูปไข่ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2518
เหรียญฉลองใบตราตั้งเจ้าคณะอ�ำเภอแวงน้อย ปี 2519
เหรียญเกลียวเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2519
พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นแรก ปี2524
เหรียญรุ่นสร้างโบสถ์ ปี 2534
เหรียญหล่อฉีด ฉลองอายุ 90 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2534
พระรูปหล่อ รุ่นสร้างโบสถ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
พระปิดจา พิมพ์หัวจรวด ปี 2553
พระสมเด็จ รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2535
พระปิดตา รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2535
พระปิดตา รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2535
พระผงสมเด็จ ห้าแผ่นดิน เนื้อดินเจ็ดป่าช้า ปี 2536
เหรียญห้าแผ่นดิน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญหล่อรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นเสาร์ห้า ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญกนกข้าง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536
เหรียญกนกข้าง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536
เหรียญฝังลูกนิมิตร ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
พระรูปเหมือนลอยองค์ รุ่นทิ้งทวน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2538
พระกริ่งมหาลาภ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2538
พระกริ่งมหาลาภ รุ่นทิ้งทวน เนื้อทองเหลือง,รมด�ำ ปี 2538
เหรียญนั่งพานโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2538
เหรียญนั่งพานโภคทรัพย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง,ทองแดง ปี 2538
เหรียญรูปไข่เกลียวเชือก รุ่นทิ้งทวน เนื้อกะไหล่ทอง,ทองแดง ปี 2538
พระปรกใบมะขาม รุ่นอายุครบ 94 ปี เนื้อเงิน ปี 2538
พระปรกใบมะขาม รุ่นอายุครบ 94 ปี เนื้อทองแดง ปี 2538
เหรียญหล่อฉีด ลายไทย รุ่นทิ้งทวน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2538
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   89

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 64 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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เหรียญรุ่นแรก วัดแจ้งนอก ปี 2512
เหรียญพระพุทธชินราช วัดแจ้งนอก ปี 2512
เหรียญพระพุทธวัดยางใหญ่ ปี 2512
เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดสระแก้ว ปี 2517
พระนาคปรกใบมะขาม ปี 2517
เหรียญสี่เหลี่ยม หลังก�ำแพง ปี 2517
พระนาคปรกใบมะขาม ปี 2519
เหรียญสร้างบารมี ปี 2519
พระรูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2519
พระปิดตาหัวจรวด รุ่นแรก ปี 2519
เหรียญลูกเสือชาวบ้าน ปี 2520
เหรียญวัดสิงหาราม ปี 2520
เหรียญธนาคารศรีนคร ปี 2521
เหรียญรุ่นราชาฤกษ์โภคทรัพย์ ปี 2521
เหรียญมงคลมิ่งเมือง ปี 2521
พระกริ่งรุ่นทหารพราน ปี 2526
เหรียญสหกรณ์ ปี 2530
พระกริ่งญาณวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปี 2535
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปี 2535
เหรียญเจริญพรบน (ครึ่งองค์) เนื้อเงิน, เนื้อนวะ ปี 2536
เหรียญเจริญพรบน (ครึ่งองค์) เนื้อทองแดง ปี 2536
เหรียญเจริญพรล่าง (ครึ่งองค์) เนื้อทองค�ำ, เงิน, นวะ ปี 2536
เหรียญเจริญพรล่าง (ครึ่งองค์) เนื้อทองแดง ปี 2536
เหรียญเจริญพร เต็มองค์ ปี 2536
เหรียญเสมา วัดปรก ปี 2536
พระกริ่ง รุ่นทิ้งทวน ปี 2536
พระปิดตา รุ่นคูณพันล้าน ปี 2536
พระกริ่ง รุ่นคูณพันล้าน ปี 2536
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นเทพประทานพร ปี 2536
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม รุ่นรับเสด็จรับจากพระหัตถ์สมเด็จพระราชินี เนื้อทองค�ำ (โค้ดคูณ) ปี 2536
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี 2536
เหรียญเสมาหลวงพ่อคูณ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี 2536
เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537
เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อนวะ ปี 2537
เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง, เนื้อทองแดง ปี 2537
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 65 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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เหรียญสังฆราชป๋า หลังพระแก้ว ปี 2516
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคง หน้าใหญ่ ปี 2516 และเหรียญรูปไข่หลวงพ่อคง หน้าเล็ก ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อคง พิมพ์หยดน�้ำ ปี 2517
เหรียญสี่เหลี่ยม พิมพ์พระพุทธ วัดโคกรักษ์ ปี 2516 และ ปี 2517
เหรียญสี่เหลี่ยมสมเด็จปริสุทโธ มีหู ออกวัดโนนแดง (เหรียญเล็ก) ปี 2519
เหรียญวัดใหม่พระพิเรนท์ ปี 2519
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม ปี 2519
เหรียญวัดหนองคู ปี 2520
เหรียญมหาอ�ำนาจ ปี 2521
เหรียญตลาดไทรเก่า ปี 2522
พระเนื้อผง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดพันอ้น ปี 2523
เหรียญสร้างบารมีเล็ก วัดบ้านบุ ปี 2526
พระปิดตาเนื้อผง วัดโพธิ์ปรือแวง ปี 2529
พระสังกัจจายน์นั่งบัว วัดโพธิ์ปรือแวง ปี 2529
เหรียญผ้าป่านนทบุรี ปี 2529
เหรียญสหกรณ์เล็ก หลวงพ่อคูณ ปี 2530
พระชัยวัฒน์และพระพุทธชินราช วัดโพธิ์ปรือแวง ปี 2533
พระรูปหล่อเสาร์ห้า รุ่นสร้างอุโบสถ ปี 2533
พระสังกัจจายน์เสาร์ห้า รุ่นสร้างอุโบสถ ปี 2533
เหรียญหล่อโบราณ วัดโพธิ์ปรือแวง ปี 2533
เหรียญที่ระลึกสร้างโรงเรียน หลวงพ่อคูณ ปี 2533
เหรียญพัดยศ ฉลองสมณศักดิ์ ปี 2535
พระปิดตาหลังรูปเหมือน วัดปรก ปี 2536
เหรียญรุ่นแป๊ะขนมปัง ปี 2536
พระปิดตาปุ้มปุ้ย ปี 2536
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ศิษย์อุตรดิตถ์สร้างถวาย ปี 2536
เหรียญรุ่นไตรมาสสร้างบารมี เนื้อเงินลงยาน�้ำเงิน ปี 2536
พระกริ่ง ส.ก. ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญฉลุ ส.ก. และเหรียญรูปไข่ ทหารเสือราชินี ส.ก. ปี 2536
เหรียญรูปไข่ รุ่นมหาบารมี ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดแจ้งนอก ปี 2536
เหรียญนั่งพาน เนื้อทองค�ำ , เงิน ,นวะ วัดบ้านคลอง ปี 2537
เหรียญนั่งพาน เนื้อทองแดง วัดบ้านคลอง ปี 2537
เหรียญรุ่นสิริมงคล ปี 2537
พระกริ่งเทพวิทยาคม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2554
พระชัยวัฒน์เทพวิทยาคม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2554
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   91

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป
โต๊ะที่ 66 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระสมเด็จนางพญางิ้วด�ำ รุ่นพิเศษ เนื้อผง ปี 2519
พระสมเด็จนางพญางิ้วด�ำ รุ่นเททองและยกช่อฟ้าอุโบสถวัดใหม่บ้านคอน พิมพ์ใหญ่ ปี 2521
พระสมเด็จนางพญางิ้วด�ำ รุ่นเททองและยกช่อฟ้าอุโบสถวัดใหม่บ้านคอน พิมพ์กลาง ปี 2521
เหรียญสี่เหลี่ยมท�ำน�้ำมนต์ วัดใหม่อัมพร ปี 2528
เหรียญล้อแม็ก รุ่นแรก ฉลองอายุ 70 ปี วัดบ้านไร่ ปี 2535
พระกริ่งงิ้วด�ำ รุ่นพิเศษเสาร์ห้า ปี 2536
นางกวักพญางิ้วด�ำ รุ่นพิเศษเสาร์ห้า ปี 2536
เหรียญรูปไข่ นั่งยอง หลังยันต์ดวง ที่ระลึกวันเกิด อายุ 71 ปี ปี 2536
เหรียญกลมพระของขวัญ รุ่นสร้างบารมี ปี 2536
เหรียญไข่ ที่ระลึกวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนพระญาณวิทยาคม ปี 2536
เหรียญสี่เหลี่ยมที่ระลึกวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนพระญาณวิทยาคม ปี 2536
เหรียญเสมา ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาหลังพระประจ�ำวัน ปี 2536
เหรียญรูปไข่ ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา ปี 2536
เหรียญหล่อหลวงพ่อคูณ พิมพ์เจ้าสัว ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2537
พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2537
พระสมเด็จฝังตะกรุดทองค�ำ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
พระปิดตาควัมบดี รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อเงิน ปี 2537
พระผงสมเด็จหลวงพ่อคูณ ผสมไม้กาฝาก 9 อย่าง รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537
พระรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อคูณ พิมพ์ใหญ่ รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537
พระรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อคูณ พิมพ์เล็ก รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537
พระผงปิดตามหาลาภ รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537
พระผงซุ้มกอหลวงพ่อคูณ รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537
พระผงพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น เงิน คูณ เงิน พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น เงิน คูณ เงิน พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2537
พระผงรูปเหมือนพ่อปู่ครู รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537
พระปิดตา เนื้อผง ฝังพลอยแดง รุ่นพิทักษ์ชายแดน ปี 2537
พระปิดตา เนื้อผง ฝังพลอยน�้ำเงิน รุ่นพิทักษ์ชายแดน ปี 2537
เหรียญเต่ามหาเศรษฐี รุ่นพลังจิต พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2537
เหรียญเต่ามหาเศรษฐี รุ่นพลังจิต พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2537
พระปิดตาสาริกา มหาลาภ เนื้อผง ปี 2539
เหรียญเสมา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สองเทพ วัดบึง ไม่จ�ำกัดนื้อ ปี 2553
พระยอดขุนพล รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สองเทพ วัดบึง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2553
เหรียญอายุยืน รุ่นแรก วัดบึง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2553
เหรียญเจ้าสัวอายุยืน วัดบึง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2555
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงปู่บุดดา วัดป่าใต้พัฒนาราม จ.สระแก้ว ทั่วไป
โต๊ะที่ 67 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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เหรียญรูปไข่เล็ก นั่งเต็มองค์ รุ่นแรก ปั้มแรก เนือทองแดง ปี 2551
พระรูปเหมือนปั้ม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2552
พระขุนแผน ปญฺญาธโร รวมเนื้อ ปี 2559
พระปิดตามหาโชค พิมพ์โบราณกดมือ เนื้อผงตะเคียนพันปี หลังตะกรุดทองค�ำ-เงิน ปี 2559
เหรียญเสมานั่งสมาธิเต็มองค์ รุ่นสมปรารถนา เนื้อเงินยกซุ้มยกองค์พระ หน้ากากทองค�ำ ปี 2559
เหรียญเสมานั่งสมาธิเต็มองค์ รุ่นสมปรารถนา เนื้อเงินยกซุ้มยกองค์พระ หน้ากากเงิน ปี 2559
เหรียญเสมานั่งสมาธิเต็มองค์ รุ่นสมปรารถนา ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2559
ล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมจัมโบ้ ฉากธรรมชาติ รุ่นสมปรารถนา ปี 2559
พระรูปเหมือนหน้าตรงครึ่งองค์ พิมพ์เกลียวเชือก กรรมการน�ำฤกษ์ ปี 2559
พระกริ่ง ปญฺญาธโร เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
พระชัยวัฒน์ ปญฺญาธโร เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
เหรียญปั้มรูปไข่ รุ่นสรงน�้ำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
เหรียญปั้มรูปไข่ หน้าตรงครึ่งองค์ รุ่นเจริญพร เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ ปี 2560
เหรียญปั้มรูปไข่ หน้าตรงครึ่งองค์ รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2560
เหรียญปั้มรูปไข่ หน้าตรงครึ่งองค์ รุ่นเจริญพร ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
เหรียญปั้มรูปไข่ นั่งสมาธิเต็มองค์ รุ่นเจริญพร เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ ปี 2560
เหรียญปั้มรูปไข่ นั่งสมาธิเต็มองค์ รุ่นเจริญพร ไม่จ�ำกัดเนื้อปี 2560
เหรียญหล่อโบราณ ที่ระฤก ร.ศ.235 เนื้อเงิน ปี 2560
เหรียญหล่อโบราณ ที่ระฤก ร.ศ.235 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์งานกฐิน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
พระรูปหล่อปิดตารวยทันใจ รุ่นจันทร์เพ็ญ ปญฺญาธโร ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
พระปิดตารวยทันใจ รุ่นจันทร์เพ็ญ ปญฺญาธโร ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
เหรียญปั้มเสมา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองค�ำ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2560
เหรียญปั้มเสมานั่งสมาธิเต็มองค์ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2560
เหรียญปั้มเสมานั่งสมาธิเต็มองค์ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
เหรียญปั้มเสมาหน้าตรงครึ่งองค์ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2560
เหรียญปั้มเสมาหน้าตรงครึ่งองค์ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
ล็อกเก็ตรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ไม่จ�ำกัดฉาก หลังหน้ากากทองค�ำ ปี 2560
ล็อกเก็ตรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ไม่จ�ำกัดฉาก หลังหน้ากากเงิน ปี 2560
เหรียญมังกรคู่จักรพรรดิ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
เหรียญโภคทัรพย์ (นางกวัก) ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
พระขุนแผนพิมพ์ทรงพลใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
พระรูปเหมือนนั่งตั่งเต็มองค์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
เหรียญปั้มรูปไข่มนต์พระกาฬ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
เหรียญปั้มกลม หมุนเงินหมุนทอง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   93

พระภาคตะวันออก ยอดนิยม
โต๊ะที่ 68 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หกเหลี่ยมหลังตะแกรง
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์สะดือเล็ก
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังสะดือใหญ่
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังสะดือใหญ่ หลังไม่จ�ำกัด
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์เศียรโต
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์สะดือใหญ่ หลังเมต
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังอิติ เสริมฐาน
พระพิมพ์ อรหัง หลังอุ หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์ซุ้มโปร่ง
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์ซุ้มตัน นะ มะ ยา มิ
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์ซุ้มตัน
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์สองหน้า ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระพิมพ์พระพุทธ หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระเพชรหลีก เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา
พระปิดตา รุ่นแรก หลังยันต์ เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา
พระปิดตา รุ่นแรก หลังเรียบ เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา
พระปิดตา พิมพ์นักกล้ามใหญ่ เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา
พระปิดตา พิมพ์นักกล้ามกลาง เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา
พระปิดตา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา
พระปิดตา พิมพ์นักกล้ามจิ๋ว เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา
พระปิดตา รุ่นสุรพล เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา
พระปิดตา รุ่นวารุณี เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา
พระสมเด็จ พิมพ์เล็ก เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา
พระผงรูปเหมือน เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระปิดตา พิมพ์หลังอุ หลวงปู่เหมือน วัดก�ำแพง
พระปิดตา พิมพ์หลังตะแกรง หลวงปู่เหมือน วัดก�ำแพง
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดหนองต�ำลึง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระปิดตา หลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระปิดตา พิมพ์ปุ้มปุ้ย หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก
พระปิดตา อาจารย์ภุชงค์ วัดช่องลม
พระปิดตา อาจารย์เอื้อน วัดราษฎร์สโมสร
พระปิดตา หลวงพ่อส�ำลี วัดห้วยยาง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 69 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระกริ่ง ชินบัญชร
พระชัยวัฒน์ ชินบัญชร
พระสังกัจจายน์ ชินบัญชร
พระปิดตามหาลาภชินบัญชร (ปุ้มปุ้ย)
พระสมเด็จ ชินบัญชร หลังยันต์แดง
พระสมเด็จ วัดไร่วารี
เหรียญรุ่นแรก ฉลองสมณศักดิ์ ปี 2508
พระผงพรายกุมาร พิมพ์นางพญา (พรายเดี่ยว)
พระผงพรายกุมาร พิมพ์พรายเพชร - พรายบัว (พรายคู่)
พระผงพรายกุมาร พิมพ์รูปเหมือนหัวโต - หัวเล็ก
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ยุคแรก เนื้อกระยาสารท พิมพ์เล็ก , ใหญ่
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อคแรก)
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อคแรก)
พระผงพรายกุมาร พิมพ์สิวลี , จันทร์ลอย 96 องค์ , ปิดตา ชุด 96 องค์
พระสมเด็จ หลังยันต์ห้า
พระปิดตา บัวผุด และ พระผงโสฬสมหาพรหม
พระปิดตาฝังพลอย หลังยันต์ห้า , ยันต์น�้ำเต้า
เหรียญเจริญพร บน
เหรียญเจริญพร ล่าง
เหรียญห่วงเชื่อม 8 รอบ
เหรียญหล่อฉลุ 8 รอบ
เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อเงินลงยาสีเดียว , ทองแดงลงยา
เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อทองแดง , นวะ
เหรียญนาคปรก 8 รอบ
พระรูปหล่อ รุ่นไตรมาส
เหรียญเจริญพรสอง ไตรมาส
เหรียญนาคปรก ไตรมาส
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม (ยกเว้นเนื้อตะกั่ว)
พระปิดตา หลังรูปเหมือน
พระนาคปรกใบมะขาม (ปรกจ้อย)
เหรียญบาตรน�้ำมนต์
เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์นั่งพาน
เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์หยดน�้ำ
หนุมาน ก้นอุดผงพรายกุมาร
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   95

พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 70 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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เหรียญรุ่นสอง ฉลองสมณศักดิ์
เหรียญคอน�้ำเต้า หลังเรียบ ปี 2508
พระรูปหล่อ รุ่นยกช่อฟ้า และ ผูกพันธสีมา
เหรียญรูปไข่ ผูกพันธสีมา
เหรียญน�้ำเต้า หลังนูน ปี 2516
พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อคสอง)
พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อคสอง)
เหรียญปิดตาข้าวตอกแตก
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม เนื้อตะกั่ว
พระปิดตาสาริกา
เหรียญกลม พระพุทธโสธร
พระชุดเนื้อตะกั่ว รุ่นน�้ำท้วม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระผงบรรจุกรุ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน หลังยันต์เฑาะว์
พระกริ่งพุทธอังคีรส ปี 2508
เหรียญรูปไข่ วัดสุวรรณรังสรรค์ (วัดยายร้า)
พระกริ่งประทานอภัย วัดป่าประดู่
พระผงด�ำ รุ่นอุดมความสุข ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญปิดตา ออกวัดเนินกระปรอก
พระสมเด็จ , พระปิดตา วัดกุฏิโง้ง
พระปิดตา วัดหนองกาน�้ำ
เหรียญกลมเล็ก ออกวัดโพธิสัมพันธ์
พระกริ่งตากสิน ปี 2518
พระรูปหล่อยืนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปี 2518
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปี 2518
เหรียญกรมหลวงชุมพร รุ่นนาวิกโยธินจัดสร้าง ปี 2518
เหรียญนาคปรกใบมะขาม พิมพ์เล็บมือ (ปรกประชา)
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง จ.บุรีรัมย์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ เนื้อเงิน , นวะ
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาส�ำเภาทอง
เหรียญอรหันต์ วัดแม่น�้ำคู้
เหรียญชุดวัดผาทั่ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
แหนบก้านยาว - ก้านสั้น
ตะกรุดโทน ตอกโค๊ด
ลูกอมผงพรายกุมาร
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

เครื่องราง วัดหนองกระบอก – วัดชากหมาก จ.ระยอง ทั่วไป
โต๊ะที่ 71 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (40 รายการ)
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แพะหลวงพ่ออ�่ำ ยุคที่ 1 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ยุคที่ 2 เขาควายด�ำ วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ยุคที่ 2 เขาควายเผือก วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ยุคที่ 2 งาช้าง วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ยุคที่ 3 เขาควายด�ำ (ขนาดสาริกา ไม่เกิน 1 ซม.) วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ยุคที่ 3 เขาควายด�ำ (ขนาดกลาง ไม่เกิน 2.5 ซม.) วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ยุคที่ 3 เขาควายด�ำ (ขนาดใหญ่ 2.5 ซม. ขึ้นไป) วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ยุคที่ 3 เขาควายเผือก (ขนาดสาริกา ไม่เกิน 1 ซม.) วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ยุคที่ 3 เขาควายเผือก (ขนาดกลาง ไม่เกิน 2.5 ซม.) วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ยุคที่ 3 เขาควายเผือก (ขนาดใหญ่ 2.5 ซม. ขึ้นไป) วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ยุคที่ 3 งาช้าง (ขนาดสาริกา ไม่เกิน 1 ซม.) วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ยุคที่ 3 งาช้าง (ขนาดกลาง ไม่เกิน 2.5 ซม.) วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ยุคที่ 3 งาช้าง (ขนาดใหญ่ 2.5 ซม. ขึ้นไป) วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ยุคที่ 4 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
แพะหลวงพ่ออ�่ำ ศิลป์ปลัดเจริญ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
งานแกะประเภทอื่นๆ ศิลป์ครูพลับ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
นักษัตร หลวงพ่ออ�่ำ ปีชวด (หนู) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองกระบอก
นักษัตร หลวงพ่ออ�่ำ ปีฉลู (วัว) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองกระบอก
นักษัตร หลวงพ่ออ�่ำ ปีขาล (เสือ) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองกระบอก
นักษัตร หลวงพ่ออ�่ำ ปีเถาะ (กระต่าย) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองกระบอก
นักษัตร หลวงพ่ออ�่ำ ปีมะโรง (งูใหญ่) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองกระบอก
นักษัตรหลวงพ่ออ�่ำ ปีมะเส็ง (งูเล็ก) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองกระบอก
นักษัตร หลวงพ่ออ�่ำ ปีมะเมีย (ม้า) เขาควายด�ำ วัดหนองกระบอก
นักษัตร หลวงพ่ออ�่ำ ปีมะเมีย (ม้า) เขาควายเผือก วัดหนองกระบอก
นักษัตร หลวงพ่ออ�่ำ ปีมะเมีย (ม้า) งาช้าง วัดหนองกระบอก
นักษัตร หลวงพ่ออ�่ำ ปีวอก (ลิง) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองกระบอก
นักษัตร หลวงพ่ออ�่ำ วัดหนองกระบอก ปีระกา (ไก่) ไม่จ�ำกัดเนื้อ
นักษัตร หลวงพ่ออ�่ำ ปีจอ (หมา) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองกระบอก
นักษัตร หลวงพ่ออ�่ำ ปีกุน (หมู) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองกระบอก
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม คาบแก้ว ติดปีก ทรงเครื่อง ยกขาตาฝังพลอย วัดชากหมาก
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม ประเภทไม่มีขวัญเท่านั้น วัดชากหมาก
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม ประเภทมีขวัญเท่านั้น วัดชากหมาก
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม ประเภทสาริกา (ขนาดไม่เกิน 1.2 ซม.) วัดชากหมาก
พระสมเด็จงาแกะ นั่งสิงห์ ทรงเครื่อง ไม่มีขวัญเท่านั้น
พระสมเด็จงาแกะ นั่งสิงห์ แบบที่มีขวัญเท่านั้น
งาแกะ หลวงพ่อหอม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดชากหมาก
แพะหลวงพ่อลัด ศิลป์หลังตรง ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่อลัด ศิลป์ท้องย้อย ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองกระบอก
แพะหลวงพ่อลัด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดหนองกระบอก
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   97
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เหรียญหล่อหลวงพ่อทา รุ่นแรก วัดพะเนียงแตก
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา รุ่นสอง วัดพะเนียงแตก
เหรียญหล่อเสมาคันธาราฐ องค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2476
เหรียญหล่อกลีบจ�ำปาคันธาราฐ องค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2476
พระเหรียญหล่อใบหอกคันธาราฐ องค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2476
เหรียญเสมาหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นแรก ปี 2467
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง หลังลายนิ้วมือ รุ่นแรก
พระชัยวัฒน์มงคลจินดา ก้นอุดผง เนื้อทองผสม วัดไร่ขิง
เหรียญหล่อพิมพ์ก้นแมงดา เนื้อทองผสม วัดไร่ขิง
เหรียญปั๊มหยดน�้ำ หลวงพ่อวัดไร่ขิง ปี 2482
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง กรรมการ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2514
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2514
เหรียญจักรเพชร หลวงพ่อแช่ม รุ่นแรก วัดตาก้อง
พระปิดตาหลวงปู่ดี ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบ้านยาง
พระปิดตาหลวงปู่จันทร์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบ้านยาง
เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก วัดธรรมศาลา
เหรียญหล่อคอน�้ำเต้า หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก วัดธรรมศาลา
พระรูปหล่อหลวงพ่อน้อย รุ่นแรก วัดธรรมศาลา
เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย รุ่น 2 วัดธรรมศาลา
เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย รุ่นเสริม 1 หลังยันต์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2510 วัดธรรมศาลา
เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย รุ่นเสริม 1 พิมพ์ 2 หน้า ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2510 วัดธรรมศาลา
เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย ปี 2512 วัดธรรมศาลา
พระปิดตาหลวงพ่อทา พิมพ์เกลอเดี่ยว ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดพะเนียงแตก
พระปิดตาหลวงพ่อทา พิมพ์สามเกลอ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดพะเนียงแตก
เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
เหรียญเสมาองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2465
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดบางพระ
เหรียญหลวงพ่อพูล รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดไผ่ล้อม
พระชินราชหลวงพ่อเงิน พิมพ์เข่าจม เนื้อทองผสม วัดดอนยายหอม
พระชินราชหลวงพ่อเงิน พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองผสม วัดดอนยายหอม
เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดดอนยายหอม
เหรียญหลวงพ่อแช่ม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดดอนยายหอม ปี 2515
ลูกอมพระปลัดปาน วัดตุ๊กตา
กุมารดูดรก หลวงพ่อแช่ม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดตาก้อง
กะลาราหู หลวงพ่อปิ่น วัดศรีษะทอง ขนาดห้อยคอ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระจังหวัดนครปฐม ยอดนิยม ชุดที่ 2
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เหรียญหล่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ พิมพ์ใบมะยม เนื้อทองผสม วัดพระปฐมเจดีย์
เหรียญหล่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อทองผสม ปี 2496 วัดพระปฐมเจดีย์
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นแรก ปี 2500 วัดดอนยายหอม
เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน รุ่น 2 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดดอนยายหอม
เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน ปี 2500 วัดดอนยายหอม
เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน 6 รอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดดอนยายหอม
เหรียญจิ๊กโก๋ใหญ่หลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 วัดดอนยายหอม
เหรียญจิ๊กโก๋เล็กหลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 วัดดอนยายหอม
เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ วัดดอนยายหอม
เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อเงิน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2506 วัดดอนยายหอม
เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อเงิน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2507 วัดดอนยายหอม
เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นสุดท้าย ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดดอนยายหอม
เหรียญเสมาหลวงพ่อน้อย ปี 2507 วัดธรรมศาลา
เหรียญโล่ห์หลวงพ่อน้อย ปี 2511 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดธรรมศาลา
เหรียญหอระฆังหลวงพ่อน้อย ปี 2513 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดธรรมศาลา
พระยอดธงหลวงพ่อน้อย เนื้อทองผสม วัดธรรมศาลา
พระเนื้อผงหลวงพ่อน้อย ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดธรรมศาลา
พระกริ่งสวนเต่า หลวงพ่อเต๋ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดสามง่าม
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ หลังยันต์ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดสามง่าม
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ หลังตอกชื่อ รุ่น 2 วัดสามง่าม
ตลับยาหม่องหลวงพ่อเต๋ พิมพ์ใหญ่ บล็อกนิยม ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดสามง่าม
ตลับยาหม่องหลวงพ่อเต๋ พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดสามง่าม
พระเนื้อดินหลวงพ่อเต๋ หลังตอกชื่อ วัดสามง่าม
พระนางกวักหลวงพ่อเต๋ หลังตอกชื่อ วัดสามง่าม
เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อเกิด วัดทับหลวง
เหรียญเสมาหลวงพ่อเปิ่น รุ่นแรก วัดโคกเขมา
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น รุ่นแรก วัดบางพระ
เหรียญเสมาหลวงพ่อน้อย นาวารัตน์ ปี 2505 วัดศรีษะทอง
พระผงใบลานหลวงพ่อวงศ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดทุ่งผักกรูด
พระขุนแผนหลวงพ่อแหยม วัดดอนพุทธา
พระขุนแผนดินหน้าตะโพน หลวงพ่อเต๋ วัดตาก้อง
พระปิดตาหลวงพ่อชม รุ่นแรก วัดบางปลา
เหรียญหลวงพ่อแย้ม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดสามง่าม
เหรียญหลวงหลวงปู่แผ้ว รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดก�ำแพงแสน
เหรียญใบขี้เหล็กหลวงหลวงปู่แผ้ว รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดก�ำแพงแสน
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   99

พระหลวงปู่บุญ - หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ยอดนิยม
โต๊ะที่ 74 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)
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เหรียญเจ้าสัว เนื้อเงิน , ทองแดง , ทองเหลือง
พระชัยวัฒน์ พิมพ์ชลูด
พระชัยวัฒน์ พิมพ์ต้อ
พระชัยวัฒน์ พิมพ์ป้อมใหญ่
พระชัยวัฒน์ พิมพ์ป้อมเล็ก
เหรียญปั๊มพระพุทธชินราช ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระพิมพ์ลีลาหนังตะลุง เนื้อผงยาจินดามณี
พระพิมพ์เศียรโล้นปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ เนื้อผงยาจินดามณี
พระพิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงยาจินดามณี ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระพิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี
พระพิมพ์รัศมี เนื้อผงยาจินดามณี
พระเนื้อผงยาจินดามณีไม่จ�ำกัดพิมพ์ (ไม่ซ�้ำรายการเดิม)
พระพิมพ์เศียรโล้นปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ เนื้อดิน
พระพิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อดิน
พระพิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อดิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระเนื้อดิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่ซ�้ำรายการเดิม
พระพิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อว่าน
พระพิมพ์ซุ้มแก้ว เนื้อว่าน
พระพิมพ์รัศมี เนื้อว่าน
พระเนื้อว่าน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่ซ�้ำรายการเดิม
พระซุ้มแหลมใหญ่ - ซุ้มเว้า เนื้อผงพุทธคุณ
เหรียญพระราชทานเพลิง หลวงปู่บุญ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงปู่บูญ ออกวัดไทยยาวาส ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2492
เหรียญหลวงปุ่บุญ ปี 2504
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม รุ่นสอง พิมพ์ตาซ้อน
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม รุ่นสอง เนื้อทองแดงชุบนิเกิล
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่เพิ่ม (สตางค์สิบ) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
เหรียญพัดยศหลวงปู่เพิ่ม ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเพชรฆาตฤกษ์ (เหรียญดวง) ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญโชคดี หลวงปู่เพิ่ม ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเททอง หลวงปู่เพิ่ม (หน้าตรง) ปี 2517
เหรียญปล้องอ้อย หลวงปู่เพิ่ม ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระขมิ้นเสก หลวงปู่เพิ่ม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญเจ้าสัว เนื้อทองค�ำ , เนื้อเงิน ปี 2535
เหรียญเจ้าสัว เนื้อนวะ , เนื้อแดง ปี 2535
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อหลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 75 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)
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เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ วัดสนามแย้ ปี 2516
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดสนามแย้ ปี 2516
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นแรก ตัดชิด วัดสนามแย้ ปี 2517
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นแรก ยันต์เคลื่อนมีปีก วัดสนามแย้ ปี 2517
เหรียญเต่าใหญ่ (เต่ามังกร) เนื้อนวะโลหะ วัดสนามแย้ ปี 2518
เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นแรก สันขอบคอเหรียญ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดสนามแย้ ปี 2505
พระรูปหล่อมหาอุตม์ รุ่นแรก (หล่อขี้เหร่) เนื้อตะกั่ว วัดสนามแย้ ปี 2506
เหรียญรูปไข่รูปเหมือน (พิมพ์เม็ดแตง) เนื้อทองแดง วัดสนามแย้ ปี 2513
เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นพิเศษ สงครามเกาหลี ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดสนามแย้ ปี 2518
เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นบัว 5 ดอก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2522
เหรียญเต่าใหญ่ (บล็อก ล.) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2525
เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นหงส์ฟ้า ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2527
พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นฉลองอายุ 84 ปี หล่อในตัว ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นร่มโพธิ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534
พระปิดตาปุ้มปุ้ย (หัวแตงโม) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534
เหรียญลายฉลุ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535
พระปิดตาพาโชค ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสร้างโบสถ์ (รวยไม่หยุด) เนื้อทองค�ำ – นาก วัดไร่แตงทอง ปี 2535
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสร้างโบสถ์ (รวยไม่หยุด) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535
เหรียญเสมา รุ่นเสาร์ห้า ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองค�ำ มีโค็ต วัดไร่แตงทอง ปี 2535
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นปลดหนี้ ไม่จ�ำกัดเนื้อ มีโค็ต วัดไร่แตงทอง ปี 2535
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นมหาลาภ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองค�ำ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นรวย รวย รวย ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นไตรมาส เนื้อทองค�ำ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นไตรมาส ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองค�ำ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเสาร์ห้า ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสุขใจ เนื้อทองค�ำ 2 โค็ต วัดไร่แตงทอง ปี 2537
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสุขใจ ไม่จ�ำกัดเนื้อ 2 โค็ต วัดไร่แตงทอง ปี 2537
เหรียญเต่าหล่อ รุ่นสุขใจ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเจ้าสัว ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2538
เหรียญเต่าปั๊ม รุ่นปางเปิดโลก ไม่จ�ำกัดเนื้อ , ขนาด วัดไร่แตงทอง ปี 2539
เหรียญเต่าล็อกเกต รุ่นส�ำเร็จจิต ไม่จ�ำกัดเนื้อ , ขนาด วัดไร่แตงทอง ปี 2542
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   101

พระหลวงพ่อหลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 76 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)
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พระซุ้มประตูชัย วัดสนามแย้
พระสมเด็จ รุ่นแรก วัดสนามแย้
ล็อกเก็ตทรายเสก รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดไร่แตงทอง
จิ้งจก รุ่นแรก วัดไร่แตงทอง
เหรียญเต่านวะ 5 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2516
เหรียญเต่าวัดสนามแย้ หนึ่งตก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2522
กัญหาชาลีหล่อ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดสนามแย้
กัญหาชาลีปั้ม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ - ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดสนามแย้
เหรียญบาตรน�้ำมนต์ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2531
เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นนักกล้าม ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534
เหรียญเสมา รุ่นฉลองอายุ 84 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534
เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นฉลองกุฏิ ยันต์วน ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นฉลองกุฏิ ยันต์วน ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535
เหรียญเต่าหล่อ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
พระสมเด็จหล่อ รุ่นสารพัดนึก เนื้อนวะโลหะ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่า รุ่นสนามแย้ 2 คอพอก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญเต่า รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
กัญหาชาลี เนื้อกะไหล่ทอง , รมด�ำ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
จิ้งจกหล่อ รุ่น 6 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญหล่อเต่า รุ่น 2 (ร.ต.ท.) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นขวัญใจคนจน ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นฉลองอายุ 90 ปี พิมพ์พระสังกัจจายน์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นบูรณะสนามจันทร์ เนื้อทองค�ำ วัดไร่แตงทอง ปี 2538
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นบูรณะสนามจันทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538
เหรียญเต่าจิ๋ว รุ่นแรก (เมตตามหาเสน่ห์) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538
เหรียญเต่า รุ่นรวมพุทธคุณ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538
หนุมานหล่อ รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวะโลหะ วัดไทรทอง ปี 2538
เหรียญเต่าเล็กรูปเหมือน รุ่นแซยิด 90 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2539
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสบายใจ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2539
เหรียญเต่า รุ่นปลดหนี้ 40 รุ่น 2 (บล็อกทองค�ำ) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540
เหรียญบาตรน�้ำมนต์ รุ่น 2 (เสาร์ห้า) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540
เหรียญกลมรูปเหมือน รุ่นไตรมาส (ทองม้วน) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสร้างอนามัย (จัมโบ้) เนื้อทองค�ำ , เงิน , นวะ วัดไร่แตงทอง ปี 2541
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสร้างอนามัย (จัมโบ้) เนื้อทองแดง วัดไร่แตงทอง ปี 2541
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นเงินล้าน ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2542
เหรียญเต่าจิ๋ว ไตรมาส รุ่นสุดท้าย ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองอ้อ ปี 2543
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อจืด นิมมฺโล วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 77 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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เหรียญหล่อชนะมาร พิมพ์ใหญ่ , เหรียญหล่อหัวลูกปืน (ชนะมารพิมพ์เล็ก)
พระผงชนะมาร พิมพ์เล็ก , พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จ ปี 11 หลังปั๊ม ราหู , เศียรครู , หลังเรียบ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระผง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2511
เหรียญหล่อหน้าการ์ตูน เนื้อเงิน
เหรียญหล่อหน้าการ์ตูน เนื้อทองผสม
เหรียญหล่อมงกุฎพระเจ้า พิมพ์ใหญ่
เศียรครูงาแกะ ราหูอมจันทร์งาแกะ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์สามเกลอ
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์หน้าแม่ทัพ พิมพ์ใหญ่ , พิมพ์เล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นาคเกี้ยว
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์มาลัยดอกรัก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการณ์ใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการณ์เล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมากลาง
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก
กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมาใหญ่
กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมาเล็ก
กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบกลมใหญ่
กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบกลมเล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดากลาง
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาเล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นพเกล้า
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ ศิลป์พิเศษ
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์รูปดาว
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เต่าใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ปลา
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ตัวต่อเล็ก
กะลาแกะปิดตา พิมพ์รูปไข่ใหญ่
กะลาแกะปิดตา พิมพ์รูปไข่เล็ก
กะลาแกะ พิมพ์รูปเหมือนอาจารย์จืด ฝังตะกรุด , ไม่ฝังตะกรุด
กะลาแกะ ศิลป์ลุงศรี ศรีเล็ก , ศรีใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ 5 เกลอ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   103

พระหลวงพ่อจืด นิมมฺโล วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 78 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
2759.
2760.
2761.
2762.
2763.
2764.
2765.
2766.
2767.
2768.
2769.
2770.
2771.
2772.
2773.
2774.
2775.
2776.
2777.
2778.
2779.
2780.
2781.
2782.
2783.
2784.
2785.
2786.
2787.
2788.
2789.
2790.
2791.
2792.
2793.

104

พญาต่อเงินต่อทองรุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พญาต่อเสริม
พญาต่อทองรุ่นประสบการณ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พญาต่อเงินต่อทองรุ่นศิวลี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พญาต่อเบี้ย ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ตะกรุดรุ่นแรก แบบ 3 ห่วง
ตะกรุดรุ่นแรก 2 ห่วง
ตะกรุดรุ่นแรกแบบไม่มีห่วง
ตะกรุดจันทร์เพ็ญ และตะกรุดรุ่นต่างๆ ทุกรุ่น
วัวธนูบูชา ขนาด 4 นิ้วขึ้นไป ไม่จ�ำกัดเนื้อ
วัวธนู ขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว ไม่จ�ำกัดเนื้อ
วัวธนู ขนาดห้อยคอ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
รูปเหมือนปั้ม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
รูปหล่อหลวงพ่อน้อย ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหล่อมงกุฎพระเจ้า พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหล่อมหาเศรษฐี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์รูปไข่
เหรียญปั้มเสมาหน้าหลวงพ่อน้อย ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 36
เหรียญเสมาหลวงพ่อน้อย ท�ำน�้ำมนต์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญลูกท้อ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญ 5 รอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญ 6 รอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ต่อใหญ่
กะลาแกะ ศิลป์ช่าง (ช่างหนึ่ง , ช่างหนุ่ม , ช่างศักดิ์ , ช่างรุต , ช่างพล)
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เต่าเล็ก
กะลาแกะ พระปิดตา พิมพ์เสมาใหญ่
กะลาแกะ พระปิดตา พิมพ์เสมากลาง
กะลาแกะ พระปิดตา พิมพ์เสมาเล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นั่งพาน
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ หลังฝังตะกรุด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ รวมทั้งพระปิดตา
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์หยดน�้ำ
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ ศิลป์ลุงหนุ่ย
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ แบบบูชา
ล็อคเก็ตไม่จ�ำกัดรุ่น ไม่จ�ำกัดพิมพ์
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อพุฒ สุนทฺโร วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ทั่วไป
โต๊ะที่ 79 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
2794.
2795.
2796.
2797.
2798.
2799.
2800.
2801.
2802.
2803.
2804.
2805.
2806.
2807.
2808.
2809.
2810.
2811.
2812.
2813.
2814.
2815.
2816.
2817.
2818.
2819.
2820.
2821.
2822.
2823.
2824.
2825.
2826.
2827.
2828.

เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2505
เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505
เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 2 เต็มองค์ ปี 2513
เหรียญตลับยาหม่อง หลวงพ่อพุฒ รุ่น 4 ปี 2528
เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 6 (ปืนไขว้) ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2533
เหรียญหล่อเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 9 (ปืนไขว้) ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2533
เหรียญเสมาครึ่งองค์ อายุ 80 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญกงจักรปืนไขว้ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระบูชา หลวงพ่อพุฒ (ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม) ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว
พระบูชา หลวงพ่อพุฒ (ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม) ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
พระรูปหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก ปี 2522
งาช้างแกะรูปเหมือนหลวงพ่อพุฒ
กะลาแกะรูปเหมือน หลวงพ่อพุฒ
กะลาแกะพระราหู ยุคแรกพิมพ์ใหญ่
กะลาแกะพระราหู ยุคแรกพิมพ์เล็ก
กะลาแกะพระราหู พิมพ์เสมา (กะลาเผือก)
กะลาแกะพระราหู พิมพ์เสมาเจาะหู
กะลาแกะพระราหู (ศิลป์ลุงหนุ่ย)
กะลาแกะพระราหูเสมาหูตัน
กะลาแกะพระราหู พิมพ์เสมาไม่มีหู
กะลาแกะพระราหู พิมพ์พัดยศ
กะลาแกะพระราหูลอยองค์ พิมพ์ใหญ่
กะลาแกะพระราหู ลอยองค์ พิมพ์เล็ก
กะลาแกะพระราหู ไม่จ�ำกัดพิมพ์ (พิมพ์อื่น ที่ไม่มีในรายการข้างต้น)
กะลาแกะพระราหู ขนาดบูชา (เต็มลูก)
ตะกรุด หลวงพ่อพุฒ
พระโคขนาดจิ๋ว เลี่ยมเดิมไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระโคเนื้อพุทราขนาดจิ๋ว
พระโคเนื้อครั่งขนาดกลาง
พระโคครั่งพุทราขนาดใหญ่
พระโคเนื้อโลหะ
พระโคครั่งพุทราขานแช็ก
หนังช้างปั้มยันต์พญาช้าง
ผ้ายันต์ขนาดใหญ่ปี 2536
เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อสมหวัง ปี 2556
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   105

พระครูอินทรสิริชัย (ม้วน อินทสุรณฺโณ) วัดไทร จ.นครปฐม ทั่วไป
โต๊ะที่ 80 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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เหรียญเสมา รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2513
เหรียญเสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง-ทองแดงรมควัน ปี 2513
แหนบเสียบไท รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2513
เหรียญเสมา รุ่นสอง เนื้อฝาบาตร ปี 2514
เข็มกลัด กรงจักรลงยา ไม่จ�ำกัดสี ปี 2517
เหรียญกลมใหญ่ หันข้ามมีช่อ เนื้อทองแดง-ทองแดงกระไหล่ทอง ปี 2521
เหรียญกลมเล็ก หันข้างมีช่อ เนื้อทองแดง-ทองแดงกระไหล่ทอง ปี 2522
เหรียญรูปไข่หันข้าง เนื้อนวะ ปี 2522
เหรียญรูปไข่หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2522
เหรียญเสมาสองหน้า พ่อสิน-พ่อม้วน เนื้อเงิน ปี 2528
เหรียญเสมาสองหน้า พ่อสิน-พ่อม้วน เนื้อทองแดง ปี 2528
เหรียญพับเพียบพนมมือรูปไข่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2530
เหรียญใบสาเก เนื้อเงิน ปี 2530
เหรียญใบสาเก เนื้อฝาบาตร , ทองแดง ปี 2530
เหรียญรุ่นพิเศษหลังสิงห์ (วัดสิงห์) ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2530
พระซุ้มกอ รุ่นแรก หลังยันต์ปั้ม ปี 2511
พระซุ้มกอใหญ่ (เวียดนาม) หลังเรียบ ปี 2512
พระซุ้มกอใหญ่ (เวียดนาม) หลังยันต์ปั้ม ปี 2512
พระสมเด็จฐานหมอน เนื้อว่าน หลังยันต์ปั้ม ปี 2513
พระสมเด็จฐานหมอน หลังเรียบ ปี 2513
พระสมเด็จฐานหมอน พิมพ์สามเหลี่ยมปลายตัด ปี 2513
พระสมเด็จหลังเรียบ พิมพ์ใหญ่ ตอกโค้ต ม้วน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2513
พระสมเด็จหลังเรียบ พิมพ์คะแนน ตอกโค๊ต ม้วน ปี 2513
พระสมเด็จซุ้มกอสี่เหลี่ยม ขนาดกลาง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2514
พระสมเด็จ หลัง ต้นไทร ปี 2515
พระสมเด็จด�ำ เนื้อผงใบลาน ปี 2516
พระสมเด็จรูปเหมือน 5 รอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี .2517
พระซุ้มกอใหญ่ เนื้อดิน ปี 2518
พระซุ้มกอ ท�ำให้วัดสิงห์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2518
พระผงสุพรรณปลายตัด ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2518
พระนางพญา พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก หลังเรียบ-หลังยันต์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2518
พระสมเด็จฐานสิงห์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2518
พระสมเด็จหลังเรียบไม่ตอกโค้ต ม้วน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ , เนื้อ ปี 2522
ลูกอม ผงพุทธคุณ ตอก ม้วน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2513
พระหล่อบูชารูปเหมือนหลวงพ่อม้วน รุ่นแรก ขนาด 5 นิ้ว (ป้ายแดง) ปี 2530
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระอาจารย์แป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) จ.นครปฐม ทั่วไป
โต๊ะที่ 81 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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รูปหล่อปู่ฤาษีฟ้าผ่า รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2525
รูปหล่อปู่ฤาษีฟ้าผ่า รุ่นพิเศษ รุ่น 2 พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2530
เหรียญปั้มพุทธซ้อน หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงด�ำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญหล่อ น�ำฤกษ์ รุ่น 1 ทรงเสมา นั่งเต็มองค์ (ไม่มีห่วง) ปี 2554
เหรียญปั้ม รุ่น 1 ทรงเสมา นั่งเต็มองค์ (ไม่มีห่วง) เนื้ออัลปาก้า ปี 2554
เหรียญปั้ม รุ่น 1 ทรงเสมา นั่งเต็มองค์ เนื้อเงิน เนื้อทองค�ำ ปี 2554
เหรียญปั้ม รุ่น 1 ทรงเสมา นั่งเต็มองค์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2554
เหรียญหล่อ น�ำฤกษ์ พระเจ้าสัว รูปเหมือนหลวงพ่อนั่งเต็มองค์ ปี 2556
เหรียญปั้ม พระเจ้าสัว หน้าพระพุทธ เนื้อเงิน เนื้อทองค�ำ ปี 2556
เหรียญปั้ม พระเจ้าสัว หน้าพระพุทธ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2556
เหรียญปั้ม พระเจ้าสัว รูปเหมือนหลวงพ่อนั่งเต็มองค์ เนื้อเงิน เนื้อทองค�ำ ปี 2556
เหรียญปั้ม พระเจ้าสัว รูปเหมือนหลวงพ่อนั่งเต็มองค์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2556
เหรียญปั้ม พระเจ้าสัว รูปเหมือนหลวงพ่อนั่งเต็มองค์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2556
พระขุนแผน ผงพรายกุมารป่าช้าแตก เนื้อก้นครก ตะกรุด 3 กษัตริย์ ปี 2558
พระขุนแผน ผงพรายกุมารป่าช้าแตก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2558
เหรียญหล่อน�ำฤกษ์ รูปไข่หันข้าง รุ่นเจริญพรรวย ปี 2559
เหรียญปั้ม รูปไข่ รุ่นเจริญพรรวย เนื้อเงิน เนื้อทองค�ำ ปี 2559
เหรียญปั้ม รูปไข่ รุ่นเจริญพรรวย เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ ปี 2559
เหรียญปั้ม รูปไข่ รุ่นเจริญพรรวย เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงิน ปี 2559
เหรียญปั้ม รูปไข่ รุ่นเจริญพรรวย เนื้อฝาบาตรหน้ากากนาค ปี 2559
เหรียญปั้ม รูปไข่ รุ่นเจริญพรรวย เนื้อซาตินไม่ตัดปีก ปี 2559
เหรียญปั้ม รูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นบารมี 5 รอบ (แซยิด) เนื้อเงิน เนื้อทองค�ำ ปี 2560
เหรียญปั้ม รูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นบารมี 5 รอบ (แซยิด) เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ ปี 2560
เหรียญปั้ม รูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นบารมี 5 รอบ (แซยิด) เนื้อเงินลงยา ปี 2560
เหรียญปั้ม รูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นบารมี 5 รอบ (แซยิด) เนื้อลงยาทั่วไป ปี 2560
เหรียญปั้ม รูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นบารมี 5 รอบ (แซยิด) ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก (แซยิด) เนื้อเงิน เนื้อทองค�ำ เนื้อนาค ปี 2560
พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก (แซยิด) ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
เหรียญปั้ม หยดน�้ำ รุ่นเจ้าสัว AEC เนื้อเงิน เนื้อทองค�ำ ปี 2561
เหรียญปั้ม หยดน�้ำ รุ่นเจ้าสัว AEC เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ ปี 2561
เหรียญปั้ม หยดน�้ำ รุ่นเจ้าสัว AEC เนื้อเงินลงยาไม่จ�ำกัดสี ปี 2561
เหรียญปั้ม หยดน�้ำ รุ่นเจ้าสัว AEC เนื้อทองพันชั่งลงยา ปี 2561
เหรียญปั้ม หยดน�้ำ รุ่นเจ้าสัว AEC ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2561
รูปหล่อน�ำฤกษ์ปู่ฤาษีฟ้าผ่า ย้อนยุค ปี 2559
รูปหล่อปู่ฤาษีฟ้าผ่า ย้อนยุค ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2559
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   107

เครื่องราง จังหวัดกาญจนบุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 82 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
2899.
2900.
2901.
2902.
2903.
2904.
2905.
2906.
2907.
2908.
2909.
2910.
2911.
2912.
2913.
2914.
2915.
2916.
2917.
2918.
2919.
2920.
2921.
2922.
2923.
2924.
2925.
2926.
2927.
2928.
2929.
2930.
2931.
2932.
2933.
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มีดหมอ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
พิรอดนิ้ว หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
พิรอดนิ้ว หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
พิรอดแขน หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ตะกรุดโลกธาตุ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
ตะกรุดโทน เชือกคาดเอว หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
ลูกอมด้ายสายสิญจน์ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
ผ้ายันต์รองหมวก หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
สิงห์งาแกะ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
ไม้เสาโบสถ์แกะ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว ไม่จ�ำกัดพิมพ์
ลูกอมหลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว (ลูกใหญ่)
ลูกอมหลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว (กลาง-เล็ก)
ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว
ตะกรุดโลกธาตุ หลวงพ่อวัดใต้
เสื้อยันต์ หลวงพ่อวัดใต้
ผ้ายันต์รองหมวก หลวงพ่อวัดใต้
ประค�ำ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
พระราหู กะลาแกะ หลวงพ่อกริ่ง พิมพ์เสมา วัดโพธิ์เลี้ยว
พระราหู กะลาแกะ หลวงพ่อกริ่ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดโพธิ์เลี้ยว
พระราหู เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิ์เลี้ยว
ตะกรุด ทาทองบรอนซ์ หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ
หนุมานห้ามทัพ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
หนุมานง�ำเมือง เนื้อว่าน หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
หนุมานง�ำเมือง เนื้อดินเผา หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
เกียรติมุข หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
ผ้ายันต์ มหายันต์ยอดพระไตรปิฎก หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
ผ้ายันต์ดวง พระพุทธมหาราชพิสดาร หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม
ตะกรุด หลวงพ่อทอง วัดหมอสอ (แบบไม่มีห่วง)
ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อทอง วัดหมอสอ
จิ้งจก หล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง
เสือหล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง
แมวหล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง
ประค�ำ หลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม
กุมารทอง เทวฤทธิ์ หลวงพ่อล�ำไย วัดทุ่งลาดหญ้า
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะราษฎร์บ�ำรุง จ.กาญจนบุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 83 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
2934.
2935.
2936.
2937.
2938.
2939.
2940.
2941.
2942.
2943.
2944.
2945.
2946.
2947.
2948.
2949.
2950.
2951.
2952.
2953.
2954.
2955.
2956.
2957.
2958.
2959.
2960.
2961.
2962.
2963.
2964.
2965.
2966.
2967.
2968.

พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้าหนุ่ม
พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้ากลาง
พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้าแก่ (หน้าฤาษี)
พระท่ากระดาน พิมพ์เล็ก
พระท่ากระดาน พิมพ์กลีบบัว
พระท่ากระดานหล่อโบราณ พิมพ์ใหญ่ พิธีเสาร์ห้า
พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อผงพุทธคุณ ฝังตะกรุด (ขีดแดง)
พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่ซ�้ำรายการเดิม
พระกริ่งที่ระลึกเสด็จฯ เททอง (มวก.) ปี 2524
พระชัยวัฒน์ที่ระลึกเสด็จฯ เททอง (มวก.) ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2524
พระปิดตาพิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อตะกั่ว
พระปิดตามหาอุตม์ เนื้อเมฆพัตร หลังมีตัวหนังสือ
เหรียญหลวงพ่อนารถ รุ่นแรก ปี 2503
เหรียญรุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
เหรียญรุ่น 2 เนื้อทองแดงรมด�ำ
เหรียญรุ่น 3 ไม่จ�ำกัดบล็อก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญฉลองอายุ 74 ปี พ.ศ.2517
เหรียญรุ่นสิงห์มอเตอร์ไซด์ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญฉลองอายุ 79 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2522
เหรียญที่ระลึกฉลองพัดยศ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2522
เหรียญฉลองอายุ 81 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญฉลองอายุ 83 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญฉลองอายุ 84 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญฉลองอายุ 85 ปี บ่ามีขีด ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญที่ระลึก 60 ปี โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ�ำรุง
เหรียญที่ระลึก 25 ปี โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ�ำรุง
เหรียญที่ระลึกวันเกษตรกร ปี 2522
เหรียญรุ่นลูกเสือชาวบ้าน
เหรียญรุ่นดาบไขว้ ปี 2524
เหรียญที่ระลึกเปิดธนาคารกรุงเทพ ปี 2527
ล็อกเก็ตพระครูยติวัตรวิบูล (พรต) ปี 2479 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญที่ระลึก 100 ปี พระครูยติวัตรวิบูล (พรต) ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ล็อกเก็ตใหญ่หลังติดกระจกเพชรกลับ (คันฉ่อง) หลวงพ่อนารถ
ล็อกเก็ตหินอ่อน หลวงพ่อนารถ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดขนาดและสี
ล็อกเก็ตรูปถ่ายขนาดห้อยคอ หลวงพ่อนารถ ไม่จ�ำกัดรุ่น ไม่จ�ำกัดแบบ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   109

พระหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
โต๊ะที่ 84 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
2969.
2970.
2971.
2972.
2973.
2974.
2975.
2976.
2977.
2978.
2979.
2980.
2981.
2982.
2983.
2984.
2985.
2986.
2987.
2988.
2989.
2990.
2991.
2992.
2993.
2994.
2995.
2996.
2997.
2998.
2999.
3000.
3001.
3002.
3003.
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พระสมเด็จ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2518
พระกริ่งเจริญพร ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเสมา รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ , เนื้อ ปี 2530
พระปิดตาไม่จ�ำกัดเนื้อ และ รุ่น
พระรูปหล่อ รุ่นแรก ท.อ. ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2531
พระกริ่ง รุ่นแรก ท.อ. ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2531
พระปิดตาเนื้อผง รุ่นแรก ปี 2531
พระนาคปรกมะขาม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2532
พระชัยวัฒน์ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2533
เหรียญกระทะ เนื้อเงิน , นวะ ปี 2533
เหรียญกระทะ เนื้อทองแดง ปี 2533
พระรูปเหมือน พิมพ์หยดน�้ำ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2533
เหรียญรวงข้าวใหญ่ เนื้อเงินลงยา - เนื้อเงิน ปี 2534
เหรียญรวงข้าวใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2534
เหรียญเสมายันต์โย้ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2534
เหรียญพระพุทธ พ่อ-แม่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2534
เหรียญที่ระลึกอายุครบ 75 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2534
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2535
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นสมบูรณ์ลาภ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2535
เหรียญเสมา พิมพ์วัดหนัง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2535
เหรียญกลม รุ่นอุดมโภคทรัพย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2535
เหรียญรุ่นเปิดที่ว่าการอ�ำเภอกุยบุรี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2535
พระรูปหล่อเสกตะปูถอน ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเจริญพร เนื้อเงิน
เหรียญเจริญพร เนื้อนวะ , ทองแดง
เหรียญพิชิตชัย เนื้อเงิน ปี 2536
เหรียญพิชิตชัย เนื้อทองแดง ปี 2536
เหรียญรุ่นผูกพันธสีมา ไม่จ�ำกัดพิมพ์ และ เนื้อ ปี 2536
เหรียญนั่งพานสรงน�้ำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2537
เหรียญกตัญญู ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2537
เหรียญรุ่นนั่งอธิษฐานจิต ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2537
เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัวสะดุ้งกลับ เนื้อทองระฆังเก่า
เหรียญหล่อพิมพ์หลวงพ่อยิด เนื้อทองระฆังเก่า
พระรูปเหมือนปั๊มเต็มองค์ พิมพ์หลังเตารีด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ และ เนื้อ
ปลัดขิกหลวงพ่อยิด ไม่จ�ำกัดรุ่น และ เนื้อ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
โต๊ะที่ 85 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์คะแนน ปี 2494
พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2494
รูปถ่าย , ล็อกเก็ต ทุกรุ่น
พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ ยันต์แถวเดียว ปี 2511
พระสมเด็จ พิมพ์หูบายศรี ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2514
เหรียญปั๊ม รุ่นแรก ปี 2519
เหรียญปั๊มเลื่อนสมณศักดิ์ รุ่น 2 ปี 2526
พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ ยันต์ 2 แถว ปี 2529
เหรียญปั๊ม รุ่น 3 เนื้อทองค�ำ , เงิน ปี 2536
เหรียญปั๊ม รุ่น 3 เนื้อทองแดงรมด�ำ ปี 2536
เหรียญปั๊ม รุ่นเสาร์ห้า ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญปั๊มหน้าหลวงพ่อชื่น ปี 2536
เหรียญหล่อรุ่นแรก ครบ 7 รอบเนื้อทองค�ำ , เงิน ปี 2537
เหรียญหล่อรุ่นแรก ครบ 7 รอบเนื้อทองเหลือง ปี 2537
รูปหล่อลอยองค์ รุ่นแรก ครบ 7 รอบ เนื้อทองค�ำ , เงิน ปี 2537
รูปหล่อลอยองค์ รุ่นแรก ครบ 7 รอบ เนื้อทองผสม ปี 2537
พระสมเด็จ รุ่นชะแลงงัด
พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อทองค�ำ , เงิน , ตะกั่ว ปี 2538
พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อนวะ , ทองแดงหลังเรียบ ปี 2538
พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อทองแดง ปี 2538
เหรียญปั๊มกลมชุบทอง รุ่นสร้างบารมี ปี 2538
เหรียญปั๊มพระพุทธโคดม เนื้อเงิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2538
เหรียญปั๊มพระพุทธโคดม พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2538
เหรียญปั๊มพระพุทธโคดม พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2538
เหรียญปั๊มพระพุทธโคดม พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2538
พระเนื้อผง พิมพ์รูปเหมือน รุ่นแรก ปี 2535
พระสมเด็จ 100 ปี รุ่น 1 ปี 2535
พระสมเด็จ พิมพ์หลังนางกวัก ปี 2537
พระพิมพ์ปิดตา ปี 2536
รูปหล่อลอยองค์ ก้นอุดตะกรุด ปี 2539
เหรียญปั๊มตะกรุดคู่ เนื้อทองค�ำ , เงิน ปี 2538
เหรียญปั๊มตะกรุดคู่ เนื้อทองแดง ปี 2538
พระเนื้อผง ก้นอุดตะกรุด ปี 2537
เหรียญหล่อไม่จ�ำกัดพิมพ์ลัเนื้อ ออกวัดห้วยมงคล
เหรียญปั๊มไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ ออกวัดไร่เนิน ปี 2538
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   111

พระหลวงพ่ออุ้น สุขกาโม วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 86 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2497
พระสมเด็จขี่เสือ หลวงพ่ออุ้น เนื้อผสมแร่พรหมชะแง้ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2521
พระสมเด็จขี่เสือ หลวงพ่ออุ้น เนื้อแร่ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2530
พระสมเด็จฐานโต๊ะ 3 ชั้น หลวงพ่ออุ้น เนื้อแร่ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2532
เหรียญปั้มรูปไข่ หลวงพ่ออุ้น รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2540
พระสมเด็จ 5 ชั้นเนื้อผงสังขยา หลวงพ่ออุ้น เนื้อแร่ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2543
พระกริ่งตั๊กแตนน้อย หลวงพ่ออุ้น เนื้อนวโลหะ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2544
พระปิดตาโยงก้น หลวงพ่ออุ้น ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2544
พระสมเด็จแช่น�้ำมนต์ หลวงพ่ออุ้น ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2544
ล็อกเก็ตเพชรยอดขุนพล ไม่จ�ำกัดฉาก วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2544
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงพ่ออุ้น ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2544
พระปิดตาผงคลุกรัก ไม่ปิดทอง วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2544
พระปิดตาเกลอเดียว หลวงพ่ออุ้น ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2544
พระปิดตาขี่เสือ หลวงพ่ออุ้น ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2544
พระนางพญาลอนทอง หลวงพ่ออุ้น ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2544
ลูกสะกด หลวงพ่ออุ้น ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2544
พระสมเด็จปรกโพธิ์ขี่เสือ หลวงพ่ออุ้น เนื้อแร่ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2545
พระสมเด็จขี่เสือ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2545
พระกริ่งอุปคุตอุ้มบาตร หลวงพ่ออุ้น ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2546
เหรียญหล่อซุ้มรัศมีแฉก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2545
พระปิดตายันต์น่อง 2 หน้า หลวงพ่ออุ้น เนื้อนวะโลหะ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2547
พระปิดตาเศียรแหลม หลวงพ่ออุ้น ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2547
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่ออุ้น รุ่น 2 ก้นตาล ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2547
เหรียญพระพุทธชินราชเข่าลอย หลวงพ่ออุ้น เนื้อนวะโลหะ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2547
เหรียญหล่อพระสมเด็จขี่เสือใหญ่ หลวงพ่ออุ้น รุ่น 1 เนื้อทองแดง วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2547
พระรูปเหมือนปั๊มหลังลายเซ็น หลวงพ่ออุ้น เนื้อเงิน , เนื้อนวโลหะ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2547
พระสมเด็จคะแนน หลวงพ่ออุ้น พิมพ์ซุ้มประตู ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2547
เหรียญรูปไข่หันข้าง 89 ปี หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2547
เหรียญหงส์มังกร หลวงพ่ออุ้น ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2547
เหรียญรูปไข่หลวงพ่ออุ้น รุ่นสร้างกุฎิสงฆ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2547
พระผงขุนแผนทรงพลเล็ก หลวงพ่ออุ้น เนื้อสีชมพู วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2548
เหรียญรูปไข่หลวงพ่ออุ้น รุ่นแซยิด 90 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2548
พระสมเด็จหูบายสี หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2548
ตะกรุดมหาอุด ยันต์มังกรพัน หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี 2550
พระพิฆเนศ เนื้อนวะ หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ปี2545
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระภาคใต้ ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 87 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)
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พระมหาว่านขาว ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง ปี 2483
พระมหาว่านด�ำ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง ปี 2483
พระปิดตา อ.เอียด พิมพ์มหายันต์ หลังอุ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง
พระปิดตา อ.เอียด พิมพ์ว่าวจุฬา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง
พระปิดตา อ.เอียด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง
พระปิดตา อ.ปาน พิมพ์ตะพาบมหาลาภ วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง
พระปิดตา อ.ปาน พิมพ์มหาอุตม์ วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง
พระสังกัจจายน์ อ.ดิษฐ์ พิมพ์ใหญ่ วัดปากสระ จ.พัทลุง
พระสังกัจจายน์ อ.ดิษฐ์ พิมพ์เล็ก วัดปากสระ จ.พัทลุง
พระปิดตา อ.ดิษฐ์ พิมพ์ยันต์นอน วัดปากสระ จ.พัทลุง
พระปิดตา อ.ดิษฐ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดปากสระ จ.พัทลุง
พระปิดตา อ.เจ็ก พิมพ์สอดเข่า วัดเขาแดงตะวันตก จ.พัทลุง
พระปิดตา อ.เจ็ก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดเขาแดงตะวันตก จ.พัทลุง
พระฤาษี อ.เจ็ก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดเขาแดงตะวันตก จ.พัทลุง
พระสังกัจจายน์ อ.เจ็ก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดเขาแดงตะวันตก จ.พัทลุง
เหรียญ อ.น�ำ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง ปี 2519
พระรูปหล่อ อ.น�ำ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง ปี 2519
พระกริ่งทักษิณชินวโร อ.น�ำ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง ปี 2519
เหรียญพระเจ้า 5 พระองค์ อ.หมุน วัดเขาแดงตะวันออก จ.พัทลุง ปี 2508
เหรียญ อ.หมุน รุ่นแรก วัดเขาแดงตะวันออก จ.พัทลุง ปี 2516
เหรียญ อ.เอียด รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง
เหรียญ อ.ดิษฐ์ รุ่นแรก วัดปากสระ จ.พัทลุง ปี 2500
พระชัยวัฒน์สี่มุมเมือง รุ่นแรก อ.น�ำ ปลุกเสก จ.พัทลุง
เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส รุ่นแรก วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง ปี 2487
เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส รุ่นสอง วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง ปี 2498
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อวัน มะนะโส วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง ปี 2503
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อด้วน รุ่นแรก วัดควนธานี จ.ตรัง ปี 2488
เหรียญหลวงพ่อเอียด รุ่นแรก วัดหนองช้างแล่น จ.ตรัง ปี 2492
เหรียญอาจารย์จ�ำเนียร รุ่นแรก วัดถ�้ำเสือ จ.กระบี่ ปี 2519
เหรียญหลวงพ่อวัดน�้ำรอบ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พังงา ปี 2510
พระปิดตา อาจารย์ศรีแก้ว รุ่นแรก วัดไทรใหญ่ จ.สงขลา ปี 2485
เหรียญหลวงพ่อเฟื่อง รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดคงคาเลียบ จ.สงขลา
พระพุทธชินราชหลวงพ่อเฟื่อง รุ่นแรก หลัง ฟ วัดคงคาเลียบ จ.สงขลา
พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง รุ่นแรก วัดแหลมทราย จ.สงขลา
พระกริ่งโสฬสธาตุหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย จ.สงขลา
เหรียญหลวงพ่อด�ำ รุ่นแรก วัดตุยง จ.ปัตตานี ปี 2516
พระรูปหล่อหลวงพ่อด�ำ รุ่นแรก วัดตุยง จ.ปัตตานี ปี 2521
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   113

พระภาคใต้ ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 88 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่อเอียด รุ่นแรก วัดทุ่งหินผุด จ.ตรัง ปี 2516
เหรียญลายกนก หลวงพ่อรุ่ง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส จ.ตรัง ปี 2524
เหรียญกรมหลวงชุมพร กต.1 จ.ตรัง ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อจีด รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดถ�้ำเขาพูล จ.ชุมพร ปี 2495
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดบางแหวน จ.ชุมพร ปี 2500
เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นแรก วัดดอนสะท้อน จ.ชุมพร ปี 2486
เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ รุ่นแรก วัดศาลาลอย จ.ชุมพร ปี 2505
พระกริ่งเจ้าฟ้าหลวงพ่อสงฆ์ วัดศาลาลอย จ.ชุมพร ปี 2519
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อรุ่ง เคราเหล็ก วัดบางแหวน จ.ชุมพร
เหรียญกสิณหลวงพ่อพัฒน์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ - เนื้อ วัดใหม่ จ.สุราษฎร์ฯ
พระกสิณเนื้อดินหลวงพ่อพัฒน์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญปั๊มหลวงพ่อกล่อม รุ่นแรก วัดโพธาวาส จ.สุราษฎร์ธานี ปี 2470
เหรียญหลวงพ่อนุ้ย รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ - เนื้อ วัดม่วง จ.สุราษฎร์ธานี ปี 2479
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อสุด พิมพ์ใหญ่ วัดหนองหวาย จ.สุราษฎร์ธานี
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อสุด พิมพ์เล็ก วัดหนองหวาย จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแรก วัดแหลมสอ จ.สุราษฎร์ธานี ปี 2513
เหรียญพระครูอรรถธรรมรส หลวงพ่อซัง รุ่นแรก วัดวัวหลุง จ.นครศรีธรรมราช ปี 2480
เหรียญพระครูอรรถธรรมรส หลวงพ่อซัง รุ่นสอง ( ย้อน พ.ศ ) วัดวัวหลุง จ.นครศรีธรรมราช ปี 2480
เหรียญหลวงพ่อคล้าย รุ่นแรก บล็อกสองขอบ , ขอบเดียวยันต์สูง , ไฝแตก วัดสวนขัน ปี 2498
พระรูปหล่อโบราณก้นอุ หลวงพ่อคล้าย ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช
พระรูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อคล้าย พิมพ์ใหญ่ วัดธาตุน้อย จ.นครศรีธรรมราช ปี 2505
พระรูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อคล้าย พิมพ์เล็ก วัดธาตุน้อย จ.นครศรีธรรมราช ปี 2505
พระขุนแผน อ.ชุม ไชยคีรี จ.นครศรีธรรมราช ปี 2497
พระปิดตาเนื้อผงผสมนมควายหลวงพ่อมุ่ย รุ่นแรก วัดป่าระก�ำเหนือ จ.นครศรีธรรมราช
เหรียญหลวงพ่อเขียว รุ่นแรก วัดหรงบล จ.นครศรีธรรมราช ปี 2513
เหรียญหลวงพ่อแก่นวัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก จ.นครศรีธรรมราช ปี 2513
พระปิดตาหลวงพ่อแก่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดทุ่งหล่อ จ.นครศรีธรรมราช
เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นโกหว่า ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดถลุงทอง จ.นครศรีธรรมราช
เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น ภ.ป.ร. ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดถลุงทอง จ.นครศรีธรรมราช ปี 2521
พระผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์พระปิดตา จ.นครศรีธรรมราช
พระผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
พระผงพรายสมุทร หลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก จ.นครศรีธรรมราช
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อแช่ม พิมพ์ยันต์วรรค จ.ภูเก็ต ปี 2486
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อแช่ม หลังหลวงพ่อช่วง จ.ภูเก็ต ปี 2497
พระรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม พิมพ์แขนทะลุ จ.ภูเก็ต ปี 2512
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อแช่ม หลังเลข 1 ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ภูเก็ต ปี 2512
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 89 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลางลึก ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดใหญ่ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดเล็ก ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยน�้ำใหญ่-เล็ก ปี 2502
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2505
พระกริ่งพระองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2505
พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน (เบตง) เนื้อนวโลหะ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อนวโลหะ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อโลหะผสม ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆพัด เนื้อเหลือง ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด (เข่าตุ่ม) พิมพ์นิยม ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “B” หัวมน ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “C” หัวมน ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปั๊มซ�้ำ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั๊มซ�้ำ-ไม่ปั๊ม ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก “แข้งขีด” (หน้าอาปาเช่) ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก (หน้าอาปาเช่) ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่-หน้าเชิด ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็น ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาใหญ่ ปี 2502
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาเล็ก ปี 2502
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า (พิมพ์นิยม) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล (ผ่าปาก) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล (ไม่ผ่าปาก) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   115

พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 90 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “ตัว ท” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ตัว ท” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “เสาอากาศ-สายฝน” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ว. มีจุด” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์ใหญ่ปั๊มหลังหนังสือ ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์กลางปั๊มหลังหนังสือ ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “มีหู” ปี 2506
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “หน้าจีน” ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ กะไหล่ทอง ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกสามขีดใน “กิ่งไผ่” ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกสองจุด ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกหน้าผากสองเส้นประคดขาด ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้อทองแดง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา บล็อกช้างปล้อง, พ ขีด, หน้าผากสามเส้นครึ่ง อัลปาก้า 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น�้ำเต้า “หน้าแก่” ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น�้ำเต้า “หน้าหนุ่ม” ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่-เล็ก แจกปีนัง ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังหนังสือ 5 แถว” ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง (หน้าผาก 3 เส้น, 4 เส้น, หนังสือเลยหู) เนื้ออัลปาก้า ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุน ๑” ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “หน้าเลื่อนหลังเจดีย์” เนื้ออัลปาก้า ปี 2511
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อทวด ทั่วไป ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 91 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (32 รายการ)
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แหวนหลวงพ่อทวด ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2503-2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หัวแหวน กะไหล่ทอง-อัลปาก้า ปี 2506-2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์กลม “ไหว้ครู” ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุ่น ๑” ปี 2511
พระรูปหล่อพระอาจารย์ทิม ก้นตัน เนื้อโลหะผสม ปี 2508
พระรูปหล่อพระอาจารย์ทิม ก้นกลวง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2508
เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ ห่มคลุม ปี 2508
เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ หันข้าง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา ลงยา-ไม่ลงยา ไม่จ�ำกัดเนื้อ-สี ปี 2522
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง ลงยา ไม่จ�ำกัดเนื้อ-สี ปี 2522
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง ไม่ลงยา ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2522
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2524
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2524
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2524
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2524
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “ร.ศ.200” ลงยา-ไม่ลงยา ปี 2525
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “ร.ศ.200” ปี 2525
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นใต้ร่มเย็น ลงยา ไม่จ�ำกัดสี ปี 2526
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นใต้ร่มเย็น เนื้อทองแดง ปี 2526
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นใต้ร่มเย็น เนื้ออัลปาก้า ปี 2526
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมาเศียรโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2530
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์กลีบบัว “หยดน�้ำ” รุ่นทูลเกล้า ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2530
พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นทูลเกล้า ไม่จ�ำกัดเนื้อ-พิมพ์ ปี 2530
พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างเจดีย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ-พิมพ์ ปี 2533
พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ “เบตง 2” ไม่จ�ำกัดเนื้อ-พิมพ์ ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อทวด “เบตง 2” พิมพ์เสมา (เหรียญอาร์ม) ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อทวด “เบตง 2” พิมพ์รูปไข่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2537
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “โคกโพธิ์” ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2539
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง “โคกโพธิ์” ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2539
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก “โคกโพธิ์” ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2539
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “งานเลื่อนสมณศักดิ์ ๔๙” หน้ากาก-ลงยา ปี 2553
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “งานเลื่อนสมณศักดิ์ ๔๙” ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2553
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   117

พระหลวงพ่อทวด ทั่วไป ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 92 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่หน้าเล็ก (ตอก-ไม่ตอกหมู) วัดคอกหมู ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ (ตอก-ไม่ตอกหมู) เนื้อโลหะผสม วัดคอกหมู ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด เนื้อโลหะผสม วัดไทร จ.นครสวรรค์ ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์กรรมการ ใหญ่-เล็ก จ.สงขลา ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ จ.สงขลา ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก จ.สงขลา ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พะโคะ “ปรกโพธิ์” ไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.สงขลา ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือ “ปรกโพธิ์” พะโคะ เนื้อโลหะ จ.สงขลา ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด หลัง 9 รัชกาล วัดพังเถียะ (ไม่จ�ำกัดบล็อก) จ.สงขลา ปี 2502
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ วัดต้นเลียบ จ.สงขลา ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดแจ้ง จ.สงขลา ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2505
พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด เนื้อโลหะ “หลังตอกพะโคะ” วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา พิมพ์ใหญ่ ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา พิมพ์เล็ก ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506
พระรูปเหมือนหลวงพ่อทวด “ปั๊ม” วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506
พระรูปเหมือนหลวงพ่อทวด เนื้อว่านลอยองค์ วัดม่วง กทม. ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดม่วง กทม. ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดบางนอน จ.ระนอง ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดบางนอน จ.ระนอง ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดนวลประดิษฐ์ จ.ชุมพร ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด “หัวโต” วัดมหาธาตุ กทม. ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “อุ้มลูกแก้ว” เนื้อโลหะ วัดช้างให้ ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์ใหญ่ แจกปีนัง ไม่จ�ำกัดปี
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์กลาง แจกปีนัง ไม่จ�ำกัดปี
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์เล็ก แจกปีนัง ไม่จ�ำกัดปี
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์ซุ้มกอ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ แจกปีนัง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา เนื้อทองค�ำลงยา-ไม่ลงยา ปี 2555
เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา ลงยาไม่จ�ำกัดสี ปี 2555
เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา หน้ากากเงิน-ทอง ปี 2555
เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2555
พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด “100 ปี” ไม่จ�ำกัดเนื้อ-พิมพ์ ปี 2555
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระหลวงพ่อทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว จ.ปัตตานี ทั่วไป
โต๊ะที่ 93 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน กดมือฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่ ปี 2514
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน กดมือฝังตะกรุด พิมพ์พระรอด ปี 2514
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปั๊มเครื่องฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่ ปี 2514
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปั๊มเครื่องฝังตะกรุด พิมพ์เล็ก ปี 2514
พระพุทธยมกปฏิหารปั๊มเครื่อง เนื้อผงน�้ำมัน ปี 2514
พระหลวงพ่อทวดปั๊มเครื่อง เนื้อผงน�้ำมัน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2514
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สามทวด ปี 2507
พระหลวงพ่อทวดหมาน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2507
พระหลวงพ่อทวด เนื้อผงคลุกรัก รุ่นสร้างหอระฆัง พิมพ์ใหญ่ ปี 2534
พระหลวงพ่อทวด เนื้อผงคลุกรัก รุ่นสร้างหอระฆัง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2534
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น M16 ปี 2534
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นมหาสิทธิโชค ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2535
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นมณฑป ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2540
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น ม.บ. ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2541
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น 80 ปี ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระกริ่งเฉลิมพล เนื้อนวโลหะ ปี 2541
พระกริ่งนารายณ์แปลงรูป เนื้อนวโลหะ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2542
พระหลวงพ่อทวด รุ่นโกหมิ่นสร้าง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ - เนื้อ ปี 2534
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2541
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์เตารีด รุ่นมงคล 5 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2541
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นมงคล 5 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2541
เหรียญรูปเหมือนพระอาจารย์นอง พิมพ์รูปไข่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2534
เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2535
เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2535
เหรียญหลวงพ่อทวดเสมา รุ่นฮีโน่สร้าง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นสร้างวิหาร ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อทวดเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์รูปไข่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2538
เหรียญหลวงพ่อทวดเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดงรมด�ำ ปี 2538
เหรียญหลวงพ่อทวดนารายณ์แปลงรูป พิมพ์รูปไข่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2538
เหรียญหลวงพ่อทวดขี่คอ พิมพ์เสมา ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2539
เหรียญอาจารย์นอง รุ่น 80 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2542
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หล่อตัน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2537
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์ก้นลายเซ็น ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2538
พระพุทธไม้งิ้วด�ำ และพระคดไม้สักหลวงพ่อทวด 80 ปี
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   119

จตุคามรามเทพ จ.นครศรีธรรมราช ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 94 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระผงสุริยันต์ - จันทรา หลักเมืองนครศรีธรรมราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อขาว ปี 2530
พระผงสุริยันต์ - จันทรา หลักเมืองนครศรีธรรมราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อขาว -เนื้อขาวปัดทอง ปี 2530
พระผงสุริยันต์ - จันทรา หลักเมืองนครศรีธรรมราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อขาวปัดนาก ปี 2530
พระผงสุริยันต์ - จันทรา หลักเมืองนครศรีธรรมราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อด�ำ ไม่จ�ำกัดปัด ปี 2530
พระผงสุริยันต์ - จันทรา หลักเมืองนครศรีธรรมราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อไม้ ปี 2530
พระผงสุริยันต์ - จันทรา หลักเมืองนครศรีธรรมราช พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดปัด ปี 2530
พระผงสุริยันต์ - จันทรา หลักเมืองนครศรีธรรมราช พิมพ์เล็ก เนื้อขาว ปี 2530
พระผงสุริยันต์ - จันทรา หลักเมืองนครศรีธรรมราช พิมพ์เล็ก เนื้อไม้ ปี 2530
พระพุทธสิหิงค์ หลักเมืองนครศรีธรรมราช รุ่นแรก เนื้อน�ำฤกษ์ ปี 2530
พระพุทธสิหิงค์ หลักเมืองนครศรีธรรมราช รุ่นแรก เนื้อไม้ ปี 2530
พระพุทธสิหิงค์ หลักเมืองนครศรีธรรมราช รุ่นแรก เนื้อขาว ปี 2530
พระพุทธสิหิงค์ หลักเมืองนครศรีธรรมราช รุ่นแรก เนื้อแดง ปี 2530
พระพุทธสิหิงค์ หลักเมืองนครศรีธรรมราช รุ่นแรก เนื้อด�ำ ปี 2530
พระพุทธสิหิงค์ หลักเมืองนครศรีธรรมราช รุ่นแรก เนื้อเทา ปี 2530
เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง รุ่นแรก กรรมการ ฉ.จุดหลังเฮง เนื้ออัลปาก้า ปี 2530
เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง รุ่นแรก กรรมการ ฉ.จุดหลังเฮง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2530
เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง รุ่นแรก กรรมการ ฉ.จุดหลังเฮง เนื้อกะไหล่นาก ปี 2530
เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง รุ่นแรก กรรมการ ฉ.จุดหลังเฮง เนื้อทองผสม ปี 2530
เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง รุ่นแรก กรรมการ ฉ.จุดหลังเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530
เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง รุ่นแรก กรรมการ กรรมการ เนื้อฝาบาตร ไม่จ�ำกัดบล็อก ปี 2530
เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง รุ่นแรก บล็อกเฮง ปี 2530
เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง รุ่นแรก บล็อก จ ปี 2530
เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง รุ่นแรก บล็อกธรรมดา ปี 2530
เหรียญแสตมป์ รุ่นแรก หลักเมืองนครศรีธรรมราช พิมพ์มีหู ปี 2530
เหรียญแสตมป์ รุ่นแรก หลักเมืองนครศรีธรรมราช พิมพ์ยันต์กลับ ปี 2532
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ สี่เหลี่ยมนาคปรก เนื้อทองค�ำ-เงิน ปี 2532
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ สี่เหลี่ยมนาคปรก เนื้อทองแดง ไม่จ�ำกัดบล็อก ปี 2532
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ รุ่นแรก เนื้อทองค�ำ-เงิน ปี 2532
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ รุ่นแรก เนื้อนวะ บล็อกเครายาว ปี 2532
เหรียญปิดตาพังพะกาฬ รุ่นแรก เนื้อนวะ บล็อกเคราสั้น ปี 2532
รูปหล่อลอยองค์นาคปรก 7 เศียร รุ่นแรก เนื้อทองค�ำ-เงิน ปี 2532
รูปหล่อลอยองค์ 7 เศียร รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2532
พระปิดตาลอยองค์ งูเก็งกอง รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2532
เหรียญนักษัตรนามปี ส่งเสริมดวงชะตา รุ่นแรก บล็อกทองค�ำ (ห้ามีขีดบน-ล่าง) ไม่จ�ำกัดปี-ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2534
พระนาคปรกใบมะขาม เปิดศาลหลักเมือง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2543
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

จตุคามรามเทพ จ.นครศรีธรรมราช ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 95 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (38 รายการ)
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จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณเจดีย์ราย ปี 2545 กดมือ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณเจดีย์ราย ปี 2545 เคลือบเหลือง
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณเจดีย์ราย ปี 2545 เคลือบเขียว
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณเจดีย์ราย ปี 2545 เคลือบน�้ำเงิน
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อผง ขาว
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อผง แดง
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อผง ด�ำ
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อผงว่านเม็ดกระดุม แจกกรรมการ
จตุคามรามเทพ เหรียญกลมใหญ่ รุ่นบูรณเจดีย์ราย ปี 2545 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
จตุคามรามเทพ เหรียญกลมเล็ก รุ่นบูรณเจดีย์ราย ปี 2545 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
จตุคามรามเทพ เหรียญปิดตา รุ่นบูรณเจดีย์ราย ปี 2545 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
จตุคามรามเทพ รูปหล่อ รุ่นบูรณเจดีย์ราย ปี 2545 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
จตุคามรามเทพ พระปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ ปี 2547 เคลือบเขียว ไม่จ�ำกัดพิมพ์
จตุคามรามเทพ พระปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ ปี 2547 เคลือบส้ม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
จตุคามรามเทพ พระปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ ปี 2547 เคลือบแดง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
จตุคามรามเทพ พระปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ ปี 2547 เนื้อว่าน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
จตุคามรามเทพ เหรียญปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ (ดอกไม้) ปี 2547 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
จตุคามรามเทพ พระปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ (องค์พระ) ปี 2547 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
จตุคามรามเทพ พระปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ เหรียญปิดตามาฆบูชา ปี 2547 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
จตุคามรามเทพ พระปิดตาพังพกาฬ วัดมะม่วงขาว ปี 2546 เนื้อผงว่าน ขาว แดง ด�ำ
จตุคามรามเทพ พระปิดตาพังพกาฬ วัดมะม่วงขาว ปี 2546 เคลือบไม่จ�ำกัดสี
จตุคามรามเทพ พระปิดตาพังพกาฬ วัดมะม่วงขาว ปี 2546 ลอยองค์ ไม่จ�ำเนื้อ
พระจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี ปี 2549 เนื้อผงว่าน
พระจตุคามรามเทพ รุ่นปิดตาลอยองค์โคตรเศรษฐี ปี 2549 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
จตุคามรามเทพ เหรียญม่วงขาว ปี 2546 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ ปี 2549 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี พิมพ์เล็ก ปี 2549 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระจตุคามรามเทพ รุ่นเทวสถานเขาคา ปี 2544 องค์พ่อยืนพิมพ์เล็บมือ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระจตุคามรามเทพ ลอยองค์ รุ่นมั่งมีศรีสุข ปี 2547 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญขุนพันร�ำดาบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2550
เหรียญปิดตาพังพกาฬ รุ่นเปิดศาลหลักเมือง ปี 2560 พลต�ำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดาสร้าง
เหรียญปิดตาพังพกาฬ รุ่นเปิดศาลหลักเมือง ปี 2560 พลต�ำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดาสร้าง
เหรียญปิดตาพังพกาฬ รุ่นเปิดศาลหลักเมือง ปี 2560 พลต�ำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดาสร้าง
เหรียญปิดตาพังพกาฬ รุ่นเปิดศาลหลักเมือง ปี 2560 พลต�ำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดาสร้าง
เหรียญปิดตาพังพกาฬ รุ่นเปิดศาลหลักเมือง ปี 2560 พลต�ำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดาสร้าง
เหรียญปิดตาพังพกาฬ รุ่นเปิดศาลหลักเมือง ปี 2560 พลต�ำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดาสร้าง
ปิดตาลอยองค์พังพกาฬ รุ่นสมโภชน์หลักเมือง ปี 2560
เหรียญขุมทรัพย์สี่แผ่นดิน ไม่จ�ำกัดเนื้อ

เนื้อทองค�ำ
เนื้อพิ้งโกลด์
เนื้อเงิน
เนื้อนว
เนื้อทองแดง
เนื้อดีบุก
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พระจังหวัดสมุทรปราการ ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 96 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ขุดสระใหญ่ ปี 2460
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ขุดสระเล็ก ปี 2460
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สามเหลี่ยมแจกแม่ครัว ปี 2460
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ปิดตา เนื้อว่านสด ปี 2460
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ห้าเหลี่ยมโผงเผง ปี 2485
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์อินโดจีนฐานสามชั้น ปี 2485
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สมเด็จสามชั้น ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สมเด็จห้าชั้นฐานคู่ ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สมเด็จเจ็ดชั้น ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สมเด็จเก้าชั้นอกวี ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สมเด็จเก้าชั้นอกตันฐานเกิน ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รัศมีฐานบัวเลื้อย ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รัศมีฐานสามชั้น ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์พระพุทธชินราชหยดน�้ำ ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ขุนแผนห้าเหลี่ยมใหญ่ ปี 2496 เนื้อผง
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ขุนแผนพิมพ์กลาง ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ห้าเหลี่ยมรูปเหมือน ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์พระพุทธชินราช เนื้อผง ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลวงพ่อโตบางกระทิง ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลวงพ่อโตสามเหลี่ยมใหญ่ ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลวงพ่อโตสี่เหลี่ยมฐานหมอน ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลวงพ่อโตสี่เหลี่ยมฐานบัว ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์โสธรไข่ปลา ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์นางกวักไข่ปลา ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์นางกวักสี่เหลี่ยม ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์พระรอด เนื้อผง ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สมเด็จคะแนน ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สมเด็จสามชั้นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สมเด็จนางพญาทรงเทวดา ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สมเด็จนางพญาชีโบ ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์พระรอด เนื้อดิน ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ขุนแผนห้าเหลี่ยม เนื้อสบู่เลือด ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ขุนแผนห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์นางกวัก เนื้อสบู่เลือด ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์พระพุทธชินราช วัดสามจีน ปี 2496
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระจังหวัดสมุทรปราการ ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 97 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เหรียญฝาบาตรรุ่นแรก ปี 2481 ยันต์ห้า
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เหรียญฝาบาตรรุ่นแรก ปี 2481 ยันต์ครู
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์พระพุทธชินราชอินโดจีน สองเดือย-ฐานหนา ปี 2485
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์พระพุทธชินราชอินโดจีน เนื้ออัลปาก้า ปี 2485
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์พระพุทธชินราชอินโดจีน เนื้อทองผสม ปี 2485
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เหรียญพระประจ�ำวัน ปี 2481
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์พระกริ่งเขมร ปี 2485 ก้นอุไม่มีขีด
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เหรียญฝาบาตรรุ่นสอง ปี 2496 ยันต์ห้า
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เหรียญฝาบาตรรุ่นสอง ปี 2496 ยันต์ครู
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เหรียญเสมาพิมพ์พระครู ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เหรียญเสมาพิมพ์หลวงพ่อ ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เหรียญเสมาเล็ก ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปหล่อรุ่นแรกหลังตะเข็บ ปี 2502
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ เหรียญเสมา เนื้อเงิน ปี 2502
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เหรียญเสมา เนื้อทองแดง-อัลปาก้า ปี 2502
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์พระผงบัวคว�่ำบัวหงาย ปี 2502
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปหล่อบรรจุอัฐิ ปี 2503
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปหล่อโบราณพิมพ์ใหญ่ ปี 2508
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปหล่อโบราณพิมพ์เล็ก ปี 2508
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปหล่อสร้างเขื่อน ปี 2515
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ เหรียญเสมา ปี 2512 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เหรียญเสมา ปี 2513 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เหรียญเสมา ปี 2515 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปถ่ายพัดคู่ ปี 2455
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปถ่ายพับเพียบ ปี 2470
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปถ่ายพัดคู่ ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปถ่ายห่มคลุมรุ่นแรก ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปถ่ายต้นพิกุล ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปถ่ายพัดเดี่ยวรูปกระดาษฟิล์ม ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปถ่ายพัดเดี่ยวกระดาษหนังไก่ขอบขาว ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปถ่ายพัดเดี่ยวกระดาษหนังสือพิมพ์ ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปถ่ายห่มคลุมรุ่นสอง ปี 2497
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปถ่ายครึ่งองค์ ปี 2502
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปถ่ายพัดเดี่ยว ปี 2502 ยันต์ครึ่งองค์ตรง
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รูปถ่ายพัดเดี่ยวกระดาษหนังสือพิมพ์ ปี 2502-2508
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   123

พระจังหวัดสมุทรปราการ ยอดนิยม ชุดที่ 3
โต๊ะที่ 98 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระปางปฐมเทศนา(พนมมือ) ท่านพ่อลี เนื้อช็อกโกแลต วัดป่าคลองกุ้ง ปี 2496
พระท่านพ่อลี เนื้อช็อกโกแลต ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดป่าคลองกุ้ง ปี 2496 (ไม่ซ�้ำรายการเดิม)
พระปางปฐมเทศนา(พนมมือ) ท่านพ่อลี เนื้อดิน วัดป่าคลองกุ้ง ปี 2496
พระเนื้อดินท่านพ่อลี ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดป่าคลองกุ้ง ปี 2496 (ไม่ซ�้ำรายการเดิม)
เหรียญรูปไข่หันข้างท่านพ่อลี รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดป่าคลองกุ้ง ปี 2497
เหรียญน�้ำเต้า(บ๊าวเอิง)ท่านพ่อลี เนื้อเงินลงยา ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดป่าคลองกุ้ง ปี 2497
เหรียญโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดอโศการาม ปี 2500
เหรียญโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์กลับ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดอโศการาม ปี 2500
เหรียญกลมธรรมจักรท่านพ่อลี ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดอโศการาม ปี 2500
เหรียญกลมธรรมจักรท่านพ่อลี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ออกวัดบรมนิวาส ปี 2500
รูปถ่ายเยี่ยนเหยียนท่านพ่อลี ขนาดห้อยคอ ปี 2500
รูปถ่ายครึ่งองค์ท่านพ่อลี ขนาดห้อยคอ ออกไม่เกิน ปี 2503
ล็อกเกตกระเบื้องปากแดง ท่านพ่อลี วัดอโศการาม ไม่จ�ำกัดขนาด ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์ใหญ่ หลังยันต์ดวง ส๑ เนื้อดิน วัดอโศการาม ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์ใหญ่ หลังยันต์ดวง ส๒ เนื้อดิน วัดอโศการาม ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์ ไม่จ�ำกัดขนาด หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อดิน วัดอโศการาม ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์ใหญ่ หลังจารมือ เนื้อดิน วัดอโศการาม ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์ใหญ่ หลังเรียบ เนื้อดิน วัดอโศการาม ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก หลังเรียบ เนื้อดินไหกระเทียม วัดอโศการาม ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก หลังเรียบ เนื้อดิน วัดอโศการาม ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ห้าเหลี่ยม หลังยันต์ดวง เนื้อดิน วัดอโศการาม ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ห้าเหลี่ยม หลังเรียบ เนื้อดินไหกระเทียม วัดอโศการาม ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ห้าเหลี่ยม หลังเรียบ เนื้อดิน วัดอโศการาม ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี เนื้อผงใบลาน หลังยันต์ดวง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดอโศการาม ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี เนื้อผงใบลาน หลังเรียบ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดอโศการาม ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์ หลังเรียบ เนื้อผงเกสร วัดอโศการาม ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี พิมพ์ห้าเหลี่ยม หลังเรียบ เนื้อผงเกสร วัดอโศการาม ปี 2500
พระสามเหลี่ยมท่านพ่อลี พิมพ์ยอดฉัตร เนื้อผงเกสร วัดอโศการาม ปี 2500
เหรียญเสมาท่านพ่อลี ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ วัดอโศการาม ปี 2503
เหรียญกลมเปิดโลกท่านพ่อลี วัดอโศการาม ปี 2504
พระรูปเหมือนปั๊มท่านพ่อลี รุ่นแรก วัดอโศการาม ปี 2504
เหรียญรูปไข่หันข้างท่านพ่อลี ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดอโศการาม ปี 2504-2505
เหรียญหลวงพ่อเศียร วัดอโศการาม รุ่นแรก ปี 2505
พระรูปหล่อโบราณท่านพ่อลี ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดอโศการาม ปี 2508
เหรียญเสมาย้อนยุคท่านพ่อลี ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ ปี 2530
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระจังหวัดสมุทรปราการ ยอดนิยม ชุดที่ 4
โต๊ะที่ 99 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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เหรียญพระสมุทรเจดีย์ รุ่นแรก ปี 2470
เหรียญพระสมุทรเจดีย์ รุ่นสอง ปี 2496 ไม่จ�ำกัดบล็อก
พระผงหลวงพ่อโต วัดสาขลา รุ่นแรก ปี 2499
เหรียญหลวงพ่อโต วัดสาขลา รุ่นแรก ปี 2499
เหรียญหลวงพ่อโต วัดสาขลา รุ่นสี่ ปี 2519 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระกริ่งวัดแหลมฟ้าผ่า ปี 2484
พระชัยวัฒน์วัดแหลมฟ้าผ่า ปี 2484
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด รุ่นแรก ปี 2489 ไม่จ�ำกัดบล็อก
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด ออกวัดบางด้วน ปี 2493
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด รุ่นสอง ปี 2498 ไม่จ�ำกัดบล็อก
เหรียญหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด รุ่นแรก ปี 2509 ไม่จ�ำกัดบล็อก
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด รุ่นแรก ปี 2509 ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญยืนถือดอกบัว หลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด รุ่นสี่ ปี 2514
เหรียญ ร.5 ป้อมพระจุลรุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ (เหรียญใหญ่) ปี 2535
พระสมเด็จหลวงปู่ชม วัดชมนิมิต รุ่นแรก ปี 2487
เหรียญหลวงปู่ชม วัดชมนิมิต รุ่นแรก ปี 2496
เหรียญหลวงปู่ชม วัดชมนิมิต รุ่นสอง ปี 2502
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงปู่ชม วัดชมนิมิต รุ่นแรก ปี 2507
เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ รุ่นแรก ปี 2470 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระปิดตาหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ เนื้อตะกั่ว หลังพระพุทธ
พระรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่ออยู่ วัดบางหัวเสือ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออยู่ วัดบางหัวเสือ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ เนื้อตะกั่ว ไม่จ�ำกัดขนาด
เหรียญหลวงพ่อโสธร วัดบางกระสอบ ปี 2494
พระปิดตาหลวงปู่บัว วัดรวก เนื้อตะกั่ว ไม่จ�ำกัดขนาด
หลวงปู่สาย วัดรวก รุ่นแรก ปี 2494
เหรียญหลวงพ่อเหมือน วัดบางกอบัว รุ่นแรก ปี 2476
พระปิดตาหลวงพ่อฉ�่ำ วัดท้องคุ้ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญหลวงพ่อฉ�่ำ วัดท้องคุ้ง รุ่นแรก ปี 2482
พระรูปหล่อลอยองค์หลักเมืองพระประแดง ปี 2519
เหรียญหลักเมืองพระประแดง เหรียญใหญ่ ปี 2519 ไม่จ�ำกัดบล็อก
เหรียญหลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม รุ่นแรก บล็อกนิยม ปี 2508
เหรียญหลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม รุ่นแรก บล็อกเสริม ปี 2508
เหรียญหลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม รุ่นสอง ปี 2510 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม รุ่นสรงน�้ำ ปี 2513 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   125

พระจังหวัดสมุทรปราการ ยอดนิยม ชุดที่ 5
โต๊ะที่ 100 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระผงผสมว่านหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2445
พระรูปหล่อ หลวงพ่อปาน วัดปานประสิทธาราม(ปีกกา) พิมพ์บัวคล�่ำบัวหงาย ปี 2498
เหรียญหลังเต่า หลวงพ่อปาน รุ่นสร้างอนามัยบางบ่อ ปี 2506
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อปาน รุ่นสร้างอนามัยบางบ่อ ปี 2506
เหรียญดอกจิก หลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส รุ่น 2 (เสาร์ห้า) ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2512
เหรียญ ร.๕ หลังหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส ฝังลูกนิมิตร ปี 2517
พระเนื้อดิน หลวงพ่อยุ้ย พิมพ์โคนสมอ วัดเปร็ง ปี 2480 - 2485
เหรียญพระครูศรีวรพินิจ (หลวงพ่อยุ้ย) รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ ปี 2492
เหรียญรูปไข่ พระครูศรีวรพินิจ (หลวงพ่อยุ้ย) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดเปร็ง ปี 2506
เหรียญรูปไข่ พระครูเป้า วัดสุคันธาวาส ปี 2498
เหรียญหลวงพ่อไผ่ วัดบางบ่อ ปี 2503
รูปถ่าย หลวงพ่อบุญ วัดหอมศีล ปี 2498
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อบุญ วัดหอมศีล ปี 2519
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อบุญ วัดหอมศีล ปี 2532
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อวีระ วัดหอมศีล รุ่นแรก ปี 2555
เหรียญเสมา พระครูแถบ วัดบางพลีน้อย ปี 2501
เหรียญรูปไข่ พระครูแถบ วัดบางพลีน้อย ปี 2501
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย รุ่นแซยิด ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2557
พญาวานรแกะ หลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เสือแกะ หลวงพ่อแก่ วัดบางผึ้ง ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ล็อกเก็ต หลวงพ่อแก่ วัดบางผึ้ง รุ่นแรก ปี 2557
เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ่อสือ บล็อกนิยม ไม่มีกลาก วัดมงคลนิมิตร ปี 2497
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อสือ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดมงคลนิมิตร ปี 2497
พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อสือ แขนทะลุ วัดมงคลนิมิตร รุ่นแรก
เหรียญกงจักรเล็ก หลวงพ่อสือ วัดมงคลนิมิตร ไม่จ�ำกัดบล็อค ปี 2513
เหรียญกงจักร หลวงพ่อเผือก หลังหลวงพ่อเกษ วัดมงคลนิมิตร ปี 2513
พระผงหลวงพ่อขาว บล็อคนิยม เนื้อขาว วัดเสาธงกลาง ปี 2510
พระผงปิดตา พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ(ซ้ง) วัดเสาธงกลาง รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญพระครูพิทักษ์ธรรมคุณ(ซ้ง) วัดเสาธงกลาง รุ่นแรก ปี 2521
พระรูปเหมือนปั๊ม พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ(ซ้ง) วัดเสาธงกลาง ปี 2541
เหรียญกงจักร พรครูปราสาทสิริชัย วัดเสาธงนอก ปี 2513
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อโต วัดจรเข้ใหญ่ รุ่นแรก ปี 2520
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อขีด วัดบัวโรย ที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์หลังพัดยศ รุ่นแรก ปี 2547
พระสิวลี ลอยองค์ วัดบัวโรย รุ่นแรก ปี 2554
พระสังกัจจายน์ ลอยองค์ วัดบัวโรย รุ่นแรก ปี 2554
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระจังหวัดสมุทรปราการ ทั่วไป ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 101 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระปิดตาปลัดทองดี วัดกลางฯ ไม่จ�ำกัดขนาด
เหรียญพระสมุห์ขิง วัดกลางฯ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2468
พระตะกั่ว วัดกลางฯ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระเนื้อดิน วัดกลางฯ พิมพ์จันทร์ลอยเม็ดกระดุม
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแจ่ม วัดด่านส�ำโรง ปี 2498
พระปิดตาหลวงพ่อแย้ม วัดด่านส�ำโรง รุ่นเข้าทรง ปี 2504
เหรียญสี่เหลี่ยมหลวงพ่อแย้ม วัดด่านส�ำโรง รุ่นเหรียญกะโหลก ปี 2504
พระหลวงพ่อเผือก พิมพ์อรหัง วัดบางด้วน ปี 2493
พระหลวงพ่อเผือก พิมพ์ขุนแผน วัดบางด้วน ปี 2493
พระหลวงพ่อเผือก พิมพ์ทรงนก วัดบางด้วน ปี 2493
พระหลวงพ่อเผือก พิมพ์นางกวัก วัดบางด้วน ปี 2493
พระหลวงพ่อเผือก วัดบางด้วน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2493
พระหลวงพ่อเผือก พิมพ์ชินราช วัดในสองวิหาร ปี 2495
พระหลวงพ่อเผือก พิมพ์ฉายแสง วัดในสองวิหาร ปี 2495
พระหลวงพ่อเผือก พิมพ์ขุนแผน วัดในสองวิหาร ปี 2495
พระหลวงพ่อเผือก พิมพ์นางพญา วัดในสองวิหาร ปี 2495
เหรียญหลวงพ่อพระศรีอาริย์ วัดมหาวงษ์ ปี 2499 ไม่จ�ำกัดบล็อก
พระรูปหล่อหลวงพ่อกั่ว รุ่นแรก วัดบางโปรง ปี 2514
เหรียญหลวงพ่อกั่ว หลังหลวงพ่อโสธร วัดบางโปรง ปี 2514
รูปถ่ายขาวด�ำอาจารย์นา วัดบางปิ้ง หลังจารดินสอ รุ่นแรก ปี 2507
เหรียญอาจารย์นา วัดบางปิ้ง รุ่นแรก ปี 2517 บล็อคนิยม
เหรียญอาจารย์นา วัดบางปิ้ง รุ่นแรก ปี 2517 บล็อคธรรมดา
จิ้งจกตัวใหญ่อาจารย์นา วัดบางปิ้ง รุ่นแรก ปี 2520
จิ้งจกแหนบตัวเล็กอาจารย์นา วัดบางปิ้ง รุ่นแรก ปี 2520
เสือโลหะอาจารย์นา วัดบางปิ้ง ปี 2523
เหรียญโสธรอาจารย์นา วัดบางปิ้ง ปี 2527
เหรียญอาจารย์ผา วัดไตรสามัคคี ปี 2520 ไม่จ�ำกัดบล็อก
แหนบหลวงพ่อน้อม วัดแพรกษา รุ่นแรก ปี 2519
เหรียญหลวงพ่อน้อม วัดแพรกษา รุ่นแรก พัดยศ ปี 2519
เหรียญหลวงพ่อน้อม วัดแพรกษา ปี 2521 เสือไม่มีหนวด
เหรียญหลวงพ่อน้อม วัดแพรกษา ปี 2521 เสือมีหนวด
เหรียญหลวงพ่อน้อม วัดแพรกษา ปี 2521 ลาภผล พูนทวี หลังเสือไม่มีหนวด
เหรียญหลวงพ่อน้อม วัดแพรกษา ปี 2521 ลาภผล พูนทวี หลังโสธร
เหรียญหมูพ่อเที่ยง น่วมมานา ปี 2533 (เหรียญหนา) ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญแซยิดอาจารย์ป่อง น่วมมานา ปี 2551 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   127

พระจังหวัดสมุทรปราการ ทั่วไป ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 102 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
3602.
3603.
3604.
3605.
3606.
3607.
3608.
3609.
3610.
3611.
3612.
3613.
3614.
3615.
3616.
3617.
3618.
3619.
3620.
3621.
3622.
3623.
3624.
3625.
3626.
3627.
3628.
3629.
3630.
3631.
3632.
3633.
3634.
3635.
3636.

128

พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พิมพ์ผนังโบสถ์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน สามเหลี่ยม หลังลายเนื้อผ้าชินเขียว ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน หลังยันต์ ฤ ฤา (สององค์สามขีด) ปี 2495
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เหรียญดอกจิก ปี 2495 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์ก้นจาร ปี 2496
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน รูปถ่ายศาลาตาแปลก ปี 2496
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เหรียญสามเหลี่ยมเล็ก ปี 2498 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ในเหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ ปี 2500
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน รูปถ่ายงาคู่ ปี 2500
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พระรูปเหมือนปั๊มลอยองค์ ก้นตอกอรหัง ปี 2500
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พระหล่อโบราณสามกษัตริย์ ปี 2508
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เหรียญสามเหลี่ยม พิมพ์หน้านางใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เหรียญสามเหลี่ยม พิมพ์หน้านางเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน รูปถ่ายหลังภาพรับเสด็จ ปี 2508
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พระหล่อโบราณ สามกษัตริย์ รุ่นสอง ปี 2509 ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พระหล่อโบราณ ฐาน บ.พ. ปี 2509
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พระผงสี่เหลี่ยม พิมพ์ฐานบัวฟันปลา ปี 2509
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พระผงสามเหลี่ยม พิมพ์หลังยันต์สามยอดนูน ปี 2512
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เหรียญสามเหลี่ยม พิมพ์หน้าแก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พระกริ่งพิมพ์ใหญ่หลัง บ.พ. เนื้ออัลปาก้า ปี 2515
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เหรียญสามเหลี่ยมเล็กเลียนพิมพ์ 2498 ปี 2517 ไม่จ�ำกัดเนื้อพิมพ์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พระผงสี่เหลี่ยม (ครกแตก) ปี 2517 ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เหรียญเสมาลงยา ปี 2517 ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์หยดน�้ำมีกริ่ง ปี 2519
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พระกริ่งมหาบารมี ปี 2519 ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เหรียญที่ระลึกหลวงพ่อโตนิ่ม เนื้อทองค�ำ, เงิน ปี 2520
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เหรียญที่ระลึกหลวงพ่อโตนิ่ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2520
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เหรียญที่ระลึกหลวงพ่อโตนิ่ม เนื้อทองแดง ปี 2520
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน หล่อโบราณ พิมพ์กรุแตก หลังไม่มียันต์ ไม่จ�ำกัดปี
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน หล่อโบราณ พิมพ์กรุแตก หลังมียันต์ ไม่จ�ำกัดปี
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน หล่อโบราณ พิมพ์เสาร์ห้าตาโปน ปี 2523 ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พระกริ่งพิมพ์หน้าใหญ่ ปี 2523 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เหรียญสามเหลี่ยมใหญ่ พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2525
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เหรียญสามเหลี่ยมใหญ่ พิมพ์หน้ากลม เนื้ออัลปาก้า ปี 2539
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เหรียญสามเหลี่ยมใหญ่ พิมพ์หน้ายาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2539
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระจังหวัดสมุทรปราการ ทั่วไป ชุดที่ 3
โต๊ะที่ 103 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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พระหลวงพ่อขาว วัดบางโฉลงนอก เหรียญสี่เหลี่ยม ปี 2499
พระหลวงพ่อขาว วัดบางโฉลงนอก เหรียญสามเหลี่ยมเล็ก ปี 2499
พระหลวงพ่อขาว วัดบางโฉลงนอก รูปถ่ายรุ่นแรก ปี 2499
พระหล่อโบราณวัดบางโฉลงนอก พิมพ์พระสังกัจจายน์ อุดใหญ่ ปี 2499
พระหลวงพ่อขาว วัดบางโฉลงนอก หล่อโบราณ รุ่นแรก ปี 2521
พระหลวงพ่อปลั่ง วัดหนามแดง เหรียญใบสาเก ปี 2488 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระหลวงพ่อปลั่ง วัดหนามแดง เหรียญใบสาเก รุ่นสอง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2494
พระหลวงพ่อปลั่ง วัดหนามแดง เหรียญเสมา ปี 2505
พระหลวงพ่อปลั่ง วัดหนามแดง เหรียญกลม ปี 2507
พระหลวงพ่อบุญลือ วัดหนามแดง พระกริ่งพิมพ์ขีดใหญ่ ปี 2513
พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ วัดหนามแดง ปี 2513
พระสมเด็จพิมพ์เล็ก วัดหนามแดง ปี 2513
พระหลวงพ่อปลั่ง วัดหนามแดง พิมพ์รูปถ่าย
พระหลวงปู่กิ่ม วัดบางพลีใหญ่กลาง เหรียญเสมา อ.ก. ปี 2478
พระหลวงปู่กิ่ม วัดบางพลีใหญ่กลาง เหรียญเสมา สังฆาฏิใหญ่ ปี 2482
พระหลวงปู่กิ่ม วัดบางพลีใหญ่กลาง เหรียญเสมา สังฆาฏิยาว ปี 2494
พระหลวงปู่กิ่ม วัดบางพลีใหญ่กลาง พระรูปหล่อ พิมพ์แขนโปร่ง ปี 2511
พระหลวงปู่กิ่ม วัดบางพลีใหญ่กลาง เหรียญกงจักรหูขีด ปี 2511
พระหลวงปู่กิ่ม วัดบางพลีใหญ่กลาง รูปถ่าย รุ่นแรก หลังยันต์หมึกด�ำจีน ปี 2482
พระหลวงพ่อเพชร วัดบางโฉลงใน พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก ปี 2494
พระวัดบางโฉลงใน เหรียญสุนทรีวาณี ปี 2495
พระหลวงพ่อเพชร วัดบางโฉลงใน รูปถ่าย รุ่นแรก
พระหลวงพ่อเผือก วัดสลุด เหรียญสี่เหลี่ยมฝาบาตร ปากหวอ ปี 2497
พระหลวงพ่อเผือก วัดสลุด หล่อโบราณหลอมไม่ละลาย พิมพ์ฐานสูง ปี 2508
พระเหรียญหลวงพ่อเณร นั่งเสือ รุ่นแรก วัดสลุด ปี 2526
พระวัดบางปลา เหรียญเสมาหลวงพ่อโต ปี 2505
พระวัดบางปลา เหรียญสี่เหลี่ยมหลวงพ่อเล็ก ปี 2515
พระวัดบางปลา รูปถ่ายหลวงพ่อเล็ก ปี 2515 ไม่จ�ำกัดขนาดและสียันต์
พระวัดบางปลา เหรียญหลวงพ่อโต หลังหลวงพ่อหร�่ำ เนื้ออัลปาก้า ปี 2521
พระวัดบางปลา เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ่อประเสริฐ ปี 2535
พระหลวงพ่อเผือก วัดราษฎร์นิยมธรรม เหรียญรูปไข่ พิมพ์ปล้องอ้อยเล็ก ปี 2519
พระหลวงพ่อเอิบ วัดราษฎร์นิยมธรรม เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก ปี 2545
เสือหลวงพ่อเอิบ วัดราษฎร์นิยมธรรม รุ่นเจ้าป่ามหาอ�ำนาจ ปี 2556 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเสมา หลวงพ่อเอิบ วัดราษฎร์นิยมธรรม รุ่นรวยเงินทอง ปี 2560 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
รูปถ่ายห่มคลุม หลวงพ่อเอิบ วัดราษฎร์นิยมธรรม ปี 2557
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   129

พระจังหวัดสมุทรปราการ ทั่วไป ชุดที่ 4
โต๊ะที่ 104 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่ออิน วัดราษฎรังสรรค์ รุ่นแรก ปี 2518
เหรียญพระประธาน วัดบางขมิ้น รุ่นแรก ปี 2495
เหรียญพระครูค�ำ วัดบางขมิ้น รุ่นแรก ปี 2514
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก ปี 2484
เหรียญหลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก รุ่นแรก ปี 2505 ไม่จ�ำกัดบล็อก
เหรียญกลมอาจารย์คลี่ วัดครุนอก รุ่นแรกปี 2514
เหรียญสามเหลี่ยมหลวงพ่อโสธร วัดครุใน ปี 2503
เหรียญหลวงปู่พันธ์ วัดครุใน รุ่นแรก หลังมณฑป ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญอาจารย์หล่อ วัดครุใน รุ่นแรก ปี 2528 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพระครูสมุห์เซ็ง วัดโมกข์ ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อสุก วัดทรงธรรม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดบล็อก
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดจากแดง รุ่นแรก ปี 2506
พระผงหลวงพ่อครึ้ม วัดคลองสวน ปี 2498 ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญรูปไข่พระประธาน รุ่นแรก วัดคลองสวน ปี2507
พระยอดธงหลวงพ่อครึ้ม วัดคลองสวน รุ่นแรก ปี 2507 พิมพ์ใหญ่
เหรียญเสมาพระพรหม วัดคลองสวนปี 2517 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อครึ้ม รุ่นแรก ปี 2522
พระกริ่งมัณฑเล วัดคันลัด รุ่นแรก ปี 2518 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระผงอาจารย์หลาย วัดคันลัด รุ่นแรก ปี 2514 ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญหัวใจ อาจารย์หลาย วัดคันลัด รุ่นแรก ปี 2549 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลังเรียบ อาจารย์หลาย วัดคันลัด รุ่นสอง ปี 2553 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส อาจารย์หลาย วัดคันลัด ปี 2554 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเจริญพร อาจารย์หลาย วัดคันลัด ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเมตตา อาจารย์หลาย วัดคันลัด ปี 2556 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ล็อกเก็ต อาจารย์หลาย วัดคันลัด รุ่นแรก ปี 2553 ไม่จ�ำกัดขนาด
เหรียญองค์พ่อพระพิฆเนศ อาจารย์หลาย วัดคันลัด ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
รูปหล่อองค์พ่อพระพิฆเนศ อาจารย์หลาย วัดคันลัด ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เศียรพ่อแก่ อาจารย์หลาย วัดคันลัด ปี 2556 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
รูปหล่อองค์พ่อพระพิฆเนศ อาจารย์หลาย วัดคันลัด รุ่นสมปรารถนา ปี 2558 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ รุ่น 1 พระสิทธิพัฒนาทร (อาจารย์หมู วัดทรงธรรม) ปี 2553 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพระบารมี อาจารย์หมู วัดทรงธรรม ปี 2554 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
รูปหล่อปู่ชูชกเนื้อโลหะ อาจารย์หมู วัดทรงธรรม รุ่นแรก ปี 2547 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพุ่มข้าวบิ่น อาจารย์หมู วัดทรงธรรม ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเจริญพร อาจารย์หมู วัดทรงธรรม รุ่นเสือกลับใจ เหรียญใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเม็ดแตงเจริญพร อาจารย์หมู วัดทรงธรรม รุ่นเสือกลับใจ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗

พระจังหวัดสมุทรปราการ ทั่วไป ชุดที่ 5
โต๊ะที่ 105 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)
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เหรียญกลม หลวงพ่อชาญ รุ่นแรก วัดนิยมยาตรา ปี 2508
เหรียญกลม หลวงพ่อชาญ หลังยันต์เฑาะว์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2509
พระผง หลวงพ่อชาญ พิมพ์ล้อแม็ค หลังยันต์นะ ปี 2509
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อชาญ รุ่นสร้างกุฏิ พิมพ์เต็มองค์ ปี 2518
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อชาญ รุ่นสร้างกุฏิ พิมพ์ครึ่งองค์ ปี 2518
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อชาญหลังหลวงพ่อหม็อง รุ่นกรรมการ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2519
เสือโลหะ หลวงพ่อชาญ รุ่นสร้างเขื่อน (รุ่นแรก) เนื้อทองเหลืองรมด�ำ ปี 2530
พระปิดตา หลวงพ่อชาญ รุ่นแร่เกาะล้าน ปี 2534
เหรียญเสมา หลวงพ่อชาญ รุ่นครบรอบ 80 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2537
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อชาญ หลังยันต์ห้า ปี 2544
เหรียญกลม หลวงพ่อชาญ รุ่นฉลอง 90 ปี โรงเรียนวัดนิยมยาตรา ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2546
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อชาญ รุ่นนั่งเสือ เนื้อเงิน ปี 2550
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อชาญ รุ่นนั่งเสือ ทองแดง ปี 2550
เสือโลหะ หลวงพ่อชาญ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2550
พระกริ่ง หลวงพ่อชาญ รุ่นมงคลวรากร (รุ่นแรก) ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2552
เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อชาญ รุ่นมงคลวรากร (รุ่นแรก) ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2552
เหรียญนั่งพาน หลวงพ่อชาญ รุ่นมงคล 8 รอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2552
เหรียญฉลุ หลวงพ่อชาญ รุ่นโปร่งฟ้า 8 รอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2553
เหรียญเสมา หลวงพ่อชาญ รุ่นหน้าเสือ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2553
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อชาญ รุ่นที่ระลึก 8 รอบ หลังเสือใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2553
พระยอดธง หลวงพ่อชาญ รุ่นมงคลชาญ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2554
พระรูปหล่อลอยองค์ หลวงพ่อชาญ รุ่นสร้างกุฏิ เนื้อเงิน-ทองเหลือง ปี 2555
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อชาญ รุ่นสร้างกุฏิ เนื้อเงิน-ทองเหลือง ปี 2555
พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อชาญ รุ่นอายุยืน 100 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2557
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อชาญ รุ่นเจริญพร 101 ปี พิมพ์เต็มองค์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2558
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อชาญ รุ่นเจริญพร 101 ปี พิมพ์ครึ่งองค์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2558
เหรียญเสมา หลวงพ่อชาญ รุ่นฉลองอายุ 101 ปี ประเภทหน้ากาก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2558
เหรียญเสมา หลวงพ่อชาญ รุ่นฉลองอายุ 101 ปี ประเภทไม่ใช่หน้ากาก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2558
เหรียญอาร์ม หลวงพ่อชาญ รุ่นนิรันตราย ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2559
เหรียญกงจักร หลวงพ่อเผือกหลังพระครูศรีวิริยะกิจ วัดศรีวารีน้อย รุ่นแรก ปี 2510
ล็อกเก็ต หลวงพ่อเสือ วัดศรีวารีน้อย รุ่นแรก ปี 2558
พระกริ่งรูปเหมือน หลวงพ่อเสือ วัดศรีวารีน้อย รุ่นแรก ปี 2557
พระสมเด็จ หลวงพ่อเสือ วัดศรีวารีน้อย (รุ่นปืนแตก) กฐินปี 2559
พระกริ่ง หลวงพ่อเขียว วัดหัวคู้ รุ่นแรก ปี 2521
เหรียญโบว์ หลวงพ่อเขียว วัดหัวคู้ รุ่นแรก ปี 2521
เหรียญหลวงพ่อเขียว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พระปริยัติวงศาจารย์ วัดหัวคู้ ปี 2559
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ฯ คณะนักเรียนนายร้อยรุ่น ๔๗   131

พระวัดถ�้ำพระพุทธโกษีย์ (วัดในเตา) จ.ตรัง ทั่วไป
โต๊ะที่ 106 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)
3743.
3744.
3745.
3746.
3747.
3748.
3749.
3750.
3751.
3752.
3753.
3754.
3755.
3756.
3757.
3758.
3759.
3760.
3761.
3762.
3763.
3764.
3765.
3766.
3767.
3768.
3769.
3770.
3771.
3772.
3773.
3774.
3775.
3776.
3777.

132

พระผงว่านดวงตราพลังจักรวาล รุ่นสองคาบสมุทร ไม่จ�ำกกัดเนื้อ ปี 2548
เหรียญดวงตราพลังจักรวาล รุ่นสองคาบสมุทร ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2548
เหรียญดวงตราพลังจักรวาล รุ่นกฐิน ๕๑ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญดวงตราพลังจักรวาล รุ่นกฐิน ๕๑ ติดหน้ากาก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เจ็ดนารีพันหลัก รุ่นมงกุฎนาง พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2558
เจ็ดนารีพันหลัก รุ่นมงกุฎนาง พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2558
พระผงขุนแผนเจ็ดนารีพันหลัก รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดตะกรุด ปี 2558
พระผงขุนแผนเจ็ดนารีพันหลัก พิมพ์เล็ก รุ่น 2 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดตะกรุด ปี 2558
พระหลวงปู่ทวด หล่อลอยองค์ รุ่นพญาเสือนอนกิน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2556
เหรียญเสมาหลวงปู่ทวดเหยียบน�้ำทะเลจืด รุ่นโพธิสัตโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2552
พระกริ่งโพธิสัตโต รุ่นกฐิน ๕๒ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญอาจารย์ประสูติ ปิยธัมโม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เศียรหล่อฤาษีท่านสมภาร ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหล่อพญาราหูดูดทรัพย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2551
หน้ากากตาพรานบุญ รุ่นคงฤทธิ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2558
เหรียญพญาเสือนอนกิน รุ่นแรก ตอกโค๊ต”ได้เป็น” ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2549
เหรียญพญาเสือนอนกิน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ตอกโค๊ต”ได้เลื่อน” ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2553
กุมารเทพมหามงคล ๙ ไหว้ครู ๕๔ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
หุ่นพยนต์มงคล ๙ อาจารย์ประสูติ ไม่จ�ำกัดรุ่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ
หุ่นพยนต์เก้ายอด นักเลงโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2559
ปิดตาหนุมาน เนื้อโลหะ ไม่จ�ำกัดรุ่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ
หุ่นพยนต์ รุ่นมหาเวทย์เจตภูติพราย ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
พระผงพิมพ์ขุนแผนซุ้มเรือนแก้ว รุ่นมหาเวทย์เจตภูติพราย ไม่จ�ำกัดหน้ากาก ปี 2560
นางกวักมโนราห์ ขนาดห้อยคอ ไหว้ครู ๕๔ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพญาเสือนอนกิน ขนาด 2.7 ซ.ม. รุ่นเสาร์ ๕ พญาเสือเฒ่า ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพญาเสือนอนกิน ขนาด 1.5 ซ.ม. รุ่นเสาร์ ๕ พญาเสือเฒ่า ไม่จ�ำกัดเนื้อ
รูปหล่อลอยองค์พญาเสือเฒ่า รุ่นเสาร์ ๕ พญาเสือเฒ่า ไม่จ�ำกัดเนื้อ
หุ่นพยนต์วิรุณจ�ำบัง ขนาดบูชา ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
หุ่นพยนต์วิรุณจ�ำบัง ขนาดห้อยคอ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560
พญาเสือนอนกินไม้แกะ ไม่จ�ำกัดก้นโลหะ
วัวธนู พญาโคศุภราช ขนาด 3 ซ.ม. ปี 2551
วัวธนู พญาโคศุภราช ขนาดบูชา ปี 2551
หอยเจ็ดยอดนารี ปี 2560
เบี้ยแก้ นะ หน้าทอง
ลูกปัด สุริยเทพ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดสี ปี 2552
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