
อัตราค่าบำารุงรักษาในการส่งพระเข้าประกวด

องค์ละ 300 บาท ทุกรายการ

กำาหนดการ งานประกวดพระฯ
 09 : 00 น.  รับพระเข้าประกวด

 14 : 00 น.  ปิดการรับพระเข้าประกวด

 14 : 30 น.  คณะกรรมการพิจารณาตัดสินพระ

 16 : 00 น.  มอบรางวัล

 16 : 30 น.  คืนพระทุกรายการ

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อเผยแพร่และสืบทอดการอนุรักษ์มรดกอันล้ำาค่าของไทยให้คงไว้ และปลูกฝังให้ 

 ประชาชนหันมาสนใจในการร่วมกันอนุรักษ์พระเคร่ืองของไทย 

2. เพื่อหารายได้เป็นกองทุนสำาหรับสนับสนุนชมรมฯ และนำาไปใช้ในกิจกรรมทางด้าน 

 สาธารณกุศลต่างๆ ของชมรมฯ

หลักการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
พิจารณาความแท้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสวยงามคงไว้ซึ่งสภาพเดิมเป็นสำาคัญ 

ตามหลักมาตรฐานสากลนิยม ของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

กติกาการตัดสินพระที่ส่งเข้าประกวด
 1. พระที่ส่งเข้าประกวดทุกรายการต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้ม

 2. คณะกรรมการตัดสินจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและถือหลักมาตรฐานสากล

 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด

33มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดลพบุรี



คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและถ่ายภาพ

ทีมงาน...นิตยสารพระท่าพระจันทร์
โทร.02-0414355

ติดต่อขอรับบริการจัดส่ง

ใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์ได้ที่...

 คุณต๋อง อมตะ โทร.081-7514245
 คุณบอล พระท่าพระจันทร์ โทร.083-0078521

ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ที่...

ร้าน ป๊อก ละโว้
โทร.081-7220044

อยู่ในปั๊ม ป.ต.ท. ติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ลพบุรี
* ใบประกาศฯ สามารถมารับได้หลังจากงานประกวดฯ ประมาณ 45 - 60 วัน *

ติดต่อจองแผงพระเครื่องได้ที่
คุณแผน ลพบุรี โทร.081-3078907
คุณป๊อก ละโว้ โทร.081-7220044

ติดต่อจองล็อกร้านค้า

โทร.083-6562261, 064-9526263
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สำาหรับผู้ซื้อบัตรส่งพระเข้าประกวด

ส่งชิ้นส่วนหางบัตร ลุ้นรางวัล

สร้อยคอทองคำา หนัก 2 สลึง 1 รางวัล
หนังสือ พระกรุลพบุรี 10 รางวัล

สำาหรับผู้ที่จองแผงพระจรยุทธในงาน

รางวัลที่ 1 ตู้เย็น 1 เครื่อง จำานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 พัดลมตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง จำานวน 5 รางวัล

แผนที่สถานที่จัดงาน
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เทวรูป - พระบูชา - รูปเหมือน ยอดนิยม

พระเบญจภาคี

พระยอดขุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระยอดขุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระเนื้อชิน ทั่วไป

พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระเนื้อดิน ทั่วไป ชุดที่ 1

พระเนื้อดิน ทั่วไป ชุดที่ 2

พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระเนื้อผง ทั่วไป ชุดที่ 1

พระเนื้อผง ทั่วไป ชุดที่ 2

พระกริ่ง - รูปหล่อ ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระกริ่ง - รูปหล่อ ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระกริ่ง - รูปหล่อ ทั่วไป 

เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ยอดนิยม

เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป

พระปิดตา - พระมหาอุด ยอดนิยม

พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ยอดนิยม

เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 1

เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ทั่วไป 

พระวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม กรุงเทพฯ ยอดนิยม

พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ยอดนิยม

พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ทั่วไป

พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม

พระหลวงพ่อจง วัดหนัาต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม

พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป

พระหลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลําปาง ทั่วไป

พระหลวงพ่อเขียน ธมฺมรกฺขิโต วัดสํานักขุนเณร จ.พิจิตร ทั่วไป
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สารบัญ

*รวม 65 โต๊ะ ตัดสิน รายการพระทั้งหมด 2,389 รายการ*

พระหลวงพ่อทบ จ.เพชรบูรณ์ ยอดนิยม

พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

พระจังหวัดสุพรรณบุรี ยอดนิยม

พระคณาจารย์จังหวัดสุพรรณบุรี ยอดนิยม

พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระหลวงพ่อโอด วัดจันเสน จ.นครสวรรค์ ทั่วไป

พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ําบุญนาค จ.นครสวรรค์ ทั่วไป

พระคณาจารย์ ทั่วไป

พระจังหวัดนครปฐม ยอดนิยม

พระจังหวัดสระบุรี ทั่วไป

พระหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ทั่วไป

พระหลวงปู่ทาบและเครื่องรางเมตตา จ.ระยอง

พระจังหวัดสุโขทัย

พระเกจิคณาจารย์ - เครื่องราง ทั่วไป

พระกรุวัดราชบูรณะ - พระเนื้อชิน อยุธยา ยอดนิยม

พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ) จ.พระนครศรีอยุธยา

พระยอดนิยม จ.ลพบุรี ชุดที่ 1

พระยอดนิยม จ.ลพบุรี ชุดที่ 2

พระเครื่อง อ.ชัยบาดาล หลวงปู่เหล่ว หลวงพ่อประมุข หลวงพ่อใส

พระอาจารย์ตั้ว (พระสมุห์ภาส มังคลสังโฆ)

พระเครื่อง อ.บ้านหมี่

พระหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

พระหลวงพ่อเปลี้ย และคณาจารย์ อ.หนองม่วง - อ.โคกสําโรง

พระหลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี

พระหลวงพ่อพิเชษฐ วัดโคกหม้อ จ.ลพบุรี

พระหลวงพ่อผล - หลวงพ่อสนม - หลวงปู่หิน และเหรียญเกจิ อ.พัฒนานิคม

พระหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู

พระหลวงปู่เรือง ปูชนียธรรมสถานเขาสามยอด - หลวงพ่อสารันต์
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รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม คะแนนรวมสูงสุด

รับ จักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ

รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมพระยอดนิยม

รับ ทองคำา หนัก 1 บาท

รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมพระทั่วไป

รับ ทองคำา หนัก 2 สลึง

รางวัลชนะเลิศพระแต่ละรายการ

หนังสือ พระกรุเมืองลพบุรี ยอดนิยม

จัดทำาโดย... ทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์
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39มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดลพบุรี

เทวรูป - พระบูชา - รูปเหมือน ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 1  ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ· (62 ÃÒÂ¡ÒÃ)

1. พระพุทธรูป สมัยทวารวดี ไม่จำากัดขนาด

2. พระพุทธรูป สมัยศรีวิชัย ไม่จำากัดขนาด

3. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี ปางนาคปรก ไม่จำากัดขนาด

4. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี นั่ง ไม่จำากัดขนาด (ยกเว้น นาคปรก)

5. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี ยืน ไม่จำากัดขนาด

6. เทวรูปพระศิวะ - พระนารายณ์ - พระโพธิสัตว์ สมัยลพบุรี ยืน ไม่จำากัดขนาด

7. เทวรูป นางอุมาปัญญาบารมี  สมัยลพบุรี ยืน ไม่จำากัดขนาด

8. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์หนึ่ง นั่ง ไม่จำากัดขนาด

9. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์สาม นั่ง ไม่จำากัดขนาด

10. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ลังกาวงศ์ นั่ง ไม่จำากัดขนาด

11. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ทรงเครื่อง นั่ง ไม่จำากัดขนาด

12. พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย นั่ง ไม่จำากัดขนาด

13. พระพุทธรูป ศิลปะกำาแพงเพชร นั่ง ไม่จำากัดขนาด

14. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา นั่ง ไม่จำากัดขนาด

15. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา ยืน ไม่จำากัดขนาด

16. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา ไม้แกะ ไม่จำากัดปางและขนาด

17. พระกำาแพงใบขนุน เนื้อชินเงิน อยุธยา

18. พระพุทธรูป ศิลปะเชียงรุ้ง

19. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเครื่อง ยืน ไม่จำากัดขนาด

20. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเครื่อง นั่ง หน้าตัก 4 นิ้ว ขึ้นไป

21. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ จีวรดอก ยืน ไม่จำากัดขนาด

22. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ จีวรดอก นั่ง หน้าตัก 4 นิ้ว ขึ้นไป

23. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ พระมาลัย ไม่จำากัดขนาด

24. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางนาคปรก ไม่จำากัดขนาด

25. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางป่าเลไลยก์ ไม่จำากัดขนาด

26. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางโปรดเปรต ไม่จำากัดขนาด

27. พระนารายณ์ทรงโค สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดขนาด

28. พระสังกัจจายน์ สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดขนาด

29. พระภิกษุณี สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดขนาด

30. พระแม่โพสพ สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดขนาด

31. พระพุทธรูป สมัยรัชกาล นั่ง ไม่จำากัดขนาด                                                        (*มีต่อหน้า 40*)
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เทวรูป - พระบูชา - รูปเหมือน ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 1  ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ· (62 ÃÒÂ¡ÒÃ)

32. พระพุทธรูป สมัยรัชกาล ยืน ไม่จำากัดปางและขนาด

33. พระกำาแพงศอก หลวงพ่อขอม รุ่นแรก ไม่จำากัดปาง วัดไผ่โรงวัว (สภาพเดิม)

34. พระพุทธรูป ภ.ป.ร. ปี2508 ขนาด 5 นิ้ว และ 9 นิ้ว วัดบวรนิเวศวิหาร

35. พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปั๊มครึ่งซีก (หน้ากาก) ปี 2497

36. พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2503 - 2509 ไม่จำากัดขนาด

37. รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด ปี 2502 - 2520 วัดช้างให้

38. พระบูชาปางลีลา พุทธมณฑล (25 พุทธศตวรรษ) (ครั้งที่ 1) ไม่จำากัดขนาด ปี 2525

39. พระบูชาปางลีลา พุทธมณฑล (25 พุทธศตวรรษ) (ครั้งที่ 2) ไม่จำากัดขนาด ปี 2526

40. พระบูชาพิมพ์พระประธาน รุ่น 100 ปี วัดระฆังโฆสิตาราม ไม่จำากัดขนาด ปี 2515

41. พระบูชารูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์โต รุ่น 100 ปี วัดระฆังโฆสิตาราม ไม่จำากัดขนาด ปี 2515

42. พระบูชาพระพุทธ หลวงพ่อคูณ ไม่จำากัดขนาด - รุ่น - ปี

43. พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ฐานสี่เหลี่ยม ไม่จำากัดขนาด - รุ่น - ปี

44. พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ฐานกลม ไม่จำากัดขนาด - รุ่น - ปี

45. พระบูชาพระสังกัจจายน์ หลวงพ่อคูณ ไม่จำากัดขนาด - รุ่น - ปี

46. พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ไม่จำากัดปี - ขนาด

47. พระบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง นครปฐม ไม่จำากัดปี - ขนาด

48. พระบูชาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว นครปฐม ไม่จำากัดรุ่น ( ทันท่าน )

49. พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์ ปี 2516

50. พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์ รุ่น 2

51. พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ไม่จำากัดรุ่น (ทันท่าน) จ.นครสวรรค์

52. แผ่นปั๊มบูชาพระศรีอาริยเมตไตย์ วัดไลย์ จ.ลพบุรี

53. แผ่นปั๊มบูชารุ่นแรก หลวงปู่มัง วัดเทพกุ ชรÏ จ.ลพบุรี

54. แผ่นปั๊มบูชาใหญ ่ รุ่นแรก เจ้าพ่อศาลพระกาÌ จ.ลพบุรี

55. พระรูปหล่อหลวงพ่อแสง วัดชีป่าสิตาราม รุ่นแรก จ.ลพบุรี

56. พระรูปหล่อบูชา หลวงพ่อเรือง เขาสามยอด จ.ลพบุรี

57. พระรูปหล่อบูชา หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี

58. พระรูปหล่อบูชา หลวงพ่อสารันต์ วัดดงน้อย จ.ลพบุรี

59. พระรูปหล่อบูชา หลวงพ่อพริ้ง วัดโบส¶์โก่งธนู จ.ลพบุรี

60. พระพุทธรูป หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี

61. พระรูปหล่อบูชา หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน หน้าตัก 3 นิ้ว จ.ลพบุรี

62. พระรูปหล่อบูชา หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน หน้าตัก 4 - 9 นิ้ว จ.ลพบุรี
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พระเบญจภาคี

âµ�Ð·Õè 2 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ· (43 ÃÒÂ¡ÒÃ)

63. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (พระประธาน)
64. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์
65. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม
66. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม
67. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์
68. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่
69. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
70. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์
71. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม
72. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม
73. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎิ
74. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ
75. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่
76. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์
77. พระสมเด็จจิตรลดา ปี 2508 - 2513
78. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์สังฆาฏิ วัดมหาธาตุ
79. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์ฐานคู่ วัดมหาธาตุ
80. พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหาธาตุ, วัดสร้อยทอง
81. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม จ.อ่างทอง
82. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน จ.อ่างทอง
83. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด จ.อ่างทอง
84. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก จ.กำาแพงเพชร
85. พระกำาแพงซุ้มกอ (ซุ้มกอดำา) พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.กำาแพงเพชร
86. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.กำาแพงเพชร
87. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จ.กำาแพงเพชร
88. พระกำาแพงลีลาเม็ดขนุน กรุทุ่งเศรษฐี จ.กำาแพงเพชร
89. พระกำาแพงลีลาพลูจีบ จ.กำาแพงเพชร
90. พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
91. พระรอด พิมพ์กลาง กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
92. พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
93. พระรอด พิมพ์ต้อ กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
94. พระรอด พิมพ์ตื้น กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
95. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
96. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
97. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
98. พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
99. พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

100. พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
101. พระนางพญา พิมพ์สังฆาฎิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
102. พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
103. พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
104. พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์อกใหญ่ ฐานสูง , ฐานเตี้ย กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
105. พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์เแขนอ่อน (พิมพ์เล็ก) กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระยอดขุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 1

âµ�Ð·Õè 3  ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ· (41 ÃÒÂ¡ÒÃ)

106. พระร่วงยืนหลังรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สวรรคโลก จ.สุโขทัย

107. พระร่วงยืนหลังรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุใหม่ ไม่จำากัดจังหวัด

108. พระร่วงทรงเกราะ เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัย

109. พระร่วงนั่งหลังลิ่ม เนื้อชินเงิน กรุวัดช้างล้อม จ.สุโขทัย

110. พระท่ามะปรางค์ เนื้อชินเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สุโขทัย

111. พระศาสดา เนื้อชินเงิน กรุเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย

112. พระลีลา เนื้อชินเงิน , ตะกั่วสนิมแดง กรุ¶้ำาหีบ จ.สุโขทัย

113. พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

114. พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

115. พระลีลาอัฏฐารส เนื้อชินเขียว กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

116. พระลีลา เนื้อชินเงิน กรุงวังหิน  จ.พิษณุโลก

117. พระชินสีห์ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีÏ จ.พิษณุโลก

118. พระลีลาไก่เขี่ย เนื้อชินเงิน , ตะกั่วสนิมแดง วัดสุดสวาท  จ.พิษณุโลก

119. พระลีลาเชยคางข้างเม็ด เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

120. พระท่ามะปราง เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

121. พระยอดขุนพลเสมาตัด เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

122. พระลีลากำาแพงขาว เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

123. พระกำาแพงห้าร้อยตัดเก้า เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

124. พระนาคปรกลูกยอ เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

125. พระอู่ทอง เนื้อชินเงิน กรุวัดวังพาน จ.กำาแพงเพชร

126. พระซุ้มนครโกษา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุทับชุมพล จ.นครสวรรค์

127. พระนางพญา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดหัวเมือง จ.นครสวรรค์

128. พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุศรีโสÌร จ.สิงห์บุรี

129. พระซุ้มนครโกษา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บุรี

130. พระนาคปรก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุป่าไม้แดง จ.สิงห์บุรี

131. พระเทริดขนนก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุเสมาสามชั้น จ.เพชรบุรี

132. พระหูยาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุสมอพรือ จ.เพชรบุรี

133. พระหูยาน เนื้อชินเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ชัยนาท

134. พระลีลาเมืองสรรค์ เนื้อชินเงิน ไม่จำากัดกรุ จ.ชัยนาท

135. พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุดอนกระโดน จ.ชัยนาท

136. พระยอดขุนพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวิหารพระ จ.ชัยนาท 

137. พระปรุหนัง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

138. พระหูยาน เนื้อชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

139. พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดพะงั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา

140. พระยอดขุนพล เนื้อชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

141. พระอู่ทอง คางเครา เนื้อชินเงิน กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

142. พระยอดธง เนื้อทองคำา จ.พระนครศรีอยุธยา

143. พระยอดธง เนื้อนาก , เงิน , สำาริด จ.พระนครศรีอยุธยา

144. พระร่วงนั่งพิมพ์รัศมี เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดกลาง จ.นครปฐม

145. พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุคอกควาย จ.ชัยภูมิ

146. พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุบ้านโนนสูง จ.นครราชสีมา
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พระยอดขุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 2
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147. พระร่วงยืนหลังลายผ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง - ชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

148. พระหูยานพิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี ( กรุเก่า )

149. พระหูยานพิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี ( กรุใหม่ )

150. พระหูยานพิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี 

151. พระหูยานพิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

152. พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

153. พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

154. พระเทริดขนนก เนื้อตะกั่วสนิมแดง , ชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

155. พระซุ้มกระรอก-กระแต เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

156. พระตรีกาย เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

157. พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรี

158. พระหลวงพ่อแขก เนื้อชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรี

159. พระหูยาน เนื้อชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรี

160. พระยอดขุนพล เนื้อชินเงิน กรุวัดไก่ จ.ลพบุรี

161. พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน กรุ¶้ำามหาเ¶ร จ.ลพบุรี

162. พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุม่วงค่อม จ.ลพบุรี

163. พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

164. พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

165. พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

166. พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน , ตะกั่วสนิมแดง กรุวิหารกรอ จ.ลพบุรี

167. พระนารายณ์ทรงปืน ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์ จ.ลพบุรี

168. พระเทริดขนนก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

169. พระรอดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี

170. พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน กรุช่างกล จ.ลพบุรี

171. พระร่วงยืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุไผ่แหลม จ.ลพบุรี

172. พระร่วงนั่งซุ้มเรือนแก้ว เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดโพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี

173. พระซุ้มกอ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดทองแท่ง จ.ลพบุรี

174. พระร่วงยืน ฐานบัว เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุค่ายพระนารายณ์ จ.ลพบุรี

175. พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุค่ายพระนารายณ์ จ.ลพบุรี

176. พระหลวงพ่อพัด เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี - จ.ชัยนาท

177. พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุ¶้ำาพุพระ จ.กาญจนบุรี

178. พระร่วงยืน ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี

179. พระท่ากระดานหูช้าง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี

180. พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กุรเก่าศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

181. พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กุรใหม่ไม่จำากัดกรุ จ.กาญจนบุรี

182. พระขุนแผนห้าเหลี่ยม เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดเหนือ (วัดเทวะสังฆาราม) จ.กาญจนบุรี

183. พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีÏ จ.สุพรรณบุรี

184. พระมเหศวร พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีÏ จ.สุพรรณบุรี

185. พระมเหศวร พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีÏ จ.สุพรรณบุรี

186. พระมเหศวรเดี่ยว - ศวรตรง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีÏ จ.สุพรรณบุรี
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พระเนื้อชิน ทั่วไป

âµ�Ð·Õè 5  ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ· (40 ÃÒÂ¡ÒÃ)

187. พระร่วงกรุน้ำา ชินเงิน จ.สุโขทัย

188. พระร่วงนั่ง  กรุบางขลัง ชินเงิน จ.สุโขทัย

189. พระนางแขนอ่อน ชินเงิน จ.สุโขทัย

190. พระร่วงยืนประทานพร จ.สุโขทัย

191. พระพิจิตรข้างเม็ด ชินเงิน กรุเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย

192. พระซุ้มเรือนแก้ว (กระต่ายแกลบ) เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย

193. นางกำาแพง ชินเงิน จ.สุโขทัย - กำาแพงเพชร

194. พระเชตุพน พิมพ์เล็ก จ.สุโขทัย - กำาแพงเพชร

195. พระพิจิตร เม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร

196. พระกำาแพงซุ้มยอ ชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

197. พระชินราช ซุ้มเส้นคู่ กรุโรงทอ จ.พิษณุโลก

198. พระเชตุพน พิมพ์บัวสองชั้น จ.พิษณุโลก

199. พระซุ้มร่มโพธิ์ เนื้อชินเงิน กรุวัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์

200. พระอู่ทอง ลงรักปิดทอง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุศรีสอาด จ.เพชรบูรณ์

201. พระสรรค์นั่ง เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท

202. พระร่วงนั่งซุ้มเรือนแก้ว เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุโคกยายมาก จ.สิงห์บุรี

203. พระนาคปรก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุดอนตูม จ.สิงห์บุรี

204. พระขุนแผนใบพุทรา ไม่จำากัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

205. พระร่วงนั่ง กรุวัดจันทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

206. พระอู่ทองฐานสำาเภา วัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

207. พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

208. พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

209. พระลีลาใหญ่ ชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

210. พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ ชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

211. พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

212. พระกรุวัดราชบูรณะ ชินเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

213. พระหลวงพ่อโต เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา

214. พระกรุวัดกลางตลาดพลู กรุงเทพÏ

215. พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ กรุงเทพÏ

216. พระยอดขุนพลหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร กรุงเทพÏ

217. พระโคนสมอ เนื้อชินเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวังหน้า กรุงเทพÏ

218. พระกรุวัดสุวรรณ จ.อ่างทอง ไม่จำากัดพิมพ์

219. พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์ยืน จ.ระยอง

220. พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์นั่ง จ.ระยอง

221. พระกรุวัดเพชร ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สระบุรี 

222. พระกลีบบัวหลวงพ่อนาร¶ วัดศรีโลหะ จ.กาญจนบุรี

223. พระร่วงยืน เนื้อชินเขียว ไม่จำากัดกรุ จ.ลพบุรี - สุพรรณบุรี - ชัยนาท

224. พระหูยาน เนื้อชินเขียว ไม่จำากัดกรุ จ.ลพบุรี - สุพรรณบุรี - ชัยนาท

225. พระมเหศวร เนื้อชินเขียว ไม่จำากัดกรุ จ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท

226. พระนาคปรก เนื้อชินเขียว ไม่จำากัดกรุ จ.ลพบุรี - สุพรรณบุรี - พิจิตร
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227. พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขทัย

228. พระลีลา กรุวัด¶้ำาหีบ จ.สุโขทัย

229. พระร่วงยืน เปิดโลก จ.สุโขทัย

230. พระร่วงนั่งเชตุพน จ.สุโขทัย

231. พระงบน้ำาอ้อย จ.สุโขทัย

232. พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง จ.สุโขทัย

233. พระนาง กรุทับขุนวัง จ.สุโขทัย

234. พระแม่ย่า จ.สุโขทัย

235. หลวงพ่อโต กรุวัดป่าม่วง - วัดสระศรี จ.สุโขทัย

236. พระร่วงยืน กรุทัพข้าว จ.สุโขทัย

237. พระชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก

238. พระนาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก

239. พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์มีหู จ.พิษณุโลก

240. พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์ไม่มีหู จ.พิษณุโลก

241. พระท่ามะปราง กรุวัดสะตือ จ.พิษณุโลก

242. พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

243. พระท่ามะปราง ไม่จำากัดกรุ จ.พิษณุโลก

244. พระกรุวัดจุÌามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง จ.พิษณุโลก

245. พระกรุวัดจุÌามณี พิมพ์ซุ้มเปลวเพลิง จ.พิษณุโลก

246. พระกรุวัดจุÌามณี พิมพ์ชินราช จ.พิษณุโลก

247. พระกรุวัดจุÌามณี พิมพ์รัศมีหน้าเดียว จ.พิษณุโลก

248. พระกรุวัดจุÌามณี พิมพ์นางสองหน้า จ.พิษณุโลก

249. พระกรุวัดจุÌามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด จ.พิษณุโลก

250. พระหลวงพ่อโต กรุวัดชีปะขาวหาย จ.พิษณุโลก

251. พระสรรค์ยืน จ.ชัยนาท

252. พระสรรค์นั่งไหล่ยก จ.ชัยนาท

253. พระสรรค์นั่ง จ.ชัยนาท

254. พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ท่าเตียน กรุงเทพÏ

255. พระคง สีแดง กรุเก่า จ.ลำาพูน

256. พระคง สีเขียว กรุเก่า จ.ลำาพูน

257. พระคง ไม่จำากัดสี จ.ลำาพูน

258. พระคง กรุใหม่ จ.ลำาพูน

259. พระบาง จ.ลำาพูน

260. พระเปิม จ.ลำาพูน

261. พระลบ จ.ลำาพูน

262. พระลือโขง จ.ลำาพูน

263. พระลือหน้ามงคล จ.ลำาพูน

264. พระเลี่ยง จ.ลำาพูน

265. พระสาม วัดดอนแก้ว จ.ลำาพูน

266. พระรอดหลวง จ.ลำาพูน

267. พระคง กรุดอยคำา จ.เชียงใหม่
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268. พระกำาแพงลีลา กลีบจำาปา จ.กำาแพงเพชร

269. พระกำาแพงเปิดโลก เม็ดทองหลาง จ.กำาแพงเพชร

270. พระนางกำาแพงกลีบบัว จ.กำาแพงเพชร

271. พระนางกำาแพงกลีบบัว ฐานตาราง จ.กำาแพงเพชร

272. พระนางกำาแพง พิมพ์ตื้น จ.กำาแพงเพชร

273. พระนางกำาแพง พิมพ์ลึก จ.กำาแพงเพชร

274. พระกำาแพงเม็ดมะลื่น จ.กำาแพงเพชร

275. พระกำาแพงเม็ดมะเคล็ด จ.กำาแพงเพชร

276. พระกำาแพงงบน้ำาอ้อย จ.กำาแพงเพชร

277. พระกำาแพงปรกลูกยอ จ.กำาแพงเพชร

278. พระกำาแพงซุ้มยอ จ.กำาแพงเพชร

279. พระกำาแพงหน้าอิฐ จ.กำาแพงเพชร

280. พระกำาแพงลีลา จ.กำาแพงเพชร

281. พระนางกำาแพงลูกแป้งคู่ จ.กำาแพงเพชร

282. พระนางกำาแพงลูกแป้งเดี่ยว จ.กำาแพงเพชร

283. พระกำาแพงหน้าโหนก จ.กำาแพงเพชร 

284. พระเม็ดน้อยหน่า จ.กำาแพงเพชร 

285. พระร่วงนั่งเข่ากว้าง กรุ สปจ จ.กำาแพงเพชร

286. พระยอดขุนพล  จ.กำาแพงเพชร 

287. พระพิจิตรเขี้ยวงู จ.พิจิตร

288. พระเม็ดน้อยหน่า หลังไม่มียันต์ จ.พิจิตร

289. พระท่ามะปราง กรุมะละกอ จ.พิจิตร

290. พระหลวงพ่อเงิน บางคลาน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พิจิตร

291. พระขุนแผน พิมพ์ใบพุทรา จ.พระนครศรีอยุธยา

292. พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์หน้าใหญ่ ไหล่ยก จ.พระนครศรีอยุธยา

293. พระกริ่งคลองตะเคียน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

294. พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าคุรฑ จ.พระนครศรีอยุธยา

295. พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี จ.พระนครศรีอยุธยา

296. พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

297. พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง ปางสมาธิ จ.พระนครศรีอยุธยา

298. พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง ปางมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา

299. พระหลวงพ่อจุก กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

300. พระหลวงพ่อหมอ กรุมหากัณฑ์ จ.ลพบุรี

301. พระเดี่ยวดำา - เดี่ยวแดง กรุท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

302. พระนารายณ์ทรงปืน จ.ลพบุรี

303. พระซุ้มกระรอก กระแต จ.ลพบุรี

304. พระปางปาฎิหารย์ จ.ลพบุรี

305. พระซุ้มนครโกษา จ.ลพบุรี

306. พระร่วงยืน เนื้อดิน กรุค่ายพระนารายณ์ จ.ลพบุรี

307. พระยอดขุนพล ไม่จำากัดกรุ จ.ลพบุรี

308. พระลีลา เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดปากน้ำา จ.ลพบุรี
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309. พระรอดเสาร์ 5 จ.ลำาพูน

310. พระกรุวัดทัพผึ้ง พิมพ์นั่ง จ.สุโขทัย

311. พระกรุวัดทัพผึ้ง พิมพ์ยืน จ.สุโขทัย

312. พระสมเด็จหลวงพ่อนุ่ม พิมพ์นั่งบัว วัดนางใน จ.อ่างทอง

313. พระกลีบบัวหลวงพ่อนุ่ม พิมพ์สมาธิ วัดนางใน จ.อ่างทอง

314. พระกลีบบัวหลวงพ่อนุ่ม พิมพ์ไสยาสน์ วัดนางใน จ.อ่างทอง

315. พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน ปี 2511 พิมพ์กวางใหญ่ จ.สิงห์บุรี

316. พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน ปี 2511 พิมพ์กวางเล็ก จ.สิงห์บุรี

317. พระนางพญา กรุวัดเวียง จ.พระนครศรีอยุธยา

318. พระขุนแผนใบเสมา กรุวัดมณเฑียร จ.พระนครศรีอยุธยา

319. พระหลวงพ่อโป้ จ.พระนครศรีอยุธยา

320. พระเม็ดน้อยหน่า ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

321. พระกรุวัดโพธิ์บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

322. พระขุนแผนหน้าอิฐ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

323. พระสิบชาติตัดเดี่ยว ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

324. พระกรุวัดกลางทุ่ง จ.พระนครศรีอยุธยา

325. พระหลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา

326. พระงบน้ำาอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา

327. พระหลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

328. พระหลวงพ่อขัน พิมพ์แซยิด วัดนกกระจาบ จ.พระนครศรีอยุธยา

329. พระหลวงพ่อขัน พิมพ์นางพญา วัดนกกระจาบ จ.พระนครศรีอยุธยา

330. พระขุนแผนเคลือบหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

331. พระหลวงพ่ออั้น ไม่จำากัดพิมพ์ วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

332. พระพุทธโคดม พิมพ์ใหญ่ จ.สุพรรณบุรี

333. พระพุทธโคดม พิมพ์เล็ก จ.สุพรรณบุรี

334. พระพุทธชินราช กรุวัดเสาธงทอง จ.สุพรรณบุรี

335. พระอู่ทองออกศึก จ.สุพรรณบุรี

336. พระหลวงพ่อ¶ิร วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี

337. พระกรุวัดคู้ยาง จ.กำาแพงเพชร

338. พระหลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน จ.นนทบุรี

339. พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี

340. พระหลวงพ่อเล็ก วัดท่าอิฐ จ.ฉะเชิงเทรา

341. พระหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย จ.สิงห์บุรี

342. พระหลวงปู่โต๊ะ วัดกำาแพง จ.สิงห์บุรี

343. พระงบน้ำาอ้อย ไม่จำากัดพิมพ์
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344. พระกรุวัดประยูร ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพÏ

345. พระบัณฑูร กรุวังหน้า กรุงเทพÏ

346. พระกรุขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ กรุงเทพÏ

347. พระกรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพÏ

348. พระกลีบบัว กรุวัดบางสระแก กรุงเทพÏ

349. พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ กรุงเทพÏ

350. พระพิมพ์เม็ดบัว วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพÏ

351. พระหลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพÏ

352. พระหลวงพ่อโบส¶์น้อย วัดอัมรินทร์ กรุงเทพÏ

353. พระหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา กรุงเทพÏ

354. พระลีลาพุทธ 25 ศตวรรษ ปี 2500 กรุงเทพÏ

355. พระพุทธชินราช โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพÏ

356. พระรอด โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพÏ

357. พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพÏ

358. พระรูปเหมือนในหลวง ร. 9 ทรงผนวช เนื้อดำา กรุงเทพÏ

359. พระรูปเหมือนในหลวง ร. 9 ทรงผนวช เนื้อแดง กรุงเทพÏ

360. พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน กรุงเทพÏ

361. พระนางพญาขาโต๊ะ กรุวัดสุวรรณาราม กรุงเทพÏ

362. พระหลวงพ่อขำา วัดแก้ว กรุงเทพÏ

363. พระหลวงพ่ออ๋อย พิมพ์เม็ดบัว วัดไทร กรุงเทพÏ

364. พระกริ่งครึ่งซีก เจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศน์ ปี 2485 กรุงเทพÏ

365. พระชัยวัฒน์ครึ่งซีก เจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศน์ ปี 2485 กรุงเทพÏ

366. พระนาคปรก พิมพ์ตัวหนอน วัดอนงคาราม กรุงเทพÏ

367. พระพิมพ์จันทร์ลอย สังฆราชแพ วัดสุทัศน์Ï กรุงเทพÏ

368. พระขุนแผนหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพÏ

369. พระหลวงปู่ชู พิมพ์หลวงพ่อโต วัดนาคปรก กรุงเทพÏ

370. พระท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพÏ

371. พระกรุวัดราชนัดดา กรุงเทพÏ

372. พระโคนสมอ พิมพ์ยืน กรุงเทพÏ

373. พระโคนสมอ พิมพ์นั่ง กรุงเทพÏ

374. พระรอด กรุวัดโปรดเกษ จ.นนทบุรี

375. พระหลวงพ่อหร่ำา วัดกร่าง จ.ปทุมธานี

376. พระนางพญาอาจารย์หนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก

377. พระรอด ปลุกเสกประเทศอินเดีย

378. พระผงสุพรรณ ปลุกเสกประเทศอินเดีย
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379. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ไหล่ตรง จ.อ่างทอง

380. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แข้งหมอน จ.อ่างทอง

381. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น หูประบ่า จ.อ่างทอง

382. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แขนติ่ง, พิมพ์ห้าชั้น, พิมพ์ 7 ชั้นอกตัน - อกวี จ.อ่างทอง

383. พระกรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ฐานคู่ วัดบางขุนพรหม

384. พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรม ไม่จำากัดพิมพ์

385. พระวัดพลับ พิมพ์วันทาเสมา

386. พระวัดพลับ พิมพตุ๊กตาใหญ่

387. พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก

388. พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่

389. พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก

390. พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง

391. พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิ

392. พระวัดพลับ พิมพ์ปิดตา

393. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ฐานคู่ วัดอินทรวิหาร

394. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ยืนอุ้มบาตร วัดอินทรวิหาร

395. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ไสยาสน์ วัดอินทรวิหาร

396. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ลีลา ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร

397. พระหลวงปู่ภู พิมพ์แซยิด ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร

398. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้นแขนหักศอก วัดอินทรวิหาร

399. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้นแขนกลม วัดอินทรวิหาร

400. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 7 ชั้นแขนกลม วัดอินทรวิหาร

401. พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นทรงเจดีย์ วัดอินทรวิหาร

402. พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นหูบายศรี วัดอินทรวิหาร

403. พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นหูติ่งพิมพ์โย้ วัดอินทรวิหาร

404. พระหลวงปู่ภู พิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยม วัดอินทรวิหาร

405. พระหลวงปู่ภู พิมพ์สังกัจจายน์ห้าเหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร

406. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ปิดตา ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร 

407. พระสมเด็จ พิมพ์แหวกม่าน วัดทรงประมูล 

408. พระวัดรังษี พิมพ์ใหญ่, กลางห้าเหลี่ยม

409. พระเพชรหลีก พิมพ์ขัดสมาธิเพชร, พิมพ์ขัดสมาธิราบ วัดอินทราม วัดใต้ 

410. พระวัดปากน้ำา รุ่นแรก มีเคลือบ

411. พระวัดปากน้ำา รุ่นแรก ไม่เคลือบ

412. พระวัดปากน้ำา รุ่นสาม พิมพ์ตื้น

413. พระวัดปากน้ำา รุ่นสาม พิมพ์ลึก

414. พระหลวงปู่เผือก พิมพ์ขุดสระใหญ่ วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

415. พระหลวงปู่เผือก พิมพ์ขุดสระเล็ก วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ
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416. พระปิลันทน์  พิมพ์ซุ้มประตู วัดระฆังÏ กรุงเทพÏ

417. พระปิลันทน์  พิมพ์ปางปฐมเทศนา วัดระฆังÏ กรุงเทพÏ

418. พระปิลันทน์  พิมพ์ครอบแก้วใหญ่ วัดระฆังÏ กรุงเทพÏ

419. พระปิลันทน์  พิมพ์โมคคัลลา - สารีบุตร วัดระฆังÏ กรุงเทพÏ

420. พระปิลันทน์  พิมพ์ครอบแก้วเล็ก วัดระฆังÏ กรุงเทพÏ

421. พระปิลันทน์  พิมพ์ปิดตา วัดระฆังÏ กรุงเทพÏ

422. พระปิลันทน์  พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ วัดระฆังÏ กรุงเทพÏ

423. พระปิลันทน์  พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆังÏ กรุงเทพÏ

424. พระปิลันทน์  พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์ วัดระฆังÏ กรุงเทพÏ

425. พระปิลันทร์  พิมพ์หยดแป้ง วัดระฆังÏ กรุงเทพÏ

426. พระปิลันทน์  ไม่จำากัดพิมพ์ วัดระฆังÏ กรุงเทพÏ

427. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์พระสังกัจจายน์ กรุงเทพÏ

428. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานสูง กรุงเทพÏ

429. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานเตี้ย กรุงเทพÏ

430. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสมาธิ, เล็บมือสะดุ้งมาร กรุงเทพÏ

431. พระวัดเงินคลองเตย ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพÏ

432. พระวัดสามปลื้ม พิมพ์เศียรโล้น กรุงเทพÏ

433. พระวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพÏ

434. พระวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพÏ

435. พระวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัว ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพÏ

436. พระวัดเฉลิมพระเกียรติ์ พิมพ์สามชั้น ยันต์ห้าตัว จ.นนทบุรี

437. พระวัดเฉลิมพระเกียรติ์ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.นนทบุรี

438. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิบัวสองชั้น กรุงเทพÏ

439. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ป่าเลไลย์ กรุงเทพÏ

440. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ไสยาสน์ กรุงเทพÏ

441. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์นาคปรก กรุงเทพÏ

442. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พุทธ, ขัดสมาธิเพชร, ขัดสมาธิราบ กรุงเทพÏ

443. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พุทธกวัก กรุงเทพÏ

444. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิเล็กข้างกนก กรุงเทพÏ

445. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือ กรุงเทพÏ

446. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิจิ๋ว ข้างเม็ด, ข้างเส้น กรุงเทพÏ

447. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ปิดตา ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพÏ

448. พระวัดท้ายตลาด ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่ซ้ำารายการเดิม กรุงเทพÏ

449. พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาÏ ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพÏ

450. พระหลวงปู่ปั้น พิมพ์ทรงกรวยไม่จำากัดพิมพ์ วัดสะพานสูง

451. พระนาคปรกวัดพระแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพÏ

452. พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทร์Ï ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพÏ

453. พระครูสังฆ์ วัดอินทร์Ï ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่ซ้ำารายการเดิม กรุงเทพÏ
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454. พระหลวงพ่อจาด วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

455. พระผงเกศาครูบาศรีวิชัย ไม่จำากัดพิมพ์ จ.เชียงใหม่

456. พระฝักไม้ขาว กรุบางระกำา จ.พิษณุโลก

457. พระวัดนก พิมพ์นางกวัก จ.อ่างทอง

458. พระวัดนก พิมพ์ใหญ่สามชั้นข้างอุ จ.อ่างทอง

459. พระวัดนก พิมพ์ประภามลฑล จ.อ่างทอง

460. พระผงของขวัญ วัดจันทรังษี จ.อ่างทอง

461. พระพิมพ์เล็บมือ หลวงพ่อชื่น วัดป่ามุนี จ.อ่างทอง

462. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นแรก วัดศีลขันธ์ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.อ่างทอง

463. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ 7 ชั้น จ.อ่างทอง

464. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ 3 ชั้น จ.อ่างทอง

465. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์ 7 ชั้น จ.อ่างทอง

466. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ ไม่จำากัดพิมพ์ (ไม่รับพิมพ์ 7 ชั้น) จ.อ่างทอง

467. พระกรุวัดปากบาง ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

468. พระสมเด็จพิมพ์นิยม กรุเก่าวัดกุฎีทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

469. พระยอดขุนพล กรุวัดกุฎีทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

470. พระพิมพ์จันทร์ลอย หลวงพ่อนวม วัดกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา

471. พระนางพญาผงดำา หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา

472. พระสมเด็จกรุวัดคลองขอม พิมพ์รัศมี จ.สุพรรณบุรี

473. พระหลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี

474. พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง พิมพ์ชินราช จ.ปทุมธานี

475. พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง พิมพ์หน้าตุ๊กตา จ.ปทุมธานี

476. พระสมเด็จหลวงปู่เส็ง พิมพ์พระประทาน รุ่นแรก วัดบางนา จ.ปทุมธานี

477. พระสมเด็จหลวงปู่เส็ง เนื้อว่านสบู่เลือด  วัดบางนา จ.ปทุมธานี

478. พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม

479. พระพิมพ์สมาธิบัวฟันปลา หลวงพ่อฉ่ำา วัดท้องคุ้ง จ.สมุทรปราการ

480. พระผงหลวงพ่อโสธร ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา

481. พระผงของขวัญ วัดเกาะจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

482. พระหลวงพ่อโบส¶์น้อย พิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่นแรก วัดอัมรินทร์ กรุงเทพÏ

483. พระหลวงพ่อโบส¶์น้อย พิมพ์สามเหลี่ยม วัดอัมรินทร์ กรุงเทพÏ

484. พระกรุวัดอัมพวา ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพÏ

485. พระพิมพ์สามเหลี่ยมเกศอุ วัดสะพานสูง กรุงเทพÏ

486. พระท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา พิมพ์เล็บมือ วัดสุทัศน์ กรุงเทพÏ

487. พระผงเกสร พิมพ์ชินราชฐานบัว วัดอนงคาราม กรุงเทพÏ

488. พระผงเกสร พิมพ์ชินราชฐานสามชั้น วัดอนงคาราม กรุงเทพÏ
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489. พระสมเด็จ กรุวัดชนะสงคราม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพÏ

490. พระประจำาวัน วัดชนะสงคราม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพÏ

491. พระเล็บมือ ท่านเจ้าจุ้ย วัดสามปลื้ม กรุงเทพÏ

492. พระสมเด็จ รุ่น พล.ต.อ.เผ่า พิมพ์จัมโบ้ วัดอินทร์Ï กรุงเทพÏ

493. พระสมเด็จ รุ่น พล.ต.อ.เผ่า พิมพ์สมเด็จอกร่อง วัดอินทร์Ï กรุงเทพÏ

494. พระสมเด็จ รุ่น พล.ต.อ.เผ่า ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทร์Ï ไม่ซ้ำารายการเดิม กรุงเทพÏ

495. พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์มีหน้าตา วัดสุทัศน์ กรุงเทพÏ

496. พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์สามเหลี่ยม วัดสุทัศน์ กรุงเทพÏ

497. พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพÏ

498. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพÏ

499. พระสมเด็จ พิมพ์เล็บมือ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพÏ

500. พระชัยวัฒน์ครึ่งซีก เจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์Ï กรุงเทพÏ

501. พระกลีบบัว พระครูใบฎีกาเกลี้ยง วัดสุทัศน์ กรุงเทพÏ

502. พระสมเด็จเกศมงคล รุ่นแรก วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพÏ

503. พระสมเด็จแสน วัดโพธิ์Ï กรุงเทพÏ

504. พระสมเด็จสาลิกาจินดามณี หลวงพ่อพร วัดจินดาราม กรุงเทพÏ

505. พระสมเด็จท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศน์Ï กรุงเทพÏ

506. พระขุนแผนหลวงพ่อโชติ วัดตะโน กรุงเทพÏ

507. พระพิมพ์เม็ดบัว หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร กรุงเทพÏ

508. พระสมเด็จทรงครุฑ รุ่นแรก วัดทุ่งสีกัน กรุงเทพÏ

509. พระกริ่งลอยองค์ หลวงปู่ธูป วัดแคÏ กรุงเทพÏ

510. พระหลวงพ่อแดง ออกวัดเทพธิดาราม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพÏ

511. พระหลวงปู่นาค พิมพ์ปรกโพธิ์ วัดระฆัง กรุงเทพÏ

512. พระหลวงปู่นาค พิมพ์สามชั้นแขนหักศอก วัดระฆัง กรุงเทพÏ

513. พระผงของขวัญวัดปากน้ำา พิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่น 4 กรุงเทพÏ

514. พระผงของขวัญวัดปากน้ำา พิมพ์สามเหลี่ยม รุ่น 4 กรุงเทพÏ

515. พระผงของขวัญวัดปากน้ำา รุ่น 6 กรุงเทพÏ

516. พระหลวงปู่ทวด  พิมพ์ใหญ่ เนื้อขาว วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพÏ

517. พระหลวงปู่ทวด  พิมพ์ใหญ่ เนื้อลังเม้ง วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพÏ

518. พระหลวงปู่ทวด  พิมพ์ใหญ่ เนื้อดำา - เทา วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพÏ

519. พระหลวงปู่ทวด  พิมพ์หัวมน วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพÏ

520. พระหลวงปู่ทวด  พิมพ์เล็ก เนื้อขาว วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพÏ

521. พระหลวงปู่ทวด  พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพÏ

522. พระสมเด็จพิมพ์แขนกว้าง วัดปราสาทÏ กรุงเทพÏ

523. พระวัดปราสาทÏ ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพÏ
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524. พระกริ่งตัêกแตน เขมร ยุคต้น เนื้อสัมฤทธิ์ ไม่จÓกัดพิมพ์

525. พระกริ่งพรหมมุนี สมเด็จพระสังฆราชÏ  ( แพ ) วัดสุทัศน์Ï

526. พระกริ่ง ปี 2479 สมเด็จพระสังฆราชÏ ( แพ ) วัดสุทัศน์Ï

527. พระกริ่งหน้าอินเดีย ปี 2482 พิมพ์หน้าให ่ วัดสุทัศน์Ï

528. พระกริ่งหน้าอินเดีย ปี 2482 พิมพ์หน้าเล็ก วัดสุทัศน์Ï

529. พระกริ่งหน้าไทย ปี 2482 วัดสุทัศน์Ï

530. พระกริ่งน้Óท่วม ปี 2485 วัดสุทัศน์Ï

531. พระกริ่งอุบาเก็ง ไม่จÓกัดรุ่น เจ้าคุณศรีÏ(สนธิ์) วัดสุทัศน์Ï

532. พระกริ่งจาตุรงค์ ปี 2490 วัดสุทัศน์Ï

533. พระกริ่งทองทิพย์ ปี 2495 วัดสุทัศน์Ï

534. พระกริ่งสุจิตโต วัดบวรÏ

535. พระกริ่งบัวรอบ รุ่นนายควง วัดบวรÏ

536. พระกริ่งสัมพุทโธ วัดบวรÏ

537. พระกริ่งชินสีห์ วัดบวรÏ

538. พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี่ยม ปี 2495 วัดบวรÏ

539. พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวแหลม ปี 2495 วัดบวรÏ

540. พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ ปี 2495 วัดบวรÏ

541. พระกริ่ง 7 รอบ ปี 2499 วัดบวรÏ

542. พระสังกัจจายน์ ปี 2484 วัดสุทัศน์Ï

543. พระสุนทรีวาณี ปี 2484 วัดสุทัศน์Ï

544. พระชัยวัฒน์สามเหลี่ยม ปี 2466 วัดราชบพิตร

545. พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์เศียรทุย วัดสามปลื้ม

546. พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์หน้ากระบี่ วัดสามปลื้ม

547. พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์ฐานสูง วัดสามปลื้ม

548. พระชัยวัฒน์น้Óเต้าเอียง ปี 2482 วัดสุทัศน์Ï

549. พระชัยวัฒน์ ปี 2484 วัดสุทัศน์Ï

550. พระชัยวัฒน์ ปี 2487 วัดสุทัศน์Ï

551. พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ปี 2495 วัดสุทัศน์Ï

552. พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งเก่า มีโค๊ด ปี 2485 วัดสุทัศน์Ï

553. พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งใหม่ มีโค๊ด ปี 2485 วัดสุทัศน์Ï

554. พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิยาว มีโค๊ด ปี 85 วัดสุทัศน์Ï

555. พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิสั้น มีโค๊ด ปี 85 วัดสุทัศน์Ï

556. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ บัวขีด มีโค๊ด ปี 85 วัดสุทัศน์Ï

557. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ บัวไม่ขีด มีโค๊ด ปี 85

558. พระพุทธชินราชอินโดจีน ไม่จÓกัดพิมพ์ ไม่มีโค๊ด ปี 85 วัดสุทัศน์
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559. พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิยม

560. พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา

561. เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่

562. เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก

563. เหรียญหล่อพิมพ์จอบ หลวงพ่อไปล่ วัดกำาแพง รุ่นแรก

564. เหรียญหล่อรูปไข่ หลวงพ่อไปล่ วัดกำาแพง รุ่นแรก

565. เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อไปล่ วัดกำาแพง รุ่นล้างป่าช้า

566. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์เขื่อนใหญ่

567. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์เขื่อนเล็ก

568. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์เบ้าแตก

569. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์โคนต้นจันทร์

570. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์สองหน้า ออกวัดหมู

571. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ  ไม่จำากัดพิมพ์ - ไม่จำากัดเนื้อ

572. รูปหล่อหลวงพ่อเดิม ออกวัดหนองหลวง ฐานสูง - ฐานเตี้ย

573. เหรียญหล่อพิมพ์จอบ หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง รุ่นแรก 

574. พระชัยวัฒน์หล่อโบราณ หลวงพ่อโสธร ปี 2497

575. เหรียญหล่อ หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์หลวงพ่อโต

576. เหรียญหล่อ หลวงพ่อพลอย วัดเงินบางพรหม 

577. เหรียญหล่อ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ ไม่จำากัดพิมพ์ - ไม่จำากัดเนื้อ

578. เหรียญหล่อ หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ

579. เหรียญหล่อ หลวงปู่รอด วัดสามไ¶

580. พระหลวงพ่อโสธร พิมพ์ 2 หน้า มีวงแหวน ปี 2497

581. พระหลวงพ่อโสธร พิมพ์ 2 หน้า ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2497

582. พระกริ่ง หลวงพ่อโสธร ปี 2500 ไม่จำากัดพิมพ์

583. พระกริ่งประภามณฑล ปี 2480 วัดดอนยานนาวา

584. พระกริ่งวัดแหลมฟ้าผ่า ปี 2484

585. พระเนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ปางซ่อนหา วัดอนงคาราม

586. พระเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่ซ้ำารายการเดิม

587. พระหล่อพระพุทธห้าเหลี่ยม พิมพ์อุ้มบาตร วัดราชบพิธÏ

588. พระนาคปรกใบมะขาม เจ้าคุณสนิท วัดท้ายตลาด

589. พระนาคปรกใบมะขาม เจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาÏ

590. พระปรกใบมะขาม อ.นวม วัดอนงค์Ï พิมพ์บล็อกแตกฐาน 3 ชั้น

591. พระชัยวัฒน์พระครูลืม วัดอรุณÏ

592. พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ไม่จำากัดพิมพ์

593. พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง
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594. พระกริ่งใหญ่ วัดชนะสงคราม ปี 2484

595. พระชัยวัฒน์ วัดชนะสงคราม ปี 2484

596. พระกริ่งหลวงพ่อมงคลบพิตร รุ่นแรก หลังตอก “วะ”

597. พระกริ่งปรมา เจ้าคุณเจีย วัดโพธิ์

598. พระกริ่งสิทธัตโ¶ วัดบรมนิวาส

599. พระกริ่งเสาร์ห้า วัดดอนยานนาวา

600. พระกริ่งวัดปราสาทบุญญาวาท ตอกโค๊ดสามง่าม

601. พระกริ่งอรหัง หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด

602. พระกริ่งหลังตอก “ปิ” วัดสุทัศน์Ï ปี 2506

603. พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส่ง วัดแหลมทราย

604. พระพิมพ์เล็บมือ หลวงพ่อเส่ง วัดแหลมทราย

605. พระกริ่งอรหัง วัดราชาธิวาส ปี 2493

606. พระชัยวัฒน์ ปี 2495 วัดบวรÏ

607. พระกริ่ง วัดตรีทศเทพ ปี 2491

608. เหรียญหล่อพิมพ์เล็บมือ เจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา ไม่จำากัดเนื้อ

609. พระชัยวัฒน์ พระครูสอน วัดมักกะสัน

610. พระประจำาวัน เจ้าคุณศรี (สนธิ์) วัดสุทัศน์Ï ไม่จำากัดปาง

611. พระวัดระฆัง พิมพ์หลังฆ้อน

612. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 ไม่จำากัดพิมพ์ - ไม่จำากัดเนื้อ

613. พระนาคปรก วัดบรมนิวาส – วัดสุปัฏÏ

614. รูปหล่อไต่ฮงกง รุ่นแรก

615. พระชัยวัฒน์เจ้าคุณผล วัดหนัง รุ่นแรก พิมพ์หล่อโบราณ ก้นอุดชันโรง

616. พระชัยวัฒน์เจ้าคุณผล วัดหนัง รุ่นแรก พิมพ์ปั๊ม ก้นอุดชันโรง

617. พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2508

618. พระกริ่ง ภ.ป.ร. ปี 08 วัดบวรÏ

619. พระกริ่งนเรศวร เมืองงาย ปี 2512

620. พระกริ่งนเรศวร วังจันทร์ ปี 2515

621. พระกริ่งเอกาทศร¶ วัดพันอ้น ปี 2513

622. พระกริ่งนางพญา วัดนางพญา ปี 2514

623. พระกริ่งสมเด็จย่า ปี 2515

624. รูปหล่อ หลวงพ่อโอด วัดจันทร์เสน รุ่นแรก

625. รูปเหมือน หลวงพ่อโอด วัดจันทร์เสน รุ่นสร้างมณฑป 

626. รูปเหมือนสมเด็จญาณ เนื้อทองคำา รุ่นแรก (ปลัดสวัสดิ์สร้าง)

627. พระกริ่งหลวงพ่อโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำารวจ เนื้อสามกษัตริย์

628. พระกริ่งหลวงพ่อโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำารวจ เนื้อเงิน
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629. เหรียญอาร์มพระพุทธหลวงพ่อโสธร ปี 2460 ไม่จำากัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา 

630. เหรียญเสมากรรมการพระพุทธหลวงพ่อโสธร ปี 2460 ไม่จำากัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา 

631. เหรียญพระพุทธหลวงพ่อมงคลบพิตร รุ่นแรก ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา 

632. เหรียญพระพุทธชินราช หลังอกเลา - หนังสือสามแ¶ว - ห้าแ¶ว ปี 2460 จ.พิษณุโลก 

633. เหรียญหลวงพ่อหรุ่น เก้ายอด รุ่นแรก วัดอัมพวัน ปี 2460 กรุงเทพÏ 

634. เหรียญหลวงพ่อโม รุ่นแรก วัดสามจีน ปี 2460 กรุงเทพÏ 

635. เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่นแรก ปี 2465 จ.เพชรบุรี

636. เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466 จ.ชัยนาท 

637. เหรียญกรมหลวงชุมพรÏ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2466 กทม. 

638. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน - ทองแดง ปี 2467 กรุงเทพÏ 

639. เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก ปี 2468 กรุงเทพÏ 

640. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์ห้า ปี 2469 กรุงเทพÏ 

641. เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ ปี 2469 กรุงเทพÏ 

642. เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติÏ พิมพ์ขอเบ็ด ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา 

643. เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติÏ พิมพ์เสี้ยนตอง , หลังเรียบ ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา 

644. เหรียญกลมนั่งเต็มองค์ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติÏ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

645. เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ปี 2473 จ.ชลบุรี 

646. เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา 

647. เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2482 จ.นครสวรรค์ 

648. เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย ปี 2482 จ.ลำาพูน 

649. เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำาป่าง่าม ปี 2483 ไม่จำากัดเนื้อ  จ.ฉะเชิงเทรา 

650. เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ปี 2483 กรุงเทพÏ 

651. เหรียญพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นแรก ปี 2483 ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ชลบุร ี

652. เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม ปี 2484 จ.สมุทรสงคราม 

653. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์หน้าแก่ยันต์หยิก ปี 2484 จ.สมุทรสาคร 

654. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2484 จ.สมุทรสาคร 

655. เหรียญพระพุทธหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก ปี 2485 กรุงเทพÏ 

656. เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน วัดสุทัศน์Ï ปี 2485 กรุงเทพÏ 

657. เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโบส¶์น้อย วัดอัมรินทร์ รุ่นแรก ปี 2488 กรุงเทพÏ 

658. เหรียญหลวงพ่อโอภาสี รุ่นแรก อาศรมบางมด ปี 2495 กรุงเทพÏ 

659. เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรÏ รุ่นแรก เนื้อทองคำา,เงิน ปี 2495 กรุงเทพÏ 

660. เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรÏ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 กรุงเทพÏ 

661. เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโสธร เนื้อเงินลงยา พิมพ์ 4 จุด, 5 จุด ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา 

662. เหรียญพระพุทธ 25 พุทธศตวรรษ เนื้อทองคำา, เงิน, นาก กรุงเทพÏ 

663. เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำา ปี 2500 ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพÏ 

664. เหรียญ¶วายภัตตาหาร หลวงพ่อสด วัดปากน้ำา ปี 2501 ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพÏ 

665. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก ปี 2503 จ.เพชรบุรี 

666. เหรียญ ร.9 ทรงผนวช ปี 2508 บล็อกนิยม กรุงเทพÏ 

667. เหรียญจักรเพชร วัดดอน ปี 2508 ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพÏ 

668. เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร 

669. เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร 
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เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป

âµ�Ð·Õè 18  ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ· (36 ÃÒÂ¡ÒÃ)

670. เหรียญ อ.ว. วัดสุทัศน์Ï ปี 2483 กรุงเทพÏ 

671. เหรียญพระแก้วมรกต ปี 2475 ไม่จำากัดบล็อก กรุงเทพÏ 

672. เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ปี 2496 กรุงเทพÏ 

673. เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ปี 2497 กรุงเทพÏ 

674. เหรียญรูปไข่หลวงพ่อโอภาสี หลังครุฑแบกเสมา อาศรมบางมด กรุงเทพÏ 

675. เหรียญเสมาฉลอง 25 พุทธศตวรรษ กรุงเทพÏ 

676. เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดา ปี 2500 ไม่จำากัดพิมพ์  

677. เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงค์ ปี 2500 กรุงเทพÏ 

678. เหรียญหลวงปู่กลีบ รุ่นแรก วัดตลิ่งชัน กรุงเทพÏ 

679. เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก ปี 2509 กรุงเทพÏ 

680. เหรียญสังฆราชอยู่ วัดสระเกศ ปี 2506 กรุงเทพÏ 

681. เหรียญเจ้าคุณผล วัดหนัง รุ่นแรก ปี 2509 ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพÏ 

682. เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ ปี 2510 กรุงเทพÏ 

683. เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ ปี 2513 กรุงเทพÏ 

684. เหรียญอดีตสามเจ้าอาวาส วัดหนัง ปี 2515 กรุงเทพÏ 

685. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อเงิน ปี 2515 กรุงเทพÏ 

686. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อทองแดง ปี 2515 กรุงเทพÏ 

687. เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค นางเลิ้ง รุ่นแรก กรุงเทพÏ 

688. เหรียญสมเด็จป๋า รุ่นรอบโลก กรุงเทพÏ 

689. เหรียญสมเด็จป๋า รุ่นสมโภช ปี 2517 กรุงเทพÏ 

690. เหรียญพระชัยหลังช้าง วัดบวรÏ กรุงเทพÏ 

691. เหรียญหลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล ปี 2510 กรุงเทพÏ 

692. เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูหนาว ฉลอง 200 ปี กรุงเทพÏ 

693. เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูร้อน ฉลอง 200 ปี กรุงเทพÏ 

694. เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูฝน ฉลอง 200 ปี กรุงเทพÏ 

695. เหรียญ ร.9 เสด็จเยือนยุโรป ปี 2503 กรุงเทพÏ 

696. เหรียญ ร.9 ครบ 3 รอบ ปี 2506 กรุงเทพÏ 

697. เหรียญ ร.9 ครบ 4 รอบ ปี 2518 กรุงเทพÏ 

698. เหรียญ ร.9 ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 25 ปี กรุงเทพÏ 

699. เหรียญ ร.9 ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี กรุงเทพÏ 

700. เหรียญ ร.9 พระมหาชนก กรุงเทพÏ 

701. เหรียญหลวงพ่อเอีย รุ่นมังกรคู่ วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี 

702. เหรียญหลวงพ่อเอีย รุ่นสันติบาล วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี 

703. เหรียญหลวงพ่อเอีย รุ่นฉลองศาลา วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี 

704. เหรียญพระพุทธชินราช จักรพรรดิ หลังพระนเรศวรหลั่งน้ำาทักศิโณทก ปี 2515 จ.พิษณุโลก 

705. เหรียญขวัญ¶ุง หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
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พระปิดตา - พระมหาอุด ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 19 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ· (36 ÃÒÂ¡ÒÃ)

706. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อชินตะกั่ว 

707. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง 

708. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์ข้าวตอกแตก ชินตะกั่ว 

709. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อชินตะกั่ว 

710. พระมหาอุด หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อสัมฤทธิ์ 

711. พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงค์Ï เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์แต่ง 

712. พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงค์Ï เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ไม่แต่ง 

713. พระมหาอุด หลวงพ่อทัพ วัดทอง เนื้อสัมฤทธิ์ 

714. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุเก่า จ.นนทบุรี 

715. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุใหม่ จ.นนทบุรี 

716. พระปิดตาแร่บางไผ่ หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี จ.นนทบุรี 

717. พระปิดตาวัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง พิมพ์กบ-พิมพ์เขียด 

718. พระปิดตาวัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง พิมพ์ชีโบ 

719. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล พิมพ์ปั้นลอยองค์ ผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี 

720. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี 

721. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี 

722. พระปิดตาหลวงปู่ภู่ วัดนอก จ.ชลบุรี 

723. พระปิดตาหลวงปู่เจียม วัดกำาแพง จ.ชลบุร ี

724. พระปิดตาอาจารย์เปิง วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี 

725. พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ฉเชิงเทรา 

726. พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย จ.สิงห์บุรี 

727. พระปิดตาวัดโพธิ์เอน พิมพ์เข่าบุ๋ม ไม่จำากัดพิมพ์-ไม่จำากัดเนื้อ จ.สระบุร ี

728. พระปิดตาวัดห้วยจรเข้ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.นครปฐม 

729. พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม พิมพ์ใหญ่ วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี 

730. พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี 

731. พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี 

732. พระปิดตาพระครูญาณ วัดสัมปะทวน จ.ฉะเชิงเทรา 

733. พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน  

734. พระปิดตาวัดอัมพวัน ไม่จำากัดพิมพ์ 

735. พระมหาอุด หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ จ.นนทบุรี 

736. พระปิดตาพิชัย ไม่จำากัดพิมพ์ 

737. พระปิดตาหลวงพ่อเชย พิมพ์แขนกลม วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ 

738. พระปิดตาหลวงพ่อเชย พิมพ์หักศอก วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ 

739. พระปิดตาหลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำาโรง เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ

740. พระปิดตางาแกะ - ไม้แกะ เก่า ไม่จำากัดสำานัก

741. พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก เก่า ไม่จำากัดสำานัก
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พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 20 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)

742. เหรียญปั๊มหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466

743. เหรียญปั๊มกรมหลวงชุมพรÏ เนื้อทองคำา – เนื้อเงิน – เนื้อทองแดง ปี 2466

744. เหรียญหล่อหลวงพ่อธรรมจักร วัดเขาธรรมามูล ไม่จำากัดพิมพ์และเนื้อ

745. เหรียญปั๊มหลวงพ่อธรรมจักร วัดเขาธรรมามูล ไม่จำากัดพิมพ์

746. เหรียญชินราช วัดโพธิ์ธาราม พิมพ์รูปไข่ – พิมพ์รูปเสมา เนื้อชินตะกั่ว ปี 2461

747. พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ไม่จำากัดเนื้อ

748. พระหลวงปู่ศุข เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่

749. พระหลวงปู่ศุข เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์แจกแม่ครัวเล็ก

750. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่อง เนื้อผงคลุกรัก

751. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์กรมหลวงชุมพรÏ เนื้อผงคลุกรัก

752. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์ห้าเหลี่ยมกรมหลวงชุมพรÏ เนื้อชินตะกั่ว

753. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังฝังตะกรุด เนื้อชินตะกั่ว

754. พระพุทธชินราช พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังฝังตะกรุด เนื้อชินตะกั่ว

755. รูป¶่ายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ไม่จำากัดพิมพ์

756. พระหลวงปู่ศุข หล่อสี่เหลี่ยม มีห่วงขวาง เนื้อทองผสม

757. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม ข้างรัศมี เนื้อทองแดง นิยม

758. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม ข้างไม่มีรัศมี เนื้อทองแดง นิยม

759. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด เนื้อฝาบาตร , สัมฤทธิ์ , ชินตะกั่ว

760. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล เนื้อเมฆสิทธิ์ ออกวัดอนงค์Ï

761. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน วัดดอนตาล

762. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างอุ เนื้อชินตะกั่ว

763. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างยันต์ เนื้อชินตะกั่ว

764. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อชินตะกั่ว

765. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างเรียบ เนื้อชินตะกั่ว

766. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวบาน เนื้อชินตะกั่ว

767. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดนก เนื้อชินตะกั่ว

768. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์บัวเม็ดหลังยันต์นูน เนื้อชินตะกั่ว 

769. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวเม็ด เนื้อชินตะกั่ว 

770. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดหัวหาด เนื้อชินตะกั่ว 

771. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดส้มเสี้ยว เนื้อชินตะกั่ว 

772. พระหลวงปู่ศุข ออกวัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ

773. พระหลวงปู่ศุข ออกวัดคลองขอม ฐานบัวเล็บช้าง ไม่จำากัดพิมพ์

774. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อทองแดง ออกวัดโคกหม้อ

775. พญาเต่าเรือน หลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว

776. เหรียญหล่อหูขวาง วัดอู่ทอง คลองมะขามเฒ่า เนื้อชินตะกั่ว
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777. หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพÏ

778. เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย พิมพ์หุบปาก จ.สมุทรปราการ

779. เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย พิมพ์อ้าปาก จ.สมุทรปราการ

780. คชสิงห์ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน จ.นครสวรรค์

781. คชสิงห์ หลวงปู่รอด วัดบางน้ำาวน จ.สมุทรสาคร

782. สิงห์งาแกะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

783. สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง

784. สิงห์งาแกะ หลวงพ่อภักตร์ วัดโบส¶์ จ.อ่างทอง

785. เสือ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน จ.นครสวรรค์

786. เสือ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ

787. เสือ หลวงพ่อวงศ์ วัดปริวาส ไม่จำากัดรุ่น กรุงเทพÏ

788. หนุมาน หลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน ไม่จำากัดเนื้อ จ.นนทบุรี

789. ลิง หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา

790. องคต หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

791. แพะ หลวงพ่ออ่ำา วัดหนองกระบอก จ.ระยอง

792. พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

793. พญาเต่าเรือน หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

794. จิ้งจก หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา

795. พิศมรใบลาน หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม

796. ตะโพน หลวงพ่อภักตร์ วัดโบส¶์ จ.อ่างทอง

797. ลูกอมเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม กรุงเทพÏ

798. ลูกอม พระปลัดปาน วัดตุ๊กตา จ.นครปฐม

799. ตะกรุดลูกอม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม

800. ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์Ï กรุงเทพÏ

801. เหรียญพรหมสี่หน้า อาจารย์เฮง ไพรวัลย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

802. เหรียญพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา

803. วัวธนู หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม

804. ราหูกะลาแกะ หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง ขนาดห้อยคอ จ.นครปฐม

805. งาแกะปีนักกษัตร หลวงพ่อเดิม (ไม่จำากัดพิมพ์) จ.นครสวรรค์

806. นางกวัก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

807. น้ำาเต้ารุ่นแรก ภาพขาวดำา หลวงพ่อสด วัดปากน้ำา ภาษีเจริญ กรุงเทพÏ

808. สาริกา หลวงพ่อสนิท วัดลำาบัวลอย จ.นครนายก

809. แหวนเงินหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ไม่จำากัดรุ่น จ.นครสวรรค์

810. แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธ กรุงเทพÏ

811. แหวนนะปัดตลอด หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี

812. แหวนพิรอด เก่า ไม่จำากัดสำานัก

813. เครื่องรางหลวงพ่อสังข์ วัดนากัมตม ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ศรีสะเกษ

814. สี่หู - ห้าตา ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำาอุ่น ไม่จำากัดรุ่น จ.ลำาพูน

815. กะลาแกะ ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ จ.ลำาปาง
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816. เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง กรุงเทพÏ

817. เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำา วัดโพธิ์ปล้ำา จ.อ่างทอง

818. เบี้ยแก้ หลวงพ่อภักตร์ วัดโบส¶์ จ.อ่างทอง

819. เบี้ยแก้ หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน จ.อ่างทอง

820. เบี้ยแก้ หลวงพ่อซำา วัดตลาดใหม่ จ.อ่างทอง

821. เบี้ยแก้ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

822. เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

823. เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

824. ตะกรุด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

825. ตะกรุด อ.แปลก ร้อยบาง วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

826. ตะกรุด หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

827. ตะกรุด หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

828. ตะกรุดโสÌสมงคล ( ย้อนยุค ) วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

829. ตะกรุด หน้าผากเสือ หลวงปู่นาค วัดอรุณÏ(วัดแจ้ง) กรุงเทพÏ

830. ตะกรุด หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง จ.พิจิตร

831. ตะกรุดไม้รวก หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม

832. ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม

833. ตะกรุด หน้าผากเสือ หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

834. ตะกรุด หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา

835. ตะกรุดเก่า ไม่จำากัดคณาจารย์

836. ปลัดขิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี

837. ปลัดขิก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก พิมพ์หัวกระจ่า จารอุ จ.ฉะเชิงเทรา

838. ปลัดขิก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก พิมพ์ก้นลูกแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา

839. ปลัดขิก พระครูสัมฤทธิ์ วัดอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

840. ปลัดขิก หลวงพ่อฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

841. ปลัดขิก หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

842. ปลัดขิก หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม

843. ปลัดขิก หลวงพ่อสนิท วัดลำาบัวลอย จ.นครนายก

844. ปลัดขิกหลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

845. มีดหมอ หลวงพ่อเดิม (ขนาดใหญ่ ไม่จำากัดขนาด) จ.นครสวรรค์

846. มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ( ขนาดปากกา ) จ.นครสวรรค์

847. มีดหมอ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์

848. มีดหมอ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท 

849. เสื้อยันต์วิรุÌจำาบัง หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม จ.สมุทรสงคราม

850. ผ้ายันต์จันทร์เพ็ญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

851. ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

852. ผ้ายันต์ อ.เฮง ไพรวัลย์ วัดสะแก ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

853. ผ้ายันต์ม้าเสพนาง ครูบาวัง วัดบ้านเด่น ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ตาก

854. ผ้ายันต์ม้าเสพนาง ครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า ไม่จำากัดพิมพ์ จ.เชียงใหม่
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855. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เศียรโต A บล็อกแรก

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

857. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เส้นด้ายลึก

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

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

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

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

862. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ต้อใหญ่ - เล็ก

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

864. พระผงรุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์ (โต)

865. พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์พระประธาน ไม่จำากัดเนื้อ

866. รูปเหมือนหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จำากัดเนื้อ

867. เหรียญรูปเหมือน รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ขนาดใหญ่ 4.1 ซ.ม. ขึ้นไป ไม่จำากัดเนื้อ

868. เหรียญรูปเหมือน รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ขนาดกลาง 2.4 ซ.ม. ไม่จำากัดเนื้อ

869. เหรียญรูปเหมือน รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ขนาดเล็ก 1.5 ซ.ม. ไม่จำากัดเนื้อ

870. เหรียญสมเด็จ (จิ๋ว) รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จำากัดเนื้อ

871. พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ A นิยม

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

873. พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระคะแนน

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

875. เหรียญหล่อสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 เนื้อตะกั่ว¶้ำาชา

876. พระหล่อ พิมพ์พระประธาน รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

877. พระหล่อ พิมพ์รูปเหมือนÏ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

878. เหรียญปั๊ม พิมพ์รูปเหมือนÏ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดขนาด

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

880. พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 ไม่จำากัดพิมพ์

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

882. พระหล่อ พิมพ์รูปเหมือน รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

883. เหรียญปั๊ม พิมพ์รูปเหมือน รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดขนาด

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

885. พระกริ่งรุ่น 122 ปี พ.ศ.2537 พิมพ์พระประธาน ไม่จำากัดเนื้อ

886. รูปเหมือนหล่อลอยองค์ รุ่น 122 ปี พ.ศ.2537 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดขนาด

887. พระผงสมเด็จ รุ่นเสาร์ห้า รุ่นแรก ปี พ.ศ.2536

888. พระสมเด็จ รุ่น 214 ปีเกิด พ.ศ.2545 พิมพ์เกศทะลุซุ้ม

889. พระสมเด็จ รุ่น 214 ปีเกิด พ.ศ.2545 พิมพ์เกศจรดซุ้ม
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890. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม (นิยม) ปี 2509  

891. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม ปี 2509  

892. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2509 

893. พระสมเด็จ พิมพ์ทรงเจดีย์ ปี 2509 

894. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ ปี 2509 

895. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2509 

896. พระสมเด็จ พิมพ์เกศบัวตูม ปี 2509 

897. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม ปี 2509 

898. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ ปี 2509 

899. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ หูมีจุด ปี 2509 

900. พระสมเด็จ พิมพ์สังฆาฏิ ปี 2509 

901. พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2509 

902. พระสมเด็จ พิมพ์จันทร์ลอย ปี 2509 

903. พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ ปี 2509 

904. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2517 

905. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ 5 จุด ปี 2517 

906. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ 3 จุด ปี 2517 

907. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2517 

908. พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2517 

909. พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ ปี 2517 

910. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม ปี 2517 

911. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ ปี 2517 

912. พระรูปเหมือน สมเด็จโต ปี 2517 

913. เหรียญสมเด็จโต ปี 2517 

914. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2531 

915. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิเศษโรยผง ปี 2531 

916. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2531 

917. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ A ปี 2543 

918. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ B ปี 2543 

919. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2543 

920. พระสมเด็จ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2543 

921. พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม พิมพ์ A ปี 2554 

922. พระสมเด็จ พิมพ์ B ปี 2554 

923. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2554 

924. พระสมเด็จ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2554
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925. พระแช่น้ำามนต์ รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์

926. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก

927. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อเกสร, เนื้อผงธูป, เนื้อใบลาน

928. พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เนื้อผงธูป เนื้อใบลาน

929. พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

930. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

931. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์ตรี

932. พระปิดตาเงินล้าน เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

933. พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่

934. พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

935. พระปิดตาหลังเต่า

936. พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

937. พระปิดตา นะ ทะ นะ เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

938. พระสังกัจจายน์ เนื้อใบลาน, เนื้อเกสร, เนื้อนวะ

939. พระกริ่งใหญ่ รุ่นเป้งยัง

940. พระชัยวัฒน์ รุ่นเป้งยัง

941. พระกริ่ง รุ่นสายฟ้า

942. พระชัยวัฒน์ รุ่นสายฟ้า

943. เหรียญรุ่นแรก ปี 2510

944. เหรียญรุ่นสาม (จิêกโก๋) กลมใหญ่

945. เหรียญล้อแม็กซ์ใหญ่, ล้อแม็กซ์เล็ก

946. พระผงรูปเหมือนเตารีด พิมพ์ใหญ่

947. พระสมเด็จ, พระผงรูปเหมือนหันข้าง หลังตาชั่ง ปี 2516

948. พระปรกใบมะขาม หลังยันต์ตรี, หลังยันต์นะ

949. เหรียญรุ่นสาม ขนาดกลมกลาง - กลมเล็ก ปี 2512

950. เหรียญรุ่นสอง ปี 2511

951. เหรียญพัดยศ พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก ปี 2516

952. เหรียญเสมา หลังยันต์ตรี ปี 2517

953. เหรียญเสมา, เหรียญรูปไข่ หลังพัดยศ ปี 2518

954. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2518

955. พระสมเด็จปรกโพธิ์เยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก ปี 2519

956. เหรียญรุ่นเยือนอินเดีย ปี 2519

957. พระสิวลี ปี 2521 พิมพ์สี่เหลี่ยม, พิมพ์รูปไข่

958. พระกลีบบัว พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็กปี 2521

959. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2523
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960. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี 2497

961. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2497

962. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี 2497

963. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2497

964. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี 2497

965. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2497

966. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยน้ำาใหญ่-เล็ก ปี 2502

967. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี 2505

968. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2505

969. พระกริ่งพระองค์เจ้าเฉลิมพลÏ เนื้อนวโลหะ ปี 2505 

970. พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน (เบตง) เนื้อนวโลหะ ปี 2505

971. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อนวโลหะ ปี 2505

972. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อโลหะผสม ปี 2505

973. พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆพัด เนื้อเหลือง ปี 2505 

974. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2505

975. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2505

976. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ หัวมน ปี 2505

977. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปั๊มซ้ำา ปี 2505

978. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั๊มซ้ำา-ไม่ปั๊ม ปี 2505

979. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก (นิยม) ปี 2505

980. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่-หน้าเชิด ปี 2505

981. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็น ปี 2508

982. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500

983. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาใหญ่ ปี 2502

984. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาเล็ก ปี 2502

985. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508

986. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508

987. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509

988. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “ตัว ท” ปี 2505

989. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ตัว ท” ปี 2505

990. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2505

991. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2505

992. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “มีหู” ปี 2506

993. พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506

994. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “หน้าจีน” ปี 2508
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995. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2508

996. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2508

997. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504

998. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504

999. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่  รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504

1000. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505

1001. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น้ำาเต้า ปี 2505

1002. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี 2506

1003. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่-เล็ก แจกปีนัง ปี 2506

1004. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี 2506

1005. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังหนังสือ 5 แ¶ว” ปี 2506

1006. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง (หน้าผาก 3 เส้น, 4 เส้น, หนังสือเลยหู) เนื้ออัลปาก้า ปี 2506

1007. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508

1008. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุน 1” ปี 2508

1009. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508

1010. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509

1011. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511

1012. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “หน้าเลื่อนหลังเจดีย์” เนื้ออัลปาก้า ปี 2511

1013. แหวนหลวงพ่อทวด ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2503-2508

1014. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หัวแหวน กะไหล่ทอง-อัลปาก้า ปี 2506-2508

1015. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุ่น 1” ปี 2511

1016. รูปหล่อพระอาจารย์ทิม ไม่จำากัดเนื้อ วัดช้างให้ ปี 2508

1017. เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ห่มคลุม-หันข้าง วัดช้างให้ ปี 2508

1018. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “อุ้มลูกแก้ว” เนื้อโลหะ วัดช้างให้ ปี 2508

1019. เหรียญหลวงพ่อทวด “ทะเลซุง” แจกปีนัง ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดปี

1020. เหรียญหลวงพ่อทวด “ทะเลซุง” พิมพ์ซุ้มกอ ไม่จำากัดพิมพ์ แจกปีนัง ปี 2508

1021. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2524

1022. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2524

1023. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2524

1024. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2524

1025. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่หน้าเล็ก (ตอก-ไม่ตอกหมู) วัดคอกหมู ปี 2506

1026. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด เนื้อโลหะผสม วัดไทร จ.นครสวรรค์ ปี 2506 

1027. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ ปี 2506

1028. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา ปี 2506

1029. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ฝังตะกรุด วัดทรายขาว ปี 2514
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1030. พระสมเด็จทองเหลือง รุ่นแรก พิมพ์ลึก ปี 2494 

1031. พระสมเด็จทองเหลือง รุ่นแรก พิมพ์ตื้น ปี 2494 

1032. พระชินราชห้าเหลี่ยม เล็ก - ใหญ่ ปี 2494 

1033. พระประจำาวัน ปี 2499 

1034. เหรียญรุ่นแรก ปี 2502 

1035. พระสมเด็จทองผสม รุ่น 2 - รุ่น 3  

1036. พระนางพญา รุ่นแรก ปี 2506 

1037. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก ปี 2508 

1038. เหรียญไตรมาส รุ่นแรก ปี 2512 

1039. เหรียญไตรมาส รุ่นสอง M16 ปี 2513 

1040. พระกริ่งไตรมาส รุ่นแรก เล็ก - ใหญ่ ปี 2511 

1041. พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ หน้าลพบุรี ไม่จำากัดรุ่น 1 - 2 - 3 

1042. พระสมเด็จ ลองพิมพ์ ปี 2494 

1043. พระสมเด็จคะแนน แพพัน รุ่นแรก ปี 2510 

1044. พระสมเด็จแพพัน ปี 2510 

1045. พระสมเด็จแพ 2 พัน ปี 2511 

1046. พระสมเด็จแพ 3 พัน ปี 2512 

1047. พระสมเด็จไตรมาส เนื้อผง ปี 2509 

1048. พระสมเด็จ เกสร 108 ปี 2509 

1049. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2514 

1050. พระสมเด็จคะแนน ปรกโพธิ์ ปี 2514 

1051. พระสมเด็จฐานสิงห์ ปี 2515 

1052. พระสมเด็จแร่ แพ - พัน ปี 2516 

1053. พระสมเด็จแร่ แพสามพัน ปี 2516 

1054. พระสมเด็จหลังรูปเหมือน แม็กกาไลท์ ปี 2516 

1055. พระสมเด็จฐานแซม ปี 2517 

1056. พระผงรูปเหมือน ทำาบุญ 70 ปี รุ่นแรก ปี 2517

1057. พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2516 

1058. พระพิมพ์พระรอด ไม่จำากัดปี 

1059. พระลีลาทุ่งเศรษฐี ไม่จำากัดปี 

1060. พระปิดตา รุ่นแรก ปี 2513 

1061. พระรูปหล่อสังกัจจายน์ พิมพ์เล็ก - ใหญ่ ปี 2518 

1062. พระขุนแผน ปี 2522 

1063. พระสมเด็จแพ 4 พัน 

1064. พระสมเด็จแพ 5 พัน 

1065. พระสมเด็จแพ 7 - 9 พัน 

1066. พระปิดตาจงอางศึก ปี 2514
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1067. พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง

1068. พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม

1069. พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น

1070. พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ฟ้า

1071. พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ต๊อก

1072. พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น

1073. พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ทรงเครื่อง

1074. พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ไม่ทรงเครื่อง

1075. พระพิมพ์ยันต์แ¶วเดียว ไม่จำากัดพิมพ์

1076. พระพิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น

1077. พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน

1078. พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก

1079. พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ลึก

1080. พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ตื้น

1081. พระพิมพ์ทรงครุฑปีกแข็ง

1082. พระพิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ

1083. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวชั้นเดียว

1084. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 7 จุด

1085. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 8 จุด

1086. พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร

1087. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวโค้ง

1088. พระพิมพ์ทรงเม่นเล็ก

1089. พระพิมพ์ทรงเม่น หัวกลับ

1090. พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวิชัย

1091. พระพิมพ์ทรงปางสมาธิ บัวเม็ด

1092. พระพิมพ์ทรงนก ฐานสามชั้น

1093. พระพิมพ์ทรงนก ฐานสายบัว - บัวฟันปลา

1094. พระพิมพ์ทรงปลาจีน

1095. พระพิมพ์ทรงปลากัด

1096. พระพิมพ์ทรงปลาหมอ

1097. พระพิมพ์ทรงปลาหมู

1098. พระพิมพ์ทรงโบราณ ไม่จำากัดพิมพ์

1099. พระพิมพ์ทรงสมาธิเพชร ไม่จำากัดพิมพ์

1100. พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำากัดพิมพ์

1101. ผงลูกอม
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1102. เหรียญหน้าใหญ่ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2485

1103. เหรียญหน้าเล็ก หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2485

1104. เหรียญหยดน้ำา หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2485 บล็อกหน้า ย. มีการันต์

1105. เหรียญหยดน้ำา หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2485 บล็อกหน้า ย. ไม่มีการันต์

1106. เหรียญเสมา หลังสิงห์ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2487

1107. เหรียญเสมา เต็มองค์ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2496

1108. เหรียญกลม หลังปลาตะเพียน - พระปิดตา หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2499

1109. เหรียญ 7 รอบ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2499 พิมพ์หลังสิงห์

1110. เหรียญ 7 รอบ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2499 พิมพ์หลังเสือ

1111. เหรียญครอบแก้ว หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2500

1112. เหรียญหัวใจ - เหรียญสามเหลี่ยม หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2500

1113. เหรียญเสมา กันภัย หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2503 บล็อกเรียบ

1114. เหรียญเสมา กันภัย หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2503 บล็อกกลาก

1115. เหรียญมังคลายุ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2507

1116. เหรียญเงินลง¶ม หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ไม่จำากัดรุ่น

1117. พระเนื้อผง หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์รัศมี

1118. พระเนื้อผง หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์คางหมู

1119. รูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2483

1120. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2490 - 2491

1121. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2499

1122. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ไม่จำากัดรุ่น

1123. รูป¶่ายขอบแสตมป์ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2491

1124. รูปเหมือนครึ่งซีก หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2502

1125. ตะกรุดชุด 12 ดอก หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2485

1126. ตะกรุดชุด 16 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2485

1127. ตะกรุดโทน หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ไม่จำากัดรุ่น

1128. ตะกรุดโทน หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2485 เนื้อบรอนซ์ทอง

1129. ปลาตะเพียนเงิน - ทอง หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์เล็ก (ปลาซิว)

1130. ปลาตะเพียนเงิน - ทอง หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ชนิดแบน

1131. ปลาตะเพียนเงิน - ทอง หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ไม่จำากัดพิมพ์

1132. ปลาตะเพียนเงิน - ทอง หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์ใหญ่ประหยัด

1133. ธนบัตรขวัญ¶ุง หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ชนิด 999 บาท

1134. ธนบัตรขวัญ¶ุง หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ชนิด 100 บาท

1135. ธนบัตรขวัญ¶ุง หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ไม่จำากัดรุ่น

1136. ผ้ายันต์ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ไม่จำากัดรุ่น
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1137. พระสมเด็จ พิมพ์ 9 ชั้น รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2498

1138. พระสมเด็จ พิมพ์พระชินราช รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498 

1139. พระสมเด็จ พิมพ์หูบายศรี รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคลปี 2498

1140. พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498

1141. พระรูปเหมือน พิมพ์นั่งขาโต๊ะ เนื้อผงผสมชานหมากเกศา ปี 2537

1142. พระสมเด็จ เนื้อกระเบื้องมหามงคลสร้างอุโบส¶ ปี 2538

1143. รูปหล่อลอยองค์ รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2539

1144. พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2539

1145. พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงพุทธคุณโรยผงตะไบทอง ปี 2539

1146. พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงใบลานโรยผงตะไบทอง ปี 2539

1147. พระปิดตา รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2539

1148. พระนางพญาหลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2539

1149. นางกวักมหาลาภ รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ รุ่น ปี 2540

1150. เหรียญรวยมหาลาภ เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2540

1151. ล็อกเกตฉากฟ้า ฝาปิดหลังเนื้อทองผสม ปี 2540

1152. พระสมเด็จเสาร์ห้า เนื้อผงพุทธคุณฝังตะกรุด ปี 2540

1153. พระสังกัจจายน์ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2541

1154. พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2550

1155. พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อผงยาฝังตะกรุดเงิน ปี 2550

1156. พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเคลือบสังคโลกสีเขียว ปี 2550

1157. พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเคลือบสังคโลกสีเหลือง ปี 2550

1158. เหรียญเสมา ไตรมาส 89 เนื้อเงินลงยาสีแดง ปี 2553

1159. เม็ดแตงรุ่นแรก เนื้อเงินลงยาสีเขียว ปี 2553

1160. เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงซาติน ปี 2555

1161. เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2555

1162. เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อปลอกลูกปืน ปี 2555

1163. เหรียญพระพิฆเนศ เนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคำา ปี 2555

1164. เหรียญพระพิฆเนศ เนื้อชนวน ปี 2555

1165. เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

1166. เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อสัตตโลหะ ปี 2557

1167. เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

1168. เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อสัตตโลหะ ปี 2557

1169. เหรียญเสมา รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยาสีฟ้า ปี 2558

1170. เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส 59 เนื้อทองทิพย์ ปี 2559

1171. มีดปากกา ด้ามงาฝักงา รุ่นแรก ปี 2539



71มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดลพบุรี

พระหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำาปาง
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1172. พระกริ่ง - พระชัยศิริราช ปี 2517

1173. พระรูปหล่อรุ่นโม่วไ¶่ ปี 2529

1174. พระรูปหล่อรุ่นฮือฮา ปี 2529

1175. พระรูปหล่อรุ่นลายเซ็นต์ ปี 2529

1176. พระรูปเหมือนลอยองค์ รุ่น 81 ปี 2535 เนื้อเงิน - นวะ

1177. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นมงคลลาภ ปี 2535 เนื้อเงิน นวะ

1178. พระรูปเหมือน รุ่นพญาวันมหาโชค ปี 2536 เนื้อเงิน นวะ

1179. พระกริ่งอวโลกเตศวร เนื้อนวะ ปี2536

1180. พระผงสมเด็จ รุ่นแซยิด ปี 2531

1181. พระผงสมเด็จขาโต๊ะ หลังแผ่นเงิน ปี 2537

1182. พระผงสมเด็จทวีลาภ (หลังหนู) ปี 2538

1183. พระปิดตามหาอุตม์ ปี 2518 เนื้อเงิน- นวะ

1184. พระปิดตามหาโชค ปี 2518 เนื้อเงิน – นวะ

1185. พระผงปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก( 60 พรรษาอุปสมบท ) ปี 2536

1186. พระผงปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ ปี 2537

1187. พระผงปิดตาเงินล้าน หลังยันต์ 3 นะ ปี 2537

1188. เหรียญระฆัง ปี 2516

1189. เหรียญพระเจ้าแก้วมรกต หลังชินราช ปี 2517 เนื้อทองแดง

1190. เหรียญแตงโม ปี 2517

1191. เหรียญวัดพลับพลา ปี 2517

1192. เหรียญกิ่งไผ่ ปี 2518

1193. เหรียญกลมนางกวัก ปี 2521

1194. เหรียญกลมปิดตา ปี 2521

1195. เหรียญรูปเหมือนหลัง ภ.ป.ร. ปี 2523 เนื้อทองแดง

1196. เหรียญรูปเหมือนฉีด รุ่นเสตวารี ปี 2527

1197. เหรียญรูปเหมือนฉีด ปี 2528

1198. เหรียญเสมาร่มเกล้า ปี 2530

1199. เหรียญรูปเหมือนฉีด รุ่นฉลองมณฑป ปี 2533

1200. เหรียญเจ้าสัว รุ่นแรก ปี 2535

1201. เหรียญสี่เหลี่ยมดวงมงคล ปี 2533

1202. เหรียญพญาวันมหาโชค ปี 2536

1203. เหรียญกองพันลำาปาง 2 ปี 2536

1204. เหรียญระฆังเซ็งลี้ฮ้อ ปี 2536

1205. เหรียญกลมนางกวัก 2 ปี 2536

1206. เหรียญนั่งพาน 3 ม.ต.ปี 2537
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พระหลวงพ่อเขียน ธมฺมรกฺขิโต วัดสำานักขุนเณร จ.พิจิตร ทั่วไป
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1207. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิงใหญ่    

1208. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิงเล็ก 

1209. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู วัดวังตะกู (หน้าเล็กหรือหน้าแตก)

1210. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู วัดท่าหอย (หน้าใหญ่)

1211. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ เขียน - ทบ วัดวังตะกู

1212. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก (วัดสำานักขุนเณร)

1213. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก (วัดพร้าว)

1214. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นเ¶้าแก่หอเตีêยะ

1215. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นกำานันเ¶าว์ (สร้างโรงเรียน)

1216. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นกำานันเ¶าว์ (สร้างศาลา)

1217. พระกริ่งประทานพร หลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี

1218. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น¶ิ่นกำาเนิด เนื้อเงิน

1219. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี 

1220. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น ส5 ไม่จำากัดเนื้อ

1221. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น ข5 ไม่จำากัดเนื้อ

1222. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ฐานมีชื่อ (ฐานหนังสือ) 

1223. พระผงเทียนชัย หลวงพ่อเขียน พิมพ์หลวงพ่อเงิน ปี 2503

1224. เหรียญหลวงพ่อเขียน หลังพระพุทธชินราช เนื้อเงิน ไม่จำากัดพิมพ์

1225. เหรียญสองเกจิ ลพ.เขียน - ลพ.ทบ 

1226. เหรียญกลมเสาร์ห้า หลวงพ่อเขียน 

1227. เหรียญเสมาใหญ่นั่งเต็มองค์ รุ่น 100 ปี 

1228. เหรียญรูปไข่สระเอขีดยาว หลวงพ่อเขียน 

1229. เหรียญกงจักรหลังยันต์ หลวงพ่อเขียน

1230. เหรียญใบตำาลึง หลวงพ่อเขียน 

1231. เหรียญอาร์ม หลวงพ่อเขียน วัดวังสำาโรง 

1232. เหรียญแสตมป์ หลวงพ่อเขียน วัดท่าหอย บล็อกวัด

1233. เหรียญแสตมป์ หลวงพ่อเขียน วัดท่าหอย บล็อกบ้าน

1234. เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ่อเขียน วัดชัยมงคล 

1235. เหรียญใบโพธิ์เล็ก หลวงพ่อเขียน วัดชัยมงคล 

1236. เหรียญขวัญ¶ุง หลวงพ่อเขียน ปี 2505 กะไหล่ทอง

1237. เหรียญขวัญ¶ุง หลวงพ่อเขียน ปี 2505 กะไหล่เงิน

1238. เหรียญขวัญ¶ุง หลวงพ่อเขียน ปี 2506

1239. เหรียญขวัญ¶ุง หลวงพ่อเขียน ปี 2507 (หลังยันต์ – หลังหลวงหลวงปู่ศุข)

1240. แหวน หลวงพ่อเขียน ไม่จำากัดรุ่น ไม่เกิน ปี พ.ศ.2507

1241. เหรียญหลวงพ่อเขียน หลังพระเจ้าเสือ ปี พ.ศ.2516
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พระหลวงพ่อทบ จ.เพชรบูรณ์ ยอดนิยม
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1242. รูปหล่อพิมพ์หน้าฝรั่งฐานสูง - ฐานเตี้ย

1243. รูปหล่อพิมพ์หลังตรง

1244. รูปหล่อพิมพ์หน้าหุ้ม

1245. รูปหล่อพิมพ์หน้าคุ

1246. รูปหล่อพิมพ์อกซื้อ

1247. รูปเหมือนปั๊มพิมพ์โดดร่ม

1248. รูปหล่อพิมพ์ฐานสูง วัดชนแดน ปี 2505

1249. รูปหล่อพิมพ์ฐานกลางกวักลาภใหญ่ วัดชนแดน ปี 2505

1250. รูปหล่อพิมพ์ฐานเตี้ย วัดชนแดน ปี 2505 (ไม่จำากัดพิมพ์)

1251. เหรียญหล่อพิมพ์เสมาหลังเรียบ 1 ระฆังเล็กหลังเรียบ วัดชนแดน ปี 2505

1252. รูปหล่อพิมพ์อุ้มบาตร + ระฆังสองหน้า วัดชนแดน ปี 2505

1253. รูปหล่อพิมพ์หัวไม้ขีด วัดชนแดน ปี 2505

1254. รูปหล่อพิมพ์กวักลาภเล็ก วัดชนแดน ปี 2505

1255. รูปหล่อพิมพ์หัวไม้ขีด ฐานยื่น วัดชนแดน ปี 2505

1256. รูปหล่อพิมพ์หัวไม้ขีดหัวโต วัดชนแดน ปี 2512

1257. รูปหล่อพิมพ์สมเด็จย่า วัดชนแดน ปี 2512

1258. พระกริ่งวิชิตพัชราจารย์

1259. พระกริ่งไตรมาส

1260. พระกริ่งเพชรกลับ

1261. รูปหล่อฉลองอายุ 94 ปี

1262. รูปหล่อพิมพ์โหม่งมะพร้าว

1263. รูปหล่อพิมพ์จิêกโก้

1264. รูปหล่อฉีด ไม่จำากัดปี (95, 96, 97)

1265. เหรียญวัดทรงธรรม ปี 2483 ไม่จำากัดพิมพ์

1266. เหรียญหน้าแก่ ปี 2491 + 2492

1267. เหรียญหน้าหนุ่ม ปี 2491 + 2505

1268. เหรียญเสมาหลังสิงห์ + หลังยันต์ 5

1269. เหรียญวัดจันทร์นิมิต ( ไม่จำากัดพิมพ์)

1270. เหรียญฉลองอายุ 94 ปี (ไม่จำากัดพิมพ์)

1271. เหรียญแอปเปิ้ล (ไม่จำากัดปี)

1272. เหรียญทูลเกล้า (ไม่จำากัดโค้ด)

1273. พระสมเด็จเข็มหัก

1274. แหวนลายธงชาติ + แหวนเพชรกลับลายธงชาติ

1275. พระผงไตรมาส + พระผงจันทร์ลอย

1276. พระสมเด็จหลังใบโพธิ์ 
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พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม
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1277. พระกริ่งชินบัญชร

1278. พระชัยวัฒน์ชินบัญชร

1279. พระสังกัจจายน์ชินบัญชร

1280. พระปิดตามหาลาภชินบัญชร

1281. พระปิดตาข้าวตอกแตก

1282. สมเด็จไร่วารี

1283. สมเด็จชินบัญชร หลังยันต์หมึกแดง

1284. เหรียญรุ่นแรก ปี 2508

1285. พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ บล็อกแรก

1286. พระขุนแผน พิมพ์เล็ก บล็อกแรก

1287. พระผงพรายกุมาร ไม่จำากัดพิมพ์

1288. เหรียญกลม พระพุทธโสธร

1289. เหรียญหล่อฉลุ

1290. พระสมเด็จหลังยันต์ห้า

1291. พระปิดตาหลังยันต์ห้า

1292. เหรียญเจริญพรบน

1293. เหรียญเจริญพรล่าง

1294. เหรียญห่วงเชื่อม 8 รอบ

1295. เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา ไม่จำากัดเนื้อ

1296. เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อนวะ-ทองแดง

1297. เหรียญนาคปรก 8 รอบ

1298. รูปหล่อไตรมาส

1299. เหรียญเจริญพรสอง ไตรมาส

1300. เหรียญนาคปรก ไตรมาส

1301. เหรียญพระเจ้าตากสิน ปี2518

1302. พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม

1303. พระปิดตาหลังรูปเหมือน

1304. พระนาคปรกใบมะขาม องค์จ้อย

1305. เหรียญบาตรน้ำามนต์

1306. เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์นั่งพาน

1307. เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์หยดน้ำา

1308. เหรียญผูกพัทธสีมา รูปไข่

1309. เหรียญคอน้ำาเต้าหลังนูน

1310. เหรียญกรมหลวงชุมพร

1311. หนุมาน ก้นอุดผงพราย
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1312. พระพิมพ์ปรกโพธิ์ รุ่นทหารพราน เนื้อผง ปี 2526
1313. พระขวัญ¶ุง เนื้อทองแดง ปี 2535
1314. เหรียญเต็มองค์ รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2536
1315. เหรียญครึ่งองค์ รุ่นส่งเสริมศิลปาชีพ เนื้อเงินลงยา ปี 2536
1316. พระสมเด็จ รุ่นคูณล้าน เนื้อผง ปี 2536
1317. พระสมเด็จผงกริ่ง รุ่นคูณลาภ - คูณเงิน - คูณทอง ปี 2536
1318. พระสมเด็จผงกริ่ง กาฝาไม้มะรุม ปี 2536
1319. ตะกรุดโทน รุ่นปริสุทโธ เนื้อเงิน ปี2536
1320. ตะกรุดโทน รุ่นปริสุทโธ เนื้อทองเหลือง ปี2536
1321. เหรียญหล่อเจ้าสัว รุ่นเจ้าสัวมารุมค้ำาคูณอุดหนุน เนื้อเงิน ปี 2536
1322. เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี2537
1323. เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537
1324. เหรียญเสมานั่งพานบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537
1325. พระกริ่งเนื้อผง ปิดตามหาลาภ พิมพ์สังฆาฏิ เล็ก รุ่นคูณเศรษฐี ปี 2537
1326. พระกริ่งเนื้อผง ปิดตามหาลาภ พิมพ์สังฆาฏิ อู่รุ่นคูณเศรษฐี ปี 2537
1327. พระกริ่งเนื้อผง ปิดตามหาลาภ พิมพ์สังฆาฏิใหญ่ รุ่นคูณเศรษฐี ปี 2537
1328. พระกริ่งเนื้อผง ปิดตามหาลาภ พิมพ์ลายกนก รุ่นคูณเศรษฐี ปี 2537
1329. พระกริ่งเนื้อผง ปิดตามหาลาภ พิมพ์จิ๋ว รุ่นคูณเศรษฐี ปี 2537
1330. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นคูณเศรษฐี (แจกแม่ครัว) เนื้อผง ปี 2537
1331. เหรียญสี่เหลี่ยมหงส์มังกร เนื้อนวะขันเงาพ่นนาก ปี 2537
1332. เหรียญฉลุ รุ่นคูณพันล้าน เนื้อกระไหล่เงิน ปี 2537
1333. พระสมเด็จหล่อปรกโพธิ์ รุ่นคูณพันล้านเสาร์ 5 ปี 2537
1334. พระสมเด็จคะแนน รุ่นคูณพันล้านเสาร์ 5 เนื้อเงิน ปี 2537
1335. พระสมเด็จคะแนน รุ่นคูณพันล้านเสาร์ 5 เนื้อกระไหล่เงิน ปี 2537
1336. พระสมเด็จคะแนน รุ่นคูณพันล้านเสาร์ 5 เนื้อทองทิพย์ ปี 2537
1337. พระสังกัจจายน์ รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อทองทิพย์ ปี 2537
1338. พระปิดตาสารพัดดี เนื้อผงกระเบื้องโบส¶์ หลังพระปรก ปี 2538
1339. พระปิดตาสารพัดดี เนื้อผงกระเบื้องโบส¶์ หลังไม่มีพระปรก ปี 2538
1340. พระสมเด็จ 7 พระองค์ รุ่นสบายใจ เนื้อผงพิมพ์ใหญ่ ปี 2538
1341. พระรูปใบโพธิ์ รุ่นป้องกันภัย เนื้อผงหน้าทองคำา ปี 2539
1342. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเทพารักษ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539
1343. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเทพารักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2539
1344. พระปิดตามหาลาภ เนื้อใบลาน ตะกรุดเงิน 2 ดอก รุ่นเหลือกิน เหลือใช้ ปี 2540
1345. พระปิดตามหาลาภ เนื้อเกสร ตะกรุดเงิน 2 ดอก รุ่นเหลือกินเหลือใช้ปี 2540
1346. พระปิดตามหาลาภ เนื้อชานหมาก ตะกรุดเงิน 2 ดอก รุ่นเหลือกินเหลือใช้ ปี 2540
1347. พระปิดตามหาลาภ เนื้อใบลาน ตะกรุดเงิน 1 ดอก รุ่นเหลือกินเหลือใช้ ปี 2540
1348. พระปิดตามหาลาภ เนื้อเกสร ตะกรุดเงิน 1 ดอก รุ่นเหลือกินเหลือใช้ ปี 2540 
1349. พระปิดตามหาลาภ เนื้อชานหมาก ตะกรุดเงิน 1 ดอก รุ่นเหลือกินเหลือใช้ ปี 2540
1350. พี่หมูคูณทอง รุ่นมหาคูณทอง เนื้อทองทิพย์ ปี 2553
1351. พี่หมูคูณทอง รุ่นมหาคูณทอง เนื้อทองแดงเ¶ื่อน ปี 2553
1352. พระปิดตาจัมโบ้ มหาเศรษฐี พิมพ์สายรุ้งตะกรุดทองคำา ปี 2556
1353. พระปิดตาจัมโบ้ มหาเศรษฐี พิมพ์สายรุ้งตะกรุดเงิน ปี 2556
1354. พระสมเด็จ ลายเสือ รุ่นกายเทพ ปี 2556
1355. พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อไม้ ตะกรุดทองคำา รุ่นกายเทพ ปี 2556
1356. พระรูปเหมือน รุ่นพุทธคูณสยาม ปี 2554
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1357. พระนางพญา รุ่น คูณลาภ ปี 2517
1358. พระสมเด็จ รุ่นรับเสด็จ เนื้อผง ปี 2536
1359. กะลาแกะ ปี 2556
1360. พระกริ่งญาณทศพล รุ่นลายเซ็น เนื้อเงิน ปี 2536
1361. น้ำาเต้า รุ่นรวย เนื้อเงินหน้ากากทองคำา ปี 2536
1362. พระปิดตา รุ่นเฮงคูณเฮง เนื้อนวะ ปี 2536
1363. พระปิดตา รุ่นเฮงคูณเฮง เนื้อทองเหลือง ปี 2536
1364. พระกริ่งฟ้าประทาน เนื้อเงิน ปี2536
1365. พระกริ่งฟ้าประทาน เนื้อทองแดง ปี 2536
1366. พระกริ่งฟ้าประทาน ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536
1367. พระกริ่งอุป¶ัมภ์ ก้นอุดเทียนชัยผสมผงพุทธคุณ เนื้อรมดำา ปี 2536
1368. พระกริ่งอุป¶ัมภ์ ก้นอุดเทียนชัยผสมผงพุทธคุณ เนื้อชุบทอง ปี 2536
1369. พระปิดตา รุ่นพลังจิต ตะกรุดทองคำาแท้ ปี 2536
1370. พระปิดตา รุ่นพลังจิต ตะกรุดเงิน ปี 2536
1371. พระปิดตา รุ่นพลังจิต ไม่มีตะกรุด ปี 2536
1372. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทโธ รุ่นแรก ตะกรุดทองคำาแท้ ปี 2536
1373. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทโธ รุ่นแรก ตะกรุดเงิน ปี 2536
1374. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทโธ รุ่นแรก ไม่มีตะกรุด ปี 2536
1375. พระพญาเต่าเรือน ออกวัดโคนอน เนื้อเงิน ปี 2536
1376. พระพญาเต่าเรือน ออกวัดโคนอน เนื้ออ้าปาก้า ปี 2536
1377. พระสมเด็จจิ๋วคำา รุ่นมหาลาภ ปี 2536
1378. พระปิดตารุ่นพรปีใหม่ เนื้อเงิน ปี 2537
1379. พระปิดตารุ่นเซ็งลี้ฮ้อ ตะกรุดทองคำา ปี 2537
1380. พระปิดตารุ่นเซ็งลี้ฮ้อ ตะกรุดเงิน ปี 2537
1381. พระขรรค์ (มีดหมอ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อนวโลหะ ตะกรุดทองคำา ปี 2537
1382. พระขรรค์(มีดหมอ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อนวะโลหะ ตะกรุดเงิน ปี 2537
1383. พระกริ่งอู่ทอง หุ่นพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ควง เนื้อนวะ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
1384. พระกริ่งอู่ทอง หุ่นพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อสำาริด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
1385. พระกริ่งอู่ทอง หุ่นพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อทองแดง รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
1386. พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) ตะกรุดทองคำา รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
1387. พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) ตะกรุดทองแดง รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
1388. พระผงไม้มงคล หลังนารายณ์ทรงครุฑ ตะกรุดทองคำา รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
1389. พระผงไม้มงคล หลังนารายณ์ทรงครุฑ ตะกรุดทองครุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
1390. พระปิดตามหาลาภ (นั่งยอง) เนื้อสำาริด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
1391. พระปิดตามหาลาภ (4 ทิศ) เนื้อสำาริด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
1392. พระปิดตามหาลาภ (4 ทิศ) ไม่จำากัดเนื้อ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
1393. พระปิดตาควัมบดี (หัวจรวด) เนื้อนวโลหะ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
1394. พระปิดตาควัมบดี (หัวจรวด) ไม่จำากัดเนื้อ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
1395. เหรียญรูปเหมือนหลังยันต์สิงห์ 9 โค้ด (กรรมการ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
1396. เหรียญรูปเหมือนหลังนารายณ์ทรงครุฑ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
1397. เหรียญฉีดหยดน้ำาลายไทย รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537
1398. เหรียญรูปไข่ รุ่นเอกลักษณ์เจ้าคุณคูณ เต็มองค์ เนื้อเงินลงยา ปี 2537
1399. เหรียญพระราหู รุ่นลาภผลคูณทวี เนื้อทองฝาบาตร ปี2538
1400. พระยอคเกตุ รุ่นแรก เนื้อกระไหล่ทอง ปี 2548
1401. พระจอมจักรพรรดิ รุ่นคูณสุดยอด เนื้ออัลปาก้า ปี 2553
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1402. พระผงรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1403. พระกริ่งเจริญพร สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1404. พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1405. พระกริ่งญาณรังสี 79 สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1406. พระกริ่งบารมี 84 สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1407. พระกริ่งบารมี 80 สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1408. พระกริ่งชินรังสี 47 สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1409. พระกริ่งชินสีห์ 47 สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1410. พระกริ่งอรหัง สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1411. พระกริ่งพุทธสิริมงคล สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1412. พระกริ่งปวเรศ สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1413. พระกริ่งชินบัญชร สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1414. พระกริ่งเจริญ วุวัฒนโม สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1415. พระกริ่งรุ่น 100 ปี เนื้อสัมฤทธิ์ สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1416. พระกริ่งวิสาวะสุ สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1417. พระปิดตานำาโชค ปี 2531 สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1418. พระปิดตารุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1419. พระปิดตากนกข้าง 7 รอบ สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1420. หลวงปู่ทวด สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1421. พระสมเด็จศาสดา รุ่น 7 รอบ สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1422. พระสมเด็จรุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรÏ

1423. เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อรวย รุ่นเจริญไพศาล เนื้อทองเหลือง - ทองแดง

1424. เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแสวง วัดลาดปลาดุก เนื้อเงิน เนื้อทองแดง นนทบุรี

1425. สมเด็จหลังรูปเหมือนเนื้อผงลาย หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน ปี 2553

1426. พระขุนแผนปางมารวิชัย เนื้อผง หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2541

1427. พระขุนแผน เนื้อผงลาย หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จังหวัดนครปฐม

1428. พระขุนแผน เนื้อผงว่าน - พุทธคุณ หลวงพ่อไสว จ.นครปฐม

1429. พระสมเด็จไกรเซอร์ เนื้อตะกั่ว - ทองแดง หลวงพ่อไสว จ.นครปฐม

1430. พระกริ่งธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พ.ศ.2533

1431. พระสมเด็จยกฐานะ เนื้อตะกั่ว¶้ำาชา, ตะปูสังฆาวานร วัดระฆังÏ

1432. พระสมเด็จยกฐานะ ไม่จำากัดเนื้อ วัดระฆัง กรุงเทพÏ

1433. พระยอดขุนพลบั้ม เนื้อชิน พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร กรุงเทพÏ

1434. พระยอดขุนพล หล่อโบราณ เนื้อชิน พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร กรุงเทพÏ

1435. พระสมเด็จแจวเรือจ้าง หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร กรุงเทพÏ

1436. พระพิมพ์หลวงพ่อโต หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร กรุงเทพÏ
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1437. พระสุพรรณยอดโ¶ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีÏ จ.สุพรรณบุรี 

1438. พระลีลา ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาต ุ

1439. พระกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อชินเงิน 

1440. พระนาคปรก พิมพ์ปรกแบน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี 

1441. พระนาคปรก พิมพ์ผมเม็ด, ชีโบ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี 

1442. พระนาคปรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี 

1443. พระร่วงยืน กรุบ้านหัวเกาะ 

1444. พระร่วงนั่ง กรุบ้านหัวเกาะ 

1445. พระร่วงยืน พิมพ์รัศมี กรุหนองแจง 

1446. พระร่วงนั่ง กรุหนองแจง 

1447. พระร่วงยืน กรุสองพี่น้อง 

1448. พระร่วงนั่ง กรุบ้านละหาร 

1449. พระพิมพ์นาคปรก กรุบ้านละหาร 

1450. พระร่วงยืน พิมพ์เศียรโต เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดปู่บัว, ราชเดชะ จ.สุพรรณบุรี 

1451. พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุบ้านดงเชือก จ.สุพรรณบุรี 

1452. พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ พิมพ์ใหญ่ 

1453. พระกรุวัดชุมนุมสงฆ์ ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อชินเงิน 

1454. พระลีลา กรุวัดการ้อง ไม่จำากัดพิมพ ์

1455. พระ¶้ำาเสือ กรุเก่า พิมพ์ใหญ ่

1456. พระ¶้ำาเสือ กรุเก่า พิมพ์หน้าแก ่

1457. พระ¶้ำาเสือ กรุเก่า ไม่จำากัดพิมพ ์

1458. พระซุ้มนครโกษา กรุวัดสำาปะซิว 

1459. พระนางท่ามะปราง กรุวัดสำาปะซิว 

1460. พระกรุวัดชายทุ่ง ไม่จำากัดเนื้อ 

1461. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว พิมพ์ทรงพลใหญ่ 

1462. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว พิมพ์ทรงพลเล็ก 

1463. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ 

1464. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว พิมพ์หน้าเทวดา - หน้าฤๅษี 

1465. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว ไม่จำากัดพิมพ ์

1466. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายคู่ พิมพ์หน้าเทวดา - หน้าฤๅษี 

1467. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายคู่ ไม่จำากัดพิมพ ์

1468. พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายคู่ ตัดเดี่ยว ไม่จำากัดพิมพ ์

1469. พระขุนแผน ไข่ผ่าซีก - แตงกวาผ่าซีก กรุวัดพระรูป 

1470. พระชุดกิมตึ๋ง กรุวัดพระรูป ไม่จำากัดพิมพ์ 

1471. พระกรุบางยี่หน



79มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดลพบุรี

พระคณาจารย์จังหวัดสุพรรณบุรี ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 40  ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)

1472. พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์เศียรโล้น 

1473. พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์เศียรแหลม 

1474. พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์งบน้ำาอ้อยใหญ่ - กลาง - เล็ก 

1475. พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์พระประธานใหญ่ - เล็ก 

1476. พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย ไม่จำากัดพิมพ ์

1477. พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ซุ้มกอ 

1478. พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย 

1479. พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ลีลา 

1480. พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ 

1481. พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน ไม่จำากัดพิมพ ์

1482. พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์มเหศวร 

1483. พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์งบน้ำาอ้อย 

1484. พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ลีลา 

1485. พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สมเด็จปรกโพธิ์ 

1486. พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ขุนแผนจักรนารายณ์ 

1487. พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองผสม ไม่จำากัดพิมพ ์

1488. พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ ์

1489. เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดไชนาวาส รุ่นแรก ปี 2484 

1490. เหรียญหลวงพ่อเจริญ  5 รอบ รุ่นแรก วัดหนองนา ปี 2512 

1491. เหรียญหลวงพ่อเมธี ธรรมสาร รุ่นแรก วัดบ้านกร่าง ปี 2502 

1492. เหรียญพ่อสอน รุ่นแรก วัดป่าเลไลยก์ ปี 2461 

1493. เหรียญหลวงพ่อไข่ รุ่นแรก (แขนกาง) วัดบางเลน ปี 2502 

1494. เหรียญหลวงพ่อสม รุ่นแรก วัดดอนบุปผาราม ปี 2506 

1495. เหรียญหลวงพ่อพริ้ง รุ่นแรก วัดวรจันทร์ ปี 2478 

1496. พระรูปหล่อหลวงพ่อดี รุ่นแรก วัดพระรูป 

1497. พระปิดตาหลวงพ่อดี รุ่นแรก เนื้อเมฆพัด ปี 2529 

1498. พระปิดตาหลวงพ่อดี รุ่นแรก เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2530 

1499. พระผงสุพรรณหลวงพ่อดี รุ่นแรก วัดพระรูป ปี 2513 

1500. พระรูปหล่อหลวงพ่อมุ่ย รุ่นแรก ไม้โท วัดดอนไร่ 

1501. พระรูปหล่อหลวงพ่อมุ่ย รุ่นสอง ไม่จำากัดพิมพ์ วัดดอนไร่ 

1502. เหรียญหลวงพ่อมุ่ย รูปเสมา - รูปไข่ - หน้าวัว วัดดอนไร่ ปี 2512 

1503. พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย ฝังตะกรุด ไม่จำากัดพิมพ ์

1504. พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย ไม่ฝังตะกรุด ไม่จำากัดพิมพ ์

1505. รูป¶่ายหลวงพ่อมุ่ย ไม่จำากัดพิมพ์ วัดดอนไร่ 

1506. พระผงดำาหลวงพ่ออิ่ม ไม่จำากัดพิมพ์ วัดหัวเขา 
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1507. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์นิ้วกระดก ปี 2507

1508. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์หูกาง ปี 2508

1509. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2512

1510. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512

1511. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อตะกั่ว ปี 2512

1512. พระรูปหล่อโบราณ รุ่นเสาร์ 5 เนื้อเงิน ปี 2512

1513. พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์ชุดใหญ่ - เล็ก ปี 2512

1514. พระรูปเหมือน แผ่นปั๊ม ปี 2512

1515. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแม่ชีกุหลาบ ปี 2513

1516. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นผู้ใหญ่ลี ปี 2513

1517. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นผู้การอภัย ตอกโค๊ด ปี 2516

1518. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองระฆัง ปี 2516

1519. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516

1520. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2516

1521. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองระฆัง ปี 2516

1522. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่ว ปี 2516

1523. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2516

1524. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบ ปี 2516

1525. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเข็มกลัด ปี 2516

1526. พระสมเด็จ หลังยันต์สิบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516

1527. พระสมเด็จ หลังเรียบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516

1528. พระสมเด็จ หลังเรียบ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2516

1529. พระสมเด็จ เนื้อทองเหลือง ตัดพิเศษ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2516

1530. เหรียญหล่อระฆังใหญ่ ปี 2512

1531. เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507

1532. เหรียญกลมใหญ่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507

1533. เหรียญรูปไข่ รุ่น 2 ปี 2508

1534. เหรียญเสมาเล็ก ครึ่งองค์ ปี 2512

1535. เหรียญเสมาเต็มองค์ ปี 2512

1536. เหรียญใบสาเก ปี 2512

1537. เหรียญกลม หลังพระปิดตา ปี 2513

1538. เหรียญมหาลาภ ปี 2516

1539. เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2515

1540. เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิสั้น ปี 2515

1541. เหรียญทำาบุญสรงน้ำา ปี 2517
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1542. เหรียญระฆัง สช. ปี 2513

1543. เหรียญระฆัง พิเศษ ปี 2513

1544. เหรียญฉลองมณฑป 88 ปี ปี 2514

1545. เหรียญรูปไข่ ครั้งที่ 2 ปี 2515

1546. เหรียญโล่ใหญ่ ปี 2516

1547. เหรียญระฆัง หลังยันต์ธง ปี 2516

1548. เหรียญฉลองอายุ 90 ปี ปี 2517

1549. พระผงรูปเหมือน รุ่นฟ้าผ่า ปี 2512

1550. พระผงรูปเหมือน ระฆังใหญ่ เนื้อน้ำาตาล ปี 2514

1551. พระผงรูปเหมือน ระฆังเล็ก เนื้อน้ำาตาล ปี 2514

1552. พระผงรูปเหมือน ระฆังใหญ่ เนื้อขาว - ขาวหม่น ปี 2514 - 2515

1553. พระผงรูปเหมือน ระฆังเล็ก เนื้อขาว - ขาวหม่น ปี 2514 - 2515

1554. พระผงสมเด็จ หลังรูปเหมือนระฆังใหญ่ ปี 2514 - 2515

1555. พระผงสมเด็จ หลังรูปเหมือนระฆังเล็ก ปี 2514 - 2515

1556. พระผงสมเด็จ หลังตรายาง ปี 2515

1557. พระผงสมเด็จ ปืนแตก ปี 2515

1558. พระผงรูปเหมือน ระฆังใหญ่หลังยันต์สิบ ปี 2516

1559. พระผงรูปเหมือน เตารีดใหญ่ ปี 2516

1560. พระผงรูปเหมือน เตารีดเล็ก ปี 2516

1561. พระผงสมเด็จ หลังยันต์สิบ ปี 2516

1562. พระผงสมเด็จ หลังข้าวสาร ปี 2516

1563. พระผงสมเด็จ หลังเรียบ ปี 2516

1564. พระผงสมเด็จ 2 หน้า ปี 2516

1565. พระผงสมเด็จ หลังรูปเหมือนระฆังใหญ่ ปี 2516

1566. พระผงสมเด็จ สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ปี 2516

1567. พระผงพิมพ์โล่ใหญ่ ปี 2516

1568. พระผงรูปเหมือน ระฆังใหญ่ ตัดพิเศษ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2516

1569. พระผงรูปเหมือน ระฆังเล็ก ตัดพิเศษ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2516

1570. พระผงรูปเหมือน 2 หน้า ปี 2516

1571. เข็มกลัดแบบสกรีน ไม่จำากัดปี

1572. ล็อกเก็ต พิมพ์นิยมใหญ่ - เล็ก ปี 2516

1573. รูป¶่ายขนาดห้อยคอ ไม่จำากัดขนาด ปี

1574. แหวน ไม่จำากัดรุ่น

1575. เหรียญสลึง ตอกโค้ด ระฆังเล็ก ปี 2514

1576. เหรียญสลึง ตอกโค้ด ระฆังใหญ่ ปี 2514



มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดลพบุรี82

พระหลวงพ่อโอด วัดจันเสน จ.นครสวรรค์ ทั่วไป

âµ�Ð·Õè 43  ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)

1577. พระรูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2515

1578. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นหลังตรงแขนปั่ง ปี 2524

1579. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นหลังตรง ปี 2524

1580. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นสร้างมณฑป เนื้อเงิน ปี 2531

1581. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2531

1582. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531

1583. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นสร้างมณฑป เนื้อตะกั่ว ปี 2531

1584. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นศาลเจ้าพ่อดาบทอง ปี 2530

1585. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นหน้าแมว ปี 2531

1586. พระรูปหล่อ รุ่นสร้างโรงครัว ปี 2528

1587. พระรูปหล่อ รุ่นหลังเตารีด ปี 2530

1588. พระรูปหล่อ รุ่นฉลองมณฑป 6 รอบ ปี 2532

1589. พระกริ่ง รุ่นสร้างมณฑป ปี 2531

1590. พระชัยวัฒน์ รุ่นสร้างมณฑป ปี 2531

1591. เหรียญรุ่นแรก พิมพ์สระอิ 2 ตัว ปี 2508

1592. เหรียญดอกจิกใหญ่ ปี 2513

1593. เหรียญดอกจิกเล็ก ปี 2513

1594. เหรียญกลมหลังยันต์เสาร์ห้า ปี 2513

1595. เหรียญสิวลีมหาลาภ ปี 2513

1596. เหรียญกลมพิเศษ ปี 2513

1597. เหรียญกฐินสามัคคี 5 รอบ ปี 2520

1598. เหรียญแจกทาน ปี 2528

1599. เหรียญฉลองศาลเจ้าพ่อดาบทอง ปี 2530

1600. พระนาคปรกใบมะขาม หลังยันต์สาม ปี 2531

1601. เหรียญรูปไข่สร้างมณฑป โค้ดเจดีย์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2531

1602. เหรียญรูปไข่ รุ่นพิเศษ โค้ดนะ ปี 2531

1603. เหรียญเสมาสร้างมณฑป โค้ดเจดีย์ ปี 2531

1604. เหรียญ 6 รอบ หลังมณฑป ปี 2515

1605. พระนาคปรก รุ่นแรก ปี 2527

1606. พระนาคปรก เจริญทรัพย์ ปี 2530

1607. พระผงสมเด็จ 7 ชั้น รุ่นแรก ปี 2515

1608. พระผงสมเด็จ หลังระฆัง ปี 2530

1609. เหรียญรุ่น 6 สร้างโรงเรียนและวันเกิด ปี 2519

1610. พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2515

1611. เหรียญเสมาใหญ่ รุ่น 14 ปี 2531
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1612. พระรูปหล่อรุ่นแรก เนื้อนวะ, ทองเหลืองรมดำา ปี 2518

1613. พระรูปหล่อรุ่นสอง เนื้อเงิน, นวะ ปี 2518

1614. พระรูปหล่อรุ่นสอง เนื้อทองเหลืองรมดำา พิมพ์ 2 ตรง และ 2 โค้ง ปี 2518

1615. พระรูปหล่อรุ่นวัดโพธิ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1616. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ศิษย์ชลบุรีสร้าง¶วาย ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1617. เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2514

1618. เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514

1619. เหรียญอายุยืนเต็มองค์ เนื้อทองคำา, เงิน ปี 2517

1620. เหรียญอายุยืนเต็มองค์ เนื้อนวะ ปี 2517

1621. เหรียญอายุยืนเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517

1622. เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2517

1623. เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ เนื้อนวะ ปี 2517

1624. เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517

1625. เหรียญขวัญ¶ุง รุ่นแรก สีหน้า - สีหลัง ปี 2517

1626. พระปรกใบมะขาม ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2517

1627. เหรียญมหาลาภ เนื้อเงิน, อัลปาก้า ปี 2518

1628. เหรียญมหาลาภ เนื้อนวะ ปี 2518

1629. เหรียญมหาลาภ เนื้อทอแดง ปี 2518

1630. เหรียญหลังพญานาค ปี 2518

1631. เหรียญจตุรพิธชัย ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2518

1632. เหรียญกนกข้าง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2518

1633. เหรียญพรหมวิหารธรรม ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2518

1634. เหรียญหน้าแก่, หน้าอรหันต์ ปี 2519

1635. เหรียญเกลียวเชือก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1636. เหรียญหน้าหนุ่ม หลังปิดตา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1637. เหรียญโภคทรัพย์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1638. เหรียญยันต์ดวง ราชาฤกษ์ ปี 2519

1639. เหรียญสองอาจารย์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1640. เหรียญขวัญ¶ุง มีหู , ไม่มีหู ปี 2518

1641. เหรียญขวัญ¶ุง มั่งมี ศรีสุข ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1642. พระผงรูปเหมือน ชานหมาก ปี 2514 

1643. พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์ฐานติ่ง, ปรกโพธิ์ ปี 2514

1644. พระสมเด็จ ปี 2516

1645. พระสมเด็จ หลังรูปเหมือน ปี 2518

1646. พระสมเด็จ หลังรูปเหมือน รุ่นผูกพันธสีมา ปี 2519

1647. แหวน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515
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1648. เหรียญเต่า รุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

1649. เหรียญเต่าปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

1650. เหรียญเต่าเศรษฐีจัมโบ้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

1651. พระกริ่ง รุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

1652. พระกริ่งรุ่นแรก พระอาจารย์เอก วัดบางพุทโธ จ.ลพบุรี ปี 2560

1653. เหรียญปทุมรัตน์ พระอาจารย์เอก วัดบางพุทโธ จ.ลพบุรี ปี 2560

1654. รูปหล่อหลวงปู่จันทร์ รุ่น จันทโชติ วัดบางพุทโธ จ.ลพบุรี ปี 2560

1655. เหรียญนาคปรก หลวงปู่ชน พระอาจารย์เอก วัดบางพุทโธ จ.ลพบุรี ปี 2560

1656. เหรียญหนุมานจันทร์เพ็ญ พระอาจารย์เอก วัดบางพุทโธ จ.ลพบุรี ปี 2561

1657. เหรียญหลวงพ่อพระมหาธวัชชัย วัดพังตรุ จ.กาญจนบุรี

1658. เหรียญหลวงพ่อผา รุ่นแรก วัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ

1659. เหรียญหล่อ รุ่นแรก หลวงพ่อหอม วัดไตรคามวสี จ.สกลนคร

1660. เหรียญเจริญพรบนเต็มองค์ หลวงพ่อหลาย วัดนาจอมเทียน จ.ชลบุรี

1661. เหรียญ รุ่นแสวงโชค หลวงพ่อแสวง วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี

1662. พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

1663. พระปิดตาจัมโบ้ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

1664. พระสมเด็จฐานสิงห์ ปี 2539 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

1665. พระสมเด็จฐานแซม ปี 2539 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

1666. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2539 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

1667. พระสมเด็จแพ 5 พัน เนื้อดำา หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

1668. พระสมเด็จแพ 5 พัน เนื้อขาว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

1669. พระอุณาโลม ทรงจิตรลดา พิมพ์เล็ก ปี 2519

1670. พระผงนางพญา สก พิมพ์เล็ก ปี 2519

1671. พระผงนางพญา สธ ตะกรุดเงิน ปี 2548

1672. พระกริ่งชินบัญชร เนื้อนวก้นทองแดง วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ

1673. พระกริ่งอุดมมงคล เนื้อนวโลหะ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

1674. หลวงปู่ทวด นิ้วกระดก เนื้อทองระฆัง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

1675. พระปิดตากนกข้าง รุ่น 7 รอบ ตะกรุดทอง 3 ดอก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ

1676. พระปิดตากนกข้าง รุ่น 7 รอบ ตะกรุดทอง 5 ดอก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ

1677. พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อเงิน

1678. พระพุทธโสธร ปี 2539 เนื้อเงิน-ทองแดง

1679. เหรียญเจ้าสัว 4 เนื้อทองแดง วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

1680. พระสมเด็จพิมพ์เกศทะลุซุ้ม รุ่น 214 ปี เนื้อเกสร วัดระฆัง กรุงเทพ

1681. พระกริ่งหลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง เนื้อสัมฤทธิ์

1682. พระขุนแผน เนื้อผงยา หลวงพ่อเจือ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม

1683. พญาเต่า วัดเขาดินสุวรรณบาท จ.อุตรดิต¶์
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1684. เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อทองผสม

1685. เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นสอง เนื้อทองผสม

1686. พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก ไม่จำากัดเนื้อ

1687. เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ไม่จำากัดเนื้อ

1688. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ชะลูด เนื้อทองผสม

1689. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ต้อ เนื้อทองผสม

1690. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็ก เนื้อทองผสม

1691. เหรียญปั๊มพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ไม่จำากัดเนื้อ

1692. พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงยาจินดามณี ไม่จำากัดพิมพ์

1693. พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

1694. พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อว่าน ไม่จำากัดพิมพ์

1695. เหรียญปั๊มองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์เสมา พ.ศ.2465 เนื้อทองแดง

1696. เหรียญหล่อคันธารราฐ พิมพ์เสมา วัดพระปฐมเจดีย์ พ.ศ.2476

1697. เหรียญหล่อคันธารราฐ พิมพ์กลีบจำาปา - ใบหอก วัดพระปฐมเจดีย์ พ.ศ.2476

1698. ราหูอมจันทร์ อาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง ขนาดห้อยคอ

1699. กุมารดูดรก หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง ไม่จำากัดพิมพ์

1700. พระปิดตาหลวงปู่ดี วัดบ้านยาง

1701. พระปิดตาหลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง

1702. เหรียญกงจักร หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง

1703. เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก

1704. เหรียญหล่อคอน้ำาเต้า หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก

1705. รูปหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก

1706. เหรียญปั๊มเสมา หลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นแรก พ.ศ.2467

1707. เหรียญปั๊มทรงหยดน้ำา หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ.2482

1708. พระผงสมเด็จ หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ.2514 ไม่จำากัดพิมพ์

1709. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

1710. พระขุนแผนอินโดจีน หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม ไม่จำากัดพิมพ์

1711. พระกริ่งสวนเต่า หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พ.ศ.2500 ไม่จำากัดพิมพ์

1712. ตลับยาหม่องหลังหน้าผากเสือ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม ไม่จำากัดพิมพ์ - ไม่จำากัดเนื้อ

1713. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก

1714. เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย

1715. เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม

1716. เหรียญปั๊มหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม รุ่นแรก พ.ศ.2515 ไม่จำากัดเนื้อ

1717. เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก พ.ศ.2504

1718. เหรียญโภคทรัพย์ (สตางค์สิบ) หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

1719. เหรียญพัดยศ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พ.ศ.2517 ไม่จำากัดเนื้อ

1720. พระผงขมิ้นเสก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว ไม่จำากัดพิมพ์

1721. เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว พ.ศ.2535 ไม่จำากัดเนื้อ
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1722. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รูปไข่ หลังยันต์ห้า ปี 2501

1723. เหรียญเสมา หลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน ปี 2511 ไม่จำากัดเนื้อ

1724. พระรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก ก้นย้อย วัดอัมพวัน ปี 2511

1725. เหรียญให้ลาภ คุ้มภัย 7 รอบ หลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รูปไข่ พิมพ์ใหญ่ ปี 2519

1726. เหรียญ ให้ลาภ คุ้มภัย 7 รอบ. หลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รูปไข่ พิมพ์เล็ก ปี 2519

1727. พระผงจันทร์ลอย เนื้อผงขาว หลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน ปี 2519

1728. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก ปี 2515

1729. เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง ปี 2519 ชุบนิเกิล

1730. เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง ปี 2519 เนื้ออัลปาก้า

1731. ปรกใบมะขาม หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง ปี 2528 ไม่จำากัดเนื้อ

1732. เหรียญทูลเกล้า หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง ปี 2531 ไม่จำากัดเนื้อ

1733. รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง

1734. ตระกรุดโทน หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง

1735. ตระกรุดหนังเสือ หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง

1736. พระรูปหล่อหลวงพ่อยอด ออกวัดหนองโน พิมพ์นิยม

1737. พระรูปหล่อหลวงพ่อยอด วัดหนองปลาหมอ รุ่นสร้างสะพาน (1อุด)

1738. พระรูปหล่อหลวงพ่อยอด วัดหนองปลาหมอ รุ่นสร้างสะพาน (2อุด)

1739. พระรูปหล่อหลวงพ่อยอด วัดเสนานฤมิตร เนื้อทองระฆัง ปี 2541

1740. รูปหล่อปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อยอด วัดหนองปลาหมอ ปี 2555

1741. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อฉ่ำา วัดหนองหว้า สระบุรี  ปี 2519

1742. เหรียญเสมา รุ่น 2 หลวงพ่อฉ่ำา วัดหนองหว้า สระบุรี ไม่จำากัดเนื้อ

1743. พระสมเด็จรุ่นแรก หลวงพ่อฉ่ำา วัดหนองหว้า สระบุรี (มหาโชค)

1744. พระสมเด็จหลังเหรียญ หลวงพ่อฉ่ำา วัดหนองหว้า สระบุรี

1745. พระปิดตาเนื้อผงใบลาน หลวงพ่อฉ่ำา วัดหนองหว้า สระบุรี (มหาลาภ)

1746. เหรียญรับพร 10 ประการ พระอาจารย์จักษ์ วัดชุ้ง  ไม่จำากัดเนื้อ

1747. เหรียญปิดตาเลื่อนสมณศักดิ์ 56 พระอาจารย์จักษ์ วัดชุ้ง  ไม่จำากัดเนื้อ

1748. เหรียญรุ่นแรก อายุครบ 5 รอบ พระอาจารย์จักษ์ วัดชุ้ง  ปี 2558 ไม่จำากัดเนื้อ

1749. พระปรกใบมะขาม พระอาจารย์จักษ์ วัดชุ้ง รุ่นแรก ปี 2556 ชมรมพระเครื่อง จ.สระบุรีสร้าง

1750. เหรียญหันข้าง ๙๐ปี (รุ่นประสบการณ์) หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์

1751. เหรียญแจกทานแมงกะบี้ หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์ ไม่จำากัดเนื้อ

1752. พระผงเตารีดมหาเฮง เฮง หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์

1753. รูปหล่ออุดจีวร หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์

1754. รูปหล่อปั๊ม หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์(ไม่จำากัดเนื้อ)

1755. เหรียญวาสนา หลวงพ่อเฮ็น วัดดอนทอง  ปี 2537

1756. เหรียญเสมา ที่ระลึกฝังลูกนิมิต หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา ปี 2539

1757. เหรียญเจริญพร หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา ปี 2557
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1758. พระซุ้มเรือนแก้ว ขุนแผนพิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ ออกวัดพรหมบุรี ปี 2496

1759. พระขุนแผนพิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ ออกวัดพรหมบุรี ปี 2496

1760. พระวัดพรหมบุรี ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2496

1761. เหรียญหลวงพ่อเพ็ชร์ หลังหลวงพ่อจรัญ ปี 2511

1762. พระผงสมเด็จหลวงพ่อเพ็ชร์ หลังวัดอัมพวัน ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2511

1763. พระพุทธนฤมิตรโชค ปางสมาธิ กวางใหญ่ ปี 2511

1764. พระพุทธนฤมิตรโชค ปางประทานพร กวางเล็ก ปี 2511

1765. เหรียญรุ่นแรก พัฒนา กะไหล่ทอง(กรรมการ) ปี 2513

1766. เหรียญรุ่นแรก พัฒนา รมดำา ปี 2513

1767. สมเด็จพระพุทธชโลธร หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ ปี 2513

1768. สมเด็จพระเขี้ยวแก้ว ปี 2515

1769. เหรียญเจ้าคณะอำาเภอ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2518

1770. แหวน หลวงพ่อจรัญ ไม่จำากัดรุ่น

1771. พระผงรูปเหมือน ครกแตก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2523

1772. พระผงรูปเหมือน หนุมานเชิญธง ไม่จำากัดพิมพ์

1773. พระรูปหล่อกริ่งกังวาน รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2531

1774. เหรียญ 5 รอบ ไร้ห่วง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2531

1775. เหรียญศิษย์สร้าง¶วาย - ศิษย์สิงคโปร์สร้าง¶วาย ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2531

1776. พระปิดตาหลังแบบ รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2534

1777. พระรูปหล่อรุ่นรวยเงิน-รวยทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2535 

1778. ล็อกเกต - รูป¶่าย ยุคต้น ไม่จำากัดรุ่น

1779. เหรียญเสมา รุ่นสร้างเขื่อน ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

1780. เหรียญพระพุทธนฤมิตรโชค กวางเหล็ก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

1781. เหรียญสมาธิ โค้ดดาว ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

1782. พระกริ่ง อ.พ.ว. รุ่นแรก ปี 2538

1783. พระพุทธแก้วสารพัดนึก หลวงพ่อดำา รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

1784. พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

1785. พระผงรูปเหมือน พิมพ์เตารีด เกศา - จีวร ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2541

1786. เหรียญพระพรหมเล็ก - ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2551

1787. เหรียญ7รอบ ไม่จำากัด พิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2554

1788. ท้าวเวสสุวรรณ (ยักษ์) รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2555

1789. พระกริ่งพรหมบันดาล ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2556

1790. พระชัยวัฒน์พรหมบันดาล ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2556

1791. ขุนแผนพรหมบันดาล ไม่จำากัดสี ไม่จำากัดพิมพ์ปี 2556

1792. ล็อกเกตหลวงพ่อจรัญและพระพรหม ประทานพร 88 หลังบรรจุมวลสาร เกศา จีวร ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2557
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1793. เหรียญหลวงปู่ทาบ รุ่นแรก, รุ่น 2 แหนบรุ่นแรก

1794. พระเนื้อผงโสÌสมหาพรหม ปี 2503 ทุกพิมพ์

1795. พระสมเด็จนักเลงโต พิมพ์ใหญ่

1796. พระสมเด็จนักเลงโต พิมพ์เล็ก

1797. พระขุนแผนสะพายดาบ พิมพ์ต้อ

1798. พระขุนแผนสะพายดาบ พิมพ์ชัยมงคล

1799. พระขุนแผนสะพายดาบ พิมพ์เทวดา

1800. พระขุนแผนสะพายคาบ พิมพ์เล็ก

1801. พระพลายคู่ หลวงปู่ทาบ

1802. พระพุทธฐานบัว หลวงปู่ทาบ

1803. พระสมเด็จพุทธกวัก

1804. พระขุนแผน พิมพ์พลายกุมาร

1805. พระขุนแผน ไม่จำากัดพิมพ์

1806. พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ปู่ทาบพิมพ์ใหญ่

1807. พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ปู่ทาบ ทุกเนื้อ ทุกพิมพ์

1808. พระปิดตากิมจ๊อ ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

1809. รูป¶่ายหลวงปู่ทาบ ก่อน ปี 2509

1810. นางกวักจิ๋ว หลวงปู่ทาบ

1811. นางกวักจิ๋ว ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

1812. รูปเหมือนปั๊มหลวงปู่ทาบ รุ่นแรก

1813. พระสมเด็จรัศมี เนื้อดินผสมผงใบลาน หลวงปู่ทิมเสก ปี 2503 - 2508

1814. รูปเหมือนผงใบลานหลวงปู่ทิม ปี 2503 - 2508

1815. พระปิดตาหลวงพ่อสาคร ปี 2524

1816. ลูกอมหลวงพ่อสาคร รุ่นแรก ปี 2530

1817. นางกวัก งาแกะ หลวงปู่ทิม

1818. นางกวัก งาแกะ หลวงปู่ทิม ทุกพิมพ์

1819. ตลับสีผึ้ง ไม่จำากัดเกจิ

1820. ตลับสีผึ้งงาช้าง ไม่จำากัดเกจิ

1821. พระปิดตาดิน 7 โป่ง หลวงพ่อสาคร ปี 2524

1822. ลูกอมหลวงปู่แก้ว 2519 - 2521

1823. รูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1824. เหรียญรุ่นแรก หน้าหนุ่มหลังยันต์เต็ม หลวงพ่อชื่น ปี 2511

1825. เหรียญรุ่นแรก หน้าหนุ่มหลังยันต์ไม่เต็ม หลวงพ่อชื่น ปี 2511

1826. เหรียญรุ่นแรก พิมพ์สะระอูยาว - สั้นหลวงพ่อชื่น ปี 2511

1827. เหรียญไตรมาส รุ่นแรก หลวงพ่อกัสสปมุณี ปี 2518

1828. พระเจ้าตากสิน หลวงพ่อกัสสปมุณี เนื้อผง ปี 2518
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พระจังหวัดสุโขทัย
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1829. พระชินราชใบเสมา เนื้อดิน กรุวังยายมาก

1830. พระร่วงประทานพร เนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1831. พระลีลา เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1832. พระนางตะกวน เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1833. พระนางเข่าบ่วง - เข่ากว้าง เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1834. พระนางเข่าบ่วง - เข่ากว้าง เนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1835. พระยอดขุนพล เนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1836. พระร่วงนั่ง กรุร่องไม้แดง เนื้อดิน ชิน

1837. พระใบขนุน เนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1838. พระนาคปรก เนื้อดิน กรุวัดกุฎีราย - กรุเตาทุเรียง

1839. พระท่ามะปาง เนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1840. พระร่วงเปิดโลก เนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1841. พระร่วงนั่ง กรุน้ำาผึ้ง

1842. พระซุ้มเรือนแก้ว (กระต่ายแกลบ) เนื้อชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง-กรุวัดมหาธาตุ

1843. พระพุทธกวัก เนื้อดิน - ชิน กรุวัดแสนตอ

1844. พระกรุวัดบางขลัง เนื้อชิน ไม่จำากัดพิมพ์

1845. พระกรุวัดพญาคำา ไม่จำากัดพิมพ์

1846. พระสังกัจจาย เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1847. พระนาง กรุวัดเขาพระศรี เนื้อดิน

1848. พระนางข้างเม็ด เนื้อชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง

1849. พระยอดธง เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1850. พระนางบางขลัง เนื้อดิน

1851. พระหัวใจกำาแพง กดเคียว - กดแผง เนื้อดิน

1852. พระซุ้มนครโกษา เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1853. พระนางคอนลาน เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

1854. พระกรุวัดมหาธาตุ เนื้อชิน ไม่จำากัดพิมพ์

1855. พระกระวัดโปงมะขาม ไม่จำากัดพิมพ์

1856. พระอู่ทองนัง เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1857. พระนางขนนก เนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1858. พระกรุวัดทรงมะค่า เนื้อดิน ชิน

1859. พระกรุเตาทุเรียง เนื้อกิน ไม่จำากัดพิมพ์

1860. พระกรุวัดมหาธาตุ เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

1861. พระกรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชิน ไม่จำากัดพิมพ์

1862. พระลีลาเนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1863. พระร่วงเปิดโลกเนื้อชิน
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พระเกจิคณาจารย์ - เครื่องราง ทั่วไป
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1864. พระปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง พิมพ์จันลอย จ.นนทบุรี

1865. พระปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง พิมพ์จันลอย จ.นนทบุรี

1866. พระปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง พิมพ์เคียร์แหลม จ.นนทบุรี

1867. พระปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง พิมพ์ไม้ค้ำาเกวียน จ.นนทบุรี

1868. พระปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง ไม่จำากัดพิมพ์ จ.นนทบุรี

1869. พระปิดตาหลวงพ่อมหาโพธิ์ วัดคลองมอญ พิมพ์จิ๋ว มีกริ่ง จ.ชัยนาท

1870. พระปิดตาหลวงพ่อมหาโพธิ์ วัดคลองมอญ พิมพ์จิ๋ว ไม่จำากัด จ.ชัยนาท

1871. ขุนแผนสะกดทัพ หลวงพ่อยงยุธ วัดเขาไม้แดง ปี 2525  สีม่วง จ.ระยอง

1872. ขุนแผนสะกดทัพ หลวงพ่อยงยุธ วัดเขาไม้แดง ปี 2525 ไม่จำากัดสี จ.ระยอง

1873. นางกวัก เนื้อดินผสมผงใบลาน ก่อน ปี 2520 ไม่จำากัดเกจิ

1874. ตะกรุดสาริกา ไม่จำากัดเนื้อ และเกจิคณาจารย์ ปี 2520

1875. นางกวักไม้แกะ งาแกะ ทั่วไป ไม่จำากัดเกจิคณาจารย์ ก่อนปี 2520

1876. วัต¶ุมงคลหลวงพ่อวงศ์ วัดทุ่งผักกูด ไม่จำากัดพิมพ์ จ.นครปฐม

1877. วัต¶ุมงคลหลวงพ่อวงศ์ วัดทุ่งผักกูด พิมพ์เล็กทั่วไป จ.นครปฐม

1878. วัต¶ุมงคลเนื้อดินเจ็ดป่าช้า หลวงพ่อแหยม วัดดอนพุทรา ไม่จำากัดพิมพ์ จ.นครปฐม

1879. ปลัดขิก หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ทั่วไป จ.ประจวบคีรีขันธ์

1880. ปลัดขิก หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง ทั่วไป จ.นนทบุรี

1881. เหรียญเสมามหาเศรษฐี รุ่นแรก พระครูบวรสาธุกิจ เนื้อทอง - เนื้อเงิน ปี 2560

1882. เหรียญเสมามหาเศรษฐี รุ่นแรก พระครูบวรสาธุกิจ ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ

1883. ปลัดขิก พระอาจารย์ลั่ง วัดสัตหีบ ไม่จำากัดเนื้อ จ.ชลบุรี

1884. พระปิดตาหลวงพ่อเหลือ กรุวัดสร้อยทอง 2485 พิมพ์ข้างยันต์ จ.กรุงเทพÏ

1885. พระปิดตาหลวงพ่อเหลือ กรุวัดสร้อยทอง 2485 ไม่จำากัดพิมพ์ จ.กรุงเทพÏ

1886. หลวงพ่อปาน เนื้อดิน ออกวัดบางนมโค ปี 2496 จ.พระนครศรีอยุธยา

1887. หลวงพ่อปาน เนื้อดิน ออกวัดบางนมโค ปี 2511 จ.พระนครศรีอยุธยา

1888. หลวงพ่อปาน เนื้อดิน ออกวัดบางนมโค ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา

1889. หลวงพ่อปาน เนื้อผง ออกวัดบางนมโค ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา

1890. หลวงพ่อปาน เนื้อดิน ออกวัดบางนมโค ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา

1891. หลวงพ่อปาน เนื้อผง ออกวัดบางนมโค ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา

1892. หลวงพ่อปาน กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

1893. พระเนื้อดิน หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

1894. พระปิดหลวงพ่อแก้ว กรุวัดโบส¶์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2460 จ.ชลบุรี

1895. พระอม หลวงพ่อหอม เนื้อดิน พิมพ์สามเหลี่ยมฐานบัว ปี 2484 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปลุกเสก จ.ปทุมธานี

1896. พระสมเด็จ เนื้อผง พิมพ์ 6 ชั้น, 7 ชั้น กรุวัดโพธิ์ จ.อ่างทอง

1897. พระผงพิมพ์ตุ๊กตา วัดราชสิทธาราม ปี 2516 หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก จ.กรุงเทพÏ

1898. พระเนื้อผง กรุวัดคลองขอม หลวงปู่ศุขปลุกเสก จ.ชัยนาท
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พระกรุวัดราชบูรณะ  - พระเนื้อชิน อยุธยา ยอดนิยม
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1899. พระยอดขุนพล กรุวัดราชบูรณะ

1900. พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ

1901. พระอู่ทองซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ

1902. พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ

1903. พระอู่ทองฐานสำาเภา กรุวัดราชบูรณะ

1904. พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ

1905. พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดราชบูรณะ

1906. พระลีลากำาแพงนิ้ว กรุวัดราชบูรณะ

1907. พระขุนแผนบัวห้าจุด กรุวัดราชบูรณะ

1908. พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ

1909. พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ

1910. พระลีลาดอกไม้ไหว (ไม้โปร) กรุวัดราชบูรณะ

1911. พระพิมพ์จารึกหลังภาษาจีน ทุกพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ

1912. พระลีลาแจกันคู่ กรุวัดราชบูรณะ

1913. พระขุนแผน พิมพ์แหวกม่าน (ซุ้มยอ) กรุวัดราชบูรณะ

1914. พระแผงตัด ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ

1915. พระพิมพ์วัดราช ขนาดเล็ก ไม่จำากัดพิมพ์

1916. พระพิมพ์วัดราช ขนาดใหญ่ ไม่จำากัดพิมพ์ 

1917. พระปรกโพธิ์ พิมพ์เล็ก กรุวัดราชบูรณะ

1918. พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ กรุวัดราชบูรณะ

1919. พระขุนแผนใบพุทรา ไม่จำากัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

1920. พระปรุหนังเดี่ยว ไม่จำากัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

1921. พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด ไม่จำากัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

1922. พระปรุหนัง บัวฟันปลา ไม่จำากัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

1923. พระนาคปรก พะงั่ว กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

1924. พระอู่ทองคางเครา กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

1925. พระอู่ทองคาง ไม่มีเครา กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

1926. พระวัดตะไกร เนื้อชิน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

1927. พระหลวงพ่อโต เนื้อชิน พิมพ์บางกระทิง จ.พระนครศรีอยุธยา

1928. พระโคนสมอ เนื้อชิน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

1929. พระอู่ทองนั่ง กรุบึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา

1930. พระปรุหนัง วัดประสาท จ.พระนครศรีอยุธยา

1931. พระอู่ทอง กรุวัดมเหยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา

1932. พระพิมพ์เนื้อชิน ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

1933. พระชัย ขนาดห้อยคอ กรุวัดพระศรีสรรเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ) จ.พระนครศรีอยุธยา

âµ�Ð·Õè 53  ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)

1934. เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2544

1935. แม่นางพิมพ์ อุดผงอา¶รรพ์ ปิดแผ่นยันต์ ปี 2550

1936. พระชัยวัฒน์ โชคดีทวีลาภ เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2559

1937. พระชัยวัฒน์ โชคดีทวีลาภ เนื้อขันลงหิน ปี 2559

1938. พระชัยวัฒน์ โชคดีทวีลาภ เนื้อชนวน ปี 2559

1939. พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมาส เนื้อระฆัง ปี 2559

1940. พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมาส เนื้อตะกั่ว ปี 2559

1941. รูปหล่อ รุ่นแรก โชคดีทวีลาภ เนื้อระฆัง ปี 2559

1942. รูปหล่อ รุ่นแรก โชดดีทวีลาภ เนื้อชนวน ปี 2559

1943. พระกริ่งโชคดี ทวีลาภ เนื้อ ขันลงหิน ปี 2559

1944. พระกริ่ง โชคดี ทวีลาภ เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2559

1945. เหรียญ หนุมานชนะศึก เนื้อทองแดง ปี 2560

1946. เหรียญ หนุมานชนะศึก เนื้อทองผสม ปี 2560

1947. แม่นางพิม เนื้อทองแดง ปี 2560

1948. แม่นางพิม เนื้อทองเหลือง ปี 2560

1949. พระพิราพ มหาเทพ บรมครู เนื้อเงิน อุดผงเกศาฝังตระกรุดเงิน ปี 2560

1950. พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อนวโลหะ อุดผงเกศาฝังตระกรุดเงิน ปี 2560

1951. พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อสัมฤทธิ์ อุดผงเกศาตะกรุดทองเหลือง ปี 2560

1952. พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อทองเหลือง อุดผงเกศาตะกรุดทองเหลือง ปี 2560

1953. รูปหล่อบรมครู ปู่เสือ เนื้อเงิน อุดผงเกศา ฝังตระกรุดเงิน ปี 2560

1954. รูปหล่อบรมครู ปู่เสือ เนื้อนวโลหะ อุดผงเกศา ฝังตระกรุดเงิน ปี 2560

1955. รูปหล่อบรมครู ปู่เสือ เนื้อสัมฤทธิ์แดงผสมชนวน อุดผงเกศาฝังตระกรุดเงิน ปี 2560

1956. รูปหล่อบรมครู ปู่เสือ เนื้อชนวนสัมฤทธิ์ อุดผงเกศา ฝังตระกรุดเงิน ปี 2560

1957. เบี้ยแก้ ปี 2560

1958. กุมาร เนื้อว่าน ปี 2560

1959. ตระกรุดลูกอม ปี 2560

1960. กุมารมหาลาภ ปี 2560

1961. พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่  เนื้อพลายดอกรัก ปี 2560

1962. พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อพลายดอกรักฝังตระกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2560

1963. พระขุนแผน พิมพ์์ใหญ่ เนื้อว่านสบู่เลือด ปี 2560

1964. พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่านสบู่เลือดฝังตระกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2560

1965. พระขุนแผน พิมพ์เล็ก ว่านสบู่เลือด ปี 2560

1966. พระขุนแผน พิมพ์เล็ก ว่านสบู่เลือดปัดทอง ปี 2560

1967. พระขุนแผน พิมพ์เล็ก พลายดอกรัก ปี 2560

1968. พระขุนแผน พิมพ์เล็ก พลายดอกรักปัดทอง ปี 2560
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1969. เหรียญที่ระลึกหล่อพระประธาน หลัง 12 นักษัตร วัดดงตาล 2570 ไม่จำากัดพิมพ์

1970. เหรียญหลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง หลังพระพุทธนิมิต ปี 2471

1971. เหรียญหลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง หลังเทวดาดีดพิณ ปี 2471

1972. เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร หลังพระพุทธโสภา วัด¶้ำาตะโก ปี 2470

1973. เหรียญใบโพธิ์ พระสังฆภาวราหมุนี (หลวงพ่อเนียม) วัดเสาธงทอง ปี 2481

1974. เหรียญพระครูสุขวุฒาจารย์ (หลวงปู่สุข) วัดบางลี่ ปี 2481 เนื้อทองแดง

1975. เหรียญพระครูสุขวุฒาจารย์ (หลวงปู่สุข) วัดบางลี่ ปี 2481 เนื้อเงิน

1976. เหรียญพระครูสุพุทธิสุนทร (เล็ก) วัดไลย์ ปี 2482 ไม่จำากัดเนื้อ

1977. เหรียญพระครูโวทานสมณะคุต (รุ่ง) วัดเชิงท่า ปี 2479

1978. เหรียญพระอุปัชฌาย์¶ึง วัดเขาสมอคอน ปี 2468

1979. เหรียญพระอุปัชฌาย์แช่ม วัดบ้านดาบ ปี 2468

1980. เหรียญพระอุปัชฌาย์ชุ่ม วัดเพนียด ปี 2482

1981. เหรียญรุ่นแรก พระอุปัชฌาย์ กรัก วัดอัมพวัน ปี 2469 ไม่จำากัดพิมพ์

1982. เหรียญพระอุปัชฌาย์กรัก วัดอัมพวัน ปี 2478

1983. เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู ปี 2478

1984. เหรียญรุ่นแรก พระครูสังวร โสภณ (สาย) วัดพยัคฆาราม ปี 2462

1985. เหรียญรุ่นที่สอง พระครูสังวร โสภณ (สาย) วัดพยัคฆาราม ปี 2482

1986. เหรียญกระดุม รุ่นแรก หลวงพ่อผัน วัดพยัคฆาราม ปี 2482

1987. เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ จันทร์ จนทโชติ วัดข่อยใต้

1988. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเรือง วัดปากคลองบางค์ ปี 2477

1989. เหรียญรุ่นแรก พระครูโพธิรัต (หลวงพ่อตี๋) วัดโพธิ์ระหัต

1990. เหรียญรุ่นแรก พระอุปัชฌาย์โต วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ ปี 2484

1991. เหรียญหลวงพ่อเภา หลังอกเลา วัด¶้ำาตะโก ปี 2468

1992. เหรียญหลวงพ่อเภา วัด¶้ำาตะโก ปี 2470

1993. หล่อโบราณ พระรอดละโว้ วัดกำาแพง ปี 2482 (หลวงพ่อเดิมปลุกเศก) ไม่จำากัดพิมพ์

1994. เหรียญรุ่นแรก พระศรีอาริย์ หลังพระพุทธชินราช วัดไลย์ ปี 2460

1995. เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ ปี 2467

1996. เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ ปี 2468

1997. เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ ปี 2491

1998. เหรียญเสมารุ่นแรก หลวงพ่อสังกิจโจ วัดเขาพระงาม ปี 2499

1999. เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก หลวงพ่อสังกิจโจ วัดเขาพระงาม ปี 2499

2000. รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อสังกิจโจ วัดเขาพระงาม ปี 2505

2001. เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่หิน วัดเขาพระยาเดินธง (หนองนา)

2002. เหรียญรุ่นสอง (ไข่) หลวงปู่หิน วัดเขาพระยาเดินธง (หนองนา)

2003. รูปหล่อปั๊ม รุ่นแรก หลวงปู่หิน วัดเขาพระยาเดินธง (หนองนา)
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2004. เหรียญสี่เหลี่ยม เจ้าพ่อพระกาÌ ปี 2500 พิมพ์ใหญ่

2005. เหรียญสี่เหลี่ยม เจ้าพ่อพระกาÌ ปี 2500 พิมพ์เล็ก

2006. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออ่ำา วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี ปี 2493

2007. รูปหล่อโบราณ กริ่งโกร่ง หลวงปู่อ่ำา วัดมณีชลขัณฑ์

2008. เหรียญใบโพธิ์ หลวงพ่อพระงาม หลังมี พ.ศ. 2500

2009. พระเนื้อดิน หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ขี่สิงห์

2010. พระเนื้อดิน หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ขี่เสือ

2011. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อภูมิมี วัดหลุมข้าว 2507

2012. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเพ็ง วัดมงคลประสิทธิ์ ปี 2499 (สั้น, ยาว) ไม่จำากัดเนื้อ

2013. สมเด็จหล่อ เนื้อโลหะ วัดชีป่าสิตาราม ปี 2515 พิมพ์ใหญ่

2014. สมเด็จหล่อ เนื้อโลหะ วัดชีป่าสิตาราม ปี 2515 พิมพ์เล็ก

2015. เหรียญหลวงพ่อแสง วัดชีป่าสิตาราม ปี 11 ไม่จำากัดเนื้อ

2016. เหรียญรุ่นแรก เกศทะลุซุ้ม หลวงปู่¶ม วัดเชิงท่า ปี 2515

2017. เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่มัง วัดเทพกุญชร ปี 2519 

2018. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อมาฆ วัดบ้านดาบ ปี 2500

2019. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อฉาย วัดป่าธรรมโสภณ ปี 2504 ไม่จำากัดเนื้อ

2020. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อกรี วัดหลวงสุวรรณราราม ปี 2516 ไม่จำากัดเนื้อ

2021. เหรียญรุ่นแรกพระธรรมญาณมุนี วัดกวิศราราม ปี 2508 ไม่จำากัดเนื้อ

2022. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญมี วัดสิงห์ทอง ปี 2510 ไม่จำากัดเนื้อ

2023. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อยอ อำาเภอสระโบส¶์ รุ่นแรก

2024. เหรียญสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2514 ไม่จำากัดเนื้อ

2025. เหรียญเณร อาจารย์ติ๋ว ออกวัดเทพกุญชร ปี 2521

2026. เหรียญพระพุทธชินราช อาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ พ.ศ.2530

2027. เหรียญพรหมสี่หน้า รุ่นแรก อาจารย์ติ๋ว ไม่จำากัดเนื้อ

2028. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อปล้อง วัดกกโก

2029. เหรียญกลม สังกิจโจ ปี 2504 ไม่จำากัดเนื้อ

2030. เหรียญไก่ หลวงพ่อสรเดช วัดคีรีธรรมมาราม ปี 2546 เงิน, ทองคำา

2031. เหรียญไก่ หลวงพ่อสรเดช วัดคีรีธรรมมาราม ปี 2546 ทองลูกบวบ

2032. สมเด็จเก้าแสน หลวงพ่อสรเดช

2033. สมเด็จพระโพธิ์ หลวงพ่อสรเดช

2034. สมเด็จข้าวก้นบาตร หลวงพ่อสรเดช

2035. เหรียญรุ่นแรก หลวงตาม่อม วัดโพธิ์งาม พ.ศ.2535 เนื้อเงินลงยา

2036. เหรียญหมดห่วง หลวงตาม่อม รุ่นสร้างโบส¶์ พ.ศ. 2536 ไม่จำากัดเนื้อ

2037. รูปหล่อสังกัจจายน์ หลวงตาม่อม เนื้อฝาบาตร

2038. พระปิดตา เศียรปลาหลด หลวงตาม่อม เนื้อฝาบาตร
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2039. รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่เหล่ว วัดสิงหาราม

2040. เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เหล่ว วัดสิงหาราม (ปากเบี้ยว)

2041. รูปเหมือนรุ่นสอง หลวงปู่เหล่ว วัดสิงหาราม

2042. เหรียญรุ่นสอง หลวงปู่เหล่ว วัดสิงหาราม ปี 2511

2043. เหรียญหลวงปู่เหล่ว วัดสิงหาราม ปี 2516 เนื้อนวะ

2044. เหรียญหลวงปู่เหล่ว วัดสิงหาราม ปี 2516 เนื้อทองแดง - ชุบนิเกิ้ล

2045. เหรียญกิตติงกโร หลวงปู่เหล่ว เนื้อเงิน

2046. เหรียญกิตติงกโร หลวงปู่เหล่ว เนื้อนวะ

2047. เหรียญกิตติงกโร หลวงปู่เหล่ว เนื้อทองแดง

2048. เหรียญหลวงปู่เหล่ว พิมพ์หลังสิงห์ ปี 2519

2049. เหรียญหลวงปู่เหล่ว พิมพ์หลังยันต์ห้า ปี 2519

2050. เหรียญหัวโต หลวงปู่เหล่ว แบบลงยา

2051. เหรียญหัวโต หลวงปู่เหล่ว เนื้อทองแดง

2052. เหรียญธนาคารศรีนคร หลวงปู่เหล่ว เนื้อเงินและนวะ

2053. เหรียญธนาคารศรีนคร หลวงปู่เหล่ว เนื้อทองแดง

2054. เหรียญหลวงพ่อคูณ ออกวัดสิงหาราม ปี 2520 ไม่จำากัดเนื้อ

2055. ล็อกเกตรุ่นแรกหลวงปู่เหล่ว (มองลอดแว่น)

2056. แหวน หลวงปู่เหล่ว ไม่จำากัดรุ่น

2057. สิงห์งาหลวงปู่เหลว

2058. สิงห์ ไม้พญางิ้วดำา หลวงปู่เหล่ว

2059. สิงห์ โลหะ รุ่นแรก หลวงปู่เหลว

2060. สิงห์ใหญ่ เนื้อโลหะ - เนื้อตะกั่วชุบทอง - เงิน - นาก

2061. ภาพ¶่าย หลวงปู่เหล่ว ด้านหลังหลวงพ่อท้วม ขนาดห้อยคอ

2062. ภาพ¶่าย หลวงปู่เหล่ว ขนาดห้อยคอ แบบต่างๆ

2063. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อประมุข วัดจงโก ปี 2517 เนื้อทองคำา - เงิน - นวะ

2064. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อประมุข วัดจงโก ปี 2517 เนื้อทองแดง

2065. พระกริ่งจงโก หลวงพ่อประมุข ปี 2519

2066. รูปเหมือนรุ่นแรก หลวงพ่อประมุข ปี 2538 ไม่จำากัดเนื้อ

2067. เหรียญลูกเสือชาวบ้าน หลวงพ่อประมุข ปี 2519 เนื้ออัลปาก้า

2068. เหรียญเหลือกินเหลือใช้ หลวงพ่อประมุข ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ

2069. พระปางเปิดโลก เนื้อว่าน หลวงพ่อคง ปี 2529 แบบเปลือยหรือเลี่ยมเดิมจากวัด

2070. รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ ปี 2532

2071. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง วัดเขาสมโภชน์ ปี 2532

2072. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อใส วัดเขาตำาบล เนื้ออัลปาก้าและทองแดง

2073. รูปเหมือนรุ่นแรก หลวงพ่อใสวัดเขาตำาบล
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2074. เหรียญอาร์ม หลวงพ่อกวย หลังหนุมาน

2075. เหรียญอาร์ม หลวงพ่อกวย หลังยันต์ดวง

2076. เหรียญปลดหนี้ หลวงพ่อกวย เนื้อทองแดงผิวไฟ 4 โค้ด

2077. เหรียญปลดหนี้ หลวงพ่อกวย เนื้อทองฝาบาตร

2078. เหรียญอาร์ม หลวงพ่อกวย ทำาน้ำามนต์ โตโยต้าสร้าง¶วาย

2079. เหรียญบาตรน้ำามนต์ หลวงพ่อกวย

2080. เหรียญหลวงพ่อกวย รุ่นสร้างอุโบส¶ (ยืน)

2081. เหรียญหลวงพ่อกวย พิมพ์ตู้ไปรษณีย์

2082. เหรียญพุทธนิมิต

2083. เหรียญหนุมานแปดกร หาวเป็นดาวเป็นเดือน

2084. รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อกวย ปี 2541 (คอตึง)

2085. รูปหล่อหลวงพ่อกวย ปี 2542 พิธีกริ่งหริญญราช

2086. รูปหล่อหลวงพ่อกวย ปี 2543 พิธีมหาสมปราร¶นา

2087. พระหลวงพ่อกวยติดบาตรน้ำามนต์

2088. ล็อกเกตหลวงพ่อกวย รุ่นปลดหนี้

2089. พระเนื้อผง หลวงพ่อกวย พิมพ์ตัดชิด (ระฆังคว่ำา)

2090. พระอุปคุตและพระหยก

2091. พระลีลาเม็ดขนุน เนื้อดิน

2092. พระปิดตาชมพูนุช เนื้อแดง

2093. พระปิดตาชมพูนุช เนื้อผงธูป

2094. พระปิดตาเงินไหลมา เนื้อผงพุทธคุณ

2095. พระปิดตาเงินไหลมา เคลือบแล็กและปิดทอง

2096. สมเด็จปรกโพธิ์ก้าวหน้า รุ่นบูชาพระคุณพ่อแม่

2097. เพชรพญาธร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ

2098. เพชรพญาธร พิมพ์เล็ก เนื้อผงพุทธคุณ

2099. เพชรพญาธร พิมพ์เล็ก เนื้อเบญจรงค์

2100. พระสีวลี พิมพ์เล็ก ไม่ฝังตะกรุด

2101. พระสีวลี พิมพ์เล็ก ฝังตะกรุด

2102. พระสีวลี พิมพ์ใหญ่

2103. พระนั่งเมฆ หลวงพ่อกวย

2104. พระสมเด็จ หลวงพ่อกวย หลังยันต์ครู วัดทับขี้เหล็ก

2105. หลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างอุโบส¶ ปี 2536 วัดโป่งสวอง

2106. พระพิฆเณศ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อทราย 350 อาจารย์

2107. รูปหล่อพระอาจารย์ตั้ว แจกงานพระราชทานเพลิงศพ เนื้อเงิน

2108. รูปหล่อพระอาจารย์ตั้ว แจกงานพระราชทานเพลิงศพ เนื้อชนวน
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2109. เหรียญเสมา พระครูธรรมขันธ์สุนทร (ม.ร.ว.เอี่ยม) วัดโพนทอง ปี พ.ศ.2471 ไม่จำากัดเนื้อ

2110. เหรียญรูปหัวใจ รุ่นแรก หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์เอ็บ วัดบ้านลาด ปี พ.ศ.2473

2111. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์เอ็บ วัดบ้านลาด ปี พ.ศ. 2500

2112. พระรอดละโว้ วัดกำาแพง ปี พ.ศ.2482 เนื้อโลหะ ไม่จำากัดพิมพ์

2113. พระรอดละโว้ วัดกำาแพง ปี พ.ศ.2482 เนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำากัดสี

2114. พระกรุเนื้อดิน วัดเชียงงา อำาเภอบ้านหมี่ ไม่จำากัดพิมพ์

2115. เหรียญรูปไข่ พระครูจอน วัดหินปักทุ่ง ปี พ.ศ.2491

2116. เหรียญเสมา หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์ปั้น วัดท่าช้าง ปี พ.ศ.2491 ไม่จำากัดเนื้อ

2117. เหรียญดอกจิก หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์หลง วัดธรรมิการาม ปี พ.ศ.2492

2118. เหรียญดอกจิก พระครูศีลสารสุนทร (หลวงพ่อชุด) วัดธรรมิการามปี พ.ศ.2499

2119. เหรียญเสมา หลวงพ่อ¶มยา วัดปฐมพานิช ปี พ.ศ.2499

2120. เหรียญใบสาเก หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา ปี พ.ศ.2497 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

2121. เหรียญข้าวหลามตัด หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา ปี พ.ศ.2506 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

2122. เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพ่อที่ หลังพระแก้วมรกต วัดห้วยกรวด ปี พ.ศ.2500

2123. เหรียญเสมา รุ่นแรก พระครูพรหมจริยานุวัตร วัดบ้านกล้วย ปี พ.ศ.2504

2124. เหรียญกลม รุ่นแรก หลวงพ่อสละ วัดท้องคุ้ง ปี พ.ศ. 2504 ไม่จำากัดเนื้อ

2125. รูป¶่ายหลังตะกรุด หลวงพ่อสละ วัดท้องคุ้ง ไม่จำากัดพิมพ์

2126. เหรียญเสมาหลวงพ่อเภา วัดเขาวงกต ปี พ.ศ.2507 ไม่จำากัดเนื้อ

2127. เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงปู่สุต วัดปฐมพานิช ปี พ.ศ.2509 ไม่จำากัดเนื้อ

2128. เหรียญเสมา รุ่นสาม หลวงปู่สุต วัดปฐมพานิช (เลื่อนสมณศักดิ์) ปี พ.ศ.2519 ไม่จำากัดเนื้อ

2129. พระสมเด็จเนื้อผง หลวงปู่สุต วัดปฐมพานิช ปี พ.ศ. 2518 ไม่จำากัดพิมพ์

2130. เหรียญใบสาเก รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อโปร่ง วัดห้วยแก้ว ปี พ.ศ.2510

2131. เหรียญใบสาเก รุ่นสอง พิมพ์เล็ก หลวงพ่อโปร่ง วัดห้วยแก้ว ปี พ.ศ.2510

2132. เหรียญเต่า รุ่นแรก หลวงปู่เลี้ยง วัดพานิชธรรมิการาม ปี พ.ศ.2510 ไม่จำากัดพิมพ์

2133. เหรียญรูปไข่ รุ่นสอง หลวงปู่เลี้ยง วัดพานิชธรรมิการาม ปี พ.ศ.2517 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

2134. รูปหล่อฉีดรุ่นแรก หลวงปู่เลี่ยง วัดพานิชธรรมิการาม ปี พ.ศ.2517 ไม่จำากัดเนื้อ

2135. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อชื่น วัดคุ้งท่าเลา ปี พ.ศ.2512 ไม่จำากัดพิมพ์

2136. เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก หลวงพ่อบุญเลิศ วัดหัวเขา ปี พ.ศ.2512

2137. เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อเกรียง วัดหินปักใหญ่ปี พ.ศ.2513

2138. เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก พระครูเมธีวัตโนดม วัดกลางสว่างอารมณ์ ปี พ.ศ.2513 ไม่จำากัดเนื้อ

2139. เหรียญเสมา รุ่นแรก พระครูตา วัดบ้านทราย ปี พ.ศ.2514

2140. เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก (เหรียญรวงข้าว) พระครูสว่าง วัดวังใต้ ปี พ.ศ.2521

2141. เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อแบน วัดพุน้อย

2142. รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อแบน วัดพุน้อย ไม่จำากัดพิมพ์

2143. เหรียญเสมา หลวงพ่อแบนหลังสมเด็จพุฒาจารย์โต วัดพุน้อย

2144. ล็อกเกตรุ่นแรก พระอาจารย์ทนง วัดเขาสนามแจง ไม่จำากัดพิมพ์
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2145. เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2497

2146. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อสัมฤทธิ์ ปี พ.ศ.2500 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

2147. เหรียญเสมา หลวงพ่อบุญมี รุ่น 2 ปี พ.ศ. 2500 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

2148. รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก ยันต์ฐาน หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2509 ไม่จำากัดพิมพ์

2149. เหรียญรูปไข่ รุ่น 3 (เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์) ปี พ.ศ.2509 ไม่จำากัดเนื้อ

2150. เหรียญสามเหลี่ยม หลวงพ่อสัมฤทธิ์ ปี พ.ศ.2512 ไม่จำากัดเนื้อ

2151. เหรียญสามเหลี่ยม หลวงพ่อบุญมี (เหรียญรุ่นมีเงิน) ปี พ.ศ.2512

2152. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อบุญมี พิมพ์ยันต์สังฆาฏิ ปี พ.ศ.2512

2153. เหรียญอาร์มหันข้าง หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2513 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

2154. เหรียญอาร์ม หน้าตรง หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2513 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

2155. เข็มกลัด รุ่นพิเศษ เสาร์ 5 หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2513

2156. เหรียญรูปไข่หันข้าง หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2517

2157. พระสมเด็จ รุ่นแรก เนื้อเทียนชัย ปี พ.ศ.2517 ไม่จำากัดพิมพ์

2158. รูปหล่อฉีด พิมพ์ค่อมใหญ่ หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2519

2159. เหรียญรูปไข่หันข้าง รุ่นตลก หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2520

2160. เหรียญรุ่นพิเศษ 5 เสาร์ หลวงพ่อบุญมี เนื้อนวโลหะ ปี พ.ศ.2521

2161. เหรียญรุ่นพิเศษ 5 เสาร์ หลวงพ่อบุญมี เนื้อทองแดงรมดำา ปี พ.ศ.2521

2162. เหรียญใบโพธิ์ หลวงพ่อบุญมี เนื้อทองแดงผิวไฟ ปี พ.ศ.2521

2163. เหรียญหล่อฉีด รุ่นมีฤทธิ หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2521

2164. เหรียญหล่อฉีด ลายฉลุ รุ่นแรก หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2521 ไม่จำากัดพิมพ์

2165. รูปหล่อฉีด พิมพ์ค่อมเล็ก หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2522

2166. เหรียญผ้าป่า หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2522 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

2167. เหรียญผ้าป่าลงยา หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2522 ไม่จำากัดสี ไม่จำากัดพิมพ์

2168. เหรียญกลม รุ่นพิเศษ ล้อแม็ก ปี พ.ศ.2522

2169. เหรียญรูปใบสาเก รุ่นตานิ่ง หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2522

2170. เหรียญหล่อฉีด พิมพ์พนักอิง หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2523

2171. เหรียญสร้างมณฑป นั่งเต็มองค์ รุ่นสุดท้าย หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2525

2172. มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี ด้ามงาฝักไม้ ด้ามงาฝักงา ไม่จำากัดขนาด

2173. มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี ด้ามไม้ฝักไม้ ไม่จำากัดขนาด

2174. รูป¶่ายหลวงพ่อบุญมี ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่จำากัดรุ่น

2175. ล็อกเก็ต หลวงพ่อบุญมี ไม่จำากัดรุ่น

2176. แหวน หลวงพ่อบุญมี ไม่จำากัดรุ่น

2177. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อบุญมี (ที่ระลึกแม่ไพ่ กองทอง) ปี พ.ศ.2521

2178. เหรียญปฏิสังขรณ์วัดหนองมน หลวงพ่อบุญมี ปี พ.ศ.2524 ไม่จำากัดเนื้อ

2179. เหรียญรูปไข่ สองอาจารย์ (หลวงพ่อบุญมี - หลวงพ่อแพ) ปี พ.ศ.2524
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2180. เหรียญรุ่นแรก ลูกเสือชาวบ้าน

2181. รูปหล่อรุ่นแรก เนื้อเงิน

2182. รูปหล่อรุ่นแรก เนื้อทองแดง

2183. เหรียญรุ่นรวยทรัพย์ เนื้อเงิน

2184. เหรียญรุ่นรวยทรัพย์ เนื้องทองแดง

2185. เหรียญรุ่นเจ้าสัว ไม่จำากัดเนื้อ

2186. เหรียญรุ่นเพิ่มทรัพย์ ไม่จำากัดเนื้อ

2187. เหรียญรุ่นทศบารมี โค้ดในโบว์ เนื้อเงิน

2188. เหรียญรุ่นทศบารมี โค้ดในโบว์ เนื้อทองแดง

2189. เหรียญรุ่นทศบารมี โค้ดนอกโบว์ เนื้อเงิน

2190. เหรียญรุ่นทศบารมี โค้ดนอกโบว์ เนื้อทองแดง

2191. เหรียญรุ่นทศบารมี บล็อกโบว์ตัด ไม่จำากัดเนื้อ

2192. เหรียญรุ่นรู้พระคุณ ไม่จำากัดเนื้อ

2193. รูปหล่อรุ่นสร้างกำาแพง ไม่จำากัดเนื้อ

2194. ล็อกเกตรุ่นทศบารมี

2195. ลิงฮารุ่นแรก เนื้อเงิน

2196. ลิงฮารุ่นแรก เนื้อทองเหลือง

2197. ลิงฮารุ่นสอง

2198. พระปิดตา เนื้อตะกั่ว

2199. พระปิดตาพิมพ์ลอยองค์

2200. ฤๅษีชอนสารเดช พิมพ์ใหญ่

2201. ฤๅษีชอนสารเดช พิมพ์เล็ก

2202. เจดีย์ชอนสารเดช ไม่จำากัดเนื้อ

2203. เหรียญหลวงปู่ทรัพย์ รุ่นทรัพย์สินผ่องใสไพบูลย์ ไม่จำากัดเนื้อ

2204. รูปหล่อหลวงปู่ทรัพย์ รุ่นทรัพย์สินผ่องใสไพบูลย์ ไม่จำากัดเนื้อ

2205. เหรียญหลวงพ่อทองดำา วัดคีรีนาครัตนาราม รุ่นแรก (ขาโต๊ะ)

2206. เหรียญหลวงพ่อทองดำา วัดคีรีนาครัตนาราม รุ่นแจกลูกเสือชาวบ้าน

2207. รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อทองดำา วัดคีรีนาครัตนาราม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง

2208. เหรียญหลวงพ่อเทพ วัด¶้ำาสิทธาราม รุ่นแรก ปี 2517

2209. รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเทพ วัด¶้ำาสิทธาราม รุ่นเทพบันดาล ไม่จำากัดเนื้อ

2210. เหรียญหลวงพ่อบุญตา รุ่นแรก ออกวัดสิงห์คูยาง (หลังเจดีย์) ปี 2512

2211. เหรียญหลวงพ่อบุญตา วัดคลองเกตุ รุ่นปลอดภัย 9 กลีบ ปี 2519 เนื้อเงิน - ทองแดง

2212. เหรียญหลวงพ่อบุญตา วัดคลองเกตุ หลังพระปรางค์สามยอด ปี 2517

2213. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อบุญตา วัดคลองเกตุ รุ่นแรก ปี 2519

2214. เหรียญหล่อหลวงพ่อบุญตา วัดคลองเกตุ ฟ้าผ่า ปี 2534 โค้ดตอก ไม่จำากัดเนื้อ
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2215. เหรียญแปดเหลี่ยม รุ่นแรก ปี 2537 เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ

2216. เหรียญแปดเหลี่ยม รุ่นแรก ปี 2537 เนื้อทองแดง, เนื้อกะไหล่ทอง

2217. พระนาคปรก ใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2537 ไม่จำากัดเนื้อ

2218. เหรียญสร้างบารมี ปี 2538 เนื้อเงิน, เนื้อเงินลงยา ไม่จำากัดสี

2219. เหรียญสร้างบารมี ปี 2538 เนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง, เนื้อสองกษัตริย์, เนื้อสามกษัตริย์

2220. เหรียญหลวงพ่อปาน ปี 2538 ไม่จำากัดเนื้อ

2221. เหรียญแจกทาน รุ่นแรก ปี 2538 เนื้อทองแดง

2222. รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก ปี 2539 ไม่จำากัดเนื้อ

2223. รูปหล่อ รุ่นเททอง ปี 2544 ไม่จำากัดเนื้อ

2224. พระกริ่ง อคคธมโม ปี 2545 ไม่จำากัดเนื้อ

2225. เหรียญบาตรน้ำามนต์ ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดเนื้อ

2226. รูปเหมือนปั๊ม ปี 2547 ไม่จำากัดเนื้อ

2227. เหรียญกฐิน หลังหนุมานเชิญธง ปี 2547 เนื้อเงิน

2228. เหรียญกฐิน หลังหนุมานเชิญธง ปี 2547 เนื้อทองแดง, เนื้อกะไหล่ทอง

2229. เหรียญเสมา 82 ปี 2552 ไม่จำากัดเนื้อ

2230. รูปเหมือนปั๊ม (เข่ากว้าง) ปี 2553 ไม่จำากัดเนื้อ

2231. เหรียญโล่ห์ 83 ปี 2553 ไม่จำากัดเนื้อ

2232. เหรียญเจริญพรบน ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ

2233. เหรียญ สภ.บ้านหมี่ ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ

2234. เหรียญชนะจน ปี 2556 ไม่จำากัดเนื้อ

2235. เหรียญหล่อ รุ่นมงคล 87 ปี 2557 ไม่จำากัดเนื้อ

2236. เหรียญนั่งพาน รุ่นเมตตา 88 ปี 2558 ไม่จำากัดเนื้อ

2237. เหรียญเสมา รุ่นชนะมาร ปี 2559 ชุดหน้ากากทองคำา ไม่จำากัดเนื้อ

2238. เหรียญเสมา รุ่นชนะมาร ปี 2559 เนื้อเงินลงยา, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน

2239. เหรียญมนต์มหากาÌ ปี 2559 ไม่จำากัดเนื้อ

2240. เหรียญเจริญพรล่าง 90 ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ

2241. เสืออาคมมหาบารมี รุ่น 1 ปี 2546 ไม่จำากัดเนื้อ

2242. เสืออาคมมหาบารมี งาแกะ ปี 2547

2243. ขุนกระบี่เมืองละโว้ ปี 2547 ไม่จำากัดเนื้อ

2244. สิงห์มงคลมหาบารมี งาแกะ ปี 2548

2245. ลูกอม เสือกฐิน ปี 2548 ไม่จำากัดเนื้อ

2246. หนุมานชาญสมร งาแกะ ปี 2548

2247. เสือเขี้ยวงาแกะ ปี 2549

2248. เสืออาคม งาแกะ ปี 2550

2249. หนุมาน ไม้มะกรูด ปี 2559
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2250. พระหูยานเนื้อเมฆพัตร หลังเต็ม รุ่นแรก ปี 2539

2251. พระชุดเนื้อเมฆพัตร ทุกพิมพ์ รุ่นแรก ปี 2539

2252. พระชุดแร่น้ำาพี้ ทุกพิมพ์ รุ่นแรก ปี 2539

2253. เหรียญริปูพ่าย เนื้อเงิน ปี 2539

2254. เหรียญริปูพ่าย เนื้อทองแดง ปี 2539

2255. พระหูยาน เนื้อโลหะ ทุกรุ่น

2256. พระหูยาน แร่ งา กะลา หิน ทุกรุ่น

2257. รูปหล่อมงคลจักรวาล ปี 2542

2258. รูปหล่อเศรษฐีเงินล้น ทุกเนื้อ

2259. พระกริ่งเทพฤทธิ์ เนื้อนวโลหะ

2260. พระกริ่งจักรพรรดิละโว้ เนื้อดินไทย - ไม่ตัดช่อ

2261. พระกริ่งจักรพรรดิละโว้ เนื้อเงิน

2262. พระกริ่งจักรพรรดิละโว้ เนื้อโสÌส, เนื้อชิน

2263. เหรียญรุ่นแรก เนื้อเงิน, เนื้อเงินลงยา

2264. เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า, ทองแดง, ตะกั่ว

2265. เหรียญแรงครู เนื้อเงินจีวรทอง, เนื้อเงิน

2266. เหรียญแรงครู เนื้อนวะ, เนื้อชนวน, เนื้อตะกั่ว

2267. เหรียญเมตตาธรรม เนื้อเงิน

2268. เหรียญเมตตาธรรม เนื้อนวะ, เนื้อตะกั่ว

2269. เหรียญบาตรน้ำามนต์ ทุกเนื้อ

2270. เหรียญเจริญพร เนื้อทองคำา, เนื้อเงินหน้าทองคำา ปี 2560

2271. เหรียญเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2560

2272. เหรียญเจริญพร เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2560

2273. เหรียญเจริญพร ทุกเนื้อ ปี 2560

2274. พระอุปคุต สะเก็ดดาว ปี 2560

2275. พระอุปคุต หินโมกุนแกะ ปี 2560

2276. รูปหล่อพระอุปคุต ทุกเนื้อ

2277. พระผงหมอชีวกโกมารภัจจ์

2278. เหรียญพญาเต่าเรือน ทุกเนื้อ

2279. พระโคศุภราช ทุกเนื้อ ปี 2559

2280. รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก เนื้อทองคำา เนื้อเงิน ปี 2561

2281. รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก ทุกเนื้อ ปี 2561

2282. เหรียญเต่าเนรมิต เนื้อทองคำา ปี 2561

2283. เหรียญเต่าเนรมิต เนื้อเงิน ปี 2561

2284. เหรียญเต่าเนรมิต เนื้อทองแดง, เนื้อทองฝาบาตร ปี 2561
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2285. รูปหล่อปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อผล วัดท่ากรวด

2286. รูปหล่อฉีดรุ่นแรก หลวงพ่อผล ปี 2529

2287. พระกริ่งหลวงพ่อผล ไม่จำากัดก้น

2288. พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อผล ก้นเงิน

2289. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผล ออกวัดท่ากรวด

2290. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผล ออกวัดเนินทอง

2291. เหรียญ ภปร. หลวงพ่อผล

2292. เหรียญรุ่น 2 หลวงพ่อผล ออกวัดเนินทอง

2293. เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อผล ไม่จำากัดเนื้อ

2294. เหรียญวิสาขะเดย์ หลวงพ่อผล ไม่จำากัดเนื้อ

2295. พระนาคปรก หลวงพ่อผล ปี 2547

2296. เหรียญกลม หลวงพ่อผล รุ่นสุดท้าย

2297. พระร่วง หลวงพ่อผล รุ่นสัมฤทธิ์ผล

2298. สมเด็จโบราณ หลวงพ่อผล รุ่นแรก

2299. พระผงหน้าใหญ่ หลวงพ่อผล

2300. รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อสนม วัดดีลัง ปี 2538

2301. รูปหล่อรุ่นสอง หลวงพ่อสนม วัดดีลัง ปี 2552

2302. รูปหล่อรุ่นสาม หลวงพ่อสนม วัดดีลัง ปี 2555

2303. เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ลงยา หลวงพ่อสนม วัดดีลัง ปี 2558

2304. เหรียญรุ่นแรก ปี 2540 หลวงพ่อสนม วัดดีลัง ฉลองอุโบส¶ เนื้อเงิน

2305. เหรียญรุ่นแรก ปี 2540 หลวงพ่อสนม วัดดีลัง ฉลองอุโบส¶ เนื้อทองแดง

2306. เหรียญปั๊มเตารีด หลวงพ่อสนม วัดดีลัง เนื้อเงิน ปี 2552

2307. เหรียญสรงน้ำา หลวงพ่อสนม วัดดีลัง ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ

2308. เหรียญเสมา หลวงพ่อสนม วัดดีลัง ปี 2556 ไม่จำากัดเนื้อ

2309. เหรียญเต่า หลวงพ่อสนม วัดดีลัง ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ

2310. เหรียญเสมาหลวงพ่อหิน วัดหนองนา ปี 2534 เนื้อเงิน

2311. เหรียญเสมาหลวงพ่อหิน วัดหนองนา ปี 2534 เนื้ออัลปาก้า, ทองแดง

2312. รูปหล่อหลวงปู่หิน วัดหนองนา ปี 2534 เนื้อทองคำา เนื้อเงิน

2313. รูปหล่อหลวงปู่หิน วัดหนองนา ปี 2534 เนื้อนวะ, ทองแดง, ทองเหลือง

2314. รูปเหมือนปั๊มสมเด็จโต วัดพรหมรังสี ปี 2515

2315. เหรียญสมเด็จโต วัดพรหมรังสี ปี 2515 (เหรียญกิ่ง)

2316. เหรียญหลวงพ่อแตงอ่อน วัดมณีโสภณ ปี 2507 ไม่จำากัดเนื้อ

2317. เหรียญพัดยศ หลวงพ่อสวง วัดเขาพระ ปี 2553 ไม่จำากัดเนื้อ

2318. เหรียญพระพุทธหลังมังกร หลวงพ่อสวง วัดเขาพระ ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ

2319. เหรียญหลวงพ่อสวง วัดดำารงธรรม (เหรียญรูปไข่ ครึ่งองค์) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2557
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2320. เหรียญสี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2504

2321. เหรียญสี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504

2322. เหรียญสี่เหลี่ยมหน้าเล็ก ปี 2504

2323. เหรียญสี่เหลี่ยมพัดยศ รุ่น 1

2324. เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2507

2325. เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2507

2326. รูปเหมือนหล่อโบราณ หลวงพ่อพริ้ง

2327. รูปปั๊ม นะ มะ พะ ทะ

2328. รูปปั๊มหลังเตารีด ปี 2505

2329. รูปปั๊มเข่ากว้าง

2330. รูปปั๊มหล่อใหญ่ 1 ปี 2507

2331. เหรียญสี่เหลี่ยมหน้าพระพุทธ หลังรูปเหมือน

2332. เหรียญเสมา รุ่นโอหลีเซ้ง ปี 2517

2333. เหรียญจตุรพิธพรชัย หลวงพ่อพริ้ง ปี 2518

2334. เหรียญสี่เหลี่ยม รุ่นปังตอ

2335. เหรียญทูลเกล้า หลวงพ่อพริ้ง ปี 2519

2336. เหรียญผ้าป่า หลวงพ่อพริ้ง ปี 2519

2337. เหรียญกริ่ง หลวงพ่อพริ้ง ปี 2519

2338. เหรียญทศบารมี ปี 2520

2339. พระสมเด็จเศรษฐี พิมพ์ใหญ่

2340. พระสมเด็จเศรษฐี พิมพ์เล็ก

2341. พระปิดตารุ่นแรก เนื้อโลหะ ปี 2520

2342. เหรียญหยดน้ำา ปี 2521

2343. เหรียญหันข้าง ปี 2521

2344. เหรียญเม็ดแตง ปี 2521

2345. เหรียญครึ่งองค์ กรมรบพิเศษที่ 2 ปี 2521

2346. เหรียญกงจักร อายุ 80 ปี ปี 2521

2347. เหรียญสี่เหลี่ยมครึ่งองค์ ปี 2522

2348. เหรียญหล่อฉีด ไม่จำากัดเนื้อ

2349. เหรียญเสาร์ 5 ปี 2523 ไม่จำากัดพิมพ์

2350. พระปรกใบมะขาม

2351. ล็อกเกต ไม่จำากัดขนาด ไม่เกิน พ.ศ.2527

2352. รูป¶่าย ขนาดห้อยคอ ไม่จำากัดรุ่น

2353. แหนบ หลวงพ่อพริ้ง ไม่จำากัดรุ่น

2354. แหวน หลวงพ่อพริ้ง ไม่จำากัดรุ่น
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2355. พระชุดเคลือบแล็ก ปี 2500 ไม่จำากัดพิมพ์

2356. พระชุดเนื้อว่าน เนื้อฟักทองไม่เคลือบแล็ก ปี 2500 ไม่จำากัดพิมพ์

2357. เหรียญรุ่นแรก ปี 2538 (สุริยปราคา) เนื้อทองคำา เนื้อเงิน เนื้อนวะโลหะ

2358. เหรียญรุ่นแรก ปี 2538 (สุริยปราคา) เนื้อทองแดง

2359. เหรียญรุ่นสอง ปี 2539 หลังเจ้าพ่อพระกาÌ) เนื้อเงิน เนื้อนวะโลหะ

2360. เหรียญรุ่นสอง ปี 2539 หลังเจ้าพ่อพระกาÌ) เนื้อทองแดง

2361. เหรียญรุ่นสาม ปี 2539 เหรียญสี่เหลี่ยมเสาร์ห้า)เนื้อทองคำา เนื้อเงิน เนื้อนวะโลหะ

2362. เหรียญรุ่นสาม ปี 2539 เหรียญสี่เหลี่ยมเสาร์ห้า เนื้อทองแดง

2363. เหรียญรุ่นสี่ ปี 2540 (รุ่นทิ้งทวน) ไม่จำากัดเนื้อ

2364. เหรียญรุ่นห้า ปี 2542 (หลังสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ไม่จำากัดเนื้อ

2365. รูปหล่อรุ่นแรก ปี 2538 (สุริยปราคา) ไม่จำากัดเนื้อ

2366. รูปหล่อรุ่นสอง ปี 2539 (เจริญรุ่งเรือง) ไม่จำากัดเนื้อ

2367. รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2368. พระกริ่งรุ่งเรืองบารมี ปี 2539 (แช่น้ำามนต์)

2369. พระกริ่งลพบุรีรุ่งเรือง ปี 2541 (หน้ายักษ์) ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์

2370. พระสมเด็จรุ่นแรก ปี 2538 (สุริยปราคา) ไม่จำากัดพิมพ์

2371. พระสมเด็จปรกโพธิ์ รุ่นแรก (แบกทราย) ไม่จำากัดพิมพ์

2372. พระผงดินไหล พิมพ์พระแก้วมรกต ปี 2538 ไม่จำากัดพิมพ์

2373. พระสมเด็จปรกโพธิ์พิมพ์คะแนน เจริญรุ่งเรืองเสาร์ห้า ปี 2539 ไม่จำากัดพิมพ์

2374. พระผงไพรีพินาศ พิมพ์ใหญ่ ปี 2549 ไม่จำากัดพิมพ์

2375. เหรียญรุ่นแรก ปี 2521

2376. เหรียญรุ่นสอง ปี 2522

2377. พระปิดตาหลังแบบ รุ่นแรก ปี 2526

2378. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นซื้อที่ดิน ปี 2533

2379. รูปเหมือนหล่อฉีด รุ่นแรก ปี 2535 ไม่จำากัดเนื้อ

2380. รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก ปี 2541 ไม่จำากัดเนื้อ

2381. พระสมเด็จขันลงหิน - ทองระฆัง ปี 2541 (ยอดประสบการณ์)

2382. พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2541 ไม่จำากัดเนื้อ

2383. พระปิดตาชีโบ ปี 2548 ไม่จำากัดเนื้อ

2384. พระกริ่งตัêกแตน ปี 2544 ไม่จำากัดเนื้อ

2385. พระกริ่ง อายุครบ 60 ปี ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ

2386. รูปเหมือนปั๊ม รุ่นไตรมาส ปี 51 - 53 ไม่จำากัดเนื้อ

2387. พระปิดตาอุดมโชค ปี 2553 ไม่จำากัดเนื้อ

2388. เหรียญหล่อ รุ่นรวยทันใจ ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ

2389. ล็อกเกตหลวงพ่อสารันต์ รุ่นวิสาขบูชา 51 ปี2551 ไม่จำากัดพิมพ์




