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ประธานจัดงาน

พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์
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ประธานดำ�เนินงาน

พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช
รองผู้บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 7

รองประธานจัดงาน
พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์
พล.ต.ต.สุพัฒน์ เชยชิด
พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง
พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย
พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุขแสวง
พล.ต.ต.สงวน โรงสะอาด
พ.ต.อ.ไพโรจน์ คุ้มภัย
พ.ต.อ.ปรัชญา ทองน้ำ�วน
พ.ต.อ.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์
พ.ต.อ.อนุรักษ์ ยศประสิทธิ์
พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม
พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม
พ.ต.อ.ธานี สงวนจีน
พ.ต.อ.ชัยรินทร์ แก้วสุวรรณ
พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์
พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์
พ.ต.อ.อภิชาติ ศรีทองกุล
พ.ต.อ.ภัทรชัย กอสนาน
พ.ต.อ.อำ�นาจ เอี่ยมใจดี

พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ
พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล
พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง
พล.ต.ต.มานูญ เชวงเกียรติ
พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล

คณะทำ�งาน

พ.ต.อ.พศวีร์ เรืองภู่
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค
พ.ต.อ.กิตติภพ ชมภูนุช
พ.ต.อ.บัญชา ศรีรุจิเมธากร
พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้
พ.ต.ท.สุรสิทธ์ มากเจริญ
พ.ต.อ.ประเสริฐ กัลยาวุฒิพงศ์
พ.ต.อ.สุรชัย สุกใส
พ.ต.ท.สุธี วรรณสูตร
พ.ต.อ.สุรพจน์ พิสุทธิวงส์
พ.ต.อ.อาทร ชิ้นทอง
พ.ต.อ.ธีระพงษ์ ฤทธิ์จรูญ
พ.ต.อ.สมเกียรติ โฉมฉาย

พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์
พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล
พล.ต.ต.คำ�รณ บุญเลิศ
พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร
พล.ต.ต.เทียนชัย คามะปะโส

พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน
พ.ต.อ.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง
พ.ต.อ.ปิติ นฤขัตรพิชัย
พ.ต.อ.ไพบูลย์ แพรสีนวล
พ.ต.ท.พีระเดช เจริญเดช
พ.ต.ท.ทรงวุฒิ เจริญวิชยเดช
พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย
พ.ต.อ.พงษ์ไสว แช่มลำ�เจียก
พ.ต.อ.พูนศักดิ์ ประเสริฐเมธ
พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์
พ.ต.อ.บรรพต เดชมา
พ.ต.ท.จิรายุส วานิชกูล
พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ กันตะยศ
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พ.ต.อ.เติมรัศมิ์ จินดาวัฒน์
พ.ต.อ.ไพฑูรย์ อยู่พะเนียด
พ.ต.อ.สุชาย เทศัชบุตร
พ.ต.อ.ธีระศักดิ์ เจริญศรี
พ.ต.อ.ประสม หงษ์โต
พ.ต.ท.สนธยา ฉายเกียรติ์ขจร
พ.ต.อ.กิตติพงศ์ เลี้ยงชีพ
พ.ต.อ.วิธิวัฒน์ ศรีทองจ้อย
พ.ต.อ.วัชรินทร์ บุญรักษ์
พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์
พ.ต.ท.ธนกร รอดเรือง
พ.ต.ท.นันทชัย เบ็ญจขันธ์
พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำ�นวย
พ.ต.ท.พิศาล หงษ์เวียงจันทร์
พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์
พ.ต.อ.บัญญัติ เพียรสวัสดิ์
พ.ต.อ.อาจิน บัวผัน
พ.ต.อ.อาชวิน บุญธรรมเจริญ
พ.ต.ท.วรวัชร แค้มวงค์
พ.ต.อ.ภคิน ศิวเมธากุล
พ.ต.ท.อิทธิพล สมพันธุ์
พ.ต.อ.ธนรัชน์ สอนกล้า
พ.ต.อ.พงศธร ศรีเปลี่ยนจันทร์
พ.ต.อ.ศราวุธ สุทธวิชัย
พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พงศ์ประภาอำ�ไพ
พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ โชติกลาง
พ.ต.ท.สมบัติ โพธิ์งาม
พ.ต.อ.ธานัท จิราธนะกุล
พ.ต.อ.สุรวุฒิ เจริญจิตร
พ.ต.อ.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร
พ.ต.อ.พิษณุ พราหมณ์เทศ
พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา
พ.ต.อ.ศุภวัชร อังคสยาวัฒน์
พ.ต.อ.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์
พ.ต.อ.วันชัย ธารณธรรม
พ.ต.ท.วิเชียร ลีไพโรจน์กุล
พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ
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พ.ต.อ.สรรเสริญ แสงเนตรสว่าง
พ.ต.อ.ยุทธ เกิดเรือง
พ.ต.อ.วันชัย อ่อนละออ
พ.ต.อ.บัณฑิต ม่วงสุข�ำ
พ.ต.ท.สุวิทย์ ห่วงทอง
พ.ต.อ.วรณัน สุขเจริญ
พ.ต.อ.พันธนะ นุชนารถ
พ.ต.อ.สมชาญ พิณคันเงิน
พ.ต.อ.ธนากร วงศ์สิริลักษณ์
พ.ต.อ.วิศิษฐ์ สังขนันท์
พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ
พ.ต.อ.กิตติ เฟื่องฟู
พ.ต.ท.ณฐพงศ์ มุกดาหาญ
พ.ต.อ.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล
พ.ต.อ.อิทธิพัทธ์ อยู่สวัสดิโชติ
พ.ต.อ.อรรถพล พงษ์สุพรรณ
พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร
พ.ต.ท.ไพทูล พรมเขียน
พ.ต.อ.ดาวรุ่ง นาวิก
พ.ต.อ.ภีมพล ศรุตานันทะ
พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ แสงอรุณ
พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์
พ.ต.อ.สุพล ภู่พูลทรัพย์
พ.ต.อ.โชติช่วง ภาณุทัต
พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์
พ.ต.อ.ธนากร สุวรรณศรี
พ.ต.ท.สมโภชน์ จูเจริญ
พ.ต.อ.ธรณิศ ไตรวงศา
พ.ต.อ.นิวัติ มาตะราช
พ.ต.อ.ชวน ชิตประเสริฐ
พ.ต.อ.สิทธิพงศ์ วัศรากิจ
พ.ต.อ.จุมพล สิกเสน
พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ อ่อนละออ
พ.ต.อ.สุระพรรณ นาทวรทัต
พ.ต.อ.จำ�ลอง งามเนตร
พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์
พ.ต.อ.ดลชัย ปิ่นปัก

พ.ต.อ.สมเกียรติ เพ็ญศิริสมบูรณ์
พ.ต.ท.ไวโรจน์ แน่นพิมาย
พ.ต.ท.เพทาย จันทรไพร
พ.ต.อ.นิพนธ์ จันทร์ทอง
พ.ต.ท.สุธี เจากสิกร
พ.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ ทองงามตระกูล
พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์
พ.ต.อ.ชินวร เจียห์สกุล
พ.ต.อ.อิทธิพล พรเทวบัญชา
พ.ต.ท.อดุลชัย เผ่าพันธุ์ศร
พ.ต.อ.ขวัญชัย ธีระกุล
พ.ต.อ.พีระพจน์ ระหว่างบ้าน
พ.ต.อ.นภดล ธุวังควัฒน์
พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษา		
พ.ต.อ.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์
พ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร
พ.ต.อ.เชิญ พรายมี
พ.ต.อ.สุเมธ สุนทร
พ.ต.อ.พาณุพงษ์ ศรจิตติ
พ.ต.ท.วัชรา ชิโนวรรณ
พ.ต.อ.อนุรักษ์ พรพุทธศรี
พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์
พ.ต.อ.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์
พ.ต.อ.อภิชาต พุทธบุญ
พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี
พ.ต.ท.พายัพ สมบูรณ์
พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์ สิทธาภิรมย์
พ.ต.อ.สาโรจน์ รอดมณี
พ.ต.อ.เทอดไทย สุขไทย
พ.ต.อ.ธนู ฮวบประเสริฐ
พ.ต.อ.ศิลปชัย มีช่วย
พ.ต.อ.ชลพงศ์ อารมย์ดี
พ.ต.ท.โสภณ เสือส่าน
พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ
พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ
พ.ต.อ.จิระวุฒิ ตัณฑศรี
พ.ต.อ.ปัญจพล ชำ�นาญหมอ

พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ละออ
พ.ต.อ.มาโนชญ์ จิตรภักดี
พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์
พ.ต.อ.สมพร พุกหอม
พ.ต.ท.วรวุฒิ กาญจนวณิชย์
พ.ต.อ.สมบัติ อ่อนสมบูรณ์
พ.ต.อ.ภูวดิท คงเพ็ชร
พ.ต.ท.อดิเศรษฐ์ บำ�รุง
พ.ต.ท.พฤหัส สังข์ประเสริฐ
พ.ต.อ.นฤพนธ์ วานิชนุเคราะห์
พ.ต.อ.ปรีดา อิ่มเจริญ
พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี
พ.ต.อ.จรูญศักดิ์ โต๊ะถม
พ.ต.อ.ปรีชา ทิมหอม
พ.ต.อ.จตุพล เมืองชู
พ.ต.อ.หญิง สุมลรัตน์ ชิตประเสริฐ
พ.ต.อ.วิฑูรย์ พละสาร
พ.ต.ท.พรชัย จันทนะภาพ
พ.ต.ท.หญิง องุ่น แตงสาขา

พ.ต.อ.กฤษณ์ วาฤทธิ์
พ.ต.อ.สราวุธ ศรีชัย
พ.ต.อ.จุมพล เลขสุนทรากร
พ.ต.อ.สถาพร เชื้อพันธุ์
พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม
พ.ต.อ.กฤศ จันทร์สว่าง
พ.ต.อ.ธนเดช ตันติอาภา
พ.ต.อ.รณกร ประคองศรี
พ.ต.อ.นิรันดร ศิริสังข์ไชย
พ.ต.อ.สมเดช เกษมสุข
พ.ต.อ.อธิศวิส กมลรัตน์
พ.ต.อ.เสรี ถีระรักษ์
พ.ต.อ.เอกรินทร์ อิทธิวัฒนะ
พ.ต.อ.ศราวุธ ศรีสังวรณ์
พ.ต.อ.ตุลย์ สุนทรวิภาต
พ.ต.อ.หญิง ดวงใจ พานิชอัตรา
พ.ต.ท.ธวัชชัย สุดประเสริฐ
พ.ต.ท.หญิง สุภาพร โพธิ์ศรี
พ.ต.ต.หญิง ณัฐวีร์ภัทร์ ถิ่นมีผล

พ.ต.อ.อภิชิต สุรพินิจ
พ.ต.อ.เศรษฐสิริ นิพภยะ
พ.ต.อ.วริทธิ์พงษ์ ทัฬหวรงค์
พ.ต.อ.อภิวัฒน์ ไพฑูรย์
พ.ต.อ.ดิเรก ชาวสวน
พ.ต.อ.ไพรัช แทนศิริ
พ.ต.อ.ธนกฤต จันทร์ชีระ
พ.ต.อ.ไพบูลย์ วาสนาม
พ.ต.อ.ชูยศ ทองอยู่
พ.ต.อ.อดิศักดิ์ บุญทัน
พ.ต.อ.ชมชวิณ ปุระธนานนท์
พ.ต.อ.สุภาพ วัยนิพิฐพงษ์
พ.ต.ท.ศุภศักดิ์ โปรียานนท์
พ.ต.อ.สุพมาส บัวลาด
พ.ต.อ.ปราโมทย์ โพธิ์พันธุ์
พ.ต.อ.นิกร รสสุนทร
พ.ต.ท. หญิง นิสา ภานุมาส
พ.ต.ท.หญิง พุทธพร โกศิยะกุล

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินงาน (พระเครื่อง)

คุณพยัพ คำ�พันธุ์
คุณสมาน คลองสาม
คุณอนุศักดิ์ นารถกุลพัฒน์

คุณพิศาล เตชะวิภาค
คุณกิตติ ธรรมจรัส
คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร

คุณกำ�พล วิระเทพสุภรณ์
คุณสมพร ทันตะเวช
คุณฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินงาน (พระเครื่อง)

คุณสกล ศรีหิรัญโชติ
คุณอภิชาติ กุลอนรรฆพันธ์
คุณเกียง เมืองนนท์
คุณกิม ท่าพระจันทร์
คุณเปี้ย ท่าพระจันทร์
คุณสมศักดิ์ วานิชสุวรรณ
คุณคำ�รณ สัยยะนิฐี
คุณบุญส่ง ธาดาประดิษฐ์
คุณสมศักดิ์ หาดใหญ่
คุณเก๊า ช่างพิมพ์
คุณอ้วน โวยวาย
คุณลิ้ม นครปฐม
คุณเทียม ปัตตานี

คุณสิทธิพงษ์ พงษ์พานิช
คุณอภิชัย กุลอนรรฆพันธ์
คุณสมมุ่ง ด้วงสถิตย์
คุณอรรณพ ล้วนพร
คุณประจำ� อู่อรุณ
คุณสามารถ นุชอ่อง
คุณธนพงษ์ สว่างแสง
คุณมงคล เมฆมานะ
คุณสันติ อรุณศิริ
คุณศักดา ท่าพระจันทร์
คุณฮ้อ ท่าพระจันทร์
คุณแกละ ตาคลี
คุณเท้ง ปกเกล้า

คุณประเสริฐ วาทินวิเศษ
คุณแล่ม จันท์พิศาโล
คุณพรเทพ เทพหัสดินฯ
คุณผูก รัศมี
คุณวิวัฒน์ เรืองพรสวัสดิ์
คุณสมบัติ ไวกิตติพงษ์
คุณศุภศิลป์ ผลภาษี
คุณใจ จีวรศิลป์
คุณเฮง ท่าพระจันทร์
คุณภุชชงค์ จันทวิช
คุณจีรศักดิ์ โกมุทกุล
คุณดรชัย แซ่ตั้ง
คุณวันชัย สุพรรณ
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คุณนคร สวัสดี
คุณสาธร ตีระกานนท์
คุณตุ้ม ท่าพระ
คุณวิรัตน์ ท่าพระจันทร์
คุณสิริ ท่าพระจันทร์
คุณชัย จีวรศิลป์
คุณอ้วนเหล่ ท่าพระจันทร์
คุณคำ�นวน บำ�รุงพืช
คุณชวลิต พุ่มหิรัญ
คุณเสรี ศศิวาณิชย์
คุณชิว ท่าพระจันทร์
คุณพรรค คูวิบูลย์ศิลป์
คุณมาลัน มรดกไทย
คุณเล้ง ท่าพระจันทร์
คุณไพโรจน์ ฉิวพันธ์
คุณสมศักดิ์ แซ่ฉั่ว
คุณสรรพัชร์ พานแก้วชูวงศ์
คุณฉลองพงศ์ ชุมจันทร์
คุณประยูร มหาศักดิ์สกุล
คุณอู๊ด ศิลาทอง
คุณเรวัฒิ พัทลุง
คุณกอบศักดิ์ สูงวิสุทธิ์
คุณพงษ์ศักดิ์ พัฒนกุล
คุณทวี ดำ�คล้าย
คุณตุ๊ สุราษฏร์
คุณกิจ ท่าพระจันทร์
คุณสมชาย ท่าพระจันทร์
คุณน้อย สำ�โรง
คุณเล็ก คลองด่าน
คุณวง บางพลี
คุณหมู แอร์
คุณโกฉวน เวียงตาลพระเครื่อง
คุณสมชาย ทิพย์มงคล
คุณสุทธิศักดิ์ ตันติรานนท์
คุณโจ้ พัทลุง

พ.ต.อ.วินัย บำ�รุงกิจ
พ.ต.ท.สุธี วรรณสูตร
คุณอ้วน นครปฐม
คุณหมึก ท่าพระจันทร์
คุณหนุ่ม นครปฐม
คุณมงคล เทียนดัด
6

คุณโต คลองตัน
คุณจั๊ว วัดราชฯ
คุณออด อยุธยา
คุณชรินทร์ สงขลา
คุณอิ่ว ท่าพระจันทร์
คุณจรินทร์ แก้วกำ�พลกุล
คุณหมู จิบเซ่งเฮง
คุณสิงขร ผสมทรัพย์
คุณวีระ ธำ�รงโรจนอนันต์
คุณจักรกฤษณ์ ณ นคร
คุณทวิช วงศ์ผาสุขโชติ
คุณเปี๊ยก จิตรลดา
คุณฮี้ เฉลิมจุฬามณี
คุณเปี้ยง ท่าพระจันทร์
คุณป้อม ปัตตานี
คุณเกี๊ยก ทวีทรัพย์
คุณอำ�นวย ทศภพ
คุณวศล ฉัตรเรืองชัย
คุณพิสิษฐ์ สถิตยางกูร
คุณเทพนคร ช่วยรอด
คุณอึ่ง ภูเก็ต
คุณหมอ ท่าแซะ
คุณพงษ์ โกฏิรัตน์
คุณประเวทย์ ตันวัฒนะ
คุณนิตย์ พูนการ
คุณพจน์ เมืองนนท์
คุณหริ ท่าพระจันทร์
คุณฮวด ปากน้ำ�
คุณนิกร ตั้งวิริยะ
คุณแจ๊ค ปากน้ำ�
คุณอาวุธ เลกากาญจน์
คุณวงศ์สละ อุ่นเจริญ
คุณชัยวัฒน์ ชัยวรานุรักษ์
คุณพฤทธิพร ศรศราสน์
คุณพีระ ภูเก็ต

คุณสม ป่าตอง
คุณปากคลอง ท่าพระจันทร์
คุณโกวิทย์ จิตตั้งมั่น
คุณเซ้ง มณเฑียร
คุณวิสูตร นครปฐม
คุณโรจน์ ท่าพระจันทร์
คุณตือ ประตูน�้ำ
คุณอั้น พนัสนิคม
คุณองอาจ อำ�ไพกุลวัฒนา
คุณอนุสรณ์ วงศ์ผาสุขโชติ
คุณเกียรติอนันต์ มั่นไทรทอง
คุณปุ้ม บางนา
คุณสิริเสกข์ ดำ�เนินพงศ์วิวัฒน์
คุณแสวง สวธาวุฒิ
คุณนพกุล มุ่งพยาบาล
คุณศักดิ์ พนัสนิคม
คุณโจ้ สงขลา
คุณกัมปนาท อินทองมาก
คุณชาญ เดอะมอลล์
คุณสุชาติ วงศ์เอื้อเวทย์
คุณยศ ภูเก็ต
คุณธนัช สินโรจน์ธนากร
คุณยอด สุราษฏร์
คุณระพีพันธ์ รักษาวงศ์
คุณไชยา เขียนสุวรรณ
คุณเอกใต้ ท่าพระจันทร์
คุณแป๊ะ ปากน้�ำ
คุณเล็ก วัดกิ่ง
คุณสมควร ปากน้ำ�
คุณดวงเดือน ปากน้�ำ
คุณสุภาพ สุนทรธีรวุธ
คุณพินิจ เตียเจริญ
คุณธนิต เทพจิตร
คุณไก่ ยะลา
คุณนอตั้น พัทลุง

คณะกรรมการดำ�เนินงาน (พระเครื่อง)
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พ.ต.อ.หญิง รัชนีย์กร เทศมณี
ร.ต.อ.วรพงค์ วิไลลักษณ์ตระกูล
คุณวัฒน์ บางแค
คุณหอย ปากน้ำ�
คุณใหญ่ สามพราน
คุณจ่าซิค นครปฐม

พ.ต.อ.ปรีชา ทิมหอม
คุณเอกพันธุ์ คุปตวัช
คุณยี่ บางแค
คุณต้น อ้อมน้อย
คุณอ๊อด ดอนหวาย
คุณอั้น นครปฐม

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
๖๙/๒๑ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ตำ�บลบางเขน อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐-๒๙๕๒-๗๘๙๘, ๐-๒๙๕๒-๕๕๒๙ แฟกซ์. ๐-๒๙๕๒-๕๔๙๐

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
นายกสมาคมฯ
รองนายกสมาคมฯ
รองนายกสมาคมฯ
รองนายกสมาคมฯ
รองนายกสมาคมฯ
รองนายกสมาคมฯ
รองนายกสมาคมฯ
รองนายกสมาคมฯ
รองนายกสมาคมฯ
รองนายกสมาคมฯ

คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายพยัพ
คำ�พันธุ์
นายพิศาล   เตชะวิภาค
นายอนุศักดิ์   นารถกุลพัฒน์
นายศุภชัย   เรืองสรรงามสิริ
นายสมภพ
ไทยธีระเสถียร
นายฐาปกรณ์   ดิษยนันทน์
นายเสมอ   งิ้วงาม
พล.ร.อ.ปรีชาญ จามเจริญ
พล.อ.เชวงศักดิ์ ทองสลวย
นายสุรเดช   ลิ้มพานิช  

อุปนายกสมาคมฯ
อุปนายกสมาคมฯ
อุปนายกสมาคมฯ
อุปนายกสมาคมฯ
อุปนายกสมาคมฯ
อุปนายกสมาคมฯ
อุปนายกสมาคมฯ
อุปนายกสมาคมฯ
อุปนายกสมาคมฯ
อุปนายกสมาคมฯ

คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่
คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายกิติ  
ธรรมจรัส
พล.ต.ท.จิตติ   รอดบางยาง
นายชัยนฤทธิ์   เพชรพันธุ์ทอง
นายสมาน   บุญเพ็ญ
นายพงษ์ภักดี   พัฒนกุล
นายภิยวัฒน์   วัฒนายากร
นายอนุวัตร   ศรีไสยเพชร
นายวัชรพงศ์   ระดมสิทธิพัฒน์
นายพรรค   คูวิบูลย์ศิลป์
นายศุภกนก์ธีร์ อนุศรี

(ต้อย
(อ้า  
(ตี๋เหล้า
(อั๊ง  
(โอ๋  
(ป๋อง  

เมืองนนท์)
สุพรรณ)
ท่าพระจันทร์)
เมืองชล)
กันตนา)
สุพรรณ)

(หมึก   ท่าพระจันทร์)
(กวง   ท่าพระจันทร์)
(สมาน
(แมว  
(แต๊ก
(บี  
(อุ๊  

คลองสาม)
ทุ่งสง)
สงขลา)
บ่อล้อ)
กรุงสยาม)

(โต่ง   ขอนแก่น)

เลขานุการ
พ.ต.อ.ระพิน ชาติไทย
รองเลขานุการ
นายกุนทร   ลาภอิทธิสันต์
(นี   สะพานใหม่)  
- ผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัยณรงค์   เรืองประโคน
(แป๋ว   มรดกไทย)
- รองผู้ช่วยเลขานุการ
นายปัญญวัฒน์ นิ่มสง่า
(อาท   เมืองน่าน)
เหรัญญิก
นางสาวกชสร   พิพัฒนกุล
(ปู   มรดกไทย)
ปฏิคม
นายมีชัย   เอี่ยมประพันธ์
(เหน่ง   มรดกไทย)
- ผู้ช่วยปฏิคม
นายวิชัย   แสงสุวรรณ
(เนตร   มรดกไทย)
- ผู้ช่วยปฏิคม
นายวินชัย   กีรติพันธุ์ชัย
(โอ้ย   จอมทอง)
ประชาสัมพันธ์
พ.อ.อ.โกวิท   แย้มวงษ์
- ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสมศักดิ  
์ ศกุนตนาฏ
- ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายวันชัย   สอนมีทอง
- ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านหนังสือพิมพ์
นายแฉล้ม  จันทรวงศ์ไพศาล  (แล่ม  คมชัดลึก)
- ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านนิตยสารพระเครื่อง นางศสุมา   แย้มวงษ์ เฮงหลี  (ตูน  ศสุมา)
นายทะเบียน
นายวัธนชัย   มุตตามระ
(หน่อย  ข่าวสด)
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นายกกิตติมศักดิ์
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พล.ต.อ.ชลอ  ชูวงศ์
พล.ต.ต.ปราโมทย์  ไทรหอมหวน
พ.ต.อ.ทรงโปรด  สิริสุขขะ
อัยการมั่นเกียรติ  ธนวิจิตรพันธุ์
นายมงคล  เมฆมานะ
นายวิวัฒน์  เรืองพรสวัสดิ์
นายปรีดา  อภิปุญญา
นายสมพร  ทันตเวช
นายชูชีพ  เอี่ยมเอิบ
ร.ต.ต.พรเทพ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายองอาจ  อำ�ไพกุลวัฒนา
นายเสรี  ชยามฤต
นายมนตรี  ประไพพันธุ์

นายไชยทัศน์  เตชะไพบูลย์
พล.อ.สมหมาย  เกาฎีระ
พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์  เกตุวรชัย
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์  หักพาล
พ.ต.ต.จตุพร  อรุณฤกษถวิล
ผศ.รังสรรค์  ต่อสุวรรณ
นายอมร  วานิชสัมพันธุ์
กำ�นันชูชาติ  มากสัมพันธุ์
นายชาย  ศรีสงวนสกุล
นายสมนึก  จาดเสม
นายสมนึก  ธนเดชากุล
นายอดิศักดิ์  วงศ์ผาสุกโชติ
นายชัยวัฒน์  เขียวศรี
นายชาลี  จิตต์ไม่งง

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

อาจารย์ประกร  พรพิสุทธิ์
อาจารย์ประสาท  ทองอร่าม (ครูมืด)
อาจารย์จรัล  พูนลาภ

พล.ต.ต.คงเดช  ชูศรี     
พ.ต.อ.ปรีด  
ี เจริญศิลป์
อัยการสุธน  แสงสายัณห์
  
นายประจำ�  อู่อรุณ
นายสมศักดิ์  จวงสวัสดิ์      
นายโชติชัย  สิริกาญนุกูล
     
นายสกลชัย  ตั้งธนาเจริญวงศ์
นายโกวิท  จิตตั้งมั่น      
นายผูก  รัศมี
  
นายสุรวิช  พันศิริพัฒน์      
นายสำ�เริง  ทรงชุ่ม
นายชวลิตร  พุ่มอรัญ     

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายปรีชา  เกตุคำ�			
นายสุชาติ  ศรีสวรรค์ (ชาติ  กันตนา)
นายวสันต์  พัดทอง (โก๊ะ  กันตนา)
นายประสิทธิ  
์ สุขใจ
นายณรงค์  ศิลาลิขิต (เซี๊ยะ  จาตุรงค์)
น.ส.ขวัญจิรา  บัวคง
ว่าที่ร้อยตรี เจตนิพัทธ์  สาสิงห์ (ผู้กำ�กับบอย)
ว่าที่ร้อยตรี ภัทรกฤษณ์  พุ่มพิพัฒน์
นายมาโนช  กำ�เนิดกาญจน์ (ปุ๊  กันตนา)
นายพิพัฒณ์โชค  พงศ์ณพิพัฒเดช (ริน ตากล้อง)
ที่ปรึกษาฝ่ายศิลป์

นายประเสริฐ  ศรีรัตน์ชัชวาล (ประเสริฐ  วาดรูป)
นายประเสริฐ  สถิตอยู่คู่ไทย (ชิว  เฟอร์นิเจอร์)

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

ท่านชาติชาย  สุขใส
นายโสภณ  ปลื้มอารมย์

ประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง
รองประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง
- ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง
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นายสุทัญ  คำ�พันธุ์
พ.ต.ต. จตุพร  อรุณฤกษ์ถวิล
พ.ต.อ. วิศิษฐ์  สังขนันท์
นายณรงค์ชัย  ไทยธีระเสถียร
นายมณู  บุญมานำ� (นพ สวนมะเดื่อ)
นายเตชทัต  เอี๋ยวคุ้มเจริญ (นิว คาวบอย)
นายอติวัณณ์  ณรงค์
นายชัยวัตร  ถีระแก้ว

กรรมการบริหารภาคต่างๆ
ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 21 จังหวัดภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกำ�แพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครสวรรค์
- ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
- ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
- ที่ปรึกษาประธานจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุทัยธานี

**(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
นายชัยยศ  เกียรติเบญจกุล
นายสมพงษ์  สงวนตระการกุล
นายสุรพล  สุทยา
นายยุทธชัย  ปฐมวัฒนศิริ
นายวันชัย  อินลอย
นายเกื้อกูล  กลีบจำ�ปา
นายโทนทอง  สุขแก่น
นายสุพจน์  ผมทอง
พล.ต.ท.คำ�รณวิทย์  ธูปกระจ่าง
นายจิรวัฒน์  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์
นายสุดใจ  จูมจันทร์
นายประดับ  พลคล้าย
นายบุญชอบ  พ่วงเฟื่อง
นายกันต์  นิธิปรัชญากุล
นายมลชัย  สุติรัตนชัย
นายพิเชษฐ  โปร่งแก้วงาม
นายโศภิษฐ์  เวชการ
พ.ท.ปราโมทย์  ปรีชาศาสตร์
**(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
นายจิระพรชัย  ใบทอง
นายสมพร  โพธิ์อ้น
นายประชาวุฒ  
ิ สหประชากิจ
นายปรีชา  พลอินทร์

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
- ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลำ�ปาง
จังหวัดลำ�พูน
จังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานฝ่ายประสานงานภาคเหนือ 9 จังหวัด

นายอนุสรณ์  วงศ์ใหญ่
นายสมยศ  ประจำ�เมือง
นายวีระชัย  ไชยเจริญ
นายเฉลิมพล  อานุภาพบรรเจิด
นายจีรเดช  ศรีวิลาศ
นายพรชัย  วิภาสกุลเด่น
นายอุทิศ  ถาวร
นายธีรเดช  จังตระกูล
นายสุพจน์  วงศ์เขียว
นายประสพโชค  แสงพันธ์
นายขวัญชัย  แจ่มใจ

(ครูยศ  กำ�แพง)
(ตี  
๋ ชัยนาท)
(หน่อย  นครนายก)
(อ้วน  นครปฐม)
(กำ�นันโต้ง  นครสวรรค์)
(ป้อม  นครสวรรค์)
(โทน  บางแค)
(พจน์  เมืองนนท์)
(ผู้การแจ๊ด)
(เด่น  อยุธยา)
(ใจ  ตะพานหิน)
(ประดับ  พิษณุโลก)
(ชอบ  พิษณุโลก)
(ตี  
๋ สมอทอด)
(ช้าง  ลพบุรี)
(หอย  ปากน้ำ�)
(เบิ้ล  แม่กลอง)
(ผู้พันโมทย์  สระบุรี)
(หนุ่ม  ใบทอง)
(โก๋  บ้านกร่าง)
(เอก  วิเศษ)
(ช่างแดง  อุทัย)
(อัยการจิ๋ว)
(สมยศ  เชียงราย)
(โจ๊ก  ลำ�พูน)
(ส.จ.บอม  เมืองน่าน)
(นายกยุ้ย  ดอกคำ�ใต้)
(พรชัย  แพร่)
(กล้วย  มรดกไทย)
(ต้น  ลำ�ปาง)
(เอส  เชียงใหม่)
(โชคเล็ก  อุตรดิตถ์)
(ป๊อก  เชียงราย)
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดกาฬสินธุ์
นายสว่าง  รุ่งกรุด
จังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์  สัตยบัณฑิต
จังหวัดชัยภูมิ
นายณรงค์  ล่ำ�ฮวด
จังหวัดนครราชสีมา
นายชัชวาล  วงศ์จร
จังหวัดนครพนม
นายวัลลภ  แก้วอุดมผล
จังหวัดบุรีรัมย์
นายไพโรจน์  สิงห์น้อย
จังหวัดบึงกาฬ
นายปิติพงษ์  กายสิทธิ์
จังหวัดมหาสารคาม
พ.ต.อ. อุดมศักดิ  
์ เปลี่ยนขำ�
จังหวัดมุกดาหาร
นายจีรศักดิ์  เกิดสมบุญสุข
จังหวัดยโสธร
นายปริญญา  ไทยบุญนาค
จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสุรพงษ์  ไชยราช
จังหวัดเลย
นายธรรมวัธน์  ทองธรรมรงค์
จังหวัดสกลนคร
นายสุรชัย  สกุลโชคชัยรัตน์
จังหวัดสุรินทร์
นายวรพงษ์  อังประภาพรชัย
จังหวัดศรีสะเกษ
นายดนุชา อิศรางกูร ณ อยุธยา
จังหวัดหนองคาย
นายวิชญ์พัชร์  บรรณารักษ์
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
นายธนาพงษ์  ดวงจันทร์
จังหวัดอุดรธานี
นายอัครฉัตร  ขันธะมูล
จังหวัดอุบลราชธานี
นายวีระยุทธ  วรรณรัตน์
จังหวัดอำ�นาจเจริญ
นายกานต์  นามบุตร
ประธานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
นายชยุต  ธันศรีชัย
รองประธานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  นายวัชรวุธ  บุญชู

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 7 จังหวัดภาคตะวันออก
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี เขต 1
(อ.เมือง, อ.พนัสนิคม, อ.พานทอง, อ.บางพระ,
จังหวัดชลบุรี เขต 2
(เมืองพัทยา, อ.บางละมุง, อ.สัตหีบ)
จังหวัดตราด
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแก้ว
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
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(สีเผือก  กาฬสินธุ์)
(ปุ๊  ขอนแก่น)
(วัฒน์  ชัยภูมิ)
(แอ๊ด  ธาตุพนม)
(มุ่ย  นางรอง)
(มณีแดง  เซกา)
(ผู้กำ�กับเปิ้ล)
(เบียร์  มุกดาหาร)
(หนุ่ย  ยโสธร)
(พงษ์  ร้อยเอ็ด)
(บิ๊กกิม  วังสะพุง)
(ลี่  สกลฯ)
(ตี๋  สุรินทร์)
(ใหม่  อิสโร)
(หน่อง  ศรีวิกรณ์)
(หนวด  หนองบัวลำ�ภู)
(ฉัตร  อุดรฯ)
(สิทธิ  
์ อุบลฯ)
(ชัย  อำ�นาจเจริญ)
(ศิลป์  เมืองทอง)
(ตู่  ร้อยเอ็ด)

นายรังสรรค์  เจริญลาภ
**(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
นายคมสัน  ชาญชัยวรวิทย์
อ.ศรีราชา, อ.แหลมฉบัง)
นายพงศกร  โชติธรรมนาวี

(สรรค์  จันทบุรี)

นายบุญประเสริฐ  ไวยกูล
นายไพฑูรย์  ป้อมศรี
นายฐานุทัศน์  จันทร์อารักษ์
น.ส.ปิยฉัตร  ขาวดี
นาวาโท คมสัน  ท้วมพงษ์

(ผู้ใหญ่แระ  ตราด)
(ป้อม  ปราจีนบุรี)
(นัย  ไอยรา)
(พัด  เทพอวตาร)
(ผู้พันโบว์)

(หน่อย  ศรีราชา)
(บี  พัทยา)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 5 จังหวัดภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดตาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี
- ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี

นายอำ�นาจ  ยิ้มละมัย
นายยุทธนา  ภุมรินทร์
นายสัญญา  วิจิตรจินดา
นายเอกชัย  อังกินันทน์
นายพงศ์เทพ  เวศย์วรุตม์
นายสถิต  มหัทธนไพศาล

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 14 จังหวัดภาคใต้
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
- ที่ปรึกษาประธานจังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
- ที่ปรึกษาประธานจังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
- ที่ปรึกษาประธานจังหวัดปัตตานี
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
- ที่ปรึกษาประธานจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
จังหวัดยะลา

นายอดิพจน์  ศรีสุคนธ์
นายกิตติธัช  นุชประยูร
นายวรเทพ  นุชประยูร
นายบุญเลิศ  พวงงาม  
นายสุริยา  รัตนแสงทอง
นายระพีพันธ์  รักษาพงษ์  
นายพรัญชัย  อดิเทพวรพันธุ์
นายพิชญ์พิเชษฐ  อังศุนาค
นายสมศักดิ์  แซ่ฉั่ว
นายสมวุฒิ  โชคสกุลนิมิต
นายอาทิตย์  การุณกรสกุล
นายพีระศักดิ  
์ ปทุมรัตน์
นายธนชาติ  บุญสูง
นายผดุงศักดิ  
์ พึ่งเพียร
นายเลิศพรชัย  นครพัฒน์
นายมานิตย์  เพียรศรีวัชรา
นายสมบัต  
ิ ไวกิตติพงษ์
นายวิทวัฒน์  กาญจนะ
นายใช้  วงศ์นิตยลัภย์

(หนุ่ย  เมืองกาญจน์)
(ตู  
่ น้ำ�ทิพย์)
(ยา  หัวหิน)
(เอก  เพชรบุรี)
(เฮียนั๊ม  เพชรบุรี)
(สถิต  ราชบุรี)
(โกจู๊ด  กระบี่)
(ทอม  ชุมพร)
(เฮียย้ง  ชุมพร)
(เอก  ท่าพระจันทร์)
(โกชุ้น  กันตัง)
(ติ่ง  ทุ่งสง)
(โกเด๊ะ  ทุ่งสง)
(แขก  รือเสาะ)
(ฉั่ว  ปัตตานี)
(ตง เบอร์ 4 ปัตตานี)
(แบ๊งค์  พังงา)
(โจ้  พัทลุง)
(แตน  ภูเก็ต)
(นก  ภูเก็ต)
(ต่อ  ระนอง)
(อ.มานิตย์  สตูล)
(แหลม  สงขลา)
(โอ๊ะ  สุราษฏร์)
(ใช้  เบตง)

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนบน    นายวรศักดิ  
์ อดิเทพวรพันธุ์
รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใต้ตอนบน     ท่านสกล  จันทรักษ์

(โกหว่า  ทุ่งสง)
(รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช)

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนล่าง   นายสมศักดิ์  วานิชสุวรรณ
รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใต้ตอนล่าง    พล.ต.ต.พีระ  บุญเลี้ยง

(โกหมิ่น  หาดใหญ่)

ประธานฝ่ายประสานงานภาคใต้ 14 จังหวัด
รองประธานฝ่ายประสานงานภาคใต้ 14 จังหวัด
รองประธานฝ่ายประสานงานภาคใต้ 14 จังหวัด

(เทียม  ปัตตานี)
(โก้  หาดใหญ่)

นายศักดิ์ชาย  โกศลศักดิ์สกุล
นายพินิจ  เตียเจริญ
นายทักษิณ  แก้วสามดวง
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หมวด ก, ข, ค.

คุณกิติ ธรรมจรัส
คุณกำ�พล จารุจันทนากุล
คุณกมล วิริยะตลอดกาล
คุณกุนทร ลาภอิทธิสันต์
คุณคมกริช บรรเทิงสุข
คุณเกียรติสกุล ก้อนผา
คุณกิตติชัย วณิชชากรพงศ์
คุณกฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา
คุณกฤษฎา นาราย
คุณกรกช ศิริวัฒน์
คุณไกรฤกษ์ ผลดี
คุณกำ�ธร ลิ้มปิติเรืองกิจ

คณะกรรมการรับและตัดสินพระ
คุณขวัญชัย แจ่มใจ
คุณกรณ์ ประจันตะเสน
ด.ต.คุรุวิทย์ บุญทิพย์จ�ำ ปา
ร.ต.ต.กฤษณะ เบญจมานุกูล
คุณกฤษฎา โพธิ์เงิน
คุณกฤชเชาว์ สินธุเจริญ
คุณกิตติพงษ์ ลิ่นแก้ว
คุณเกษม พูนศิริ
คุณไกรสร ทามเสถียรชัย
คุณก้องเกียรติ จันทร์แก้ว
คุณกิตติ เมืองกาญจน์

คุณโกศล อิ่มประเสริฐกุล
คุณเกื้อกูล กลีบจำ�ปา
คุณคัมภีร์ สุขสงวน
คุณกุลเชษฐ กัลยาณมิตร
คุณกริด สังขพันธ์
คุณโกวิท จิตตั้งมั่น
คุณกำ�พล หมู่พุทธรักษ์
คุณกิตติเดช เขียวศรี
คุณคมสันต์ นันวณิชย์
คุณขวัญชัย เฟื่องฟู
คุณกรีฑาภัส ส่งศรี

คุณกฤษฎา เดี้ยมมณี
คุณกิตติพงศ์ เถียรประวัต
คุณคีรีศวร์ จามจุรี
คุณกริช จงทวีทรัพย์
คุณกิตติ จันทร์จารุวัฒน์
คุณกิจณรงค์ ชุ่มเจริญ
คุณคมเดช โฆษิตเกษมสุข
คุณกฤษฎา ประคองทรัพย์
คุณกันต์อเนก ธนจตุรงค์สริ ิ
คุณกฤษฎา เพ็งอุดม
คุณเกียรติศักดิ์ หนูสังข์

พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง คุณจรัล เรืองศิลป์
คุณเฉลิมพล อานุภาพบรรเจิด คุณจตุรงค์ เทียมทองคำ�
คุณเฉลิมพร เปียทอง
คุณจิระวัฒน์ ทับแก้ว
คุณเจษฎา ทนุธรรมนิธิ
คุณจรัญ แย้มเสาธง
คุณจิระเมธ บำ�รุงไทย
คุณเฉลิมพันธ์ ธนสารวิวัฒน์
คุณจักรพันธ์ เงินศรี

คุณเฉลา พูลอ่อน
คุณฉัตรชัย ธีระแนว
ด.ต.จำ�นง สุทธจิรีสรรค์
คุณเจษฎา เกษมธนากร
คุณจิรวัตร จิระเกษม

คุณจิระพรชัย ใบทอง
คุณจักรพันธ์ ทองแก้ว
คุณเจริญ โกมลวิศิษฐ์
คุณจิราวุฒิ เจิมจำ�รูญ
คุณจารุเกียรติ จิตต์ผอ่ งอำ�ไพ

คุณชาตรี กระแสร์สุนทร
คุณชาญชัย ราชสิงโห
คุณโชติอนันต์ เจี่ยโชติกุล
คุณฐิติพรรณ โพธิ์กลิ่น
คุณชัยวัฒน์ จารุพงศ์สุนทร
คุณชัยสิทธิ์ จารุจันทนากุล
คุณชัยวัฒน์ เขียวขำ�
คุณชัยยุทธ วูวนิช
คุณชนินทร์ ภาคสุชล
คุณชูเกียรติ บานพับทอง
คุณฐานุทัศน์ จันทร์อารักษ์
ด.ต.ชาตรี นนทสุต

คุณชิตพงศ์ สุขสวัสดิ์อารยา
คุณชูเดช คำ�ฝึกฝน
คุณฐจักขณ์ สุพรรณธมานนท์
คุณชลิต มณีญากรณ์
คุณชัยโรจน์ กาญจนศิลาโรจน์
คุณชนก แตงตรง
คุณชัยสิทธิ์ ขวักไขว่พวก
คุณชีวิน กุลอนรรฆพันธ์
คุณชัยวัฒน์ เขียวศรี
คุณชญานันท์ แซ่ฉั่ว
คุณชิตพล ลีชัยอุดมเลิศธนทรัพย์
คุณชุ้น สังข์เงิน

คุณชัยฤกษ์ อินทรวิชะ
คุณชาญชัย มานิตทวีผล
คุณชูศักดิ์ กุฎโง้ง
คุณชัยยะสิทธิ์ หมื่นหมวด
คุณชุติกาญจน์ ทองนิล
คุณชัชวาล ผึ้งทอง
คุณฐาปนา มานัสฤดี
คุณชัยวิวัฒน์ หทัยวณิชสิริ
คุณชัย ฑีฆะโภวรรณ
คุณชูเกียรติ วิชัยศักดิ์
คุณโชติพัฒน์ คงเมือง
คุณ ช.กฤษณะ เพ็ชญไพศิษฎ์

คุณชวลิตร พุ่มอรัญ
คุณชัยนรินทร์ ชัยวริศธนกานต์
คุณชวภณ เริ่มวาณิชย์
คุณชำ�นาญ กลั่นสอน
คุณชาญยุทธ ปฐมกำ�เนิด
คุณชัยฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง
คุณชายชาญ พรมเกตุสกุล
คุณชานนท์ ขันโท
คุณชลัช ชมเจริญ
คุณชัชวาลย์ จิรายุกุล
คุณโชคประเสริฐ เสนีย์บุญ
คุณชาญชัย บัวเปล่งศรี             

คุณณรงค์ จิตต์เนื่อง
คุณต่อพณ นิยมจันทร์
คุณดิษพงศ์ พงษ์รัตนกูล
คุณณัฐกิตต์ วราเกตุ
คุณดุษฎี เจริญมหาดไทย
คุณณัฐวัฒน์ แพทย์ประสิทธิ์

คุณณรงค์ชัย ไทยธีระเสถียร
คุณณกรณ์ สังขมาน
คุณณรงศักดิ์ เที่ยงล้�ำ
คุณณรงค์ฤทธิ์ สถาปรสิริ
คุณณัฐพร ธาราวุฒิ
คุณณัฐพงษ์ งามสุคนธวนิชกุล

คุณณรงค์ รักกิจการพูล
คุณณัฐวุฒิ อิศวเรศตระกูล
คุณณัฐวัฒน์ กรวสุรมย์
คุณดอกรัก ฤทธิ์บ�ำ รุง
คุณณรงค์ชัย จันทร์เที่ยง
จ.ส.อ.ไตรภพ เรืองวุฒิชนะพืช

คุณตรีวัฒน์ สันติอรรถพันธุ์
คุณณศักดิ์ ก้อนผา
คุณดุสิต ตั้งประเสริฐพานิช
คุณดิเรก ผลวัชนะ
คุณณัฐพงษ์ ภูวคีรีวิวัฒน์
คุณไตรรงค์ กุยเพ็ชร

หมวด ง, จ, ฉ

หมวด ช, ซ, ญ, ฐ

หมวด ณ, ด, ต
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หมวด ถ, ท, น, ธ

คุณทวีศักดิ์ รักวงษ์วาน
คุณทิฆัมพร แสงสว่าง
คุณทศพลชัย พรสัมฤทธิ์โชค
คุณทรงยุทธ บัวดิศ
คุณนิพนธ์ ศิริโวหาร
คุณธนิตพงศ์ วงศ์วุฒิรัตน์
คุณธวัช วาทินวิเศษ
คุณธีระพงษ์  ธัญญะวานิช
คุณนรพล สังขพิทักษ์
คุณธนภัทร มากสินธุ์
คุณนพดล อรรณพวรรณ
คุณธนบูรณ์ ธรรมวิสุทธิกุล
คุณนพดล ชาระโภค
คุณธนันต์ ศรีแก้ว
คุณนัฐพงศ์ เถียรประภากุล

คุณโทนทอง สุขแก่น
คุณทินวงษ์ เถื่อนน้อย
คุณทวีทรัพย์ ชอบพิมาย
คุณทนงชัย เกตุเรือง
คุณนคร ชมยิ้มใส
คุณธนภณ มีสาระภี
คุณธเนศ จันทร์ผล
คุณธงชัย วรารักษ์ประภัทร์
คุณธนกฤต เอกธนัทชัยกุล   
คุณธีรเดช จังตระกูล
คุณนที ทองดี
คุณธนบูรณ์ ธรรมวิสุทธิ์กุล
ส.อ.ธานินทร์ แดงนาง
คุณนพพร จ้อยเจริญ
คุณนิรันต์ สุศีลสัมพันธ์

คุณทวนชัย รัมมะบุตร
คุณทศพล ทักษิณทร์
คุณทรงอาจ บุญทรง
ร.ต.ถาวรวิทย์ เพชรพันธุ์ทอง
คุณธนัท ดีอุดมวงศา
คุณธนิตพงศ์  สิริอรรถสิทธิ์
คุณนิพนธ์ จีรรัตนบรรพต
คุณนิคม นาคสุวรรณ์
คุณนิทัศน์ หวลถนอม
คุณนภนต์ วงศ์ผาสุกโชติ
คุณนรุตม์ ขุนเณร
คุณนเรนทร์ กรินชัย
คุณธงทอง ทวีเกื้อกูล
คุณนิรุต แต่งประวัติ

คุณทรงพล คำ�พันธุ์
คุณทวิช วงศ์ผาสุกโชติ
คุณทรงกลด หน่อพุทธวงกูร
คุณทรงเกียรติ โพธิป์ ระเสริฐ
คุณธัญญ์นธิ ิ ชวรัตน์นธิ โิ ชติ
คุณธนกฤษ์  พรหมมณี
คุณนำ�ชัยชนะ ดีวิ
คุณธนนท์พรรดิ เรืองชัยพัฒนะ
คุณนทีธร เจริญลาภ
คุณธัชพล คงวุฒิปัญญา
คุณธนโชติ ตรีสังข์
คุณนเรศ สัพพวิญญู
คุณนัทธี นาคเปรื้อง
คุณนรารักษ์ ไสยเวช

คุณประสิทธิ์ กิติเรียงลาภ
คุณประพันธ์ พงษ์ภู่
คุณบุญชอบ พ่วงเฟื่อง
คุณประเสริฐ ฮ้อเจริญ
คุณประสพโชค แสงพันธ์
คุณปรีชา เอี่ยมสะอาด
คุณบัญชา เดชพัฒนกิจ
คุณปริญญา ศิวะยิ่งสุวรรณ์
คุณประสิทธิ์ ก่อเกียรติคุณ
คุณประเทือง ภู่ระหงษ์

คุณบงกชธร บำ�รุงพืช
คุณประดับ พลคล้าย
คุณปรีชา พลอินทร์
คุณปัญญวัฒน์ นิ่มสง่า
คุณประเสริฐ เปี่ยมสุข
คุณบุญเลิศ พวงงาม
คุณเปรม พุทธศิริ
คุณประเสริฐ ขันทอง
คุณปิติโรจน์ อรุณเลิศศิริ
คุณประเวศ แก้วกัญญาติ

คุณประจำ� อู่อรุณ
คุณปัญญา ปัญญาคำ�
คุณประเสริฐ สระทองซัง
คุณปรีชา โพธิ์หิรัญ
คุณประณีต ธรรมกิจ
คุณปลวัชร กรรเชียงแก้ว
คุณปณชัย อัศวแสงรัตน์
คุณปิยฉัตร ขาวดี
คุณประวัฒน์ อนุสรณ์ศิริศักดิ์
คุณปราโมทย์ เทศเรือง

คุณบรรจง จงปัญญางาม
คุณเปรม สิริขจรเดชสกุล
คุณบัณฑิตพงษ์ นาคสินธุ์
คุณประถม อยู่คล้ำ�
คุณปัญญา ไกรภักดีกุล
คุณประพันธ์ ปาธิสุทธิ์
คุณบรรยง ว่องเกษกิจ
คุณประทีป ปลอมขุนทด
คุณบุญประเสริฐ ไวยกูล

คุณพิศาล เตชะวิภาค
คุณพัทธ์นาฐ ยศกุลเกียรติ
คุณพงศ์ศาล ถนอมพงศ์สานต์
คุณพิงพันธุ์ รัตนมณีปกรณ์
คุณพิทักษ์ สุพรศิลป์ชัย
คุณพีรพงษ์ พรสิทธิพันธุ์
คุณไพศาล ปั้นงาม
คุณพัฒนะ ธรรมวิริยะกุล
คุณพิชิต แสงศร
คุณไพโรจน์ ธีระธำ�รงชัยกุล
คุณไพโรจน์ ซื่อชัยเจริญ
คุณพงษ์พัฒน์ จาริยะ
คุณพารินทร์ แก้วสวัสดิ์

คุณพนัส เตียวตระกูลวัฒน
ร.อ.ไพฑูรย์ ทองทา
คุณพันธุ์ธัช พันไธสง
คุณพีระพล ธีระชื่นชม
คุณพรภัทร กุ่มแก้ว
คุณพิเชษฐ โปร่งแก้วงาม
คุณพัชรชัย ปั้นงาม
คุณพิชัย ปมุติโต
คุณพิริยะ สุภิโชติ
คุณพงศ์พัศ อนุจรพันธ์
พ.ต.ต.พรชัย อมรสวัสดิ์ศิริ
คุณพิษณุ พยอมหอม

คุณเผด็จ ดวงวิชัย
คุณพิเชษฐ์ จันลองรัตน์
คุณไพบูลย์ สุวรรณศรีสาคร
คุณไพศาล พงศ์พจน์เกษม
คุณพิเชษฐ์ ปฐมพรสุริยะ
คุณไพศาล แสนศึก
คุณพินิจ เตียเจริญ
คุณพิชัย คุณากรรักษ์
คุณพงษ์ศักดิ์ สรวงมณีเกตุ
คุณพัฒนา สุขสง่า
คุณพิสิฎฐ์ ช่วยชูหนู
คุณพิพัท พวงพูล

คุณพรชัย อรุณเลิศศิริ
คุณพิภพ ยาคล้าย
คุณพยุหแสนยากร พรเชิดชู
คุณพงศ์เทพ จันทร์ทิพย์
คุณพนม พึ่งดี
คุณพงษ์ภักดี พัฒนกุล
คุณพงษ์สวัสดิ์ สุขเรืองรอง
คุณพินิจ กำ�ลังหาญ
คุณพงษ์ธร เขมภาคิน
คุณพรชัย โรจนศิริพงษ์
คุณพุฒพิ งษ์ เรือนพระจันทร์
คุณพัชรินทร์ ดีบัว

หมวด บ, ป

หมวด ผ, ฝ, พ, ฟ
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หมวด ภ, ม, ย, ร, ล
คุณภัควัฒน์ สุทธิประภา
คุณภูดิท พรสรรค์ศิริกุล
คุณมนตรี สถีระกานนท์
คุณมนัส สืบบก
คุณมนตรี สุรนารถ
คุณมานพ ศักดิ์เรืองงาม
คุณเรืองวิทย์ ดิษฐเกษร
คุณยุทธนา สระมาลา
คุณรติ เลิศอริยะทรัพย์
คุณภาคภูมิ แสงแก้ว

คุณภูวณัฏฐ์ น้อยประเทศ
คุณภูษิต อินวกูล
คุณมงคล วรารักษ์พงษ์
คุณมานพ จันทร์ศรี
คุณมณู บุญนำ�
คุณยุทธชัย ปฐมวัฒนศิริ
คุณยุทธพงศ์ อิศวเรศตระกูล
คุณรุ่งรัตน์ บุญเอก
คุณรัฐพงษ์ โพธิพันธุ์
คุณภาคิน จันทรรัตน์

คุณวุฒิพงษ์ ธีระธนากร
คุณวันชัย จันทร์สว่าง
คุณวิทวัส จันทนวงษ์
คุณวสวัตติ์ คูห์ศรีวินิจ
คุณวิฑูรย์ คำ�คงสัตย์
คุณวสันต์ จริยสุขสกุล
คุณวสันต์ พูนสิน
คุณวิษณุ อุดม
คุณวิสุทธิ์ พรมเกตุสกุล
คุณวิบูลย์ คงทองประเสริฐ
คุณวุฒิชัย อรุณศิริประเสริฐ
คุณวัลลภ โตทิม
คุณวิศิษฐ์ ทองโต
คุณวรเทพ คูหาวิชาช่าง
คุณวิชญ์พัชร์ บรรณารักษ์
คุณศุภกร พูนสยามพงษ์
คุณศุภกร  บัวคง
คุณศุภราช ชูรัศมี
คุณศักดิ์ บังขม

คุณวิรัล ราชสีห์
คุณวิวัฒน์ เรืองพรสวัสดิ์
คุณวีระพล บัวชาติ
คุณวีระชัย ไชยเจริญ
คุณวันชัย อินลอย
คุณวรพจน์ แซ่ไหล
คุณวิสูตร จันทร์เพ็ง
คุณวิสูตร วีระธำ�รงกุล
คุณวินชัย กีรติพันธ์ชัย
คุณวิทยา วัฒนานันต์วานิชย์
คุณวศิน ศรีบูรพา
คุณวีรศักดิ์ พึ่งประยูรพงศ์
คุณวสัญปกรณ์ ทองแดง
คุณวิสุทธิ์ ศุกลสกุล
คุณวสันต์ อังสิทธากุล
คุณวิเชียร เติมรุ่งเรืองเลิศ
คุณวิโรจน์ ตันติธรรมธร
คุณวิษณุ สุขเจริญ
คุณวิษณุ ชูบุญเลิศ
คุณไวยากร พึ่งบุญ
คุณวีระศักดิ์ พลราบ
คุณวีรโรจน์ บุญยังสวัสดิ์
คุณวรรณธนะ กสานติกุล
คุณศักดิ์นรินทรื ศรนิล
คุณวินัย เหลืองเจริญกิจ
คุณวัลลภ สุทธิแสวง
คุณวรเทพ นุชประยูร
คุณวินิจ จันทร์ศรี
ว่าที่ ร.ต.วรรัตน์ ถนอมปัญญารักษ์คุณศุภศิลป์ ผลภาษี
คุณศักดิ์สิทธิ์ นวกุลศิรินารถ
คุณศภกฤต คูหาสรรพสิน
คุณศักดิ์ชาย โกศลศักดิ์สกุล
คุณศิริชัย สกุลธาราภิรมย์
คุณโศภิษฐ์ เวชการ
คุณศุภกิจ มีเย็น

คุณวิศาล นันทสันติ
คุณวิวัฒน์ นิลนาวี
คุณวิสิฒโรจน์ กัณฑ์ชูสิน
คุณวรเชนท์ คำ�ภีระ
คุณวินัย แพ่งสุภา
คุณวศิน เฆษะวิริยะกุล
คุณวุฒิไกร บุตรชำ�นิ
คุณวิเชียร คุณากรรักษ์
คุณวินัย เจริญสุข
คุณวัชรนรพงษ์ นะเรศรัมย์
คุณวีรชาติ ตุลาพงษ์
คุณวีระศักดิ์ รังศิโรภาส
คุณวิชัย ทองสีสุก
คุณวีรภัทร์ ดวงแก้ว
คุณศุภชัย เรืองสรรงามศิริ
คุณศุภรุจ  จำ�นงประสาทพร
คุณศิระ  เอกบุตร
คุณศิลป์เจษฎ์ ทองเกลี้ยง

คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร
คุณสิงห์  เฉยดี
คุณสังวร ขจรรุ่งศิลป์
คุณสายัณห์ คชวัตร
คุณสุพจน์ ผมทอง
คุณสุนันท์ กลิ่นจำ�ปา
คุณสมัคร พันธุมวัทก์
คุณสุทัญ คำ�พันธุ์
คุณสุรชัย พิพัฒน์ไพฑูรย์

คุณสมศักดิ์ คงวุฒิปัญญา
คุณสมชาย  ทับจ๊อก
คุณสถิต มหัทธนไพศาล
คุณสมยศ จารุจันทนากุล
คุณสุดใจ จูมจันทร์
คุณสำ�เภา ใจพันธ์
คุณสันติ อรุณศิริ
คุณสุเทพ จิระวัฒน์สุนทร
คุณสุรศักดิ์ โพธิ์สฤษดิ์

คุณเสวก คำ�แหง
คุณสมาน บุญเพ็ญ
คุณสมชัย จงทวีทรัพย์
คุณสมัคร ตันทัตสวัสดิ์
คุณสหพจ ผมทอง
คุณสัญญา วิจิตรจินดา
คุณสมชาย ไตรรัตน์
คุณสรธัญ ไทรสุข
คุณสำ�เริง สำ�เภาลอย

หมวด ว, ศ,

หมวด ส
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คุณภัทรพล จิรเสถียรอำ�ไพ
คุณภาณุพงศ์ เสรีวัฒน์
คุณเมธี บุญทอง
คุณมณู ถนอมปัญญารักษ์
คุณมานะ สุขสุวานนท์
คุณรังสรรค์ ทับแก้ว
คุณระพีพันธ์ รักษาพงษ์
คุณโรจน์ ปิ่นแก้ว
คุณรชตะ เส็งประชา
คุณยุทธ เมืองกาญจน์

คุณเสมอ งิ้วงาม
คุณสุพจน์ วงศ์เขียว
คุณสมชาย ลิ้มไชยาวัฒน์  
คุณสกล ขำ�จร
คุณสิริพงษ์ คณาคุปต์
คุณสมชาย บุรพพงษานนท์
คุณสราวุธ ลี้ชัยมงคล
คุณสุรเดช ลิ้มพานิช
คุณสุรวิทย์ ทิพย์นันทิมา

คุณภีรพัฒน์ มีถาวร
คุณภูหริ ณ
ั ย์ ธนารัญญ์โรจน์
คุณไมตรี ศรีทอง
คุณมาโนช เกิดปราชญ์
คุณมงคลพยัคฆ์ วาจาสัตย์
คุณยุทธพงษ์ สิริทรัพย์ทวี
คุณรชต พิศาลสาคร
พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย
คุณรังสรรค์ เจริญลาภ

หมวด ส

คุณสุรเดช เที่ยงตรง
คุณสมพล อยู่เย็น
คุณสมพร โพธิ์อ้น
คุณสุนทร บุญยะทวีวัฒน์
คุณสมบัติ ทองอำ�ไพ
คุณสุพจน์ ประวัติร้อย
คุณสมศักดิ์ ลาภชิตาภรณ์
คุณสมเกียรติ เชื้อเหล่าวานิช
คุณสมศักดิ์ คติเกษมเลิศ
คุณสมเกียรติ บุญเสรฐ
คุณสันติ บวรหฤทัย
คุณสุวิทย์ อิงวีรวัฒน์
คุณสกล โฆษิตเกษมสุข
พ.อ.อ.สุเทพ กันทะวงศ์
คุณสิริชัย อุ่ยกสิวัฒนา
คุณสมบูรณ์ วัฒนประเสริฐกุล
คุณสมศักดิ์ สุชัยรัตน์
คุณสิทธิชัย สาระธนะ
คุณสุเมธ จันทร์ฉาย
คุณสุทัศน์ สายันประเสริฐ
คุณสมเกียรติ เชื้อเหล่าวานิช

คุณสมพงษ์ สงวนตระการกุล
คุณสัณฑิต จึงประภา
คุณสวรรค์ พวงพิกุล
คุณสถิรพงศ์ ถีระแก้ว
คุณสมควร อุ่นยินดี
คุณสุก สุกกลิ่น
คุณสมเกียรติ ประดู่
คุณสกลชัย ตั้งธนาเจริญวงศ์
คุณสมหมาย ทองสุข
คุณสันติ วิชิตวาที
คุณสมศักดิ์ ตั้งสกุลโอฬาร
คุณสมชัย บุญชูประเสริฐ
คุณสุรพงษ์ รักษาทางดี
คุณสนธิ อนุจรพันธ์
คุณสุทธิศักดิ์ เชิดพุดซา
คุณโสภณ แจ้งเรือง
คุณสรวิศ แวววิเศษ
คุณสมบัติ รอดประเสริฐ
คุณสุชาติ  ไพบูลย์กิจกุล
คุณสุวินัย เกิดเจริญ
คุณสนธยา ไกรแก้ว

คุณสุวิช ยะสวัสดิ์
คุณสมิง เชยโต
คุณโสภณ นาคใหม่
คุณสมบัติ เพชรแต่ง
คุณสิทธิชัย ธรรมสฤษดิ์
คุณสราวุธ สุรัติชัย
คุณสยุมภู  คงทอง
คุณสุรชัย ด่านประสิทธิผล   
คุณสามารถ พวงสุวรรณ
คุณสุวิชาญ วิภาตะจิตร์
คุณสิทธิพันธ์ พันธุ์ทอง
คุณสุทัศน์ สุวรรณรัตน์
คุณสาโรจน์  แย้มเสาธง
คุณสาคร การสร้าง
คุณสรรเสริญ สันตินันตรักษ์
คุณสนาน มาเลิศพรสกุล
คุณสิทธิชัย สหแพทย์
คุณสำ�เรือน ทับจันทร์
คุณสมทัย วราหะจีระกุล
คุณสมบัติ ลานทอง
คุณสุริเยนทร์ บุญมี

คุณสหธัช พันธุมวัทก์
คุณสิริศักดิ์ พิชัยกุล
คุณสันติ ช้างชาวนา
คุณสุริสิทธิ์ โมตันตะสุทธิ
คุณสิรภพ สถาพร
คุณสุริยา รัตนแสงทอง                   
คุณสมเกียรติ วงศกรลลิต
คุณสมศักดิ์ แซ่ฉั่ว
คุณสมบัติ ไวกิตติพงษ์
คุณโสภณ ปลื้มอารมย์
คุณสมศักดิ์ ภานุวฒ
ั น์วนิชย์
คุณสุรัตน์ หมู่พุทธรักษ์
คุณสุพจน์ สวัสดิ์วงศ์วิชา
คุณสมชาย สายบัว
คุณสมศักดิ์ หิรญ
ั อนันต์พงศ์
คุณสิทธิโชค มาเลิศพรสกุล
คุณสนิท กลิ่นคง
คุณสมพร มะโนประเสริฐกุล
คุณสิรภพ ภัทรจินดาภรณ์
คุณสุริยะ ช่วยสถิตย์
คุณสัญญา เกศทองคำ�

คุณอนุศักดิ์ นารถกุลพัฒน์
คุณองอาจ อำ�ไพกุลวัฒนา
คุณอุดมศักดิ์ อินทร์สุข
คุณอาคม ทรงสถาพรเจริญ
คุณอภิธาร จิรัชญาเจริญ
คุณอมรศักดิ์ อำ�ไพชัยโชค
คุณอำ�นาจ ปิ่นสุวรรณ์
คุณอนันต์ หนูทิม
คุณอนันต์ เขมาพัฒนกุล
คุณเอกชัย สามิภักดิ์
คุณอัครวิทย์ พูลผล
คุณอำ�พล ชาเหลา
คุณอดุลย์ หริ่มยิ่ง
คุณอิทธิพล เจียมโมปกรณ์

คุณอภิชัย กุลอนรรฆพันธุ์
คุณอภิชาติ สู้ณรงค์
คุณอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย
คุณอรรตภูมิ สร้อยทอง
คุณอรุณ  จีนแสง
คุณอนันต์ กรรณสูต
คุณอมฤทธิ์ ไกรนรา
คุณอำ�นาจ จิระเกียรติโชดก
คุณอภิชัย กุศลสินชัย
คุณอธิพงศ์ บุญชื่น
คุณอุทัย ศิริผล
คุณอภิวัฒน์ เจิมขวัญ
คุณอำ�นาจ ยิ้มละมัย

คุณเฮี้ยงกวง ถนอมปัญญารักษ์
คุณอัศจรรย์ พิมณฑา
คุณอนุพงศ์ ศิริสิทธิธงไชย
คุณอรรถสิทธิ์ บุราสิทธิ์
คุณอนุกูล  ปานราตรี
คุณอานุภาพ บรรลือวงศ์
คุณเอกชัย บัวคง
คุณอดุลย์นันท์ทัต กิจไชยพร
คุณเอกบุศย์  สุวรรณดี
คุณใหม่ ผึ่งผาย
คุณอุทิศ ถาวร
คุณอาทิตย์ นวลมีศรี
คุณอภิวัฒน์ เหลืองประมวล

คุณอมร วานิชสัมพันธ์
คุณอัศวิน อินรัญ
คุณองอาจ แสงภักดี
ด.ต.อัมพร อินทร์ไทร
คุณอาคม กือเย็น
คุณเอกสิทธิ์ ตรีสุวรรณ
คุณอรรถกร แซ่ลิ่ม
คุณอิศรา เตชะสา
คุณอัครพล แพรต่วน
คุณอรัณย์ การศรีทอง
คุณอารย ผดุงชอบ
คุณอำ�นาจ กุลสุวรรณ
คุณอภิชาติ ทิพย์ประชาบาล

หมวด ห, อ, ฮ
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สนับสนุนโดย
สมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย

ชมรมพระเครื่องมรดกไทย

ชมรมสนามพระท่าพระจันทร์

ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง

ชมรมพระเครื่องมณเฑียรพลาซ่า

ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทย

ชมรมอนุรักษ์พระเมืองสุพรรณ

สมาคมพระเครื่อง พระบูชา สุพรรณบุรี

ชมรมพระเครื่องจังหวัดนครปฐม

ชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการ

สมาคมพระเครื่องเมืองนครสวรรค์

ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร

ชมรมและนักนิยมสะสมพระเครื่อง ทั่วประเทศ

ประชาสัมพันธ์

พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
ประธานชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง
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คุณกุนทร ลาภอิทธิสันต์

คุณวัธนชัย มุตตามระ

คุณวัชรพล เหมือนทับ

คุณอุทัยวรรณ เพชรพันธุ์ทอง คุณกรินทร์ แย้มวงษ์

คุณสมศักดิ์ ศกุนตนาฏ

คุณวันชัย สอนมีทอง

คุณชาญวิทย์ รถทอง

คุณยงยุทธ มิ่งเจริญ

คุณจำ�รัส อุปพงศ์

คุณพนม แพทย์คุณ

คุณชัยณรงค์ เรืองประโคน

คุณภาสกร เฉลิมฉัตรวณิชย์		คุณอนุชา ทรงศิริ

คุณวิชา ฤกษ์สุนทรี

คุณสุรัตน์ ธรรมสุโภ

คุณจุไรศรี สู่ไชย

คุณประภร วัฒนานุกูล		คุณชำ�นาญ วิสุทธนะ

คุณศักดิ์ชัย เฮงหลี

คุณชัยสิทธิ์ จารุจันทนากุล		คุณฉัตรชัย บุญเมือง

คุณเกียรติศักดิ์ พงษ์แพทย์

คุณพงศ์พฤทธิ์ วิชัยดิษฐ์		คุณวาทิน คำ�แฝง

คุณศิริพร แย้มวงษ์

คุณยุทธศักดิ์ เพ็งนารีย์		พ.จ.อ.ชิระวุธ สัจจะบุตร

คุณวิลาวัลย์ อินทร์ผิว

คุณวันชุรี เจริญวัฒน์

น.ส.วิภาวรรณ ทองศิริ

คุณกวิสรา สนามชัย

มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗

คุณศสุมา แย้มวงษ์

คุณนฤเทพ รัตนภักดี

คุณชัยวัฒน์ เฉลิมฉัตรวณิชย์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์
นิตยสารข่าวพระเครื่อง
นิตยสารลานโพธิ์
นิตยสารพระท่าพระจันทร์
นิตยสารสื่อและพระเครื่อง
นิตยสารสุดยอดพระเครื่อง
นิตยสารเอกคัมภีร์
นิตยสารพระเมืองเหนือ

สื่อและนิตยสารพระเครื่อง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร
นิตยสารอมตพระเครื่อง
นิตยสารฅนรักพระ
นิตยสารพุทธคุณ
นิตยสารพระเกจิ
นิตยสารพระเครื่องล้ำ�ค่า
นิตยสารองค์พระ

หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
นิตยสารคเณศ์พร
นิตยสารพุทธคยา
นิตยสารพุทโธ
นิตยสารศักดิ์สิทธิ์
นิตยสารพระเครื่องเมืองพุทธ
นิตยสารคลังพระเครื่อง
นิตยสารอมตะล้านนา

เว็บไซต์พระเครื่อง

www.samakompra.com
www.prathaprachan-mag.com
www.amatasiam.com
www.pramuangnue.com
www.uamulet.com
www.G-Pra.com
www.taradpra.com
www.krusiam.com
www.soonphra.com
www.jatukarm.com
www.amulet2u.com
www.amuletcenter.com

(สมาคมพระดอทคอม)
(www.นิตยสารพระท่าพระจันทร์.com)
(อมตะสยามดอทคอม)
(พระเมืองเหนือดอทคอม)
(ยูอะมูเลทดอทคอม)
(จี-พระดอทคอม)
(ตลาดพระดอทคอม)
(กรุสยามดอทคอม)
(ศูนย์พระดอทคอม)
(จตุคามดอทคอม)
(อะมูเลททูยูดอทคอม)
(อะมูเลทเซ็นเตอร์ดอทคอม)

รายการวิทยุ

@ วัดเด่นพระดัง วันเสาร์ เวลา 13 : 15 - 14 : 00 น. สถานีวิทยุพล.1 คลื่น AM.1350 K/H
โดย...จ่าโกวิท แย้มวงษ์ , คุณเล็ก ราชบุรี
@ รายการมรดกไทย ทางยานเกราะ AM.540
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22 : 00 - 23 : 00 น. โดย...ไก่ โพธิ์ทอง

ช่องทางติดตามข่าวสารทาง Facebook

เฟสบุ๊ค : รักษ์ ศรีเกตุ
เฟสบุ๊ค : โทนบางแค Fc.
เฟสบุ๊ค : ร้านพระเครื่องสมาน คลองสาม และ ณรัฐ สุวรรณกิจ
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗
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วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. การอนุรักษ์พุทธศิลปะไทย ส่งเสริมปลุกจิตสำ�นึกให้ประชาชนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม
ในทางพุทธศาสนา สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนทั้งในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
2. เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำ�รวจและครอบครัว และเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำ�รวจ
ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
3. ตลอดจนนำ�ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานตำ�รวจ ในความรับผิดชอบของตำ�รวจภูธรภาค ๗ ให้มี
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมมากยิ่งขึ้น
และกิจกรรม สาธารณะประโยชน์อื่น ๆ

หลักการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ

พิจารณาความแท้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสวยงามคงไว้ซึ่งสภาพเดิมเป็นสำ�คัญ
ตามหลักมาตรฐานสากลนิยม ของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

กติกาการตัดสินพระที่ส่งเข้าประกวด

1. พระที่ส่งเข้าประกวดทุกรายการต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้ม
2. คณะกรรมการตัดสินจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและถือหลักมาตรฐานสากล
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด
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กำ�หนดการ งานประกวดพระฯ

รับพระเข้าประกวด
ปิดการรับพระเข้าประกวด
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินพระ
มอบรางวัล
คืนพระทุกรายการ

อัตราค่าบำ�รุงรักษาในการส่งพระเข้าประกวด

องค์ละ 400 บาท ทุกรายการ
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มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗

คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและถ่ายภาพ

ทีมงาน...

นิตยสารพระท่าพระจันทร์
โทร.02-041-4355
ติดต่อจองแผงพระเครื่องได้ที่

คุณนี สะพานใหม่
โทร.081-985-9369
ติดต่อขอรับบริการจัดส่ง ใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์
และ ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ที่...

คุณต๋อง อมตะ โทร.081-751-4245
คุณบอล พระท่าพระจันทร์ โทร.083-007-8521
ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่...

ร้านเอ๋ โฟโต้ โทร.๐๘๙-๙๑๙-๗๗๘๘

ชั้น ๓ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
* ใบประกาศฯ สามารถมารับได้หลังจากงานประกวดฯ ประมาณ 45 - 60 วัน *
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗
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สารบัญ

20

โต๊ะที่

รายการพระประกวด

จำ�นวน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

เทวรูป - พระบูชา - รูปเหมือน ยอดนิยม
พระเบญจภาคี
พระเนื้อชิน ยอดนิยม
พระเนื้อชิน ทั่วไป
พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระเนื้อดิน ทั่วไป
พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ยอดนิยม
พระหล่อ - รูปหล่อ - เหรียญหล่อ ยอดนิยม
พระกริ่ง - รูปหล่อ ทั่วไป
เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ยอดนิยม
เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป
พระปิดตา - พระมหาอุด ยอดนิยม
เครื่องราง ยอดนิยม
พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ทั่วไป
พระวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม กรุงเทพฯ ยอดนิยม
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ยอดนิยม
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ทั่วไป
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม
พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ทั่วไป
พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีษะเกษ ยอดนิยม
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม
พระจังหวัดราชบุรี ยอดนิยม
พระจังหวัดสุพรรณบุรี ยอดนิยม
พระคณาจารย์จังหวัดสุพรรณบุรี ยอดนิยม
พระจังหวัดกาญจนบุรี ยอดนิยม
พระจังหวัดกาญจนบุรี ทั่วไป
พระจังหวัดสมุทรสงคราม ทั่วไป
พระจังหวัดสมุทรสาคร ยอดนิยม
พระเครื่องสมุทรสาคร ทั่วไป
พระหลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร ทั่วไป
พระจังหวัดสมุทรปราการ ยอดนิยม
พระหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ทั่วไป
พระจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยอดนิยม
พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระหลวงพ่อทวด ทั่วไป ชุดที่ 1
พระหลวงพ่อทวด ทั่วไป ชุดที่ 2
พระหลวงพ่อทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว ทั่วไป
พระจังหวัดสงขลา ทั่วไป
พระเครื่องมรดกอาจารย์ทิม วัดช้างให้ (จ.ยะลา - ปัตตานี) ทั่วไป
พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ และ พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง
พระหลวงปู่หลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 1
พระหลวงปู่หลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 2
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ตั้งแต่รายการที่
1
63
106
141
176
211
246
281
318
356
394
432
468
511
551
588
628
663
698
733
768
803
840
875
910
945
980
1015
1052
1087
1122
1157
1192
1231
1264
1297
1334
1379
1414
1449
1484
1519
1554
1589
1624
1659
1694
1729
1765

-

62
105
140
175
210
245
280
317
355
393
431
467
510
550
587
627
662
697
732
767
802
839
874
909
944
979
1014
1051
1086
1121
1156
1191
1230
1263
1296
1333
1378
1413
1448
1483
1518
1553
1588
1623
1658
1693
1728
1764
1800

หน้าที่

23 - 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

สารบัญ
โต๊ะที่

รายการพระประกวด

จำ�นวน

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

พระเครื่อง - เครื่องราง จังหวัดนครปฐม ยอดนิยม
พระจังหวัดนครปฐม ทั่วไป
พระหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา - หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ทั่วไป
พระหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ยอดนิยม
พระหลวงพ่อเต๋ คงทอง - หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม ทั่วไป
พระหลวงปู่บุญ - หลวงปู่เพิ่ม - หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ยอดนิยม
พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง - พระคณาจารย์ อ.สามพราน ทั่วไป
พระหลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม ทั่วไป
พระคณาจารย์ อ.นครชัยศรี - พุทธมณฑล ทั่วไป
พระคณาจารย์ อ.กำ�แพงแสน, หลวงปู่แผ้ว วัดกำ�แพงแสน-วัดหนองพงนก
พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ทั่วไป ชุดที่ 1
พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ทั่วไป ชุดที่ 2
พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท ทั่วไป
เหรียญพระคณาจารย์เมตตาสายบุญ ทั่วไป
พระหลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี ทั่วไป
พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ) จ.อยุธยา ทั่วไป
พระหลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ จ.สุพรรณบุรี ทั่วไป
พระวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่น 214 ปีชาตกาล ทั่วไป
พระหลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ ทั่วไป
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
พระหลวงปู่สมชาย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี ทั่วไป
พระคณาจารย์จังหวัดราชบุรี ทั่วไป
เหรียญพญาเต่าเรือนพระคณาจารย์ ทั่วไป
พระหลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ทั่วไป
พระหลวงพ่อเขียน ธมฺมรกฺขิโต วัดสำ�นักขุนเณร จ.พิจิตร ทั่วไป
พระหลวงปู่ล�ำ ภู - พระหลวงตาพัน วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม ทั่วไป
พระอาจารย์ไพรวัลย์ ชยทตฺโต วัดหาดทรายแดง จ.ตราด ทั่วไป
หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ ทั่วไป
พระหลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต วัดรัชฎาธิษฐาน กทม. ทั่วไป
อาจารย์โง้วกิมโคย (เซียนแป๊ะโรงสี) วัดศาลเจ้า ทั่วไป
วัตถุมงคลบ้านมีดี ทั่วไป
พระสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ทั่วไป
พระคณาจารย์ ทั่วไป
พระหลวงพ่อตัด - พระอาจารย์ทิน วัดชายนา จ.เพชรบุรี ทั่วไป
พระพุทธ - พระคณาจารย์ และ วัตถุมงคล ทั่วไป ชุดที่ 1
พระพุทธ - พระคณาจารย์ และ วัตถุมงคล ทั่วไป ชุดที่ 2
หลวงปู่แสน ปสนโน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป
หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จังหวัดนครพนม ทั่วไป
หลวงพ่อพุฒ (พระครูสุนทรวุฒิคุณ) วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม ทั่วไป
หลวงพ่อจืด นิมมฺโล วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม ทั่วไป
หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะราษฎร์บำ�รุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ทั่วไป
หลวงพ่อม้วน (พระครูอินทศิริชัย) วัดไทร จ.นครปฐม ทั่วไป
หลวงปู่ปั่น กวิสสโร วัดหนองกระทุ่ม จ.นครปฐม ทั่วไป
พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1
พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2
เครื่องราง จ.กาญจนบุรี ทั่วไป

70
67
70
35
35
73
77
38
35
40
40
40
35
35
35
35
35
40
35
35
35
36
36
35
35
35
35
37
35
40
36
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
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*รวม 96 โต๊ะตัดสิน รายการพระทั้งหมด 3,660 รายการ*
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รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม คะแนนรวมสูงสุด

รับ ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พร้อม สมาร์ทโฟน iPhone Xs Max 256GB (จำ�นวน 1 เครื่อง)
รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมพระยอดนิยม

รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

พลตำ�รวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ
พร้อม สมาร์ทโฟน iPhone Xs Max 256GB (จำ�นวน 1 เครื่อง)
รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมพระทั่วไป

รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

พลตำ�รวจโท ธนา ชูวงศ์

ผู้บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 7
พร้อม สมาร์ทโฟน iPhone Xs Max 256GB (จำ�นวน 1 เครื่อง)
รางวัลชนะเลิศพระแต่ละรายการ

หนังสือ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง
(รางวัลละ 1 เล่ม)
จัดทำ�โดย... ทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์
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เทวรูป - พระบูชา - รูปเหมือน ยอดนิยม
âµÐ·Õè 1 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (62 ÃÒÂ¡ÒÃ)
1. พระพุทธรูป สมัยทวารวดี ไม่จ�ำ กัดขนาด
2. พระพุทธรูป สมัยศรีวิชัย ไม่จ�ำ กัดขนาด
3. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี ปางนาคปรก ไม่จำ�กัดขนาด
4. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี นั่ง ไม่จ�ำ กัดขนาด (ยกเว้น นาคปรก)
5. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี ยืน ไม่จ�ำ กัดขนาด
6. เทวรูปพระศิวะ - พระนารายณ์ - พระโพธิสัตว์ สมัยลพบุรี ยืน ไม่จ�ำ กัดขนาด
7. เทวรูป นางอุมาปัญญาบารมี สมัยลพบุรี ยืน ไม่จ�ำ กัดขนาด
8. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์หนึ่ง นั่ง ไม่จำ�กัดขนาด
9. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์สาม นั่ง ไม่จำ�กัดขนาด
10. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ลังกาวงศ์ นั่ง ไม่จำ�กัดขนาด
11. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ทรงเครื่อง นั่ง ไม่จำ�กัดขนาด
12. พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย นั่ง ไม่จ�ำ กัดขนาด
13. พระพุทธรูป ศิลปะกำ�แพงเพชร นั่ง ไม่จำ�กัดขนาด
14. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา นั่ง ไม่จ�ำ กัดขนาด
15. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา ยืน ไม่จ�ำ กัดขนาด
16. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา ไม้แกะ ไม่จ�ำ กัดปางและขนาด
17. พระกำ�แพงใบขนุน เนื้อชินเงิน อยุธยา
18. พระพุทธรูป ศิลปะเชียงรุ้ง
19. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเครื่อง ยืน ไม่จำ�กัดขนาด
20. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเครื่อง นั่ง หน้าตัก 4 นิ้ว ขึ้นไป
21. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ จีวรดอก ยืน ไม่จำ�กัดขนาด
22. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ จีวรดอก นั่ง หน้าตัก 4 นิ้ว ขึ้นไป
23. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ พระมาลัย ไม่จำ�กัดขนาด
24. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางนาคปรก ไม่จำ�กัดขนาด
25. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางป่าเลไลยก์ ไม่จำ�กัดขนาด
26. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางโปรดเปรต ไม่จำ�กัดขนาด
27. พระนารายณ์ทรงโค สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำ�กัดขนาด
28. พระสังกัจจายน์ สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำ�กัดขนาด
29. พระภิกษุณี สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำ�กัดขนาด
30. พระแม่โพสพ สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำ�กัดขนาด
31. พระพุทธรูป สมัยรัชกาล นั่ง ไม่จ�ำ กัดขนาด

(มีรายการต่อ หน้าถัดไป)
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗
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เทวรูป - พระบูชา - รูปเหมือน ยอดนิยม
âµÐ·Õè 1 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (62 ÃÒÂ¡ÒÃ)
32. พระพุทธรูป สมัยรัชกาล ยืน ไม่จ�ำ กัดปางและขนาด
33. พระกำ�แพงศอก หลวงพ่อขอม รุ่นแรก ไม่จำ�กัดปาง 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 ไม่จำ�กัดขนาด
37. รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด ปี 2502 - 2520 วัดช้างให้
38. พระบูชาปางลีลา พุทธมณฑล (25 พุทธศตวรรษ) (ครั้งที่ 1) ไม่จำ�กัดขนาด ปี 2525
39. พระบูชาปางลีลา พุทธมณฑล (25 พุทธศตวรรษ) (ครั้งที่ 2) ไม่จำ�กัดขนาด ปี 2526
40. พระบูชาพิมพ์พระประธาน รุ่น 100 ปี วัดระฆังโฆสิตาราม ไม่จำ�กัดขนาด ปี 2515
41. พระบูชารูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์โต รุ่น 100 ปี วัดระฆังโฆสิตาราม ไม่จำ�กัดขนาด ปี 2515
42. พระบูชาพระพุทธ หลวงพ่อคูณ ไม่จำ�กัดขนาด - รุ่น - ปี
43. พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ฐานสี่เหลี่ยม ไม่จำ�กัดขนาด - รุ่น - ปี
44. พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ฐานกลม ไม่จำ�กัดขนาด - รุ่น - ปี
45. พระบูชาพระสังกัจจายน์ หลวงพ่อคูณ ไม่จ�ำ กัดขนาด - รุ่น - ปี
46. พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก ไม่จำ�กัดขนาด ปี 2507
47. พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก
48. พระบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง นครปฐม ไม่จำ�กัดปี - ขนาด
49. พระบูชาพระพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว ปี 2518 ไม่จำ�กัดขนาด
50. พระบูชาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว นครปฐม ไม่จำ�กัดรุ่น ( ทันท่าน )
51. กุมารทอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม นครปฐม รุ่นแรก ไม่จำ�กัดพิมพ์
52. กุมารทอง รุ่นสอง วัดสามง่าม
53. กุมารทอง รุ่นสาม รุ่นสี่ วัดสามง่าม
54. กุมารทอง รุ่น 2521, รุ่นห้า วัดสามง่าม
55. พระบูชาแม่นางกวัก หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม ไม่จำ�กัดรุ่น
56. พระบูชาคันธาราฐ ปางขอฝน องค์พระปฐมเจดีย์ พ.ศ.2476 ไม่จำ�กัดหน้า
57. พระบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ ไม่จำ�กัดรุ่น ขนาด องค์พระปฐมเจดีย์
58. พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์ ปี 2516
59. พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์ รุ่น 2
60. รูปเหมือนบูชา เซียนแปะโรงสี อาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า รุ่น 1 (เนื้อเรซิ่น)
61. รูปเหมือนบูชา เซียนแปะโรงสี อาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า รุ่น 2 (เนื้อเรซิ่น)
62. รูปเหมือนป้ายบูชา เซียนแปะโรงสี อาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า รุ่น 3 (เนื้อเรซิ่น)
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พระเบญจภาคี
âµÐ·Õè 2 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (43 ÃÒÂ¡ÒÃ)
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (พระประธาน)
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎิ
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์
พระสมเด็จจิตรลดา ปี 2508 - 2513
พระสมเด็จอรหัง พิมพ์สังฆาฏิ วัดมหาธาตุ
พระสมเด็จอรหัง พิมพ์ฐานคู่ วัดมหาธาตุ
พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหาธาตุ, วัดสร้อยทอง
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม จ.อ่างทอง
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน จ.อ่างทอง
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด จ.อ่างทอง
พระกำ�แพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก จ.กำ�แพงเพชร
พระกำ�แพงซุ้มกอ (ซุ้มกอดำ�) พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.กำ�แพงเพชร
พระกำ�แพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.กำ�แพงเพชร
พระกำ�แพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จ.กำ�แพงเพชร
พระกำ�แพงลีลาเม็ดขนุน กรุทุ่งเศรษฐี จ.กำ�แพงเพชร
พระกำ�แพงลีลาพลูจีบ จ.กำ�แพงเพชร
พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน จ.ลำ�พูน
พระรอด พิมพ์กลาง กรุวัดมหาวัน จ.ลำ�พูน
พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ลำ�พูน
พระรอด พิมพ์ต้อ กรุวัดมหาวัน จ.ลำ�พูน
พระรอด พิมพ์ตื้น กรุวัดมหาวัน จ.ลำ�พูน
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์สังฆาฎิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์อกใหญ่ ฐานสูง , ฐานเตี้ย กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์เแขนอ่อน (พิมพ์เล็ก) กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระยอดขุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 1
âµÐ·Õè 3 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
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123.
124.
125.
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128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
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พระร่วงยืนหลังรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดพระศีรรัตนมหาธาตุ สวรรคโลก จ.สุโขทัย
พระร่วงทรงเกราะ เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัย
พระร่วงนั่งหลังลิ่ม เนื้อชินเงิน กรุวัดช้างล้อม จ.สุโขทัย
พระท่ามะปรางค์ เนื้อชินเงิน ไม่จํากัดพิมพ์ จ.สุโขทัย
พระศาสดา เนื้อชินเงิน กรุเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย
พระลีลาถ้ําหีบ เนื้อชินเงิน, ตะกั่วสนิมแดง จ.สุโขทัย
พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระลีลาอัฏฐารส เนื้อชินเขียว กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระชินสีห์ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระนางพญา วัดใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
พระลีลาวังหิน เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
พระลีลาไก่เขี่ย เนื้อชินเงิน, ตะกั่วสนิมแดง วัดสุดสวาท จ.พิษณุโลก
พระซุ้มกอ เนื้อชินเงิน ไม่จํากัดกรุ จ.กําแพงเพชร
พระลีลาเชยคางข้างเม็ด เนื้อชินเงิน จ.กําแพงเพชร
พระท่ามะปราง เนื้อชินเงิน จ.กําแพงเพชร
พระยอดขุนพลเสมาตัด เนื้อชินเงิน จ.กําแพงเพชร
พระลีลากําแพงขาว เนื้อชินเงิน จ.กําแพงเพชร
พระกําแพงห้าร้อยตัดเก้า เนื้อชินเงิน จ.กําแพงเพชร
พระนาคปรกลูกยอ เนื้อชินเงิน จ.กําแพงเพชร
พระอู่ทอง เนื้อชินเงิน กรุวัดวังพาน จ.กําแพงเพชร
พระนางกำ�แพง เนื้่อชินเงิน จ.กำ�แพงเพชร
พระซุ้มนครโกษา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุทับชุมพล จ.นครสวรรค์
พระนางพญา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดหัวเมือง จ.นครสวรรค์
พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุศรีโสพร จ.สิงห์บุรี
พระซุ้มนครโกษา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บุรี
พระนาคปรก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุป่าไม้แดง จ.สิงห์บุรี
พระหูยาน เนื้อชินเงิน ไม่จํากัดพิมพ์ จ.ชัยนาท
พระลีลาเมืองสรรค์ เนื้อชินเงิน ไม่จํากัดกรุ จ.ชัยนาท
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุดอนกระโดน จ.ชัยนาท
พระยอดขุนพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวิหารพระ จ.ชัยนาท
พระนาคปรก เนื้อสนิมแดง กรุบ้านดอนคา จ.ชัยนาท
พระหลวงพ่อพัด เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี - จ.ชัยนาท
พระพิจิตร เม็ดข้าวเม่า
พระพิจิตร เนื้อชินเงิน กรุวัดนาคกลาง
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พระยอดขุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 2
âµÐ·Õè 4 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
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พระร่วงยืนหลังลายผ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง - ชินเงิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระหูยานพิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุเก่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระหูยานพิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุใหม่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระหูยานพิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระหูยานพิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว เนื้อชินเงิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระยอดขุนพล เนื้อชินเงิน กรุวัดไก่ จ.ลพบุรี
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรี
พระหลวงพ่อแขก เนื้อชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรี
พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน กรุถ้ํามหาเถร จ.ลพบุรี
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุม่วงค่อม จ.ลพบุรี
พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน, ตะกั่วสนิมแดง กรุวิหารกรอ จ.ลพบุรี
พระนารายณ์ทรงปืน ไม่จํากัดเนื้อและพิมพ์ จ.ลพบุรี
พระเทริดขนนก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
พระรอดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน กรุช่างกล จ.ลพบุรี
พระปรุหนัง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหูยาน เนื้อชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดพะงั่ว อ.พระนครศรีอยุธยา
พระยอดขุนพล เนื้อชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระยอดธง เนื้อทองคํา เงิน, ชินเงิน, สําริด จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอู่ทองคางเครา, คางไม่มีเครา เนื้อชินเงิน กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระร่วงยืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดกลาง จ.นครปฐม
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุบ้านโนนสูง จ.นครราชสีมา
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง, เนื้อชินเงิน กรุคอกควาย จ.ชัยภูมิ
พระเทริดขนนก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุเสมา 3 ชั้น จ.เพชรบุรี
พระหูยาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไม่จํากัดกรุ จ.เพชรบุรี
พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไม่จํากัดกรุ จ.ลพบุรี - จ.สิงห์บุรี - จ.กาญจนบุรี
พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไม่จํากัดกรุ จ.ลพบุรี - จ.กาญจนบุรี
พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุถ้ําพุพระ จ.กาญจนบุรี
พระร่วงยืน ไม่จํากัดพิมพ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗
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พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 1
âµÐ·Õè 5 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
28

พระกำ�แพงเปิดโลก เม็ดทองหลาง กำ�แพงเพชร
พระกำ�แพงเม็ดมะลื่น กำ�แพงเพชร
พระกำ�แพงกลีบบัว กำ�แพงเพชร
พระนางกำ�แพง พิมพ์ลึก กำ�แพงเพชร
พระนางกำ�แพง พิมพ์ตื้น กำ�แพงเพชร
พระนางกำ�แพง เม็ดมะเคล็ด กำ�แพงเพชร
พระนางกำ�แพง พิมพ์กลีบบัว ฐานตา ตาราง กำ�แพงเพชร
พระนางกำ�แพง เนื้อว่าน กำ�แพงเพชร
พระซุ้มยอ กำ�แพงเพชร
พระงบน้�ำ อ้อย กำ�แพงเพชร
พระนางลูกแป้ง พิมพ์เดี่ยว - คู่ กำ�แพงเพชร
พระกำ�แพงหน้าอิฐ กำ�แพงเพชร
พระกำ�แพงปรกลูกยอ กำ�แพงเพชร
พระนางเสน่ห์จันทร์ สุโขทัย
พระลีลา กรุวัดถ้�ำ หีบ สุโขทัย
พระแม่ย่า สุโขทัย
พระร่วงยืน เปิดโลก สุโขทัย
พระท่ามะปราง ไม่จ�ำ กัดกรุ พิษณุโลก
พระนางพญา กรุโรงทอ พิษณุโลก
พระนาง กรุวัดพระศรีฯ (วัดใหญ่ ) พิษณุโลก
พระชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ พิษณุโลก
พระหลวงพ่อโต กรุวัดชีปะขาวหาย พิษณุโลก
พระคง สีแดง กรุเก่า ลำ�พูน
พระคง สีเขียว กรุเก่า ลำ�พูน
พระคง ไม่จ�ำ กัดสี ลำ�พูน
พระคง กรุใหม่ ลำ�พูน
พระบาง ลำ�พูน
พระเปิม ลำ�พูน
พระลบ ลำ�พูน
พระลือโขง ลำ�พูน
พระลือหน้ามงคล ลำ�พูน
พระเลี่ยง ลำ�พูน
พระสาม วัดดอนแก้ว ลำ�พูน
พระรอดหลวง ลำ�พูน
พระคง กรุดอยคำ� เชียงใหม่

มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗

พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 2
âµÐ·Õè 6 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.

พระสรรค์นั่ง ไหล่ยก ชัยนาท
พระสรรค์ยืน ชัยนาท
พระสรรค์นั่ง ไม่จำ�กัดพิมพ์ ไม่ซ้ำ�รายการเดิม
พระวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ อยุธยา
พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง อยุธยา ปางสมาธิ
พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง อยุธยา ปางสดุ้งมาร
พระกริ่งคลองตะเคียน อยุธยา
พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ ท่าเตียน กรุงเทพฯ
พระเดี่ยวดำ� - เดี่ยวแดง ลพบุรี
พระนารายณ์ทรงปืน ลพบุรี
พระท่ามะปราง กรุมะละกอ พิจิตร
พระพิจิตร เขี้ยวงู
พระนาง กรุทับขุนวัง สุโขทัย
พระนาคปรกเมืองไพร ร้อยเอ็ด
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษี หลังนาง พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์นาง สองหน้า พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มเปลวเพลิง พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มขีด หน้าเดียว พิษณุโลก
พระหลวงพ่อจุก ลพบุรี
พระซุ้มกระรอก กระแต ลพบุรี
พระนางพญา กรุบ่อสวก น่าน
พระขุนแผนใบพุทรา อยุธยา
พระยอดขุนพล ไม่จำ�กัดกรุ และจังหวัด
พระเม็ดน้อยหน่า หลังไม่มียันต์
พระร่วงนั่ง เชตุพน สุโขทัย
พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่าม่วง - วัดสระศรี สุโขทัย
พระขุนแผน พระวัดมณเฑียร อยุธยา
พระวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี อยุธยา
พระวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล อยุธยา
พระนางบัวก้างปลา กรุเขาพระศรี สุโขทัย
พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง สุโขทัย
พระกลีบบัว แขนอ่อน สุโขทัย - กำ�แพงเพชร
พระเม็ดน้อยหน่า สุโขทัย - กำ�แพงเพชร
พระนางสวนแก้ว สุโขทัย
พระงบน้ำ�อ้อย สุโขทัย
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗
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พระเนื้อดิน ทั่วไป
âµÐ·Õè 7 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
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พระชินราช กรุวัดทับผึ้ง สุโขทัย
พระลีลา กรุวัดทับผึ้ง สุโขทัย
พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ สระบุรี
พระชินราช วัดเสาธงทอง สุพรรณบุรี
พระนางพญา วัดเวียง อยุธยา
พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด อยุธยา
พระหลวงพ่อขำ� วัดแก้ว ไม่จำ�กัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน ไม่จำ�กัดพิมพ์ อ่างทอง
พระกลีบบัว วัดลิงขบ กรุงเทพฯ
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน กรุงเทพฯ
พระขรัวอีโต้ กรุงเทพฯ
พระพิมพ์สมาธิฐานสูง กรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพฯ
พระกลีบบัว กรุวัดบางสะแก กรุงเทพฯ
พระกรุวัดกลางทุ่ง อยุธยา
พระนางพญา ขาโต๊ะ กรุวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ
พระในหลวงทรงผนวช วัดบวรฯ ปี 2507 กรุงเทพฯ
พระเม็ดบัว วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ
พระเล็บมือ หลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ
พระโคนสมอ ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระชินราช โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระรอด โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อพ่วง วัดกก ไม่จำ�กัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระงบน้ำ�อ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด อยุธยา
พระรอด กรุวัดโปรดเกศ นนทบุรี
พระอู่ทองออกศึก วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี
พระพุทธโคดม พิมพ์ใหญ่ สุพรรณบุรี
พระพุทธโคดม พิมพ์เล็ก สุพรรณบุรี
พระกรุวัดราชนัดดา ไม่จำ�กัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อหร่ำ� วัดกร่าง ปทุมธานี
พระนางพญา อาจารย์หนอม พิษณุโลก
พระรอด ปลุกเสก อินเดีย
พระผงสุพรรณ ปลุกเสก อินเดีย
พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ นครปฐม
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พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 1
âµÐ·Õè 8 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (37 ÃÒÂ¡ÒÃ)
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.

พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ไหล่ตรง จ.อ่างทอง
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แข้งหมอน จ.อ่างทอง
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น หูประบ่า จ.อ่างทอง
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แขนติ่ง, พิมพ์ห้าชั้น, พิมพ์ 7 ชั้นอกตัน - อกวี จ.อ่างทอง
พระกรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ฐานคู่ วัดบางขุนพรหม
พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรม ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระวัดพลับ พิมพ์วันทาเสมา
พระวัดพลับ พิมพตุ๊กตาใหญ่
พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก
พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่
พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก
พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง
พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิ
พระวัดพลับ พิมพ์ปิดตา
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ฐานคู่ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ยืนอุ้มบาตร วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ไสยาสน์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ลีลา ไม่จำ�กัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์แซยิด ไม่จำ�กัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้นแขนหักศอก วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้นแขนกลม วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 7 ชั้นแขนกลม วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นทรงเจดีย์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นหูบายศรี วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นหูติ่งพิมพ์โย้ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยม วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สังกัจจายน์ห้าเหลี่ยม ไม่จำ�กัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ปิดตา ไม่จำ�กัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
พระสมเด็จ พิมพ์แหวกม่าน วัดทรงประมูล
พระวัดรังษี พิมพ์ใหญ่, กลางห้าเหลี่ยม
พระเพชรหลีก พิมพ์ขัดสมาธิเพชร, พิมพ์ขัดสมาธิราบ วัดอินทราม วัดใต้
พระวัดปากน้ำ� รุ่นแรก มีเคลือบ
พระวัดปากน้ำ� รุ่นแรก ไม่เคลือบ
พระวัดปากน้ำ� รุ่นสาม พิมพ์ตื้น
พระวัดปากน้ำ� รุ่นสาม พิมพ์ลึก
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวเล็ก วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
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พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 2
âµÐ·Õè 9 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (38 ÃÒÂ¡ÒÃ)
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
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พระปิลันทน์ พิมพ์ซุ้มประตู วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ปางปฐมเทศนา วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ครอบแก้วใหญ่ วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์โมคคัลลา - สารีบุตร วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ปิดตา วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์ วัดระฆังฯ
พระปิลันทร์ พิมพ์หยดแป้ง วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ ไม่จำ�กัดพิมพ์ วัดระฆังฯ
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์พระสังกัจจายน์
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานสูง
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานเตี้ย
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสมาธิ, เล็บมือสะดุ้งมาร
พระวัดเงินคลองเตย ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระวัดสามปลื้ม พิมพ์เศียรโล้น
พระวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัว ไม่จ�ำ กัดพิมพ์
พระวัดเฉลิมพระเกียรติ์ พิมพ์สามชั้น ยันต์ห้าตัว
พระวัดเฉลิมพระเกียรติ์ ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิบัวสองชั้น
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ป่าเลไลย์
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ไสยาสน์
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์นาคปรก
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พุทธ, ขัดสมาธิเพชร, ขัดสมาธิราบ
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พุทธกวัก
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิเล็กข้างกนก
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือ
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิจิ๋ว ข้างเม็ด, ข้างเส้น
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ปิดตา ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระวัดท้ายตลาด ไม่จำ�กัดพิมพ์ ไม่ซ้ำ�รายการเดิม
พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระหลวงปู่ปั้น พิมพ์ทรงกรวยไม่จำ�กัดพิมพ์ วัดสะพานสูง
พระนาคปรกวัดพระแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระสมเด็จพระครูสังฆ์ ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระครูสังฆ์ ไม่จำ�กัดพิมพ์ ไม่ซ�้ำ รายการเดิม
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พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ยอดนิยม
âµÐ·Õè 10 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (38 ÃÒÂ¡ÒÃ)
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.

¾ÃÐ¡ÃÔè§µÑê¡áµ¹ à¢ÁÃ ÂØ¤µé¹ à¹×éÍÊÑÁÄ·¸Ôì äÁè¨Ó¡Ñ´¾ÔÁ¾ì
¾ÃÐ¡ÃÔè§¾ÃËÁÁØ¹Õ ÊÁà´ç¨¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒªÏ ( á¾ ) ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§ »Õ 2479 ÊÁà´ç¨¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒªÏ ( á¾ ) ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§Ë¹éÒÍÔ¹à´ÕÂ »Õ 2482 ¾ÔÁ¾ìË¹éÒใหญ่ ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§Ë¹éÒÍÔ¹à´ÕÂ »Õ 2482 ¾ÔÁ¾ìË¹éÒàÅç¡ ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§Ë¹éÒä·Â »Õ 2482 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§¹éÓ·èÇÁ »Õ 2485 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§ÍØºÒà¡ç§ äÁè¨Ó¡Ñ´ÃØè¹ à¨éÒ¤Ø³ÈÃÕÏ(Ê¹¸Ôì) ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§¨ÒµØÃ§¤ì »Õ 2490 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§·Í§·Ô¾Âì »Õ 2495 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐÊÑ§¡Ñ¨¨ÒÂ¹ì »Õ 2484 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§ÊØ¨Ôµâµ ÇÑ´ºÇÃÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§ºÑÇÃÍº ÃØè¹¹ÒÂ¤Ç§ ÇÑ´ºÇÃÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§ÊÑÁ¾Ø·â¸ ÇÑ´ºÇÃÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§ªÔ¹ÊÕËì ÇÑ´ºÇÃÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§ä¾ÃÕ¾Ô¹ÒÈ ¾ÔÁ¾ìºÑÇàËÅÕèÂÁ »Õ 2495 ÇÑ´ºÇÃÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§ä¾ÃÕ¾Ô¹ÒÈ ¾ÔÁ¾ìºÑÇáËÅÁ »Õ 2495 ÇÑ´ºÇÃÏ
¾ÃÐ¡ÃÔè§ 7 ÃÍº »Õ 2499 ÇÑ´ºÇÃÏ
พระกริ่งประภามณฑล ปี 2480 วัดดอนยานนาวา
พระกริ่งวัดแหลมฟ้าผ่า ปี 2484
พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระกริ่ง หลวงพ่อโสธร ปี 2500 ไม่จำ�กัดพิมพ์
¾ÃÐªÑÂÇÑ²¹ìÊÒÁàËÅÕèÂÁ »Õ 2466 ÇÑ´ÃÒªº¾ÔµÃ
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์เขื่อนใหญ่
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์เขื่อนเล็ก
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์เบ้าแตก
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์สองหน้า ออกวัดหมู
¾ÃÐªÑÂÇÑ²¹ì·èÒ¹à¨éÒÁÒ ¾ÔÁ¾ìàÈÕÂÃ·ØÂ ÇÑ´ÊÒÁ»Å×éÁ
¾ÃÐªÑÂÇÑ²¹ì·èÒ¹à¨éÒÁÒ ¾ÔÁ¾ìË¹éÒ¡ÃÐºÕè ÇÑ´ÊÒÁ»Å×éÁ
¾ÃÐªÑÂÇÑ²¹ì·èÒ¹à¨éÒÁÒ ¾ÔÁ¾ì°Ò¹ÊÙ§ ÇÑ´ÊÒÁ»Å×éÁ
¾ÃÐªÑÂÇÑ²¹ì¹éÓàµéÒàÍÕÂ§ »Õ 2482 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐªÑÂÇÑ²¹ì »Õ 2484 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐªÑÂÇÑ²¹ì »Õ 2487 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐªÑÂÇÑ²¹ì·Í§·Ô¾Âì »Õ 2495 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐªÑÂÇÑ²¹ìä¾ÃÕ¾Ô¹ÒÈ »Õ 2495 ÇÑ´ºÇÃÏ
พระชัยวัฒน์หล่อโบราณ หลวงพ่อโสธร ปี 2497
พระชัยวัฒน์พระครูลืม วัดอรุณฯ
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗

33

พระหล่อ - รูปหล่อ - เหรียญหล่อ ยอดนิยม
âµÐ·Õè 11 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (38 ÃÒÂ¡ÒÃ)
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
34

¾ÃÐ¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒªÍÔ¹â´¨Õ¹ áµè§à¡èÒ ÁÕâ¤ê´ »Õ 2485 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐ¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒªÍÔ¹â´¨Õ¹ áµè§ãËÁè ÁÕâ¤ê´ »Õ 2485 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐ¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒªÍÔ¹â´¨Õ¹ ÊÑ§¦Ò¯ÔÂÒÇ ÁÕâ¤ê´ »Õ 85 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐ¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒªÍÔ¹â´¨Õ¹ ÊÑ§¦Ò¯ÔÊÑé¹ ÁÕâ¤ê´ »Õ 85 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐ¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒªÍÔ¹â´¨Õ¹ ¾ÔÁ¾ìµéÍ ºÑÇ¢Õ´ ÁÕâ¤ê´ »Õ 85 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
¾ÃÐ¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒªÍÔ¹â´¨Õ¹ ¾ÔÁ¾ìµéÍ ºÑÇäÁè¢Õ´ ÁÕâ¤ê´ »Õ 85
¾ÃÐ¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒªÍÔ¹â´¨Õ¹ äÁè¨Ó¡Ñ´¾ÔÁ¾ì äÁèÁÕâ¤ê´ »Õ 85 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ì
เหรียญหล่อ¾ÃÐÊØ¹·ÃÕÇÒ³Õ »Õ 2484 ÇÑ´ÊØ·ÑÈ¹ìÏ
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิยม
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก
เหรียญหล่อพิมพ์จอบ หลวงพ่อไปล่ วัดกำ�แพง รุ่นแรก
เหรียญหล่อรูปไข่ หลวงพ่อไปล่ วัดกำ�แพง รุ่นแรก
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อไปล่ วัดกำ�แพง รุ่นล้างป่าช้า
รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ไม่จำ�กัดพิมพ์ - ไม่จำ�กัดเนื้อ
รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเดิม ออกวัดหนองหลวง ฐานสูง - ฐานเตี้ย
พระหลวงปู่ศุข หล่อสี่เหลี่ยมมีห่วงขวาง เนื้อทองผสม
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม ข้างรัศมี - ข้างไม่มีรัศมี เนื้อทองแดง
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด เนื้อฝาบาตร , สัมฤทธิ์ , ชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล เนื้อเมฆสิทธิ์ ออกวัดอนงค์ฯ
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน วัดดอนตาล
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างอุ - ข้างยันต์ เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี - ข้างไม่มีรัศมี เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวบาน เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดนก เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์บัวเม็ดหลังยันต์นูน เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวเม็ด เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดหัวหาด เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดส้มเสี้ยว เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์คลองขอม ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อทองแดง ออกวัดโคกหม้อ
เหรียญหล่อพิมพ์จอบ หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง รุ่นแรก
เหรียญหล่อ หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์หลวงพ่อโต
เหรียญหล่อ หลวงพ่อพลอย วัดเงินบางพรหม
พระเนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ปางซ่อนหา วัดอนงคาราม
พระเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม ไม่จำ�กัดพิมพ์ ไม่ซ้ำ�รายการเดิม
พระหล่อพระพุทธห้าเหลี่ยม พิมพ์อุ้มบาตร วัดราชบพิธฯ
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พระกริ่ง - รูปหล่อ ทั่วไป
âµÐ·Õè 12 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (36 ÃÒÂ¡ÒÃ)
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.

พระกริ่งใหญ่ วัดชนะสงคราม ปี 2484
พระชัยวัฒน์ วัดชนะสงคราม ปี 2484
พระกริ่งหลวงพ่อมงคลบพิตร รุ่นแรก หลังตอก “วะ”
พระกริ่งปรมา เจ้าคุณเจีย วัดโพธิ์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาส
พระกริ่งเสาร์ห้า วัดดอนยานนาวา
พระกริ่งวัดปราสาทบุญญาวาท ตอกโค๊ดสามง่าม
พระกริ่งอรหัง หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด
พระกริ่งหลังตอก “ปิ” วัดสุทัศน์ฯ ปี 2506
พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส่ง วัดแหลมทราย
พระพิมพ์เล็บมือ หลวงพ่อเส่ง วัดแหลมทราย
พระกริ่งอรหัง วัดราชาธิวาส ปี 2493
พระชัยวัฒน์ ปี 2495 วัดบวรฯ
พระกริ่ง วัดตรีทศเทพ ปี 2491
เหรียญหล่อพิมพ์เล็บมือ เจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระชัยวัฒน์ พระครูสอน วัดมักกะสัน
พระประจำ�วัน เจ้าคุณศรี (สนธิ์) วัดสุทัศน์ฯ ไม่จำ�กัดปาง
พระวัดระฆัง พิมพ์หลังฆ้อน
รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 ไม่จำ�กัดพิมพ์ - ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระนาคปรก วัดบรมนิวาส – วัดสุปัฏฯ
รูปหล่อไต่ฮงกง รุ่นแรก
พระกริ่งเจ้าคุณผล วัดหนัง ก้นอุดชันโรง ปี 2498
พระชัยวัฒน์เจ้าคุณผล วัดหนัง รุ่นแรก พิมพ์หล่อโบราณ ก้นอุดชันโรง
พระชัยวัฒน์เจ้าคุณผล วัดหนัง รุ่นแรก พิมพ์ปั๊ม ก้นอุดชันโรง
พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2508
พระกริ่ง ภ.ป.ร. ปี 08 วัดบวรฯ
พระกริ่งนเรศวร เมืองงาย ปี 2512
พระกริ่งนเรศวร วังจันทร์ ปี 2515
พระกริ่งเอกาทศรถ วัดพันอ้น ปี 2513
พระกริ่งนางพญา วัดนางพญา ปี 2514
พระกริ่งสมเด็จย่า ปี 2515
รูปหล่อ หลวงพ่อโอด วัดจันทร์เสน รุ่นแรก
รูปเหมือน หลวงพ่อโอด วัดจันทร์เสน รุ่นสร้างมณฑป
รูปเหมือนสมเด็จญาณ เนื้อทองคำ� รุ่นแรก (ปลัดสวัสดิ์สร้าง)
พระกริ่งหลวงพ่อโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำ�รวจ เนื้อสามกษัตริย์
พระกริ่งหลวงพ่อโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำ�รวจ เนื้อเงิน
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เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ยอดนิยม
âµÐ·Õè 13 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (43 ÃÒÂ¡ÒÃ)
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เหรียญอาร์มพระพุทธหลวงพ่อโสธร ปี 2460 ไม่จำ�กัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญเสมากรรมการพระพุทธหลวงพ่อโสธร ปี 2460 ไม่จำ�กัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อมงคลบพิตร รุ่นแรก ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญพระพุทธชินราช หลังอกเลา - หนังสือสามแถว - ห้าแถว ปี 2460 จ.พิษณุโลก
เหรียญหลวงพ่อหรุ่น เก้ายอด รุ่นแรก วัดอัมพวัน ปี 2460 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อโม รุ่นแรก วัดสามจีน ปี 2460 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่นแรก ปี 2465 เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466 จ.ชัยนาท
เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2466 กทม.
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน - ทองแดง ปี 2467 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก ปี 2468 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์ห้า ปี 2469 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ ปี 2469 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ขอเบ็ด ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์เสี้ยนตอง , หลังเรียบ ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญกลมนั่งเต็มองค์ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ ไม่จำ�กัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ปี 2473 จ.ชลบุรี
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2482 จ.นครสวรรค์
เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย ปี 2482 จ.ลำ�พูน
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำ�ป่าง่าม ปี 2483 ไม่จำ�กัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ปี 2483 กรุงเทพฯ
เหรียญพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นแรก ปี 2483 ไม่จำ�กัดพิมพ์ จ.ชลบุรี
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก ปี 2485 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ รุ่นแรก ปี 2488 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี รุ่นแรก อาศรมบางมด ปี 2495 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรฯ รุ่นแรก เนื้อทองคำ�,เงิน ปี 2495 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโสธร เนื้อเงินลงยา พิมพ์ 4 จุด, 5 จุด ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญพระพุทธ 25 พุทธศตวรรษ เนื้อทองคำ�, เงิน, นาก กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ� ปี 2500 ไม่จำ�กัดเนื้อ กรุงเทพฯ
เหรียญถวายภัตตาหาร หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ� ปี 2501 ไม่จำ�กัดเนื้อ กรุงเทพฯ
เหรียญ ร.9 ทรงผนวช ปี 2508 บล็อกนิยม กรุงเทพฯ
เหรียญจักรเพชร วัดดอน ปี 2508 ไม่จำ�กัดเนื้อ กรุงเทพฯ
เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
พระหลวงพ่อโสธร พิมพ์ 2 หน้า มีวงแหวน ปี 2497
พระหลวงพ่อโสธร พิมพ์ 2 หน้า ไม่จ�ำ กัดพิมพ์ ปี 2497
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
พระนาคปรกใบมะขาม เจ้าคุณสนิท วัดท้ายตลาด
พระนาคปรกใบมะขาม เจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ
พระปรกใบมะขาม อ.นวม วัดอนงค์ฯ พิมพ์บล็อกแตกฐาน 3 ชั้น
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เหรียญ อ.ว. วัดสุทัศน์ฯ ปี 2483 กรุงเทพฯ
เหรียญพระแก้วมรกต ปี 2475 ไม่จำ�กัดบล็อก กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ปี 2496 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ปี 2497 กรุงเทพฯ
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อโอภาสี หลังครุฑแบกเสมา อาศรมบางมด กรุงเทพฯ
เหรียญเสมาฉลอง 25 พุทธศตวรรษ กรุงเทพฯ
เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดา ปี 2500 ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงค์ ปี 2500 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงปู่กลีบ รุ่นแรก วัดตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก ปี 2509 กรุงเทพฯ
เหรียญสังฆราชอยู่ วัดสระเกศ ปี 2506 กรุงเทพฯ
เหรียญเจ้าคุณผล วัดหนัง รุ่นแรก ปี 2509 ไม่จำ�กัดเนื้อ กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ ปี 2510 กรุงเทพฯ
เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ ปี 2513 กรุงเทพฯ
เหรียญอดีตสามเจ้าอาวาส วัดหนัง ปี 2515 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อเงิน ปี 2515 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อทองแดง ปี 2515 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค นางเลิ้ง รุ่นแรก กรุงเทพฯ
เหรียญสมเด็จป๋า รุ่นรอบโลก กรุงเทพฯ
เหรียญสมเด็จป๋า รุ่นสมโภช ปี 2517 กรุงเทพฯ
เหรียญพระชัยหลังช้าง วัดบวรฯ กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล ปี 2510 กรุงเทพฯ
เหรียญพระแก้วมรกต 3 ฤดู ฉลอง 200 ปี กรุงเทพฯ ไม่จ�ำ กัดพิมพ์
เหรียญอาร์ม หลวงพ่อโสธร เนื้อเงินลงยา ปี 2504 - 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญอาร์ม หลวงพ่อโสธร เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญเสมา หลวงพ่อโสธร เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญหลวงพ่อโสธร หลัง ภ.ป.ร. ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญหลวงพ่อเอีย รุ่นมังกรคู่ วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี
เหรียญพระพุทธชินราช จักรพรรดิ หลังพระนเรศวรหลั่งน้ำ�ทักศิโณทก ปี 2515 จ.พิษณุโลก
เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
เหรียญหลวงปู่แหวน (เหรียญหน้าวัว) ปี 2513 จ.เชียงใหม่
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นเราสู้ จ.เชียงใหม่
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นถือไม้เท้า จ.เชียงใหม่
เหรียญ ร.9 เสด็จเยือนยุโรป ปี 2503 กรุงเทพฯ
เหรียญ ร.9 ครบ 3 รอบ ปี 2506 กรุงเทพฯ
เหรียญ ร.9 ครบ 4 รอบ ปี 2518 กรุงเทพฯ
เหรียญ ร.9 ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 25 ปี กรุงเทพฯ
เหรียญ ร.9 ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี กรุงเทพฯ
เหรียญ ร.9 พระมหาชนก กรุงเทพฯ
เหรียญทรงผนวช ร.10 รุ่นแรก ปี 2521 ไม่จำ�กัดเนื้อ
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗

37

พระปิดตา - พระมหาอุด ยอดนิยม
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พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อชินตะกั่ว
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์ข้าวตอกแตก ชินตะกั่ว
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อชินตะกั่ว
พระมหาอุด หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อสัมฤทธิ์
พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงค์ฯ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์แต่ง
พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงค์ฯ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ไม่แต่ง
พระมหาอุด หลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อสัมฤทธิ์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุเก่า จ.นนทบุรี
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุใหม่ จ.นนทบุรี
พระปิดตาแร่บางไผ่ หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี จ.นนทบุรี
พระปิดตาวัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง พิมพ์กบ-พิมพ์เขียด
พระปิดตาวัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง พิมพ์ชีโบ
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล พิมพ์ปั้นลอยองค์ ผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี
พระปิดตาหลวงปู่ภู่ วัดนอก จ.ชลบุรี
พระปิดตาหลวงปู่เจียม วัดกำ�แพง จ.ชลบุรี
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์พุงป่อง เนื้อผงคลุกรัก จ.ชัยนาท
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์กรมหลวงชุมพรฯ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชัยนาท
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์พิมพ์ห้าเหลี่ยมกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังฝังตะกรุด เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์แขนชิด เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท
พระปิดตาอาจารย์เปิง วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด ไม่จำ�กัดพิมพ์ จ.ฉเชิงเทรา
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย จ.สิงห์บุรี
พระปิดตาวัดโพธิ์เอน พิมพ์เข่าบุ๋ม ไม่จ�ำ กัดพิมพ์-ไม่จ�ำ กัดเนื้อ จ.สระบุรี
พระปิดตาวัดห้วยจรเข้ ไม่จ�ำ กัดพิมพ์ จ.นครปฐม
พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี
พระปิดตาพระครูญาณ วัดสัมปะทวน จ.ฉะเชิงเทรา
พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
พระปิดตาวัดอัมพวัน ไม่จ�ำ กัดพิมพ์
พระมหาอุด หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ จ.นนทบุรี
พระปิดตาพิชัย ไม่จ�ำ กัดพิมพ์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย พิมพ์แขนกลม วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
พระปิดตาหลวงพ่อเชย พิมพ์หักศอก วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
พระปิดตาหลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำ�โรง เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
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เครื่องราง ยอดนิยม
âµÐ·Õè 16 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (40 ÃÒÂ¡ÒÃ)
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.

เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย พิมพ์อ้าปาก
เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย พิมพ์หุบปาก
เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี
เสือหลวงพ่อวงศ์ วัดปริวาส ไม่จำ�กัดรุ่น
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก
แพะ หลวงพ่ออ่ำ� วัดหนองกระบอก ระยอง
หนุมาน หลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน ไม่จำ�กัดเนื้อ
ลิง หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
องคต หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ
กะลาแกะ ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พญาเต่าเรือน หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า เนื้อชิน
จิ้งจก หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธ
พิศมรใบลาน หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย
ลูกอมมหากัณฑ์ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม
ลูกอม เนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม
น้�ำ เต้า รุ่นแรก หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ�
ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ฯ
ตะกรุด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง
ตะกรุด สี่มหาอำ�นาจ หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช
ตะกรุด หนังหน้าผากเสือ หลวงปู่นาค วัดอรุณฯ
ตะกรุด หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง
ตะกรุด หลวงพ่อโพธิ์ วัดวังหมาเน่า
เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง
เบี้ยแก้ หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน
เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ� วัดโพธิ์ปล้ำ�
ปลัดขิก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก พิมพ์หัวกระจ่า จารอุ m
ปลัดขิก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก พิมพ์ก้นลูกแก้ว
ปลัดขิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
คชสิงห์ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
คชสิงห์ หลวงปู่รอด วัดบางน้ำ�วน
สาริกา หลวงพ่อสนิท วัดลำ�บัวลอย
ตะโพน หลวงพ่อภักตร์ วัดโบสถ์
แหวนพิรอด เก่า ไม่จำ�กัดสำ�นัก
ตะกรุดลูกอม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
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พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ทั่วไป
âµÐ·Õè 17 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
40

พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เศียรโต A
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เศียรโต B
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิม์เส้นด้ายลึก
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ - เล็ก
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ไข่ปลาเลือน
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ซุ้มซ้อน
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ต้อใหญ่ - ต้อเล็ก
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์คะแนน
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ โต
พระกริ่งพระประธาน อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ขนาด 4.1 ซ.ม. ขึ้นไป
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ขนาด 2.4 ซ.ม. ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ขนาด 1.5 ซ.ม. ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญสมเด็จ (จิ๋ว) อนุสรณ์ฯ 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ (A) ลึก
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ อกล่ำ�
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์คะแนน
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ โต
พระสมเด็จหล่อ อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 เนื้อตะกั่วถ้ำ�ชา
พระหล่อพระประธาน อนุสรณ์ฯ 108 ปี พ.ศ.2523 ไม่จำ�กัดพิมพ์, ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระหล่อพิมพ์รูปเหมือน รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 ไม่จำ�กัดพิมพ์, ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 118 ปี พ.ศ.2533 พิมพ์พระประธานใหญ่ ทรงนิยม (ยืด)
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 118 ปี พ.ศ.2533 พิมพ์พระประธานใหญ่
พระผงสมเด็จ อนุสรณ์ฯ 118 ปี พ.ศ.2533 ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระผง อนุสรณ์ฯ 118 ปี พ.ศ.2533 พิมพ์รูปเหมือน
พระหล่อพิมพ์รูปเหมือน รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 ไม่จำ�กัดพิมพ์, ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มพิมพ์รูปเหมือน รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 ไม่จำ�กัดเนื้อ, ไม่จ�ำ กัดขนาด
สมเด็จ รุ่น 122 ปี พ.ศ.2537 พิมพ์พระประธานใหญ่
พระกริ่งรุ่น 122 ปี พ.ศ.2537 พิมพ์พระประธาน ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระรูปเหมือนหล่อลอยองค์ รุ่น 122 ปี พ.ศ.2537 ไม่จำ�กัดเนื้อ, ไม่จ�ำ กัดขนาด
พระผงสมเด็จ รุ่นเสาร์ห้า รุ่นแรก ปี พ.ศ.2536
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พระวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม กรุงเทพฯ ยอดนิยม
âµÐ·Õè 18 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.

พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม (นิยม) ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ทรงเจดีย์ ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์เกศบัวตูม ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ หูมีจุด ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์สังฆาฏิ ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์จันทร์ลอย ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ ปี 2509
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ 5 จุด ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ 3 จุด ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ ปี 2517
พระรูปเหมือน สมเด็จโต ปี 2517
เหรียญสมเด็จโต ปี 2517
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2531
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิเศษโรยผง ปี 2531
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2531
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ A ปี 2543
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ B ปี 2543
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2543
พระสมเด็จ ไม่จ�ำ กัดพิมพ์ ปี 2543
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม พิมพ์ A ปี 2554
พระสมเด็จ พิมพ์ B ปี 2554
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2554
พระสมเด็จ ไม่จ�ำ กัดพิมพ์ ปี 2554
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พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ยอดนิยม
âµÐ·Õè 19 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
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พระสมเด็จขาโต๊ะ รุ่นแรก
พระสมเด็จเจ็ดชั้น
พระสมเด็จก้างปลา
พระสมเด็จปรกโพธิ์ 8 ขีด
พระสมเด็จปรกโพธิ์ 6 ขีด
พระแช่น�้ำ มนต์ รุ่นแรก ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระสมเด็จปรกโพธิ์ ฐานเกย
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อเกสร
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อใบลาน
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อผงธูป
พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เนื้อผงธูป
พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เนื้อใบลาน
พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อใบลาน
พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อเกสร
พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อเกสร
พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อใบลาน
พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์ตรี
พระปิดตาเงินล้าน เนื้อเกสร
พระปิดตาเงินล้าน เนื้อใบลาน
พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่
พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน
พระปิดตาหลังเต่า
พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เนื้อเกสร
พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เนื้อใบลาน
พระปิดตา นะ ทะ นะ เนื้อเกสร
พระปิดตา นะ ทะ นะ เนื้อใบลาน
พระสังกัจจายน์ เนื้อใบลาน, เนื้อเกสร ปี 2520
พระกริ่งใหญ่ รุ่นเป็งย้ง
พระชัยวัฒน์ รุ่นเป็งย้ง
พระกริ่ง รุ่นสายฟ้า
พระชัยวัฒน์ รุ่นสายฟ้า
เหรียญรุ่นแรก ปี 2510
พระกริ่ง รุ่นแรก 16 แฉก, 9 แฉก
เหรียญรุ่นสาม กลมใหญ่ (จิ๋กโก๋) ปี 2512

มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗

พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ทั่วไป
âµÐ·Õè 20 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.

พระสมเด็จ ชุดดูฮวาน
พระสังกัจจายน์ สามโค้ด
เหรียญล้อแม็กซ์ใหญ่
พระผงรูปเหมือนเตารีด พิมพ์ใหญ่
พระผงรูปเหมือนหันข้าง หลังตาชั่ง
พระสมเด็จฐานสิงห์ หลังตาชั่ง
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลังข้าวสารดำ�
พระสมเด็จฐานสิงห์ หลังข้าวสารดำ�
พระกริ่ง รุ่นพุทโธ
พระชัยวัฒน์ รุ่นพุทโธ
พระชัยวัฒน์ รุ่นปวเรศ
พระชัยวัฒน์ รุ่นไชยปราการ
พระกริ่ง รุ่นไชยปราการ
พระปรกใบมะขาม หลังยันต์ตรี
พระปรกใบมะขาม หลังยันต์นะ
เหรียญรุ่นสาม ขนาดกลมกลาง - กลมเล็ก ปี 2512
เหรียญรุ่นสอง ปี 2511
เหรียญพัดยศ พิมพ์ใหญ่ ปี 2516
เหรียญพัดยศ พิมพ์เล็ก ปี 2516
เหรียญเสมา หลังยันต์ตรี ปี 2517
เหรียญรุ่นแรก สร้างครั้งที่ 2 ปี 2516
เหรียญเสมา หลังพัดยศ ปี 2518
เหรียญรูปไข่ หลังพัดยศ ปี 2518
พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2518
พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2519 เยือนอินเดีย
เหรียญรุ่นเยือนอินเดีย ปี 2519
พระผงกัมมัฏฐาน ปี 2521
พระสิวลี ปี 2521 พิมพ์สี่เหลี่ยม
พระสิวลี ปี 2521 พิมพ์รูปไข่
พระกลีบบัว ปี 2521
ล็อกเก็ต ไม่จำ�กัดรุ่น, พิมพ์
พระผงของขวัญ ปี 2521
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลังยันต์ตรี ปี 2521
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ปี 2523
เหรียญหยดน้�ำ ยอดขุนพล
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗
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พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม
âµÐ·Õè 21 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
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พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง
พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม
พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น
พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ฟ้า
พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ต๊อก
พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น
พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ทรงเครื่อง
พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ไม่ทรงเครื่อง
พระพิมพ์ยันต์แถวเดียว ไม่จ�ำ กัดพิมพ์
พระพิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น
พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน
พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก
พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ลึก
พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ตื้น
พระพิมพ์ทรงครุฑปีกแข็ง
พระพิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวชั้นเดียว
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 7 จุด
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 8 จุด
พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวโค้ง
พระพิมพ์ทรงเม่นเล็ก
พระพิมพ์ทรงเม่น หัวกลับ
พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวิชัย
พระพิมพ์ทรงปางสมาธิ บัวเม็ด
พระพิมพ์ทรงนก ฐานสามชั้น
พระพิมพ์ทรงนก ฐานสายบัว - บัวฟันปลา
พระพิมพ์ทรงปลาจีน
พระพิมพ์ทรงปลากัด
พระพิมพ์ทรงปลาหมอ
พระพิมพ์ทรงปลาหมู
พระพิมพ์ทรงโบราณ ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระพิมพ์ทรงสมาธิเพชร ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำ�กัดพิมพ์
ผงลูกอม

มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗

พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ทั่วไป
âµÐ·Õè 22 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (37 ÃÒÂ¡ÒÃ)
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.

พระสมเด็จทองเหลือง รุ่นแรก พิมพ์ลึก ปี 2494
พระสมเด็จทองเหลือง รุ่นแรก พิมพ์ตื้น ปี 2494
พระชินราชห้าเหลี่ยม เล็ก - ใหญ่ ปี 2494
พระประจำ�วัน ปี 2499
เหรียญรุ่นแรก ปี 2502
พระสมเด็จทองผสม รุ่น 2 - รุ่น 3
พระนางพญา รุ่นแรก ปี 2506
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก ปี 2508
เหรียญไตรมาส รุ่นแรก ปี 2512
เหรียญไตรมาส รุ่นสอง M16 ปี 2513
พระกริ่งไตรมาส รุ่นแรก เล็ก - ใหญ่ ปี 2511
พระกริ่งลพบุรี ไม่จ�ำ กัดรุ่น 1 - 2 - 3
พระสมเด็จ ลองพิมพ์ ปี 2494
พระสมเด็จคะแนน แพพัน รุ่นแรก ปี 2510
พระสมเด็จแพพัน ปี 2510
พระสมเด็จแพ 2 พัน ปี 2511
พระสมเด็จแพ 3 พัน ปี 2512
พระสมเด็จไตรมาส เนื้อผง ปี 2509
พระสมเด็จ เกสร 108 ปี 2509
พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2514
พระสมเด็จคะแนน ปรกโพธิ์ ปี 2514
พระสมเด็จฐานสิงห์ ปี 2515
พระสมเด็จแร่ แพ - พัน ปี 2516
พระสมเด็จแร่ แพสามพัน ปี 2516
พระสมเด็จหลังรูปเหมือน แม็กกาไลท์ ปี 2516
พระสมเด็จฐานแซม ปี 2517
พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2516
พระพิมพ์พระรอด ไม่จำ�กัดปี
พระลีลาทุ่งเศรษฐี ไม่จำ�กัดปี
พระปิดตา รุ่นแรก ปี 2513
พระสมเด็จไตรมาส ซุ้มหน้าบันอุโบสถ (หยดเลือด) ปี 2537
พระรูปหล่อสังกัจจายน์ พิมพ์เล็ก - ใหญ่ ปี 2518
พระขุนแผน ปี 2522
พระสมเด็จแพ 4 พัน
พระสมเด็จแพ 5 พัน
พระสมเด็จแพ 7 - 9 พัน
พระปิดตาจงอางศึก ปี 2514
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม
âµÐ·Õè 23 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
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เหรียญรุ่นแรก วัดแจ้งนอก ปี 2512		
พระปรกใบมะขาม ปี 2517		
พระปรกใบมะขาม ปี 2519		
เหรียญสร้างบารมี ปี 2519		
พระรูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2519		
พระปิดตาหัวจรวด รุ่นแรก ปี 2519		
พระกริ่งญาณวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปี 2535		
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปี 2535		
เหรียญเจริญพรบน (ครึ่งองค์) เนื้อเงิน, นวะ ปี 2536		
เหรียญเจริญพรบน (ครึ่งองค์) เนื้อทองแดง ปี 2536		
เหรียญเจริญพรล่าง (ครึ่งองค์) เนื้อทองคำ�, เงิน, นวะ ปี 2536		
เหรียญเจริญพรล่าง (ครึ่งองค์) เนื้อทองแดง ปี 2536		
พระกริ่ง รุ่นทิ้งทวน ปี 2536		
พระปิดตา รุ่นคูณพันล้าน ปี 2536		
พระกริ่ง รุ่นทวีคูณ ปี 2536		
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นเทพประทานพร ปี 2536		
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม รุ่นรับเสด็จรับจากพระหัตถ์สมเด็จพระราชินี เนื้อทองคำ� (โค้ดคูณ) ปี 2536		
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี 2536		
เหรียญเสมาหลวงพ่อคูณ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี 2536
พระปิดตาหลังรูปเหมือน วัดปรก ปี 2536
เหรียญรุ่นแป๊ะขนมปัง ปี 2536
พระปิดตาปุ้มปุ้ย ปี 2536
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ศิษย์อุตรดิตถ์ สร้างถวาย ปี 2536
เหรียญรุ่นไตรมาสสร้างบารมี เนื้อเงินลงยาน้ำ�เงิน ปี 2536
พระกริ่ง ส.ก. ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญฉลุ ส.ก. และเหรียญรูปไข่ ทหารเสือราชินี ส.ก. ปี 2536
เหรียญรูปไข่ รุ่นมหาบารมี ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดแจ้งนอก ปี 2536
เหรียญนั่งพาน เนื้อทองคำ�, เงิน, นวะ วัดบ้านคลอง ปี 2537
เหรียญนั่งพาน เนื้อทองแดง วัดบ้านคลอง ปี 2537
เหรียญรุ่นสิริมงคล ปี 2537
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นทวีคูณ ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2537		
เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537		
เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อนวะ ปี 2537		
เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง, ทองแดง ปี 2537
พระกริ่งเทพวิทยาคม ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2554

มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗

พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีษะเกษ ยอดนิยม
âµÐ·Õè 24 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.

พระกริ่งเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542
พระกริ่งชินบัญชร (เนื้อเหล็กน้�ำ พี้, เนื้อเงิน), พระปิดตา (เนื้อเหล็กน้�ำ พี้), พระชัยวัฒน์ชินบัญชร (เนื้อเหล็กน้�ำ พี้) ไตรมาสรวยทันใจ ปี 2543
พระกริ่งพรหมรังสี,พระสมเด็จหล่อโบราณ,พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย ปี 2543, พระกริ่งหิรัญญราช วัดซับลำ�ใย ปี 2542
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี พ.ศ 2543
พระกริ่งจักรพรรดิ พิมพ์สะดุ้งกลับ ไม่จำ�กัดเกศ ปี พ.ศ 2545
เหรียญหล่อโบราณ ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองคำ�, เนื้อเหล็กน้�ำ พี้, เนื้อทองทิพย์ ปี 2543
เหรียญรุ่นแรก (ตอกโค้ดเลข 1) ไม่จ�ำ กัดเนื้อ ปี 2543
เหรียญอาร์ม หลังนารายณ์ทรงครุฑ ไม่จำ�กัดโค้ด ปี 2542
เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประคำ� 19 เม็ด ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2542
เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประคำ� 18 เม็ด เนื้อทองแดง ไม่จ�ำ กัดบล็อกหนา - บาง ปี 2542
เหรียญมังกรคู่ เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2543
เหรียญหน้าใหญ่ ไตรมาสรวยทันใจ ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2543
เหรียญมนต์พระกาฬ หลังหนุมาน ไม่จ�ำ กัดเนื้อ ปี 2543
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาเย็น, เนื้อนวโลหะลงยา โค้ดและหมายเลขมาตรฐาน ปี 2543
เหรียญมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดงลงยา บล็อกแตก 7 โค้ด หลังเหรียญตอกหมายเลข ปี 2543
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ตอก 3 โค้ด ปี 2543
พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ�, เนื้อเงินและเนื้อนวะ แต่งดินไทย ปี 2543
พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์พิมพ์ใหญ่,เนื้อทองทิพย์พิมพ์เล็ก แต่งดินไทยและไม่แต่งดินไทย ปี 2543
พระปิดตา ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อขาวผงงาช้าง ไม่จำ�กัด, เนื้อผงต่างๆ ไม่จ�ำ กัดเนื้อ, โค้ด ปี 2543
พระปิดตา ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงกสินไฟ (เนื้อเทา) 1 โค้ด, 2 โค้ด ไม่จำ�กัดชนวนพระแก้วมรกต ปี 2543
พระผงรูปไข่ หลังยันต์ดวงเศรษฐี เนื้อผงชานหมาก, เนื้อผงพุทธคุณไม่จำ�กัด ปี 2543
เหรียญข้าวหลามตัด หลังพรหมสี่หน้า รุ่นจักรพรรดิตราธิราช ปี พ.ศ.2545
เหรียญเม็ดแตง เสาร์ห้าบูชาครู ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี พ.ศ.2543
เหรียญ รวย รวย เสาร์ห้า มหาเศรษฐี ปี พ.ศ.2543
เหรียญโภคทรัพย์นางกวัก รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี พ.ศ.2543
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก วัดป่าหนองหล่ม ไม่จำ�กัดเนื้อ, รุ่นไตรมาสชนะมาร, รุ่นจักรพรรดิตราธิราช ไม่จ�ำ กัดเนื้อ
พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี พ.ศ.2543
พระสมเด็จหลังปั๊มลายเซ็น ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดซับลำ�ไย ปี พ.ศ.2543
พระแก้วมรกต แจกทาน เนื้อผงชานหมาก, เนื้อผงพุทธคุณ ปี พ.ศ.2542
พระผงรูปเหมือน พิมพ์นั่งตั่ง รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำ�กัด ปี พ.ศ.2542
พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำ�กัด ปี พ.ศ 2542
ล็อกเกตเจริญลาภ ปี 2542, ล็อกเกตเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543, ล็อกเกตรุ่นไหว้ครูเปิดธาตุ ปี 2544
พระรูปหล่อเตารีดเจริญลาภ ปี 2542
พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์วัดป่าหนองหล่ม ไม่จำ�กัดวัด ปี พ.ศ.2542
พระสมเด็จ รุ่นแรก หลังยันต์ห้า ปี พ.ศ.2541
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗
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พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 1
âµÐ·Õè 25 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
48

พระกริ่ง ชินบัญชร
พระชัยวัฒน์ ชินบัญชร
พระสังกัจจายน์ ชินบัญชร
พระปิดตามหาลาภชินบัญชร (ปุ้มปุ้ย)
พระสมเด็จ ชินบัญชร หลังยันต์แดง
พระสมเด็จ วัดไร่วารี
เหรียญรุ่นแรก ฉลองสมณศักดิ์ ปี 2508
พระผงพรายกุมาร พิมพ์นางพญา (พรายเดี่ยว)
พระผงพรายกุมาร พิมพ์พรายเพชร - พรายบัว (พรายคู่)
พระผงพรายกุมาร พิมพ์รูปเหมือนหัวโต - หัวเล็ก
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ยุคแรก เนื้อกระยาสารท พิมพ์เล็ก, ใหญ่
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อกแรก)
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อกแรก)
พระผงพรายกุมาร พิมพ์สิวลี, จันทร์ลอย 96 องค์, ปิดตา ชุด 96 องค์
พระสมเด็จ หลังยันต์ห้า
พระปิดตาบัวผุด และ พระผงโสฬสมหาพรหม
พระปิดตาฝังพลอย หลังยันต์ห้า, ยันต์น้ำ�เต้า
เหรียญเจริญพร บน
เหรียญเจริญพร ล่าง
เหรียญห่วงเชื่อม 8 รอบ
เหรียญหล่อฉลุ 8 รอบ
เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา ไม่จ�ำ กัดเนื้อ
เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อเงินลงยาสีเดียว, ทองแดงลงยา
เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อทองแดง, นวะ
เหรียญนาคปรก 8 รอบ
พระรูปหล่อ รุ่นไตรมาส
เหรียญเจริญพรสอง ไตรมาส
เหรียญนาคปรก ไตรมาส
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม (ยกเว้นเนื้อตะกั่ว)
พระปิดตา หลังรูปเหมือน
พระนาคปรกใบมะขาม (ปรกจ้อย)
เหรียญบาตรน้ำ�มนต์
เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์นั่งพาน
เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์หยดน้ำ�
หนุมาน ก้นอุดผงพรายกุมาร
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พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 2
âµÐ·Õè 26 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.

เหรียญรุ่นสอง ฉลองสมณศักดิ์
เหรียญคอน้ำ�เต้า หลังเรียบ ปี 2508
พระรูปหล่อ รุ่นยกช่อฟ้า และ ผูกพันธสีมา
เหรียญรูปไข่ ผูกพันธสีมา
เหรียญน้ำ�เต้า หลังนูน ปี 2516
พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อกสอง)
พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อกสอง)
เหรียญปิดตาข้าวตอกแตก
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม เนื้อตะกั่ว
พระปิดตาสาริกา
เหรียญกลม พระพุทธโสธร
พระชุดเนื้อตะกั่ว รุ่นน้ำ�ท้วม ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระผงบรรจุกรุ ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน หลังยันต์เฑาะว์
พระกริ่งพุทธอังคีรส ปี 2508
เหรียญรูปไข่ วัดสุวรรณรังสรรค์ (วัดยายร้า)
พระกริ่งประทานอภัย วัดป่าประดู่
พระผงดำ� รุ่นอุดมความสุข ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญปิดตา ออกวัดเนินกระปรอก
พระสมเด็จ , พระปิดตา วัดกุฏิโง้ง
พระปิดตา วัดหนองกาน้ำ�
เหรียญกลมเล็ก ออกวัดโพธิสัมพันธ์
พระกริ่งตากสิน ปี 2518
พระรูปหล่อยืนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปี 2518
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปี 2518
เหรียญกรมหลวงชุมพร รุ่นนาวิกโยธินจัดสร้าง ปี 2518
เหรียญนาคปรกใบมะขาม พิมพ์เล็บมือ (ปรกประชา)
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง จ.บุรีรัมย์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ เนื้อเงิน , นวะ
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำ�เภาทอง
เหรียญอรหันต์ วัดแม่น้ำ�คู้
เหรียญชุดวัดผาทั่ง ไม่จำ�กัดพิมพ์
แหนบก้านยาว - ก้านสั้น
ตะกรุดโทน ตอกโค้ด
ลูกอมผงพรายกุมาร
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พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม
âµÐ·Õè 27 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
50

พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์นิ้วกระดก ปี 2507
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์หูกาง ปี 2508
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2512
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อตะกั่ว ปี 2512
พระรูปหล่อโบราณ รุ่นเสาร์ 5 เนื้อเงิน ปี 2512
พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์ชุดใหญ่ - เล็ก ปี 2512
พระรูปเหมือน แผ่นปั๊ม ปี 2512
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแม่ชีกุหลาบ ปี 2513
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นผู้ใหญ่ลี ปี 2513
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นผู้การอภัย ตอกโค้ด ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองระฆัง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองระฆัง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่ว ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบ ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเข็มกลัด ปี 2516
พระสมเด็จ หลังยันต์สิบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516
พระสมเด็จ หลังเรียบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516
พระสมเด็จ หลังเรียบ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2516
พระสมเด็จ เนื้อทองเหลือง ตัดพิเศษ ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2516
เหรียญหล่อระฆังใหญ่ ปี 2512
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507
เหรียญกลมใหญ่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507
เหรียญรูปไข่ รุ่น 2 ปี 2508
เหรียญเสมาเล็ก ครึ่งองค์ ปี 2512
เหรียญเสมาเต็มองค์ ปี 2512
เหรียญใบสาเก ปี 2512
เหรียญกลม หลังพระปิดตา ปี 2513
เหรียญมหาลาภ ปี 2516
เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2515
เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิสั้น ปี 2515
เหรียญทำ�บุญสรงน้ำ� ปี 2517
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พระจังหวัดราชบุรี ยอดนิยม
âµÐ·Õè 28 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (37 ÃÒÂ¡ÒÃ)
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.

พระท่ากระดาน กรุวัดหลวง
พระท่ากระดาน กรุวัดใหม่อีจาง
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า
เหรียญหลวงพ่อเขาแดง วัดปรกเจริญ
เหรียญหลวงพ่อแก่นจันทร์ วัดช่องลมรุ่นแรก
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่ออโนทัย วัดจันทาราม
เหรียญพระพุทธวิริยากร (จิตร) วัดสัตตนารถปริวัตร
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออินทร์ วัดตาลบำ�รุงกิจ
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อฟัก วัดบ้านโป่ง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแดง วัดทำ�นบ
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เทียน วัดป่าไก่
เหรียญหล่อหลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
เหรียญปั๊มหลวงพ่อห้อง วัดช่องลม
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อกล่อม วัดขนอน
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อชุ่ม วัดท่ามะเดื่อ
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออินทร์ วัดสัตตนารถปริวัตร
พระยอดธง รุ่นแรก หลวงพ่อเฟื่อง วัดอมรญาติสมาคม
เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดบ้านโพธิ์
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม
รูปหล่อใหญ่หลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม
เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อเชย วัดโชติทายการาม
เหรียญพระครูมูล วัดหนองปลาหมอ
เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดโบสถ์
เหรียญเต่า รุ่นแรก หลวงพ่อย่น วัดบ้านฆ้อง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อป๋อง วัดหนองกระทุ่ม
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่บุญ วัดวังมะนาว
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคูณ วัดจอมบึง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพิมมาลัย วัดหุบมะกล่ำ�
เหรียญปราบภัยสยาม หลวงพ่อแทน วัดแก้วฟ้า
เหรียญมหาปราบ หลวงพ่อพิญ รุ่นแรก วัดอุบลวรรณาราม
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสุรินทร์ วัดลาดบัวขาว
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสง่า วัดบ้านหม้อ
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม
เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออุทัย วัดศรีมฤคทายวัน
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗
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พระจังหวัดสุพรรณบุรี ยอดนิยม
âµÐ·Õè 29 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
52

พระสุพรรณยอดโถ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี
พระลีลา ไม่จำ�กัดพิมพ์ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ไม่จำ�กัดพิมพ์ เนื้อชินเงิน
พระนาคปรก พิมพ์ปรกแบน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี
พระนาคปรก พิมพ์ผมเม็ด, ชีโบ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี
พระนาคปรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงยืน กรุบ้านหัวเกาะ
พระร่วงนั่ง กรุบ้านหัวเกาะ
พระร่วงยืน พิมพ์รัศมี กรุหนองแจง
พระร่วงนั่ง กรุหนองแจง
พระร่วงยืน กรุสองพี่น้อง
พระร่วงนั่ง กรุบ้านละหาร
พระพิมพ์นาคปรก กรุบ้านละหาร
พระร่วงยืน พิมพ์เศียรโต เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดปู่บัว, ราชเดชะ จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุบ้านดงเชือก จ.สุพรรณบุรี
พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ พิมพ์ใหญ่
พระกรุวัดชุมนุมสงฆ์ ไม่จ�ำ กัดพิมพ์ เนื้อชินเงิน
พระลีลา กรุวัดการ้อง ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระถ้ำ�เสือ กรุเก่า พิมพ์ใหญ่
พระถ้ำ�เสือ กรุเก่า พิมพ์หน้าแก่
พระถ้ำ�เสือ กรุเก่า ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระซุ้มนครโกษา กรุวัดสำ�ปะซิว
พระนางท่ามะปราง กรุวัดสำ�ปะซิว
พระกรุวัดชายทุ่ง ไม่จ�ำ กัดเนื้อ
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว พิมพ์ทรงพลใหญ่
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว พิมพ์ทรงพลเล็ก
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว พิมพ์หน้าเทวดา - หน้าฤๅษี
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายคู่ พิมพ์หน้าเทวดา - หน้าฤๅษี
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายคู่ ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายคู่ ตัดเดี่ยว ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระขุนแผน ไข่ผ่าซีก - แตงกวาผ่าซีก กรุวัดพระรูป
พระชุดกิมตึ๋ง กรุวัดพระรูป ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระกรุบางยี่หน

มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗

พระคณาจารย์จังหวัดสุพรรณบุรี ยอดนิยม
âµÐ·Õè 30 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.

พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์เศียรโล้น
พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์เศียรแหลม
พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์งบน้ำ�อ้อยใหญ่ - กลาง - เล็ก
พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์พระประธานใหญ่ - เล็ก
พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ซุ้มกอ
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ลีลา
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์มเหศวร
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์งบน้ำ�อ้อย
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ลีลา
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สมเด็จปรกโพธิ์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ขุนแผนจักรนารายณ์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองผสม ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อดิน ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดไชนาวาส รุ่นแรก ปี 2484
เหรียญหลวงพ่อเจริญ 5 รอบ รุ่นแรก วัดหนองนา ปี 2512
เหรียญหลวงพ่อเมธี ธรรมสาร รุ่นแรก วัดบ้านกร่าง ปี 2502
เหรียญพ่อสอน รุ่นแรก วัดป่าเลไลยก์ ปี 2461
เหรียญหลวงพ่อไข่ รุ่นแรก (แขนกาง) วัดบางเลน ปี 2502
เหรียญหลวงพ่อสม รุ่นแรก วัดดอนบุปผาราม ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง รุ่นแรก วัดวรจันทร์ ปี 2478
พระรูปหล่อหลวงพ่อดี รุ่นแรก วัดพระรูป
พระปิดตาหลวงพ่อดี รุ่นแรก เนื้อเมฆพัด ปี 2529
พระปิดตาหลวงพ่อดี รุ่นแรก เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2530
พระผงสุพรรณหลวงพ่อดี รุ่นแรก วัดพระรูป ปี 2513
พระรูปหล่อหลวงพ่อมุ่ย รุ่นแรก ไม้โท วัดดอนไร่
พระรูปหล่อหลวงพ่อมุ่ย รุ่นสอง ไม่จำ�กัดพิมพ์ วัดดอนไร่
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย รูปเสมา - รูปไข่ - หน้าวัว วัดดอนไร่ ปี 2512
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย ฝังตะกรุด ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย ไม่ฝังตะกรุด ไม่จำ�กัดพิมพ์
รูปถ่ายหลวงพ่อมุ่ย ไม่จำ�กัดพิมพ์ วัดดอนไร่
พระผงดำ�หลวงพ่ออิ่ม ไม่จำ�กัดพิมพ์ วัดหัวเขา
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗
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พระจังหวัดกาญจนบุรี ยอดนิยม
âµÐ·Õè 31 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
54

พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำ กัดกรุ จ.กาญจนบุรี
พระท่ากระดาน พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำ กัดกรุ จ.กาญจนบุรี
พระท่ากระดานน้อย กรุท่าเสา จ.กาญจนบุรี
พระขุนแผนสะกดทัพ กรุท่าเสา จ.กาญจนบุรี
พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเหนือ
พระขุนแผนห้าเหลี่ยม พิมพ์ใหญ่ กรุวัดเหนือ
พระขุนแผนห้าเหลี่ยม พิมพ์กลาง - เล็ก กรุวัดเหนือ
พระเนื้อตะกั่ว สนิมแดง ไม่จำ�กัดพิมพ์ ไม่ซ้ำ�รายการเดิม กรุวัดเหนือ
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม พิมพ์ชลูด เนื้อเหลือง วัดหนองบัว
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม พิมพ์ชลูด เนื้อเทา วัดหนองบัว
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ยิ้ม ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดหนองบัว
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม พิมพ์แข้งซ้อน เนื้อผงพุทธคุณ วัดหนองบัว
พระปิดตาหลวงปู่เหรียญ หลังกระดาษสา ปี 2481 วัดหนองบัว
พระปิดตาหลวงปู่เหรียญ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2497 วัดหนองบัว
พระประทานพร หลวงปู่เหรียญ ปี 2497 พิมพ์อ่อนใหญ่ วัดหนองบัว
พระประทานพร หลวงปู่เหรียญ ไม่จำ�กัดพิมพ์ ไม่ซ�้ำ รายการเดิม วัดหนองบัว
เหรียญสองหน้า หลวงปู่ยิ้ม - หลวงปู่เหรียญ ปี 2497 วัดหนองบัว
พระกริ่งก้นย่าม หลังยันต์พุฒ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
เหรียญปั๊มหลวงพ่อม่วง พิมพ์ หน้าหนุ่ม วัดบ้านทวน
เหรียญปั๊มหลวงพ่อม่วง พิมพ์ หน้าโบราณ วัดบ้านทวน
เหรียญหล่อหลวงพ่อม่วง พิมพ์หน้าหนุ่ม ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดบ้านทวน
เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน รุ่นแรก ปี 2472 วัดใต้
เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน หนังสือสามแถว ปี 2490 ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดใต้
พระกริ่งพุทธโชติ หลวงปู่ดี เนื้อเหลือง วัดเหนือ
พระกริ่งพุทธโชติ หลวงปู่ดี เนื้อแดง วัดเหนือ
เหรียญงานผูกพัทธสีมา ปี 2479 วัดทุ่งลาดหญ้า
เหรียญหล่อล้างป่าช้า ปี 2489 วัดญวน
เหรียญหลวงพ่อหอม รุ่นแรก ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2508 วัดหนองเสือ
เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ รุ่นแรก ปี 2511 วัดวังก์วิเวการาม
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นแรก พ.ศ. 2510 วัดเขาสะพายแร้ง
เหรียญหลวงพ่อสาย รุ่นแรก ปี 2513 วัดท่าขนุน
เหรียญพระประธาน บรรจุกริ่ง รุ่นแรก ปี 2510 วัดทุ่งสมอ
เหรียญหลวงพ่อเยี่ยม รุ่นแรก ปี 2513 วัดเลาขวัญ
เหรียญหลวงพ่อเที่ยง รุ่นแรก ปี 2508 วัดม่วงชุม
เหรียญหลวงพ่อเที่ยง รุ่นพิเศษ ปี 2517 วัดม่วงชุม

มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗

พระจังหวัดกาญจนบุรี ทั่วไป
âµÐ·Õè 32 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.

พระขุนแผน หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
พระท่ากระดาน เนื้อผงพุทธคุณ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
พระสมเด็จ นิวิฐสมาจาร หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
พระพุทธชินราชเล็ก หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
พระกลีบบัว หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
พระสมเด็จ หลังเรียบ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
แม่นางกวัก หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
พระสมเด็จหน้าค่าย หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
พระท่ากระดาน หลวงปู่เหรียญ เนื้อตะกั่ว วัดหนองบัว
เหรียญพระพุทธชินราช กฐินต้น ปี 2506 (ไม่จำ�กัดเนื้อ) วัดเหนือ
เหรียญอนุสรณ์ชั้นเทพ หลวงปู่ดี รุ่นแรก ปี 2508 วัดหนือ
เหรียญหลวงพ่อสอน รุ่นแรก ปี 2502 วัดทุ่งลาดหญ้า
เหรียญปัญจเกจิ หลวงพ่อลำ�ใย รุ่นแรก ปี 2519 วัดทุ่งลาดหญ้า
พระกริ่งกองพลทหารราบที่ 9 รุ่นแรก ปี 2524 หลัง 999
พระกริ่งหลวงพ่ออุตตมะ รุ่นแรก วัดวังก์วิเวการาม
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม
พระกริ่งใหญ่ รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2519 วัดถ้ำ�เขาน้อย
เหรียญหลวงพ่อกริ่ง รุ่นแรก วัดโพธิ์เลี้ยว
เหรียญห้าพลัง หลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิ์เลี้ยว
เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง รุ่นแรก ปี 2500 (ไม่จำ�กัดเนื้อ) วัดเขาใหญ่
รูปเหมือนปั๊ม พระอาจารย์โหพัฒน์ โรงเจเข่งซิวตั้ว
เหรียญหลวงพ่อแท่ง รุ่นแรก พ.ศ.2514 (ไม่จำ�กัดเนื้อ) วัดหนองลาน
เหรียญหลวงพ่อทอน รุ่นแรก ปี 2514 วัดกระต่ายเต้น
พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ หลังหนังเสือ หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม
เหรียญที่ระลึกมหากุศลดอนเจดีย์ สมาคมชาวกาญจน์ ปี 2516
เหรียญหลวงพ่อซ้ง ปี 2499 วัดดอนตาเพชร
เหรียญหลวงพ่อวัดใต้ ปี 2507 วัดใต้
พระกริ่งไชยชุมพล หลวงพ่อวัดใต้ ปี 2510 วัดใต้
เหรียญพระครูเหมคุณาธาร รุ่นแรก ปี 2514 วัดจรเข้เผือก
เหรียญพระร่วงทรงเกราะ หลวงพ่อเล็ก ปี 2516 วัดเขาดิน
หนุมานงำ�เมือง หลวงพ่อเล็ก (ไม่จำ�กัดเนื้อ) วัดเขาดิน
พระเนื้อว่านไม่จำ�กัดพิมพ์ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
เหรียญหลวงพ่อสนองชาติ รุ่นแรก ปี 2539 ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดเย็นสนิทธรรมาราม
พระพิฆเนศ หลวงพ่อสนองชาติ รุ่นสำ�เร็จสัมฤทธิ์ผล วัดเย็นสนิทธรรมาราม
เหรียญหลวงพ่อชุบ รุ่นแรก ปี 2552 วัดวังกระแจะ
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗
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พระจังหวัดสมุทรสงคราม ทั่วไป
âµÐ·Õè 33 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (39 ÃÒÂ¡ÒÃ)
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เหรียญหล่อใบสาเกหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่นแรก ปี 2459 ไม่จํากัดพิมพ์
เหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่นแรก ปี 2460 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญปั๊มเสมาเล็ก หลวงพ่อบ้านแหลม ปี 2493 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย ปี 2459 ไม่จํากัดบล็อก
เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย ไม่จํากัดพิมพ์
เหรียญปั๊มหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นแรก ปี 2484
เหรียญปั๊มหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ปี 2486 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญหล่อหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ไม่จํากัดพิมพ์
เหรียญปั๊มหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม ไม่จํากัดบล็อก ไม่จํากัดพิมพ์
เหรียญหล่อหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม ไม่จํากัดพิมพ์
เหรียญหล่อหลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง ปี 2459 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่ออยู่ วัดบางน้อย รุ่นแรก ปี 2459 ไม่จํากัดเนื้อ
พระปิดตาหลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก เนื้อดินขุยปู
เหรียญหล่อพระพุทธหลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก ไม่จํากัดพิมพ์ ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ หลวงปู่อ้น วัดบางจาก พิมพ์หลังประทุน
พระผง หลวงปู่อ้น วัดบางจาก พิมพ์เล็บมือ พิมพ์ประคํารอบ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อช่วง วัดปากน้ํา รุ่นแรก ปี 2471
เหรียหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม ของหลวงพ่อช่วง วัดปากน้ํา ปี 2463 และปี 2467
เหรียญปั๊มอริยสัจ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่นแรก ปี 2470 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญปั๊มอริยสัจ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่นสอง ปี 2495 ไม่จํากัดเนื้อ
พระพิมพ์นาคปรกเล็ก หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด
พระพิมพ์นาคปรกใหญ่ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด
พระพิมพ์ซุ้มประตู หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด
พระพิมพ์พระพุทธชินราชหลวงปู่ใจวัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด
เหรียญปั๊มพระประจําวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ไม่จํากัดรุ่น
พระหล่อหลวงพ่อเกี่ยวัดภุมรินร์ ไม่จํากัดพิมพ์ ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขขาราม รุ่นแรก ปี 2490 ไม่จํากัดเนื้อ
พระแก้วมรกรต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขขาราม รุ่นแรก และรุ่นสอง ไม่จํากัดสี
เหรียญปั๊มหลวงพ่อคลี่ วัดประชาโฆสิตาราม ปี 2499 และ ปี 2506 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเก้และหลวงพ่อวิหาร วัดแม่ รุ่นแรก ปี 2490
เหรียญปั๊มนาคเกี้ยว วัดตรีจินดา ปี 2500 ไม่จํากัดพิมพ์
เหรียญปั๊มหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นแรก ปี 2514
พระผงหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นแรก ปี 2497 ไม่จํากัดพิมพ์
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ปี 2511 โค้ด น.บนศีรษะ น.บนบ่า และ น.บนสังฆาฏิ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ปี 2511 โค้ด นะ บนสังฆาฏิและเหรียญแจกแม่ครัว
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ปี 2513 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร ปี 2512 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร ปี 2514 ไม่จํากัดเนื้อ
พระผงพิมพ์ฉัตรทอง หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร ไม่จํากัดพิมพ์

มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗

พระจังหวัดสมุทรสาคร ยอดนิยม
âµÐ·Õè 34 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (33 ÃÒÂ¡ÒÃ)
1231. เหรียญปั๊มหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484 พิมพ์หน้าแก่ ยันต์หยิก นิยม
1232. เหรียญปั๊มหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484 พิมพ์หน้าแก่ บล็อกแตก ยันต์หยิก
1233. เหรียญปั๊มหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484 พิมพ์หน้าแก่ บล็อกแตก ยันต์ตรง
1234. เหรียญปั๊มหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484 พิมพ์หน้าหนุ่ม ยันต์ไข่ปลา ไม่จํากัดบล็อก
1235. เหรียญปั๊มหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ หลังพระประธาน ปี 2488 ไม่จํากัดเนื้อ
1236. เหรียญปั๊มหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์พัดยศ ปี 2500 ไม่จํากัดเนื้อ
1237. เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อทองผสม
1238. เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ําวน พิมพ์พนมมือ ปี 2465 เนื้อทองผสม
1239. เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ําวน พิมพ์แจกแม่ครัว ปี 2477 เนื้อทองผสม
1240. เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ําวน พิมพ์แซยิด 2477 เนื้อทองผสม
1241. เหรียญปั๊มหลวงปู่รอด วัดบางน้ําวน พิมพ์แซยิด ปี 2477 เนื้อทองแดง
1242. เหรียญปั๊มหลวงปู่รอด วัดบางน้ําวน พิมพ์เสมา ปี 2483 เนื้ออัลปาก้า
1243. เหรียญหล่อหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดนาโคก รุ่นแรก
1244. เหรียญหล่อหลวงปู่นิล วัดตึกฯ รุ่นแรก
1245. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม รุ่นแรก ปี 2494
1246. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม รุ่นสอง ปี 2496
1247. เหรียญหล่อพระประจําวัน หลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม ไม่จํากัดพิมพ์
1248. พระสมเด็จหลวงพ่อเฮง วัดบ้านขอม รุ่นแรก ไม่จํากัดเนื้อ
1249. เหรียญปั๊มพระพุทธ หลวงพ่อเฮง วัดบ้านขอม ไม่จํากัดพิมพ์ (จอบ สี่เหลี่ยม น้ําเต้า)
1250. พระกลีบบัว หลวงพ่อเฮง วัดบ้านขอม เนื้อเมฆพัด
1251. เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่นแรก ปี 2488 ไม่จํากัดเนื้อ
1252. เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่นสอง ปี 2495
1253. เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่นสาม ปี 2500
1254. เหรียญพระวินัยธรบัว วัดกลางอ่างแก้ว ปี 2484 เนื้ออัลปาก้า
1255. เหรียญหลวงพ่อเหล็ง วัดแหลมสุวรรณาราม ปี 2490
1256. เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดช่องลม รุ่นแรก ปี 2502
1257. เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก ปี 2502 ไม่จํากัดเนื้อ
1258. เหรียญปั๊มหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ฯ รุ่นแรก ปี 2499
1259. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ฯ รุ่นสร้างเขื่อน
1260. เหรียญปั๊มหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก ปี 2506
1261. เหรียญปั๊มหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นสอง ปี 2509
1262. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเปลี่ยน วัดชัยมงคล รุ่นแรก ปี 2494
1263. พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเปล่ง วัดหลังศาลฯ
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗
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พระเครื่องสมุทรสาคร ทั่วไป
âµÐ·Õè 35 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (33 ÃÒÂ¡ÒÃ)
1264. พระสมเด็จ หลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก ปี 2515 รุ่นแรก ไม่จํากัดพิมพ์
1265. เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก ปี 2514 ไม่จํากัดพิมพ์และเนื้อ
1266. เหรียญหลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก ปี2510 รุ่นแรก ไม่จํากัดเนื้อ
1267. เหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดนาโคก รุ่น 3 เนื้อฝาบาตร
1268. เหรียญหลวงพ่อโต วัดโพธิ์แจ้ ปี 2518 รุ่นแรก (บล็อกแตกและบล็อกไม่แตก)
1269. เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดบางขุด ปี2495 รุ่นแรก
1270. พระผง หลวงพ่ออุ้น วัดบางขุด ไม่จํากัดพิมพ์
1271. เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงศ์
1272. เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดช่องลม ปี2517 ไม่จํากัดเนื้อ
1273. พระรูปเหมือน หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม ปี 2522 ไม่จํากัดเนื้อ
1274. เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี ปี 2509 รุ่นแรก
1275. เหรียญท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ (อ.เจิม) วัดบางโทรัด ปี 2493
1276. เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว พิมพ์ปิดตา
1277. เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว พิมพ์สมาธิปรกโพธิ์
1278. เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว พิมพ์ชินราช
1279. เหรียญหลวงพ่อเพ็ง วัดออมน้อย ปี 2508 รุ่นแรก นิยม
1280. พระรูปหล่อหลวงพ่อเพ็ง วัดอ้อมน้อย รุ่นแรก
1281. เหรียญหลวงพ่อคง วัดหงอนไก่ ปี 2485
1282. เหรียญหลวงปู่อาจ วัดดอนไก่ดี ปี 2490 รุ่นแรก
1283. เหรียญหลวงปู่ฮะ วัดดอนไก่ดี ปี 2490 รุ่นแรก
1284. เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะองค์ ปี 2509 รุ่นแรก นิยม
1285. พระผงใบลาน หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะองค์ ไม่จํากัดพิมพ์
1286. เหรียญหลวงพ่อโต รุ่น 2 วัดหลักสี่ฯ เนื้อฝาบาตร 1
1287. เหรียญอุปัชฌาย์บุญธรรม วัดหลักสี่ฯ ปี 2508 รุ่นแรก
1288. เหรียญเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย รุ่นแรก ปี 2507
1289. เหรียญหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง พิมพ์หน้าโต เนื้อฝาบาตร รุ่นแรก
1290. เหรียญพระพุทธศิลา หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง รุ่นแรก
1291. เหรียญหล่อหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง เนื้อทองผสม ไม่จํากัดพิมพ์
1292. เหรียญหลวงปู่นิ่ม วัดสุนทรสถิต (อําแพง) ปี 2515 ไม่จํากัดเนื้อ
1293. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง ออกวัด สวนส้ม ปี 2501
1294. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2558 รุ่นรุ่งบารมี เนื้อทองคำ�
1295. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2558 รุ่นรุ่งบารมี เนื้อเงิน
1296. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2558 รุ่นรุ่งบารมี เนื้อทองแดง
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เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹áÃ¡ »Õ 2506
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹ 2 »Õ 2507 ºÅçÍ¡Ë¹Ò
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹ 2 »Õ 2507 ºÅçÍ¡ºÒ§ äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹ÊÕèÂÍ´ »Õ 2514 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹ÊÃ§¹éÓ »Õ 2515 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹ÅÒÂà«¹µì »Õ 2516 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹·ÑºµÐ¡ÃØ´ »Õ 2517 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹àÊ×Íà¼è¹ »Õ 2517 ºÅçÍ¡ A äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹àÊ×Íà¼è¹ »Õ 2517 ºÅçÍ¡ B
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹àÊ×Íà¼è¹ »Õ 2517 ºÅçÍ¡ C
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹àÊ×Íà¼è¹ »Õ 2517 ÍÍ¡ÇÑ´ÈÒÅÒ¤Ã×¹ äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ¾Ñ´ÂÈ »Õ 2517
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹àÊ×ÍËÁÍº »Õ 2519
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹àÊ×Í¤Ùè »Õ 2520 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹àÊ×Íà´ÕèÂÇ »Õ 2520 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹àÊ×Í¤ÓÃÒÁ »Õ 2520 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹àÊ×Íà¼è¹ »Õ 2521
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹àÊ×Íà¼è¹¹éÍÂ »Õ 2521 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁÃÙ»áÍ»à»ÔéÅ »Õ 2521 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁÃÙ»áÊµÁ»ì »Õ 2521 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁÃÙ»ËÂ´¹éÓ »Õ 2522 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹àÊ×Íà¼è¹ »Õ 2523
เหรียญ»ÑêÁÃÙ»ËÑ¹¢éÒ§ »Õ 2525 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญÊÔÃÔ¸âÃ »Õ 2526 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹ºÑÇàÅç¡ »Õ 2520 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹¸¹Ò¤ÒÃÈÃÕ¹¤Ã »Õ 2521 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁÍÍ¡ÇÑ´ÃÇ¡ »Õ 2521 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹ºÑÇใหญ่ »Õ 2522 äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ»ÑêÁ ÃØè¹âÃ§àËÅç¡ »Õ 2524
¾ÃÐ¼§ÊÁà´ç¨ËÅÑ§ÃÙ»àËÁ×Í¹ ÃØè¹áÃ¡ »Õ 2514
¾ÃÐ¼§ÊÁà´ç¨ËÅÑ§ÃÙ»àËÁ×Í¹ ÃØè¹ 2 »Õ 2514
ÊÁà´ç¨ÃØè¹àÊ×Í¤ÓÃÒÁ »Õ 2520 ËÅÑ§ÂÑ¹µìµÐ¡ÃéÍ
ÃÙ»àËÁ×Í¹¾ÅÍÂÃÙ»ËÂ´¹éÓ äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
ÃÙ»àËÁ×Í¹¾ÅÍÂÃÙ»ä¢è äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
ÃÙ»ËÅèÍËÅÇ§¾èÍÊØ´ äÁè¨Ó¡Ñ´ÃØè¹
¾ÃÐ¹Ò¤»Ã¡ãºÁÐ¢ÒÁ
ÅçÍ¡à¡µÃÙ»àËÁ×Í¹ äÁè¨Ó¡Ñ´ÃØè¹ ( ·Ñ¹·èÒ¹ )
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พระผงหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ขุดสระใหญ่ ปี 2460
พระผงหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ขุดสระเล็ก ปี 2460
พระผงหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เก้าชั้นอกวี ปี 2496
พระผงหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ขุนแผนใหญ่-กลาง ปี 2496
พระผงหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2496
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อดิน ปี 2496 ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2481
พระพุทธชินราชหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว ปี 2485 ไม่จำ�กัดพิมพ์และเนื้อ
เหรียญสี่เหลี่ยมหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นสอง ปี 2496 ไม่จำ�กัดบล็อกและเนื้อ
เหรียญเสมาหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว หลังพระพุทธ ปี 2496 ไม่จำ�กัดบล็อกและเนื้อ
รูปถ่ายห่มคลุมหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว ขนาดห้อยคอ ปี 2496
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นแรก หลังตะเข็บ ปี 2502
เหรียญเสมาหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นพระราชทานเพลิง ปี 2502 ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นบรรจุอัฐิ ปี 2503
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว หลังดอกจันทร์ ปี 2512
พระท่านพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง เนื้อช็อกโกแลต ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2496
พระท่านพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง เนื้อดิน ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2496
เหรียญโพธิจักรท่านพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ ปี 2500 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญกลมธรรมจักรท่านพ่อลี วัดอโศการาม ปี 2500 ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระโพธิจักรท่านพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ใหญ่ หลังยันต์ดวง ส.๑ เนื้อดิน ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ใหญ่ หลังยันต์ดวง ส.๒ เนื้อดิน ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ใหญ่ หลังเรียบ เนื้อดิน ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก หลังเรียบ เนื้อดิน ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม หลังเรียบ เนื้อดิน ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ หลังเรียบ เนื้อผงเกสร ปี 2500
พระโพธิจักรท่านพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม หลังเรียบ เนื้อผงเกสร ปี 2500
เหรียญเสมาท่านพ่อลี วัดอโศการาม ปี 2503 ไม่จำ�กัดบล็อกและเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด รุ่นแรก ปี 2489 ไม่จำ�กัดบล็อก
เหรียญหลวงพ่อชม วัดชมนิมิต รุ่นแรก ปี 2496
เหรียญหลวงพ่อโต วัดสาขลา รุ่นแรก บล็อกนิยม ปี 2499
เหรียญหลักเมือง พระประแดง รุ่นแรก ปี 2519 ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ เนื้อตะกั่ว ไม่จำ�กัดขนาด
เหรียญดอกจิกหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน ปี 2495 ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน ก้นตอกอรหัง ปี 2500
เหรียญหมูพ่อเที่ยง น่วมมานา ปี 2553 เหรียญหนา ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระผงผสมว่านหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส ปี 2445 ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ รุ่นสร้างกุฏิ ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2518
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ รุ่นนั่งเสือ ปี 2550 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหวงพ่อฉิม วัดบางพลีน้อย รุ่นฉลองอุปัชฌาย์ ปี 2516
พระกริ่ง หลวงพ่อเขียว วัดหัวคู้ รุ่นแรก ปี 2521
พระกริ่งรูปเหมือน หลวงพ่อเสือ วัดศรีวารีน้อย รุ่นแรก ปี 2557 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญคอน้�ำ เต้า หลวงพ่อเสือ วัดศรีวารีน้อย รุ่นแรก ปี 2557 ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระผงอาจารย์หลาย วัดคันลัด รุ่นแรก ปี 2514 ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญหัวใจอาจารย์หลาย วัดคันลัด รุ่นแรก ปี 2549 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญเสมาหลังเรียบอาจารย์หลาย วัดคันลัด รุ่นสอง ปี 2553 ไม่จำ�กัดเนื้อ
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เหรียญปั๊มรุ่นแรก พ.ศ.2503 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรุ่น 2 หลังเลข 7 ไม่จำ�กัดบล็อก ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรุ่น 2 หลังเลข 8 ไม่จำ�กัดบล็อก ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรุ่น 2 แจกพ่อครัว ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มแจกแม่ครัว บล็อกแรก เนื้ออัลปาก้า
เหรียญปั๊มแจกแม่ครัว บล็อกบ่าราง, บล็อกตาไก่, บล็อกตาไก่บ่าราง เนื้ออัลปาก้า
เหรียญปั๊มแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล ไม่จำ�กัดบล็อก
เหรียญปั๊มแจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ไม่จำ�กัดบล็อก
เหรียญปั๊มรุ่น 3 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรุ่น 4 ไม่จำ�กัดบล็อก ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรุ่นตระกูลโจว พ.ศ.2510 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรุ่นแม่ทัพภาคที่ 1 พ.ศ.2511 ไม่จำ�กัดบล็อก เนื้อทองคำ�, เนื้อนาก, เนื้อเงิน
เหรียญปั๊มรุ่นแม่ทัพภาคที่ 1 พ.ศ.2511 ไม่จำ�กัดบล็อก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มรุ่นโบสถ์ลั่น พ.ศ.2512 ไม่จำ�กัดบล็อก เนื้อทองคำ�, เนื้อนาก, เนื้อเงิน
เหรียญปั๊มรุ่นโบสถ์ลั่น พ.ศ.2512 ไม่จำ�กัดบล็อก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มรูปซ้อน พ.ศ.2513 บล็อกวัวลาน ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรุ่นแซยิด พ.ศ.2513 ไม่จำ�กัดบล็อก ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรุ่น จ.ป.ร. พ.ศ.2513 ไม่จำ�กัดบล็อก ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มออกวัดพลับพลาชัย พ.ศ.2514 พิมพ์เสมา เนื้อทองคำ�, เนื้อเงิน
เหรียญปั๊มออกวัดพลับพลาชัย พ.ศ.2514 พิมพ์เสมา - พิมพ์รูปไข่ ไม่จำ�กัดบล็อก ไม่จ�ำ กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มออกวัดเฟื้อสุธรรม พ.ศ.2514 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหันข้าง รุ่นรตฺโต พ.ศ.2516 ไม่จำ�กัดบล็อก เนื้อเงิน
เหรียญปั๊มหันข้าง รุ่นรตฺโต พ.ศ.2516 ไม่จำ�กัดบล็อก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มรุ่นแจกผ้าป่า พ.ศ.2516 ไม่จำ�กัดบล็อก เนื้อเงิน
เหรียญปั๊มรุ่นแจกผ้าป่า พ.ศ.2516 ไม่จำ�กัดบล็อก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มรุ่นคุกเข่า พ.ศ.2516 ไม่จำ�กัดบล็อก เนื้อทองคำ�, เนื้อเงิน
เหรียญปั๊มรุ่นคุกเข่า พ.ศ.2516 ไม่จำ�กัดบล็อก เนื้อทองแดง
ล็อกเก็ต รุ่นแรก ขนาดห้อยคอ ไม่จำ�กัดสี (ภาพถ่ายกระดาษ ด้านหลังนั่งคุกเข่า)
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก โรยแร่(ดิสโก้)
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก ไม่จำ�กัดสี
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ตื้น
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์คะแนน ไม่จำ�กัดสี
พระผงญาณวิลาศ พิมพ์นางพญา ไม่จำ�กัดสี
พระผงออกวัดเทพธิดา พิมพ์หน้าหลวงพ่อแดง
พระหลวงพ่อแดง เนื้อตะกั่ว ไม่จำ�กัดพิมพ์
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พระจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยอดนิยม
âµÐ·Õè 39 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
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เหรียญหลวงพ่อนาค วัดหัวหิน รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี ปี2485
เหรียญหลวงพ่อหว่าง วัดปากคลองปราณ รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง รุ่นแรก ปี2519
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดหัวหิน รุ่น2 ปี2499
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดหัวหิน รุ่น 120ปี
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดหัวหิน ปี2533
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น3 ปี2489
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น4 ไม่จํากัดบล็อก
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ปี2514
เหรียญหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี ปี 2490-2496
เหรียญหลวงพ่อละม้าย วัดหัวหิน รุ่นแรก ปี2495
เหรียญหลวงพ่อเพิ่ม วัดวังยาว รุ่นแรก ปี2505
เหรียญหลวงพ่อคํา วัดหนองแก รุ่นแรก ปี2509
เหรียญหลวงพ่อคํา วัดหนองแก รุ่นสอง ปี2512
เหรียญหลวงพ่อคํา วัดหนองแก รุ่น3 ปี2532
เหรียญหลวงพ่อคํา ออกวัดเขาใหญ่ 2509 เลข 9 หางยาว
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นสอง
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นเสด็จ
รปหล่อหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อนิ่ม วัดเขาน้อย รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อนิ่ม วัดเขาน้อย รุ่นห่มดอง ปี2518
เหรียญพ่อปู่สามร้อยยอด รุ่นแรก ปี2514
เหรียญหลวงปู่ฉลวย วัดป่าวลัย รุ่นแรก ปี2500
เหรียญหลวงปู่ก้าน วัดเขาต้นเกต รุ่นแรก
พระสมเด็จมฤคทายวัน ปรกโพธิ์ลึก
พระสมเด็จมฤคทายวัน ปรกโพธิ์ตื้น
พระสมเด็จมฤคทายวัน ปรกโพธิ์กลาง
พระมฤคทายวัน พิมพ์ชินราช
พระมฤคทายวัน พิมพ์นางกวัก พิมพ์ใหญ่
พระมฤคทายวัน พิมพ์นางกวัก กลาง เล็ก
พระมฤคทายวัน พิมพ์จิ๋ว ไม่จํากัดพิมพ์
พระมฤคทายวัน ไม่จํากัดพิมพ์ไม่ซ้ํารายการเดิม
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พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 1
âµÐ·Õè 40 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.

พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลางลึก ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดใหญ่ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดเล็ก ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยน้ำ�ใหญ่-เล็ก ปี 2502
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2505
พระกริ่งพระองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2505
พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน (เบตง) เนื้อนวโลหะ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อนวโลหะ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อโลหะผสม ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆพัด เนื้อเหลือง ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด (เข่าตุ่ม) พิมพ์นิยม ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “B” หัวมน ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “C” หัวมน ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปั๊มซ้ำ� ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั๊มซ้ำ�-ไม่ปั๊ม ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก “แข้งขีด” (หน้าอาปาเช่) ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก (หน้าอาปาเช่) ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่-หน้าเชิด ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็น ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาใหญ่ ปี 2502
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาเล็ก ปี 2502
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า (พิมพ์นิยม) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล (ผ่าปาก) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล (ไม่ผ่าปาก) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509
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พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 2
âµÐ·Õè 41 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
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พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “ตัว ท” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ตัว ท” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “เสาอากาศ-สายฝน” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ว. มีจุด” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่-กลาง “ปั๊ม” ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “มีหู” ปี 2506
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “หน้าจีน” ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ กะไหล่ทอง ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกสามขีดใน “กิ่งไผ่” ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกสองจุด ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกหน้าผากสองเส้นประคดขาด ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้อทองแดง ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา บล็อกช้างปล้อง, พ ขีด, หน้าผากสามเส้นครึ่ง อัลปาก้า 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ไม่จ�ำ กัดพิมพ์ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ไม่จ�ำ กัดพิมพ์ ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น้ำ�เต้า “หน้าแก่” ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น้ำ�เต้า “หน้าหนุ่ม” ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่-เล็ก แจกปีนัง ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังหนังสือ 5 แถว” ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง (หน้าผาก 3 เส้น, 4 เส้น, หนังสือเลยหู) เนื้ออัลปาก้า ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุน ๑” ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508
แหวนหลวงพ่อทวด ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2503-2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “หน้าเลื่อนหลังเจดีย์” เนื้ออัลปาก้า ปี 2511
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พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ (ตอก-ไม่ตอกหมู) วัดคอกหมู ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด เนื้อโลหะผสม วัดไทร จ.นครสวรรค์ ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นแรก วัดตานีสโมสร ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด เนื้อแร่ รุ่นแรก วัดตานีสโมสร ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์กรรมการใหญ่ - กรรมการใหญ่เล็ก จ.สงขลา ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ จ.สงขลา ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก จ.สงขลา ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พะโคะ “ปรกโพธิ์” ไม่จ�ำ กัดเนื้อ จ.สงขลา ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือ “ปรกโพธิ์” พะโคะ เนื้อโลหะ จ.สงขลา ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดสุวรรณคีรี ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2506 จ.สงขลา
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดแจ้ง จ.สงขลา ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2505
รูปหล่อหลวงพ่อทวด เนื้อโลหะ “หลังตอกพะโคะ” วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดศิลาลอย ปี 2506 จ.สงขลา
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา พิมพ์ใหญ่ ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา พิมพ์เล็ก ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดยะหาประชาราม ไม่จำ�กัดพิมพ์ จ.ยะลา ปี 2503
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506
รูปเหมือนหลวงพ่อทวด “ปั๊ม” วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่พิเศษหลังยันต์ วัดม่วง กทม. ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดม่วง ไม่จำ�กัดพิมพ์ กทม. ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดบางนอน จ.ระนอง ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดบางนอน จ.ระนอง ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดนวลประดิษฐ์ จ.ชุมพร ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพระสิงห์ ปี 2506 จ.เชียงใหม่
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดอาวุธฯ ปี 2560 กทม.
เหรียญหลวงพ่อทวด “หัวโต” วัดมหาธาตุ กทม. ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2524
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2524
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2524
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2524
รูปหล่อพระอาจารย์ทิม ก้นตัน เนื้อโลหะผสม ปี 2508
รูปหล่อพระอาจารย์ทิม ก้นกลวง ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2508
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เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หัวแหวน กะไหล่ทอง-อัลปาก้า ปี 2506-2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์กลม “ไหว้ครู” ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “อุ้มลูกแก้ว” เนื้อโลหะ วัดช้างให้ ปี 2508
เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ ห่มคลุม ปี 2508
เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ หันข้าง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุ่น ๑” ปี 2511
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา ลงยา-ไม่ลงยา ไม่จำ�กัดเนื้อ-สี ปี 2522
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง ลงยา ไม่จำ�กัดเนื้อ-สี ปี 2522
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง ไม่ลงยา ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2522
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “ร.ศ.200” ลงยา-ไม่ลงยา ปี 2525
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “ร.ศ.200” ปี 2525
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นใต้ร่มเย็น ลงยา ไม่จำ�กัดสี ปี 2526
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นใต้ร่มเย็น เนื้อทองแดง ปี 2526
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นใต้ร่มเย็น เนื้ออัลปาก้า ปี 2526
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมาเศียรโต ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2530
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์กลีบบัว “หยดน้ำ�” รุ่นทูลเกล้า ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2530
รูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นทูลเกล้า ไม่จำ�กัดเนื้อ-พิมพ์ ปี 2530
รูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างเจดีย์ ไม่จำ�กัดเนื้อ-พิมพ์ ปี 2533
รูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ “เบตง 2” ไม่จำ�กัดเนื้อ-พิมพ์ ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อทวด “เบตง 2” พิมพ์เสมา (เหรียญอาร์ม) ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อทวด “เบตง 2” พิมพ์รูปไข่ ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2537
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “โคกโพธิ์” ไม่จ�ำ กัดเนื้อ ปี 2539
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง “โคกโพธิ์” ไม่จ�ำ กัดเนื้อ ปี 2539
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก “โคกโพธิ์” ไม่จ�ำ กัดเนื้อ ปี 2539
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “งานเลื่อนสมณศักดิ์ ๔๙” หน้ากาก-ลงยา ปี 2553
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “งานเลื่อนสมณศักดิ์ ๔๙” ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2553
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์ใหญ่ แจกปีนัง ไม่จำ�กัดปี
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์กลาง แจกปีนัง ไม่จำ�กัดปี
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์เล็ก แจกปีนัง ไม่จำ�กัดปี
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์ซุ้มกอ ไม่จำ�กัดพิมพ์ แจกปีนัง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา เนื้อทองคำ�ลงยา-ไม่ลงยา ปี 2555
เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา ลงยาไม่จ�ำ กัดสี ปี 2555
เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา หน้ากากเงิน-ทอง ปี 2555
เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2555
รูปหล่อหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด “100 ปี” ไม่จำ�กัดเนื้อ-พิมพ์ ปี 2555
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ตะกรุด นารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว
เหรียญหลวงพ่อทวด รูปอาร์ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2514
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน กดมือฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี 2514
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน กดมือฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่พินัยกรรม ปี 2514
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน กดมือฝังตะกรุด พิมพ์พระรอด ปี 2514
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปั๊มเครื่องฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่ ปี 2514
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปั๊มเครื่องฝังตะกรุด พิมพ์เล็ก ปี 2514
พระพุทธยมกปฏิหารปั๊มเครื่อง เนื้อผงน้ำ�มัน ปี 2514
พระหลวงพ่อทวดปั๊มเครื่อง เนื้อผงน้ำ�มัน ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2514
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สามทวด ปี 2507
พระหลวงพ่อทวดหมาน ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2507
พระหลวงพ่อทวด เนื้อผงคลุกรัก รุ่นสร้างหอระฆัง พิมพ์ใหญ่ ปี 2534
พระหลวงพ่อทวด เนื้อผงคลุกรัก รุ่นสร้างหอระฆัง ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2534
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น M16 ปี 2534
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นมหาสิทธิโชค ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2535
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นสร้างมณฑป ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2540
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น ม.บ. ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2541
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น 80 ปี ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระกริ่งเฉลิมพล เนื้อนวโลหะ ปี 2541
พระกริ่งนารายณ์แปลงรูป เนื้อนวโลหะ ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2542
พระหลวงพ่อทวด รุ่นโกหมิ่นสร้าง ไม่จำ�กัดพิมพ์ - เนื้อ ปี 2534
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2541
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์เตารีด รุ่นมงคล 5 ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2541
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นมงคล 5 ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2541
เหรียญรูปเหมือนพระอาจารย์นอง รุ่นแรก ปี 2534, รุ่นฉลองสมณศักดิ์ ปี 2537 และรุ่นฉลอง 80 ปี ไม่จ�ำ กัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2535
เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2535
เหรียญหลวงพ่อทวดเสมา รุ่นฮีโน่สร้าง ปี 2536 และเหรียญเจ้าสัว ปี 2536 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นสร้างวิหาร ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อทวดเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์รูปไข่ ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2538
เหรียญหลวงพ่อทวดเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดงรมดำ� ปี 2538
เหรียญหลวงพ่อทวดขี่คอหูตัน ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2539
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2542
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หล่อตัน ปี 2537, พิมพ์ก้นลายเซ็น ปี 2538 ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระพุทธไม้งิ้วดำ� และพระคตไม้สักหลวงพ่อทวด 80 ปี ปี 2542
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พระจังหวัดสงขลา ทั่วไป
âµÐ·Õè 45 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
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เหรียญหลวงพ่อยอด วัดอ่าวบัว รุ่นแรก ปี 2499
เหรียญหลวงพ่อเฟื่อง (หน้ายาว) วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก ปี 2502
เหรียญหลวงปู่สีมั่น วัดห้วยหลาด ปี 2509
เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดคงคาวดี รุ่นแรก ปี 2509
เหรียญหลวงพ่อศรีแก้ว วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก ปี 5213
เหรียญพระครูโตก วัดใหญ่ รุ่นแรก ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่นแรก ปี 2518
เหรียญพระครูธรรมโฆษิต (รุ่นกันภัย) ปี 2519
เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดเจริญภูผา ศิษย์สร้างบูชาหลวงพ่อ (มหาอุตม์) ปี 2519
เหรียญพระพิฆเนศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รุ่นแรก ปี 2525
เหรียญคงหน้าคงหลัง วัดป่าขาด รุ่นแรก ปี 2528
เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่นพัดยศ ปี 2528
หลวงพ่อสมหวัง พ่อทานปาน วัดม่วงหอม รุ่นแรก ปี 2561
พระปิดตาอาจารย์ศรีแก้ว วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก ปี 2485
พระปิดตาอาจารย์ศรีแก้ว วัดไทรใหญ่ (พิมพ์เบ้าประกบ) รุ่นแรก ปี 2485
พระปิดตาพระครูธรรมโฆษิต(คง) วัดธรรมโฆษิต รุ่นแรก ปี 2484
พระปิดตาพระครูธรรมโฆษิต (คง) วัดธรรมโฆษิต (พิมพ์ข้าวต้มมัด) รุ่นแรก ปี 2484
พระปิดตามหาอุตม์ วัดชัยมงคล รุ่นแรก ปี 2482
พระหล่อ วัดบ่อทรัพย์ (ไม่จํากัดพิมพ์) ปี 2485
พระปิดตาวัดบ่อทรัพย์ รุ่นแรก ปี 2485
พระโสฬสธาตุ(ปิดตา) วัดแหลมทราย รุ่นแรก ปี 2482
พระโสฬสธาตุ (ซุ้มกอ) วัดแหลมทราย รุ่นแรก ปี 2484
พระโสฬธาตุ (พระกริ่งหน้าอินเดีย พิมพ์ฐานสูง) วัดแหลมทราย รุ่นแรก ปี 2491
พระโสฬธาตุ (พระกริ่งหน้าอินเดีย พิมพ์ฐานเตี้ย) วัดแหลมทราย รุ่นแรก ปี 2491
พระหล่อพิมพ์สวนกลับ วัดโพธิ์ปฐมมาวาส ปี 2484
พระรูปหล่อหลวงพ่อเล็ก วัดเจริญภูผา รุ่นแรก ปี 2523
พระปิดตาหลวงพ่อแดง วัดท่าแซ รุ่นแรก ปี 2528
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่นแรก ปี 2512
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเรือง วัดหัววัง ปี 2512
พระปิดตาอาจารย์ศรีแก้ว เนื้อผงคลุกรักษ์ วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก ปี 2485
พระพุทธชินราชเนื้อดิน (ฟ ลึก) หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก ปี 2498
พระปางลีลา 25 พุทธศตวรรษ เนื้อผง หลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม รุ่นแรก ปี 2509
พระเนื้อว่าน หลวงพ่อปลอด พิมพ์อาจารย์คง วัดหัวป่า
พระเนื้อว่าน หลวงพ่อปลอด พิมพ์เล็บมือ วัดหัวป่า
นางกวัก หลาวงพ่อปลอด วัดหัวป่า
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พระเครื่องมรดกอาจารย์ทิม วัดช้างให้ (จ.ยะลา - ปัตตานี) ทั่วไป
âµÐ·Õè 46 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
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พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดเมืองยะลา พ.ศ.2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก (อิกคิวซัง) วัดเมืองยะลา พ.ศ.2505
หลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยน้ำ� วัดเมืองยะลา พ.ศ.2505
พระสังกัจจายน์ เนื้อโลหะผสมพิมพ์ปั๊มลอยองค์ วัดเมืองยะลา พ.ศ.2505
พระสมเด็จ เนื้อผงพุทธคุณ พิมพ์คะแนน วัดเมืองยะลา พ.ศ.2505
พระสมเด็จ (โต) เนื้อว่าน (ไม่จำ�กัดพิมพ์) วัดเมืองยะลา พ.ศ.2505
พระสังกัจจายน์ เนื้อว่าน (ไม่จำ�กัดพิมพ์) วัดเมืองยะลา พ.ศ.2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่านทาทอง พิมพ์ใหญ่ วัดยะหาประชาราม จ.ยะลา พ.ศ.2503
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่านทาทอง พิมพ์กลาง - เล็ก วัดยะหาประชาราม จ.ยะลา พ.ศ.2503
พระปางประทาน เนื้อว่าน ไม่จำ�กัดพิมพ์ วัดยะหาประชาราม จ.ยะลา พ.ศ.2505
เหรียญพระพุทธชินราช วัดยะหาประชาราม (รุ่นแรก) จ.ยะลา พ.ศ.2498
พระพุทธชินราช เนื้อว่านผสมข้าวก้นบาตร วัดยะหาประชาราม จ.ยะลา พ.ศ.2498
พระหลวงพ่อไกร เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยมใหญ่ วัดลำ�พะยา จ.ยะลา พ.ศ.2505
พระหลวงพ่อไกร เนื้อว่าน พิมพ์คนธรรพ์ วัดลำ�พะยา จ.ยะลา พ.ศ.2505
พระหลวงพ่อไกร เนื้อว่าน พิมพ์สามเหลี่ยม หลังยันต์ วัดลำ�พะยา จ.ยะลา พ.ศ.2505
พระหลวงพ่อไกร เนื้อว่าน พิมพ์สามเหลี่ยม หลังเรียบ วัดลำ�พะยา จ.ยะลา พ.ศ.2505
เหรียญหลวงพ่อไกร รุ่นแรก (ไม่จำ�กัดเนื้อ) วัดลำ�พะยา จ.ยะลา พ.ศ.2507
พระขุนแผนสะดุ้งกลับ เนื้อดินผสมว่าน วัดหลักห้า จ.ยะลา พ.ศ.2503
พระขุนแผนเม็ดบัว เนื้อดินผสมว่าน วัดหลักห้า จ.ยะลา พ.ศ.2503
พระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อดินผสมว่าน วัดหลักห้า จ.ยะลา พ.ศ.2503
พระลีลา เนื้อดินผสมว่าน วัดหลักห้า จ.ยะลา พ.ศ.2503 พ.ศ.2503
พระเนื้อดินผสมว่า (ไม่จำ�กัดพิมพ์) วัดหลักห้า จ.ยะลา พ.ศ.2503
พระหลวงพ่อทวด หลังพระพุทธ พิมพ์ใหญ่ วัดตานีสโมสร (วัดกลาง) จ.ปัตตานี พ.ศ.2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน (ไม่จำ�กัดพิมพ์) วัดตานีสโมสร (วัดกลาง) จ.ปัตตานี พ.ศ.2505
พระยอดขุนพล เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดมะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พ.ศ.2506
พระยอดขุน เนื้อว่าน พิมพ์กลาง - เล็ก วัดมะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พ.ศ.2506
พระหลวงพ่อปาน วัดนาประดู่ เนื้อว่าน ไม่จำ�กัดพิมพ์ จ.ปัตตานี พ.ศ.2504
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดนาประดู่ ไม่จำ�กัดเนื้อ รุ่นแรก จ.ปัตตานี พ.ศ.2507
พระหลวงพ่อทุ่งคา เนื้อว่าน ไม่จำ�กัดพิมพ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พ.ศ.2505
พระหลวงพ่อทุ่งคา ปั๊มลอยองค์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พ.ศ.2505
พระขุนแผน เนื้อว่าน วัดหัวควน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พ.ศ.2505
พระนางพญา เนื้อว่าน วัดหัวควน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พ.ศ.2505
พระเนื้อว่าน วัดหัวน ไม่จำ�กัดพิมพ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พ.ศ.2505
เหรียญหลวงพ่อทวดหลังสมเด็จ พิมพ์สี่เหลี่ยม ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดดอนตะวันออก จ.ปัตตานี พ.ศ.2505
พระหลวงพ่อทวดหนอน เนื้อว่าน ไม่จำ�กัดพิมพ์ วัดดอนตะวันออก จ.ปัตตานี พ.ศ.2505
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พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ และ พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง ทั่วไป
âµÐ·Õè 47 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
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เหรียญพ่อท่านเขียว รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2543
ขุนช้าง เนื้อผงว่าน รุ่นแรก ปี 2536
ราหู กะลาตาเดียวแกะ รุ่นแรก พ่อท่านเขียว ปี 2536
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก พ่อท่านเขียว ปี 2530
พระสังกัจจายน์ ซุ้มเผิงผา รุ่นแรก พ่อท่านเขียว ปี 2536
รูปหล่อโบราณพ่อท่านเขียว รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2548
รูปหล่อโบราณพ่อท่านเขียว รุ่นมหายันต์ ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2548
เหรียญหล่อโบราณพ่อท่านเขียว รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2548
รูปเหมือนพ่อท่านเขียว ไม้คนฑีดำ�แกะ รุ่นแรก ปี 2560
ขุนช้าง ไม้ขนุนแกะ รุ่นแรก ปี 2554
ขุนช้าง ไม้มะยมแกะ รุ่นแรก ปี 2554
ขุนช้าง ไม้คูณแกะ รุ่นแรก ปี 2554
ขุนช้าง ไม้พยุงแกะ รุ่นแรก ปี 2554
รูปเหมือนพ่อท่านเขียว รุ่น มหาว่าน ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2555
ท้าวเวสสุวรรณ พ่อท่านเขียว รุ่น 7 รอบ ปี 2554
พญาครุฑ รุ่น 7 รอบ พ่อท่านเขียว ปี 2554
เหรียญเสมานะไม่ตรึก พ่อแก่เจ้าแสง ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2557
เหรียญหล่อนะไม่ตรึก พ่อแก่เจ้าแสง ไม่จำ� กัดเนื้อ ปี 2557
หน้ากากพรานบุญ กระดูกแกะ กรรมการ 100 ปี พ่อแก่เจ้าแสง ปี 2560
หน้ากากพรานบุญ รุ่นหาลาภ กรรมการ 3 ตระกรุด ปี 2559
หน้ากากพรานเฒ่าหน้าทอง รุ่นมหาลาภ กรรมการ 3 ตระกรุด ปี 2560
พรานบุญยืน ไม้แกะ รุ่น 100 ปี พ่อแก่เจ้าแสง ปี 2560
พระสมเด็จ หลังพรานบุญ เนื้อกระดูกช้าง ปี 2560
พระสมเด็จนาคปรก หลังพรานบุญ เนื้อกระดูกช้าง ปี 25560
ราหู รุ่น 100 ปี พ่อแก่เจ้าแสง ปี 2560
พระพิฆเนศ เนื้อกระดูกช้าง รุ่น 7 รอบ พ่อท่านเขียว ปี 2554
พระพิฆเนศ เนื้อไม้ รุ่น 7 รอบ พ่อท่านเขียว ปี 2554
เหรียญขุนช้าง รุ่นแรก พ่อท่านเขียว ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2548
ราหู เนื้อกระดูกช้างแกะ พ่อท่านเขียว ปี 2554
ราหู เนื้อกะลาตาเดียวแกะ พ่อท่านเขียว ปี 2554
หมูมหาลาภ เนื้อไม้แกะ พ่อท่านเขียว ปี 2554
หมูมหาลาภ เนื้อกระดูกช้างแกะ พ่อท่านเขียว ปี 2554
ท้าวเวสสุวรรณ ไม้แกะ รุ่น 7 รอบ พ่อท่านเขียว ปี 2554
พระเศรษฐีนวโกฏิ ไม้แกะ รุ่นแรก พ่อท่านเขียว ปี 2553
รูปหล่อลอยองค์ ขุนช้าง ไม้แกะ รุ่น 7 รอบ พ่อท่านเขียว ปี 2554
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เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ วัดสนามแย้ ปี 2516
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดสนามแย้ ปี 2516
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นแรก ตัดชิด วัดสนามแย้ ปี 2517
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นแรก ยันต์เคลื่อนมีปีก วัดสนามแย้ ปี 2517
เหรียญเต่าใหญ่ (เต่ามังกร) เนื้อนวโลหะ วัดสนามแย้ ปี 2518
เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นแรก สันขอบคอเหรียญ ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดสนามแย้ ปี 2505
พระรูปหล่อมหาอุตม์ รุ่นแรก (หล่อขี้เหร่) เนื้อตะกั่ว วัดสนามแย้ ปี 2506
เหรียญรูปไข่รูปเหมือน (พิมพ์เม็ดแตง) เนื้อทองแดง วัดสนามแย้ ปี 2513
เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นพิเศษ สงครามเกาหลี ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดสนามแย้ ปี 2518
เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นบัว 5 ดอก ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2522
เหรียญเต่าใหญ่ (บล็อก ล.) ไม่จ�ำ กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2525
เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นหงส์ฟ้า ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2527
พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นฉลองอายุ 84 ปี หล่อในตัว ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นร่มโพธิ์ ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534
พระปิดตาปุ้มปุ้ย (หัวแตงโม) ไม่จ�ำ กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534
เหรียญลายฉลุ ไม่จ�ำ กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535
พระปิดตาพาโชค ไม่จ�ำ กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสร้างโบสถ์ (รวยไม่หยุด) เนื้อทองคำ� – นาก วัดไร่แตงทอง ปี 2535
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสร้างโบสถ์ (รวยไม่หยุด) ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535
เหรียญเสมา รุ่นเสาร์ห้า ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองคำ� มีโค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2535
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นปลดหนี้ ไม่จำ�กัดเนื้อ มีโค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2535
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นมหาลาภ ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองคำ� วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นรวย รวย รวย ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นไตรมาส เนื้อทองคำ� วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นไตรมาส ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำ� วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเสาร์ห้า ไม่จ�ำ กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ไม่จ�ำ กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสุขใจ เนื้อทองคำ� 2 โค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2537
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสุขใจ ไม่จ�ำ กัดเนื้อ 2 โค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2537
เหรียญเต่าหล่อ รุ่นสุขใจ ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537
เหรียญเต่าเล็ก วัดไทรทอง รุ่นเจ้าสัว ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2538
เหรียญเต่าปั๊ม รุ่นปางเปิดโลก ไม่จำ�กัดเนื้อ , ขนาด วัดไร่แตงทอง ปี 2539
เหรียญเต่าล็อกเก็ต รุ่นสำ�เร็จจิต ไม่จำ�กัดเนื้อ , ขนาด วัดไร่แตงทอง ปี 2542
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พระซุ้มประตูชัย วัดสนามแย้
พระสมเด็จ รุ่นแรก วัดสนามแย้
ล็อกเก็ตทรายเสก รุ่นแรก ไม่จำ�กัดพิมพ์ วัดไร่แตงทอง
จิ้งจก รุ่นแรก วัดไร่แตงทอง
เหรียญเต่าวัดสนามแย้ หนึ่งตก ไม่จ�ำ กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2522
กัญหาชาลี หล่อโบราณ รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดสนามแย้
กัญหาชาลี ปั๊ม รุ่นแรก ไม่จำ�กัดพิมพ์ - ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดสนามแย้
เหรียญบาตรนํ้ามนต์ รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2531
เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นนักกล้าม ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534
เหรียญเสมา รุ่นฉลองอายุ 84 ปี ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534
เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นฉลองกุฏิ ยันต์วน ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นฉลองกุฏิ ยันต์วน ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535
เหรียญเต่านวะ 5 ไม่จ�ำ กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่าหล่อ รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2536
พระสมเด็จหล่อ รุ่นสารพัดนึก เนื้อนวโลหะ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญเต่า รุ่นสนามแย้ 2 คอพอก ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญเต่า รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำ กัดเนื้อ ปี 2536
กัญหาชาลี เนื้อกะไหล่ทอง , รมดำ� วัดไร่แตงทอง ปี 2536
จิ้งจกหล่อ รุ่น 6 ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536
เหรียญหล่อเต่า รุ่น 2 (ร.ต.ท.) ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นขวัญใจคนจน ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นฉลองอายุ 90 ปี พิมพ์พระสังกัจจายน์ ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นบูรณะสนามจันทร์ เนื้อทองคำ� วัดไร่แตงทอง ปี 2538
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นบูรณะสนามจันทร์ ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538
เหรียญเต่าจิ๋ว รุ่นแรก (เมตตามหาเสน่ห์) ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538
เหรียญเต่า รุ่นรวมพุทธคุณ ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538
หนุมานหล่อ รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ วัดไทรทอง ปี 2538
เหรียญเต่าเล็กรูปเหมือน รุ่นแซยิด 90 ปี ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2539
เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสบายใจ ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2539
เหรียญเต่า รุ่นปลดหนี้ 40 รุ่น 2 (บล็อกทองคำ�) ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540
เหรียญบาตรนํ้ามนต์ รุ่น 2 (เสาร์ห้า) ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540
เหรียญกลมรูปเหมือน รุ่นไตรมาส (ทองม้วน) ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสร้างอนามัย (จัมโบ้) เนื้อทองคำ� , เงิน , นวะ วัดไร่แตงทอง ปี 2541
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสร้างอนามัย (จัมโบ้) เนื้อทองแดง วัดไร่แตงทอง ปี 2541
เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นเงินล้าน ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2542
เหรียญเต่าจิ๋ว ไตรมาส รุ่นสุดท้าย ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดหนองอ้อ ปี 2543
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เหรียญปั๊มพระปฐมปาฏิหาริย์ องค์พระปฐมเจดีย์ ร.ศ.128 เนื้อเงิน
เหรียญปั๊มรูปไข่ องค์พระปฐมเจดีย์ (วิว) วัดพระปฐมเจดีย์ฯ เงิน ทองแดง
เหรียญปั๊มองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ พิมพ์เสมา พ.ศ.2465 เนื้อทองแดง
เหรียญหล่อพระคันธาราฐ พิมพ์เสมา วัดพระปฐมเจดีย์ฯ พ.ศ.2476 เนื้อทองผสม
เหรียญหล่อพระคันธาราฐ พิมพ์กลีบจำ�ปา วัดพระปฐมเจดีย์ฯ พ.ศ.2476 เนื้อทองผสม เนื้อแร่
เหรียญหล่อพระคันธาราฐ พิมพ์ใบหอก วัดพระปฐมเจดีย์ฯ พ.ศ.2476 เนื้อทองผสม เนื้อแร่
เหรียญหล่อหันข้างพระเทพสุธี ( โชติ ) วัดพระปฐมเจดีย์ฯ พ.ศ.2476 เนื้อทองผสม
เหรียญปั๊มพระพุทธสิหิงค์ รุ่นแรก วัดพระปฐมเจดีย์ฯ ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อทองผสม
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นสอง มีหูในตัว เนื้อทองผสม
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นสอง ไม่มีหูในตัว เนื้อทองผสม
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก หลังยันต์ มะอะอุ เนื้อทองผสม
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์สามเกลอ เนื้อเมฆพัด
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์เกลอเดี่ยว เนื้อเมฆพัด,สำ�ริด
เหรียญปั๊มหลวงพ่อชา วัดสามกระบือเผือก พ.ศ.2480 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเปิ่น วัดโคกเขมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก พ.ศ.2519 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พ.ศ.2523
พระปิดตาหลวงพ่อพร้อม วัดพระงาม ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดบางปลา รุ่นแรก เนื้อเมฆพัด
เหรียญปั๊มพระครูสมุห์ทน วัดสระกระเทียม รุ่นแรก เนื้อเมฆพัด
พระร่วงนั่ง กรุวัดกลาง
พระกริ่งภูธารวดี พ.ศ.2506 เนื้อนวโลหะ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์เสมา (ช.ล.) 2485 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อแช่ม พิมพ์กงจักร รุ่นแรก เนื้อทองแดง พิมพ์หูเดียว
เหรียญปั๊มหลวงพ่อแช่ม พิมพ์กงจักร รุ่นแรก เนื้อทองแดง พิมพ์สองหู
เหรียญปั๊มธงไขว้หลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกรูด รุ่นแรก เนื้อดีบุก
เหรียญปั๊มหลวงพ่อห่วง วัดท่าใน รุ่นแรก เนื้อเงิน
เหรียญปั๊มหลวงพ่อหิ่ม วัดบางพระ รุ่นแรก พ.ศ.2470 เนื้อทองคำ�,เนื้อเงิน
เหรียญปั๊มหลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล รุ่นแรก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงปู่ดี วัดบ้านยาง พ.ศ.2466 ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระปิดตาหลวงปู่ดี วัดบ้านยาง ไม่จำ�กัดพิมพ์ เนื้อเมฆพัด
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระปิดตาหลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง ไม่จำ�กัดพิมพ์ เนื้อเมฆพัด
พระปิดตาหลวงปู่ดี วัดบ้านยาง เนื้อดิน ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญปั๊มหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก เนื้อทองแดง

(มีรายการต่อ หน้าถัดไป)
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พระเครื่อง - เครื่องราง จังหวัดนครปฐม ยอดนิยม
âµÐ·Õè 50 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (70 ÃÒÂ¡ÒÃ)
1837.
1838.
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.
1844.
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.
74

ลูกอม พระปลัดปาน วัดตุ๊กตา
ตะกรุดไม้รวก หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก
เบี้ยแก้ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
ราหูอมจันทร์ หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง (ขนาดห้อยคอ)
วัวธนู หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง (ขนาดห้อยคอ)
ผ้ายันต์ – เสื้อยันต์ หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง
กุมารดูดรก หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์ใหญ่
กุมารดูดรก หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์กลาง, พิมพ์เล็ก
กุมารดูดรก หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์หลังยันต์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว
ราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง (ขนาดห้อยคอ)
เข็มกลัด ราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง พ.ศ.2505
ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเบี้ยว วัดใหม่สุคนธาราม
ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม (หนังเสือ)
ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม (กระดาษสา)
กุมารทอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อว่าน (ขนาดห้อยคอ)
แม่นางกวัก หลังปั๊มชื่อ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม (ขนาดห้อยคอ)
กุมารเจริญลาภ หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม พิมพ์ฐานเตี้ย (ขนาดห้อยคอ)
กุมารทองทรัพย์โต หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม (ไม่จ�ำ กัดเนื้อ)
กุมารทอง หลวงพ่อวงศ์ วัดทุ่งผักกูด (ขนาดห้อยคอ)
แม่นางกวัก หลวงพ่อวงศ์ วัดทุ่งผักกูด (ขนาดห้อยคอ) ไม่จำ�กัดพิมพ์
หมากทุย หลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม
ตะกรุดกล่องไม้ขีด หลวงพ่อแตง วัดดอนยอ
ปลัดขิก หลวงพ่อชม วัดบางปลา (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
ตะกรุดโทน หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
ปลาตะเพียน หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
วัวธนู รุ่นแรก หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ขนาดห้อยคอ (ไม่จ�ำ กัดเนื้อ)
นางกวัก รุ่นแรก หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ขนาดห้อยคอ (ไม่จ�ำ กัดเนื้อ)
น้ำ�เต้า หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ขนาดห้อยคอ (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
นางพิมพ์พา หลวงพ่อเกษม (อั๊บ) วัดท้องไทร (ขนาดพกพา)
ปลัดขิก หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จารมือ (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เบี้ยแก้ พระอาจารย์เจือ วัดกลางบางแก้ว (เลี่ยมทอง - เลี่ยมเงิน) ไม่จำ�กัดขนาด
เบี้ยแก้ พระอาจารย์กา วัดแค
ราหูอมจันทร์ หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ (ขนาดห้อยคอ)
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1871.
1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.
1901.
1902.
1903.
1904.
1905.

à¢çÁ¡ÅÑ´¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ Í§¤ì¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂì ¾.È.2485-2488 à¹×éÍà§Ô¹Å§ÂÒ
à¢çÁ¡ÅÑ´Í§¤ì¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂì ¾ÔÁ¾ìÊÕèàËÅÕèÂÁ ¾.È.2490-2492 à¹×éÍà§Ô¹Å§ÂÒ
à¢çÁ¡ÅÑ´·ÕèÃÐÅÖ¡§Ò¹¹ÁÑÊ¡ÒÃÍ§¤ì¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂì ¾.È.2493-2496 à¹×éÍà§Ô¹Å§ÂÒ
¾ÃÐÊÁà´ç¨ËÅèÍâºÃÒ³ ËÅÑ§Í§¤ì¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂì ¾.È.2487 äÁè¨Ó¡Ñ´¾ÔÁ¾ì
เหรียญËÅèÍ¾ÃÐ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ ¾ÔÁ¾ìàÊÁÒ ÇÑ´¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂìÏ à¹×éÍ·Í§¼ÊÁ
เหรียญËÅèÍ¾ÃÐÃèÇ§âÃ¨¹Ä·¸Ôì ¾ÔÁ¾ìãºÁÐÂÁ ÇÑ´¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂìÏ à¹×éÍ·Í§¼ÊÁ (ใหญ่ - àÅç¡)
เหรียญËÅèÍ¾ÃÐ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ ¾ÔÁ¾ìãºÁÐÂÁ ÇÑ´¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂìÏ à¹×éÍ·Í§¼ÊÁ
เหรียญËÅèÍ¾ÃÐÃèÇ§âÃ¨¹Ä·¸Ôì ¾ÔÁ¾ì«ØéÁàÃ×Í¹á¡éÇ ÇÑ´¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂìÏ ¾.È.2496 à¹×éÍ·Í§¼ÊÁ
เหรียญËÅèÍ¾ÃÐ»ÃÐ·Ò¹¾ÃËéÒàËÅÕèÂÁ ÇÑ´¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂìÏ à¹×éÍ·Í§¼ÊÁ
เหรียญËÅèÍ¾ÃÐ¹Ò¤»Ã¡¢éÒ§àÇéÒ ¾.È.2496 ÇÑ´¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂìÏ à¹×éÍ·Í§¼ÊÁ
¾ÃÐ»Ô´µÒ à¨éÒ¤Ø³âªµÔ ÇÑ´¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂìÏ à¹×éÍáÃè
เหรียญ»ÑêÁÍ§¤ì¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂì ¾ÔÁ¾ìàÊÁÒ ¾.È.2496 à¹×éÍ·Í§á´§ äÁè¨Ó¡Ñ´ºÅçÍ¡
เหรียญ»ÑêÁ¾ÃÐ¾Ø·¸ªÔ¹ÃÒª ËÅÑ§Í§¤ì¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂì ¾.È.2498 à¹×éÍ·Í§á´§
à¢çÁ¡ÅÑ´Í§¤ì¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂì à¹×éÍâÅËÐªØº¹Ôà¡ÔÅÅ§ÊÕ äÁè¨Ó¡Ñ´ ¾.È.
เหรียญ»ÑêÁÍ§¤ì¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂì ¾ÔÁ¾ìàÊÁÒàÅç¡ ËÅÑ§ÂÑ¹µì ÁÐ ÍÐ ÍØ à¹×éÍ·Í§á´§
ÃÙ»ËÅèÍ¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÔÅÒ¢ÒÇ ºÃÃ¨Ø¡ÃÔè§ µÍ¡â¤é´àÅ¢ ñ à¹×éÍ·Í§¼ÊÁ
เหรียญËÅèÍ¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÔÅÒ¢ÒÇ ËÅÑ§Í§¤ì¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂì µÍ¡ òõñò à¹×éÍ·Í§¼ÊÁ
¾ÃÐÊÁà´ç¨ ËÅÑ§Í§¤ì¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂì ¾.È.2513 à¹×éÍ¼§ äÁè¨Ó¡Ñ´¾ÔÁ¾ì
เหรียญËÅÇ§¾èÍºØ¸ÃÃÁ ÇÑ´¾ÃÐ»°Áà¨´ÕÂìÏ ¾ÔÁ¾ìàÊÁÒ à¹×éÍ·Í§á´§¡ÐäËÅè·Í§
เหรียญ»ÑêÁËÅÇ§¾èÍÍÒ¨ ÇÑ´àÊ¹èËÒ ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ·Í§á´§
เหรียญ»ÑêÁ§Ò¹»Å§È¾ ¾ÃÐ»ÅÑ´Ë§ÔÁ ÇÑ´¾Ðà¹ÕÂ§áµ¡ ¾.È.2482 à¹×éÍ·Í§á´§
เหรียญ»ÑêÁËÅÇ§¾èÍ·Ò ÇÑ´¾Ðà¹ÕÂ§áµ¡ ·Ã§¾ØèÁ¢éÒÇºÔ³±ì à¹×éÍ·Í§á´§
เหรียญ»ÑêÁËÅÇ§¾èÍ·Ò ÇÑ´¾Ðà¹ÕÂ§áµ¡ ·Ã§àÊÁÒ ¾.È.2502 (ºÅçÍ¡ÊÃÐÍÐà´ÕÂÇ)
เหรียญËÅèÍâºÃÒ³ËÅÇ§¾èÍª×é¹ ÇÑ´¾Ðà¹ÕÂ§áµ¡ äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
ÃÙ»àËÁ×Í¹»ÑêÁËÅÇ§¾èÍ·Ò ÇÑ´¾Ðà¹ÕÂ§áµ¡ (Á×Í¨Ñºà¢èÒ) ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ·Í§àËÅ×Í§
ÃÙ»ËÅèÍâºÃÒ³ËÅÇ§¾èÍ·Ò ÇÑ´¾Ðà¹ÕÂ§áµ¡ (Á×Í¨Ñºà¢èÒ) ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ·Í§¼ÊÁ
¾ÃÐ¢Ø¹á¼¹à¹×éÍ´Ô¹Ë¹éÒµÐâ¾¹ ËÅÇ§¾èÍáªèÁ ÇÑ´µÒ¡éÍ§
¾ÃÐ¡ÃÔè§à©ÅÔÁ¾Å ÇÑ´µÒ¡éÍ§ à¹×éÍ¹ÇÐâÅËÐ ÃØè¹áÃ¡
¾ÃÐ¡ÃÔè§à¢ÁÃ ËÅÇ§¾èÍÂÔéÇ ÇÑ´ºÒ§á¢Á ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ·Í§¼ÊÁ
¾ÃÐªÑÂÇÑ²¹ì ËÅÇ§¾èÍÂÔéÇ ÇÑ´ºÒ§á¢Á ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ·Í§¼ÊÁ
¾ÃÐÂÍ´¸§ ËÅÇ§¾èÍÂÔéÇ ÇÑ´ºÒ§á¢Á ¾ÔÁ¾ì¢Òà¢ÕÂ´ à¹×éÍ·Í§¼ÊÁ
เหรียญ»ÑêÁ¾ÃÐ¾Ø·¸ ·Ã§¾ØèÁ¢éÒÇºÔ³±ì ¾.È.2494 ÇÑ´ºÒ§á¢Á à¹×éÍà§Ô¹
เหรียญปั๊มหลวงพ่อทาหน้าลื่น วัดพะเนียงแตก พ.ศ.2510
เหรียญ»ÑêÁ ¾ÃÐ»ÃÐâ·³à¨´ÕÂì ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ·Í§á´§ ¡ÐäËÅè·Í§
¾ÃÐ¡ÃÔè§»ÑêÁ ¾ÃÐ»ÃÐâ·³à¨´ÕÂì ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ·Í§àËÅ×Í§

(มีรายการต่อ หน้าถัดไป)
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พระจังหวัดนครปฐม ทั่วไป
âµÐ·Õè 51 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (67 ÃÒÂ¡ÒÃ)
1906. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อศรีไพร วัดหุบรัก รุ่นแรก เนื้อทองผสม
1907. เหรียญหล่อหน้าเสือ ย้อนยุค หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา ไม่จำ�กัดเนื้อ
1908. เหรียญปั๊มหลวงพ่อบัว วัดบ้านหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง
1909. เหรียญปั๊มหลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว รุ่นแรก พ.ศ. 2490
1910. พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว รุ่นแรก เนื้อใบลาน
1911. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อวงค์ วัดทุ่งผักกรูด พิมพ์ใบสาเก พ.ศ. 2493 ไม่จำ�กัดเนื้อ
1912. พระปิดตา หลวงพ่อวงค์ วัดทุ่งผักกรูด เนื้อชินเขียว เนื้อทองผสม
1913. พระหลวงพ่อวงค์ วัดทุ่งผักกรูด เนื้อใบลาน ไม่จำ�กัดพิมพ์
1914. เหรียญหล่อหลวงพ่อคล้ำ� วัดบางระกำ� เนื้อทองผสม
1915. พระเนื้อดิน หลวงพ่อคล้ำ� วัดบางระกำ� ไม่จำ�กัดพิมพ์
1916. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง
1917. เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง
1918. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อสุข วัดห้วยจระเข้ รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ (บล็อกคอสั้น)
1919. พระปิดตา หลวงพ่อสุข วัดห้วยจระเข้ ไม่จำ�กัดพิมพ์ ไม่จำ�กัดเนื้อ
1920. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อฉ่อย วัดโพรงมะเดื่อ รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ
1921. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อเล็ก วัดหนองดินแดง พ.ศ. 2507
1922. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร ไม่จำ�กัดเนื้อ
1923. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อบุญช่วย วัดหว้าเอน
1924. เหรียญปั๊ม รุนแรก หลวงพ่อศรีไพร วัดหุบรัก พ.ศ. 2506 ไม่จำ�กัดเนื้อ
1925. กุมารทองสมบัติ รุ่นแรก วัดไผ่ล้อม เนื้อผงตะเคียน, เนื้อดินเจ็ดป่าช้า (ขนาดห้อยคอ)
1926. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พ.ศ.2510 ไม่จำ�กัดเนื้อ
1927. ลูกอม หนุมานครองเมือง หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ
1928. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อสำ�เนียง วัดเวฬุวนาราม
1929. พระผงใบลาน หลังเล็บหยิก หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล ไม่จำ�กัดพิมพ์
1930. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อช้าง วัดศิลามูล เนื้อทองแดง
1931. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อบุญเรือน วัดบางภาษี ไม่จำ�กัดเนื้อ
1932. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก(ปืนไขว้) หลวงพ่อแดง วัดสระสี่เหลี่ยม พ.ศ.2529 ไม่จำ�กัดเนื้อ
1933. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อเทียม วัดพระงาม ไม่จำ�กัดเนื้อ
1934. พระขุนแผน หลวงพ่อแหยม วัดดอนพุทรา
1935. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแตง วัดดอนยอ
1936. กะลา หลวงพ่อจืด วัดโพธิ์เศรษฐี
1937. กุมารทองสมบัติ รุ่นแรก วัดไผ่ล้อม (เนื้อโลหะ) เนื้อทองคำ�, เนื้อเงิน (ขนาดห้อยคอ)
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พระหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา - หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ทั่วไป
âµÐ·Õè 52 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (70 ÃÒÂ¡ÒÃ)
1938.
1939.
1940.
1941.
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
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เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก เนื้อทองผสม - เนื้อแร่
เหรียญหล่อคอน้ำ�เต้า หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก เนื้อทองผสม - เนื้อแร่
เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย รุ่นสอง เนื้อทองผสม - เนื้อสตางค์ - เนื้อแร่
เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย เสริมหนึ่ง ปี 2510 หลังยันต์ เนื้อทองผสม - เนื้อทองแดง - เนื้อแร่
เหรียญหล่อหน้าเสือสองหน้า หลวงพ่อน้อย ปี 2510 (สร้างสะพาน) เนื้อทองแดง - เนื้อทองผสม
เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย ปี 2512 เนื้อทองผสม
เหรียญหล่อคอน้ำ�เต้า หลวงพ่อน้อย รุ่นสอง เนื้อทองผสม - เนื้อทองแดง - เนื้อแร่
เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อน้อย เนื้อทองผสม - เนื้อแร่
เหรียญหล่อหูตัน หลวงพ่อน้อย เนื้อทองผสม - เนื้อแร่
รูปหล่อ หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก เนื้อทองผสม
รูปหล่อ หลวงพ่อน้อย รุ่นสอง เนื้อทองผสม
รูปหล่อ หลวงพ่อน้อย รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองผสม
พระกริ่งพระประธาน หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก เนื้อทองผสม
พระกริ่งพระประธาน หลวงพ่อน้อย รุ่นสอง เนื้อทองเหลืองรมดำ�
พระยอดธง หลวงพ่อน้อย รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองผสม
เหรียญปั๊มหลวงพ่อน้อย รุ่นแรก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อน้อย รุ่นสอง ปี 2499 เนื้อเงิน - เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อน้อย ปี 2507 เนื้อทองเหลือง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อน้อย รุ่นอุปสมบทศิษย์ เนื้อทองเหลือง
เหรียญปั๊มกลมเล็ก หลวงพ่อน้อย ปี 2509 เนื้อทองแดง - เนื้อทองเหลือง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อน้อย ปี 2510 (แซยิด) ไม่จำ�กัดพิมพ์ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญปั๊มหลวงพ่อน้อย รุ่น ศ.11 เนื้อนาค - เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อน้อย ปี 2511 (เหรียญโล่ห์) เนื้อทองคำ� - เนื้อนาค - เนื้อเงิน - เนื้อตะกั่ว - เนื้อทองแดง - เนื้ออัลปาก้า
เหรียญปั๊มหลวงพ่อน้อย ปี 2513 (หอระฆัง) เนื้อทองคำ� - เนื้อเงิน - เนื้อตะกั่ว - เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อน้อย ปี 2513 (อินทสโร) เนื้อทองคำ� - เนื้อนวโลหะ - เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มห้าเหลี่ยม หลวงพ่อน้อย ปี 2512 เนื้อทองคำ� - เนื้อตะกั่ว
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย เนื้อทองคำ� เนื้อเงิน เนื้อตะกั่ว ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2512
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อน้อย พิมพ์หูกระต่าย เนื้อแร่
พระจันทร์ลอย หลวงพ่อน้อย พิมพ์หน้าเสือ เนื้อผง
พระจันทร์ลอย พิมพ์หน้าหลวงพ่อน้อย พิมพ์พระพุทธ เนื้อผง
พระสมเด็จพิมพ์หูบายศรี หลวงพ่อน้อย เนื้อผง
พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตอง หลวงพ่อน้อย เนื้อผง
พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ หลวงพ่อน้อย เนื้อผง
พระนางพญา หลวงพ่อน้อย เนื้อผง ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระปิดตาพิมพ์หัวลูกปืน หลวงพ่อน้อย เนื้อผง
(มีรายการต่อ หน้าถัดไป)
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พระหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา - หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ทั่วไป
âµÐ·Õè 52 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (70 ÃÒÂ¡ÒÃ)
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เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม รุ่นแรก บล็อกคอแอล ปี2515 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม รุ่นแรก บล็อกคอตรง ปี 2515
เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม รุ่นแรก บล็อกจมูกขีด ปี 2515 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรูปไข่ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อเงิน-หลวงพ่อแช่ม มีเลข1 ปี 2516 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม รุ่นยอดขุนพล ปี 2516 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มทรงเสมารุ่นแรก หลวงพ่อแช่ม พิมพ์เล็ก ปี 2516 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม รุ่นหน้าซาลาเปา ปี 2516 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มทรงกลม หลวงพ่อแช่ม รุ่นจิ๊กโก๋ใหญุ่ร่นแรก ปี 2516 ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จ�ำ กัดพิมพ์
เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม รุ่นห่วงเชื่อม ปี 2517 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรูปโบว์ หลวงพ่อแช่ม ปี 2524 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มพระพุทธชินราช หลวงพ่อแช่ม รุ่นแรก ปี 2528 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มพระพุทธเหนือพระพรหม หลวงพ่อแช่ม ปี 2528 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม รุ่นสร้างโรงพยาบาล (หลังคาระเบิด) ปี 2535 ไม่จำ�กัดเนื้อ
รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อแช่ม รุ่นแรก ปี 2519 ไม่จำ�กัดเนื้อ
รูปเหมือนหล่อโบราณ หลวงพ่อแช่ม รุ่นแรก ปี 2521 ไม่จำ�กัดพิมพ์
รูปเหมือนหล่อโบราณ หลวงพ่อแช่ม รุ่นพิมพ์นิยม ปี 2529 ไม่จำ�กัดเนื้อ
รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อแช่ม รุ่นสร้างโรงพยาบาล (หลังคาระเบิด) ปี 2535 ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อแช่ม เนื้อแร่ ปี 2522 (ใหญ่ กลาง เล็ก)
พระปิดตาชีโบ หลวงพ่อแช่ม เนื้อแร่ ปี 2524 ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระปิดตาทรงน้ำ�เต้า หลวงพ่อแช่ม ปี 2524 ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จ�ำ กัดพิมพ์
พระปิดตาพุทโธ 79 หลวงพ่อแช่ม เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2527
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อแช่ม เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2527
พระกริ่งยอดขุนพล หลวงพ่อแช่ม ปี 2526
พระกริ่งอรหัง หลวงพ่อแช่ม ปี 2526 ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระกริ่งบารมี หลวงพ่อแช่ม ปี 2527 ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระบัวเข็ม หลวงพ่อแช่ม ปี 2526
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อแช่ม ยอดขุนพล พ.ศ.2526
พระชัยวัฒน์มงคลจักรวาลก้นอุดผง หลวงพ่อแช่ม ตอกหมายเลข ปี 2527 เนื้อสำ�ริด
พระชัยอินทนชิต หลวงพ่อแช่ม ปี 2529 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหล่อ 79 หลวงพ่อแช่ม ปี 2527 เนื้อทองผสม
เหรียญหล่อพิมพ์ประทานพร หลวงพ่อแช่ม ปี 2527 ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญหล่อคอน้ำ�เต้า หลวงพ่อแช่ม ปี 2536 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อแช่ม ปี 2536 ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จ�ำ กัดพิมพ์
เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว หลวงพ่อแช่ม ปี 2536 ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จ�ำ กัดพิมพ์
เหรียญปั๊มทรงเสมารุ่นแรก พระครูสมุห์อวยพร ปี 2527 ไม่จำ�กัดเนื้อ
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เหรียญปั๊มทรงเสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มทรงเสมา รุ่น 2 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มทรงเสมา ปี 2500 ไม่จำ�กัดบล็อก
เหรียญปั๊มทรงเสมาอายุครบ 6 รอบ ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มทรงเสมารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชธรรมาภรณ์ ปี 2505 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหน้าวัวเล็ก รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จำ�กัดบล็อก
เหรียญปั๊มทรงเสมาเล็ก ปี 2507 ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จำ�กัดบล็อก
เหรียญปั๊มกลมเล็ก ปี 2504 ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จำ�กัดบล็อก
เหรียญปั๊มกลมเล็ก ปี 2505 ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จำ�กัดบล็อก
เหรียญปั๊มกลมเล็ก ปี 2506 ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จำ�กัดบล็อก
เหรียญปั๊มจิ๊กโก๋ใหญ่ ปี 2506 ไม่จำ�กัดบล็อก
เหรียญปั๊มจิ๊กโก๋เล็ก ปี 2506 ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จำ�กัดบล็อก
เหรียญปั๊มจิ๊กโก๋ใหญ่ ปี 2509
เหรียญปั๊มเม็ดแตง ไม่จำ�กัดบล็อก เนื้อ
เหรียญปั๊มพิมพ์สิบทัศน์ ปี 2512 ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จำ�กัดพิมพ์ ไม่จำ�กัดบล็อก
เหรียญปั๊มหันข้าง 80 ปี ปี 2513 ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จำ�กัดบล็อก
เหรียญปั๊มหน้าวัวเล็ก รุ่นมฤคทายวันฯ พาราณสี ปี 2513 ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จ�ำ กัดบล็อก
เหรียญปั๊มรูปไข่ รุ่นสุดท้าย ปี 2518 พิมพ์ใหญ่ ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จ�ำ กัดบล็อก
เหรียญปั๊มรูปไข่ รุ่นสุดท้าย ปี 2518 พิมพ์เล็ก ไม่จำ�กัดเนื้อ
ล็อกเก็ตหันข้างรูปไข่ - กลมเล็ก ตัวเรือนหลังหนังสือนูน
พระชินราชก้ามปูเนื้อดิน เนื้อใบลาน
พระวังหน้า-พระโคนสมอ เนื้อดิน เนื้อใบลาน
พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง
พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำ กัดพิมพ์ ไม่จ�ำ กัดเนื้อ
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองผสม
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช พิมพ์เข่าจม เนื้อทองผสม,เนื้อแร่
เหรียญหล่อชินราชก้ามปู ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหล่อพิมพ์สิบทัศน์ รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระกริ่งเชียงแสนสมาธิ เนื้อทองผสม
พระกริ่งประทานพร (ดีดน้ำ�มนต์) เนื้อทองผสม
พระกริ่งพันตำ�ลึง ไม่จำ�กัดเนื้อ
รูปหล่อโบราณ รุ่นสร้างโรงพยาบาล ปี 2500 เนื้อทองผสม
รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก ออกวัดวังน้ำ�ขาว เนื้อทองแดง
พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์ 11 จุด เนื้อผง
เหรียญปั๊มทรงเสมา หลวงพ่อเงิน หลัง ป.ร.
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พระหลวงพ่อเต๋ คงทอง - หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม ทั่วไป
âµÐ·Õè 54 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
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เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ รุ่นแรก หลังพระลีลา (ขาอ่อน) ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ ทรงเสมาคว่ำ� รุ่น2 พ.ศ.2492 บล็อกไม่กาก ไม่จ�ำ กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ พ.ศ.2500 หลังพระสิวลี ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ พ.ศ.2500 หลังพระลีลา ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ รุ่นฉลองโรงพยาบาล (คุ้มภัย) พ.ศ.2502 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ พิมพ์สตางค์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ พิมพ์เสมาเล็กหลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ พิมพ์เสมาเล็กไม่มีหู หลังนางกวัก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ หลังพระลีลา (ขาแข็ง) ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ พิมพ์หน้าใหญ่ (หน้ายิ้ม) ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ รุ่นเศรษฐีลาภผลพูลทวี ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ ตลับยาหม่องหลังหน้าผากเสือ พิมพ์ใหญ่
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ ตลับยาหม่องหลังหน้าผากเสือ พิมพ์เล็ก
ล็อคเก็ตหลวงพ่อเต๋ภาพวาด รุ่นแรก
ล็อคเก็ตหลวงพ่อเต๋ รุ่น25 พุทธศตวรรษ
ล็อคเก็ตหลวงพ่อเต๋ ภาพซีเปีย
พระกริ่งสวนเต่าหลวงพ่อเต๋ พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2500 เนื้อทองผสม
พระกริ่งสวนเต่าหลวงพ่อเต๋ พิมพ์เล็ก พ.ศ.2500 เนื้อทองผสม
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเต๋ รุ่นแรก เนื้อทองผสม ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระกริ่งบรมครูฉลองอายุ80ปี หลวงพ่อเต๋ ไม่จำ�กัดเนื้อ
รูปหล่อหลวงพ่อเต๋ รุ่นสร้างมณฑป ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระสังกัจจาย์ ลอยองค์ หลวงพ่อเต๋ ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระพิมพ์ขุนแผนอินโดจีนหลวงพ่อเต๋ รุ่นแรก พิมพ์กรรมการ มีกุมารนอน
พระพิมพ์ขุนแผนอินโดจีนหลวงพ่อเต๋ รุ่นแรก ไม่มีกุมารนอน
พระพิมพ์ขุนแผนห้าเหลี่ยมมีกุมาร หลวงพ่อเต๋ รุ่น2 เนื้อดิน หลังตอกชื่อ
พระสมเด็จหลวงพ่อเต๋ หลังตอก “ต” ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋หลังคงทอง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่
พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋หลังคงทอง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก
พระผงจันทร์ลอยหลังหน้าผากเสือ (ตลับยาหม่องเนื้อผง) ไม่จำ�กัดเนื้อ
ตะกรุดสามห่วงหลวงพ่อเต๋ หนังเสือ
ตะกรุดสามห่วงหลวงพ่อเต๋ กระดาษสา
เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อแย้ม พ.ศ.2518 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊ม รุ่น2 หลวงพ่อแย้ม พ.ศ.2526 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊ม รุ่น3 หลวงพ่อแย้ม ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊ม 89ปี หลวงพ่อแย้ม ไม่จำ�กัดเนื้อ
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เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญ ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ พิมพ์ชลูด เนื้อทองผสม
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ พิมพ์ต้อ เนื้อทองผสม
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ พิมพ์ป้อมใหญ่ เนื้อทองผสม
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ พิมพ์ป้อมเล็ก เนื้อทองผสม
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ พิมพ์อาจารย์พา เนื้อขี้นกเขาเปล้า
เหรียญปั๊มพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์หนังตะลุง เนื้อผงยาจินดามณี
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อผงยาจินดามณี
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์ซุ้มระฆัง เนื้อผงยาจินดามณี
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงยาจินดามณี
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อผงยาจินดามณี
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์ซุ้นรัตนตรัย เนื้อผงยาจินดามณี
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์รัศมี เนื้อผงยาจินดามณี
พระหลวงปู่บุญ เนื้อผงยาจินดามณี ไม่จำ�กัดพิมพ์(ไม่ซ�้ำ รายการเดิม)
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์นางสะดุ้งกลับ เนื้อดิน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์นางสมาธิใหญ่ เนื้อดิน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับ เนื้อดิน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์ลีลากลับด้าน เนื้อดิน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์สมเด็จไพ่ตอง เนื้อดิน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์นางสมาธิเล็ก เนื้อดิน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์นาคปรกใหญ่ เนื้อดิน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์นาคปรกเล็ก เนื้อดิน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์ซุ้มรัตนตรัย เนื้อดิน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อดิน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อดิน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์นางสมาธิเล็ก เนื้อว่าน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อว่าน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อว่าน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์รัศมี เนื้อว่าน
พระหลวงปู่บุญ พิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อว่าน
เหรียญปั๊มพระราชทานเพลิง พระหลวงปู่บุญ เนื้อเงิน พ.ศ.2479 ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญปั๊มพระราชทานเพลิง พระหลวงปู่บุญ เนื้อทองแดง พ.ศ.2479

(มีรายการต่อ หน้าถัดไป)
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เหรียญปั๊มหลวงปู่บุญ ออกวัดไทยาวาส พ.ศ.2492 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงปู่บุญ พ.ศ.2504 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม รุ่นแรก พ.ศ.2504 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม รุ่นสอง เสมาเล็ก พ.ศ.2506 เนื้อทองแดงชุบนิเกิ้ล
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม รุ่นสอง พ.ศ.2506 ไม่จำ�กัดบล็อก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม รุ่นสตางค์สิบ พ.ศ.2513 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม รุ่นพัดยศ พ.ศ.2517 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม พ.ศ.2518 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มพระทวารวดี หลวงปู่เพิ่ม พ.ศ.2518 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพ่ิม รุ่น 5 (หน้าตรง) พ.ศ.2518 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม รุ่นผ้าป่าชาวย้อม พ.ศ.2519 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม รุ่นกฐินไทยโทเรฯ พ.ศ.2520 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพ่ิม รุ่นเพชฌฆาตฤกษ์ พ.ศ.2520 ไม่จำ�กัดพิมพ์ - ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม รุ่นยืนถือไม้เท้า พ.ศ.2521 ไม่จำ�กัดพิมพ์ - ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม รุ่นโชคดี พ.ศ.2522 ไม่จำ�กัดบล็อก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม รุ่นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พ.ศ.2525 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม รุ่นสุดท้าย พ.ศ.2526 ไม่จำ�กัดพิมพ์ เนื้อทองแดง
ล็อกเก็ตหลวงปู่บุญ - หลวงปู่เพิ่ม มีตัวเรือน ไม่จำ�กัดปี - แบบ
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม รุ่นเททอง พ.ศ.2517 ไม่จำ�กัดพิมพ์ เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม รุ่นมูลนิธิ ปล้องอ้อย พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2518 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงปู่เพิ่ม รุ่นมูลนิธิ ปล้องอ้อย พิมพ์เล็ก พ.ศ.2518 ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระกริ่งพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม รุ่นมูลนิธิ พ.ศ.2518 พิมพ์ใหญ่ - เล็ก ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระรูปหล่อสังกัจจายน์ลอยองค์ หลวงปู่เพิ่ม รุ่นมูลนิธิ พ.ศ.2518 ไม่จำ�กัดเนื้อ
รูปหล่อหลวงปู่เพิ่มลอยองค์ รุ่นมูลนิธิ พ.ศ.2518 ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระปิดตามงคลเก้า หลวงปู่เพิ่ม รุ่นมูลนิธิ พ.ศ.2518 ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระยอดธง หลวงปู่เพิ่ม เนื้อขมิ้นเสก
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม เนื้อขมิ้นเสก
พระเนื้อขมิ้นเสก หลวงปู่เพิ่ม ไม่จำ�กัดพิมพ์ (ไม่ซ้ำ�รายการเดิม)
พระผงรูปเหมือนหลวงปู่เพิ่ม รุ่นอายุ 88 ปี พ.ศ.2516 พิมพ์สี่เหลี่ยม - จันทร์ลอย ไม่จำ�กัดสี
เหรียญปั๊มหลวงปู่เจือ รุ่นแรก พ.ศ.2534 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง - รมดำ�
เหรียญปั๊มพระลีลามหาเศรษฐี หลวงปู่เจือ พ.ศ.2537 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เจือ พ.ศ.2548 เนื้อเงินลงยา ไม่จำ�กัดสี
พระหล่อชุดจันทร์เพ็ญ หลวงปู่เจือ ปี 2549 เนื้อโลหะผสม ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญสตางค์สิบ หลวงปู่เจือ รุ่นโภคทรัพย์สะสมทรัพย์ ปี 2552 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหล่อเจ้าสัว ตำ�หรับหลวงปู่บุญ ปี 2535 เนื้อทองคำ�
เหรียญหล่อเจ้าสัว ตำ�หรับหลวงปู่บุญ ปี 2535 เนื้อเงิน
เหรียญหล่อเจ้าสัว ตำ�หรับหลวงปู่บุญ ปี 2535 เนื้อนวะ
เหรียญหล่อเจ้าสัว ตำ�หรับหลวงปู่บุญ ปี 2535 เนื้อทองแดง
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2172.
2173.
2174.
2175.
2176.
2177.
2178.
2179.
2180.
2181.
2182.
2183.
2184.
2185.
2186.
2187.
2188.
2189.

เหรียญหล่อพระพุทธทรงก้นแมลงดา เนื้อทองผสม หลวงพ่อวัดไร่ขิง
เหรียญเสมารุ่นแรก หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2467
เหรียญทรงหยดน้ำ� หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2482
แหวน หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2482
เข็มกลัดกรรมการ หลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อเงิน พ.ศ. 2491
พระชัยวัฒน์มงคลจินดา ก้นอุดผง หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2496
พระสมเด็จ หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลังลายนิ้วมือ รุ่นแรก พ.ศ. 2496
พระพิมพ์ทรงไก่ หลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นแรก พ.ศ. 2496
พระสมเด็จ หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลังลายนิ้วมือ รุ่นสอง
เหรียญทรงใบโพธิ์ หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2505
พระกริ่งปั๊ม หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2505
เหรียญทรงสามเหลี่ยม หลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์สามเหลี่ยม พ.ศ. 2505
เหรียญทรงเสมา เนื้อเงินลงยา หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2506
พระกริ่งหล่อโบราณ พิมพ์ฐานสูง หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2508
พระกริ่งหล่อโบราณ พิมพ์ฐานเตี้ย หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2508
เหรียญประกบสองหน้า เนื้อทองเหลือง บรรจุกริ่ง หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2509
เหรียญทรงชมพู่ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2509
เหรียญฉลุ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2509
เหรียญเนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2509 (ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระเนื้อเมฆพัด พิมพ์สามเหลี่ยม หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2509
พระเนื้อเมฆพัด พิมพ์สี่เหลี่ยมแจกแม่ครัว หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2509
พระกริ่งปั๊ม เนื้อทองผสม หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2512
เหรียญทรงใบสาเก หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2512 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เข็มกลัด ลงยาลายธงชาติ หลวงพ่อวัดไร่ขิง
เหรียญหลังเข็มกลัด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2513
เหรียญ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2513 (ไม่จำ�กัดพิมพ์)
พระชัยวัฒน์ ก้นอุดผง เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514
พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์ใหญ่กรรมการ กรอบเดิมวัด หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514
พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์กลางกรรมการ กรอบเดิมวัด หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514
พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์เล็กฐานเตี้ยกรรมการ กรอบเดิมวัด หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514
พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514
พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์กลาง หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514
พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์เล็กฐานสูง หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514
พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์เล็กฐานเตี้ย หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514
เหรียญปั๊มหลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514 (ไม่จำ�กัดพิมพ์)
เหรียญทรงไข่ หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2518 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
พระกริ่งนวการโสภณ หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ.2516 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เหรียญว่าวจุฬามณี หลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองคำ� พ.ศ.2562
เหรียญว่าวจุฬามณี หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ.2562 (ไม่จำ�กัดพิมพ์)
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พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง - พระคณาจารย์ อ.สามพราน ทั่วไป
âµÐ·Õè 56 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (77 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2190.
2191.
2192.
2193.
2194.
2195.
2196.
2197.
2198.
2199.
2200.
2201.
2202.
2203.
2204.
2205.
2206.
2207.
2208.
2209.
2210.
2211.
2212.
2213.
2214.
2215.
2216.
2217.
2218.
2219.
2220.
2221.
2222.
2223.
2224.
2225.
2226.
2227.
84

เหรียญปั๊มหลวงพ่อห้อย วัดหอมเกร็ด รุ่นแรก พ.ศ.2465
พระปิดตาหลวงพ่อห้อย วัดหอมเกร็ด เนื้อทองผสม ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระปิดตาหลวงพ่อผัน วัดสรรเพชญ รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระผงน้�ำ มันหลวงพ่อชื่น วัดท่าพูด ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระหลวงพ่อยอด วัดดอนหวาย ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระปิดตาหลวงพ่อมี วัดทรงคนอง ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญปั๊มหลวงพ่อโป๋หลุย วัดทรงคนอง รุ่นแรก พ.ศ.2509 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญปั๊มหลวงปู่จ้อย วัดบางช้างเหนือ รุ่นแรก พ.ศ.2497 ไม่จำ�กัดบล็อ
เหรียญปั๊มพระพุทธชินราชน้อย วัดบางช้างเหนือ พ.ศ.2497
เหรียญปั๊มหลวงพ่อสงัด วัดบางช้างเหนือ พ.ศ.2515 รุ่นแรก
เข็มกลัด หลวงพ่อใย วัดบางช้างใต้ พ.ศ.2486 เนื้อเงินลงยา
เหรียญปั๊มพิมพ์เสมา หลวงพ่อเพชร วัดบางช้างใต้ รุ่นแรก
เหรียญปั๊มพระปลัดใจ วัดเชิงเลน รุ่นแรก เนื้อทองแดง พ.ศ.2481
เหรียญปั๊มพระพุทธ วัดเชิงเลน รุ่นแรก เนื้อทองแดง พ.ศ.2491
พระสมเด็จฐาน 3 ชั้น หูบายศรี พระปลัดผัน วัดเทียนดัด เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มพิมพ์เสมา พระปลัดผัน วัดเทียนดัด เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงปู่ผล วัดเทียนดัด รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่ผล วัดเทียนดัด รุ่นแรก เนื้อผงใบลาน
รูปหล่อหลวงปู่ผล รุ่นแรก วัดเทียนดัด
เหรียญปั๊มกลมหลวงปู่ผล วัดเทียนดัด รุ่นสอง พ.ศ.2508 เนื้ออัลปาก้า
พระกริ่งโปร่งฟ้า หลวงปู่ผล วัดเทียนดัด รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระกริ่งธรรมโชติ หลวงปู่ผล วัดเทียนดัด พ.ศ.2514 เนื้อทองผสม
เหรียญปั๊มหลวงปู่ผล วัดเทียนดัด หลังยันต์ พ.ศ.2514 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มพิมพ์เก้าเหลี่ยม หลวงปู่ผล วัดเทียนดัด พ.ศ.2516
เหรียญปั๊มหลังพัดยศ หลวงปู่ผล วัดเทียนดัด พ.ศ. 2516
เหรียญปั๊มพิมพ์เสมา 2 หน้า หลวงปู่ผล - หลวงพ่อเงิน พ.ศ.2519 วัดเทียนดัด
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเท้ วัดดอนหวาย รุ่นแรก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อปุ้ย วัดท่าข้าม รุ่นแรก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อหมุด วัดเดชานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเพ้ง วัดหอมเกร็ด รุ่นแรก พ.ศ.2532
เหรียญทรงเสมา รุ่นสอง หลวงพ่อเพ้ง วัดหอมเกร็ด พ.ศ.2536 ไม่จำ�กัดเนื้อ - ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญปั๊มพิมพ์เสมา หลวงพ่อเพิ่ม วัดสรรเพชญ รุ่นแรก
เหรียญปั๊มพระนาคปรก หลวงพ่อเพิ่ม วัดสรรเพชญ รุ่นแรก
รูปหล่อลอยองค์ หลวงพ่อเพิ่ม วัดสรรเพชญ รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเพิ่ม วัดสรรเพชญ รุ่นสรงน้ำ� พ.ศ.2514 เนื้อทองแดง
ล็อกเกตหลวงพ่อเพิ่ม วัดสรรเพชญ ตัวเรือนทองเหลือง หลังยันต์
พระชุดเนื้อผง พ.ศ.2516 วัดสรรเพชญ ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระผงเจ้าคุณนรฯ สร้างโบสถ์วัดสรรเพชญ พ.ศ.2513 ไม่จำ�กัดพิมพ์
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พระหลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม ทั่วไป
âµÐ·Õè 57 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (38 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2228.
2229.
2230.
2231.
2232.
2233.
2234.
2235.
2236.
2237.
2238.
2239.
2240.
2241.
2242.
2243.
2244.
2245.
2246.
2247.
2248.
2249.
2250.
2251.
2252.
2253.
2254.
2255.
2256.
2257.
2258.
2259.
2260.
2261.
2262.
2263.
2264.
2265.

เหรียญเสมา รุ่นแรก ปี 2508 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญเสมา รุ่นแรก ปี 2508 เนื้อทองแดง
เหรียญรุ่นสอง ปี 2518
รูปถ่ายอัดกระจก รุ่นแรก ปี 2502
รูปหล่อรุ่นแรก ปี2538 ไม่จำ�กัดเนื้อ
รูปหล่อขี่ไก่ ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระยอดธงหล่อโบราณ รุ่นแรก
เหรียญบาตรน้ำ�มนต์ ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญจิ๊กโก๋ ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญโภคภัณฑ์ ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญนารายณ์ ทรงครุฑ ปี 2542 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญธงสั้น ธงยาว ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญเจริญพร ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระนาคปรก/ปรกจ้อย ไม่จ�ำ กัดรุ่น ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหลังหนุมาน ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหล่อราหู ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญพระพรหมสี่หน้า ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญห่วงเชื่อม รูปไข่ ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระสมเด็จไกเซอร์ ปี 2543 เนื้อผง
พระสมเด็จไกเซอร์ ปี 2543 เนื้อโลหะ
พระขุนแผน เนื้อผง ไม่จำ�กัดรุ่น
พระขุนแผน เนื้อโลหะ ไม่จำ�กัดรุ่น
ล็อกเกต ไม่จำ�กัดรุ่น ขนาด
พระปิดตาเนื้อผง ไม่จำ�กัดรุ่น
เสือหล่อ ไม่จำ�กัดรุ่น/เนื้อ
กุมารทอง กวักมือ/พนมมือ ไม่จำ�กัดเนื้อ
หนุมาน ไม่จำ�กัดเนื้อ
ชูชก ไม่จำ�กัดเนื้อ
แม่นางกวัก ไม่จำ�กัดเนื้อ
ลูกอมพ่อไสว ไม่จำ�กัดขนาด
มีดหมอ หลวงพ่อไสว
ปลัดขิก เนื้องา
ปลัดขิก เนื้อกัลปังหา
ปลัดขิก เนื้อไม้
ปลัดขิก เนื้อโลหะ
พระบูชา ไม่จำ�กัดรุ่น/ขนาด
กุมารทอง ขนาดบูชา 3 นิ้ว
กุมารทอง ขนาดบูชา 5 นิ้ว
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พระคณาจารย์ อ.นครชัยศรี - พุทธมณฑล ทั่วไป
âµÐ·Õè 58 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2266.
2267.
2268.
2269.
2270.
2271.
2272.
2273.
2274.
2275.
2276.
2277.
2278.
2279.
2280.
2281.
2282.
2283.
2284.
2285.
2286.
2287.
2288.
2289.
2290.
2291.
2292.
2293.
2294.
2295.
2296.
2297.
2298.
2299.
2300.
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เหรียญพระปลัดสิน วัดไทร พ.ศ.2462 ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระหลวงพ่อทอง วัดละมุด ไม่จำ�กัดพิมพ์ ไม่จ�ำ กัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดละมุด ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พ.ศ.2495 เนื้อทองแดง
เหรียญหล่อหลวงพ่อเป้า วัดใหม่สุประดิษฐาราม ไม่จำ�กัดพิมพ์ ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อยิ้ว วัดแค ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระปิดตาไม้แกะ ฐานผ้าทิพย์ หลวงพ่อเบี้ย วัดโคกพระเจดีย์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อพูน วัดสำ�โรง เนื้อทองผสม
เหรียญหลวงพูน วัดสำ�โรง พ.ศ.2509 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง เนื้อทองผสม ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง พ.ศ.2505 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
เข็มกลัดราหูอมจันทร์ วัดศีรษะทอง หลังจาร พ.ศ.2505
เหรียญพระประจำ�วัน หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน เนื้อเงินลงยา ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญหลวงพ่อห่วง วัดท่าใน รุ่นสอง พ.ศ.2502 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อเนตร วัดตุ๊กตา รุ่นแรก พ.ศ.2497 ไม่จำ�กัดบล็อก-เนื้อ
เหรียญหลวงพ่อเบี้ยว วัดใหม่สุคนธาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อขำ� วัดห้วยพูล รุ่นแรก ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดโคกแขก รุ่นแรก พ.ศ.2512 ไม่จำ�กัดบล็อก
เหรียญหลวงพ่อพ่วง วัดบ่อตะกั่ว รุ่นแรก พ.ศ.2498 เนื้อทองแดง
รูปถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม ขาวดำ� รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม รุ่นแรก พ.ศ.2503
เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม รุ่นพัดยศ พ.ศ.2508 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม รุ่นใบสาเก พ.ศ.2511
เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม รุ่นเหรียญรัศมี พ.ศ.2516 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม รุ่นเหรียญกลมเล็ก (สลึง) พ.ศ.2520
เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม รุ่นรูปไข่หันข้าง พ.ศ.2526 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม รุ่นเสมาเล็ก พ.ศ.2530 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม รุ่นเสมาใหญ่ พ.ศ.2534 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม รุ่นอายุ 90 ปี (ส้มโอ)
เหรียญปั๊มเจ้าสัวเล็ก หลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหมดห่วง หลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม ไม่จำ�กัดเนื้อ
ล็อกเก็ตหลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม ไม่จำ�กัดรุ่น (ทันหลวงพ่อ)
รูปหล่อหลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม ไม่จำ�กัดรุ่น-ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม รุ่นแรก (ผงหนึ่ง)
พระเนื้อดิน หลวงพ่อดี วัดสุวรรณาราม ไม่จำ�กัดพิมพ์ ไม่จ�ำ กัดรุ่น
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พระคณาจารย์ อ.กำ�แพงแสน, หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำ�แพงแสนและวัดหนองพงนก ทั่วไป
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เหรียญปั๊มเสมา หลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม รุ่นแรก หน้าเล็ก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มเสมา หลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม พิมพ์ครึ่งองค์ (หน้าหนุ่ม) เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มเสมา หลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม พิมพ์หน้าใหญ่ ไม่จำ�กัดพิมพ์ เนื้อทองแดง
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม เนื้อทองผสม
รูปหล่อโบราณหลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม รุ่นแรก พ.ศ.2511 ฐานเหลี่ยม เนื้อทองผสม
รูปหล่อโบราณหลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม พ.ศ.2515 เนื้อทองผสม
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม เนื้อทองเหลือง อุดกริ่ง
รูปเหมือนหลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผง
พระลีลา หลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม เนื้อผง
เหรียญปั๊หลวงพ่อหว่าง วัดกำ�แพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อหว่าง วัดกำ�แพงแสน พิมพ์นาคปรก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อหว่าง วัดกำ�แพงแสน หลังพระประจำ�วัน เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อหว่าง วัดกำ�แพงแสน พิมพ์ใบขี้เหล็ก เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อสิงห์โต วัดลาดหญ้าไทร รุ่นแรก เนื้อฝาบาตร
เหรียญปั๊มหลวงพ่อสิงห์โต วัดลาดหญ้าไทร รุ่นสอง เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อสิงห์โต วัดลาดหญ้าไทร พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อว่อง วัดท่าเสา รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมดำ� ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญปั๊มหลวงพ่อภา วัดสองห้อง รุ่นแรก ปืนไขว้ เนื้อทองแดงรมดำ�
เหรียญปั๊มหลวงพ่อบุญรอด วัดวังน้ำ�เขียว รุ่นแรก บล็อกนิยม
เหรียญปั๊มหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล ไม่จำ�กัดพิมพ์ พ.ศ.2549
เหรียญปั๊มหลวงพ่อฉาว วัดสว่างชาติ พิมพ์ใบขี้เหล็ก รุ่นนำ�โชค ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มรูปไข่ รุ่นแรก พ.ศ.2538 เนื้อเงิน
เหรียญปั๊มรูปไข่ รุ่นแรก พ.ศ.2538 เนื้อทองแดง
ท้าวเวสสุวรรณ ไม้แกะ (ครึ่งซีก) คณะศิษย์สร้าง พ.ศ.2542
เหรียญปั๊มรุ่นปลอดภัย (ใบขี้เหล็ก) พ.ศ.2547 วัดกำ�แพงแสน เนื้อทองคำ�, เงิน, นวโลหะ (บล็อกตะไบเต็มห่วง)
เหรียญปั๊มรุ่นปลอดภัย (ใบขี้เหล็ก) พ.ศ.2547 วัดกำ�แพงแสน เนื้อฝาบาตร, ทองแดงรมดำ� (บล็อกตะไบเต็มห่วง)
พระนาคปรคใบมะขาม (ตัดชิด) พ.ศ.2547 วัดกำ�แพงแสน ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระกริ่งชัยวัฒน์ รุ่นเททอง พ.ศ.2548 วัดกำ�แพงแสน ไม่จ�ำ กัดเนื้อ
ล็อกเก็ตม่านทอง หลังอุดผง พ.ศ.2548 วัดกำ�แพงแสน
เหรียญปั๊ม รุ่นก้าวหน้า พ.ศ.2549 วัดกำ�แพงแสน ไม่จำ�กัดเนื้อ
เสือโลหะ รุ่นแรก วัดกำ�แพงแสน ไม่จำ�กัดเนื้อ
ล็อกเก็ตนั่งเต็มองค์ / ครึ่งองค์ รุ่นแรก หลังฝังพระนาคปรก (ตัดชิด) ไม่จำ�กัดเนื้อ วัดกำ�แพงแสน
ตะกรุดเปลือย ตอกโค้ด รุ่นแรก วัดกำ�แพงแสน
ตะกรุดหนังกลองแตกม้วน รุ่นแรก วัดกำ�แพงแสน
พระชัยวัฒน์ รุ่นมงคลจินดา คณะศิษย์สร้าง พ.ศ.2554 ไม่จำ�กัดเนื้อ
ท้าวเวสสุวรรณ ฉลองอายุ 88 ปี คณะศิษย์ พ.ศ.2554 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊ม รุ่นบูชาครู 88 พรรษา พ.ศ.2554 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊ม รุ่นเจริญพร 88 พรรษา พ.ศ.2554 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊ม รุ่นสุขใจ วัดหนองพงนก พ.ศ.2554 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั๊มกลม รุ่นมหาลาภ วัดหนองพงนก พ.ศ.2554 ไม่จำ�กัดเนื้อ
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เหรียญรุ่นเพชรกลับ พ.ศ.2551 เนื้อทองคำ�, เงิน
เหรียญรุ่นเพชรกลับ พ.ศ.2551 เนื้อนวโลหะ
เหรียญรุ่นเพชรกลับ พ.ศ.2551 เนื้อทองแดง
เหรียญรุ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ.2551 เนื้อทองคำ�, เงิน
เหรียญรุ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ.2551 เนื้อทองแดง
รูปหล่อรูปโบราณฐานสูง พ.ศ.2552 รวมเนื้อ
รูปหล่อก้นระฆังฐานเตี้ย พ.ศ. 2552 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นร่มเย็น พ.ศ.2552 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นยันต์สวน 1 พ.ศ.2553 เนื้อทองคำ�
เหรียญรุ่นยันต์สวน 1 พ.ศ.2553 เนื้อเงิน
เหรียญรุ่นยันต์สวน 1 พ.ศ.2553 เนื้อนวโลหะ
เหรียญรุ่นยันต์สวน 1 พ.ศ.2553 เนื้อทองแดง
เหรียญรุ่นคงกระพันชาตรี พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2553 เนื้อทองคำ�
เหรียญรุ่นคงกระพันชาตรี พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2553 เนื้อเงิน
เหรียญรุ่นคงกระพันชาตรี พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2553 เนื้อนวโลหะ
เหรียญรุ่นคงกระพันชาตรี พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2553 เนื้อทองแดง
เหรียญรุ่นคงกระพันชาตรี พิมพ์เล็ก พ.ศ.2553 เนื้อทองคำ�
เหรียญรุ่นคงกระพันชาตรี พิมพ์เล็ก พ.ศ.2553 เนื้อเงิน
เหรียญรุ่นคงกระพันชาตรี พิมพ์เล็ก พ.ศ.2553 เนื้อนวโลหะ
เหรียญรุ่นคงกระพันชาตรี พิมพ์เล็ก พ.ศ.2553 เนื้อทองแดง
เหรียญรุ่นพระนาคปรกใบมะขาม รุ่น 1 พ.ศ.2552 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นจตุรมุข พ.ศ. 2553 รวมเนื้อ
รูปหล่อพระกริ่งชัยวัฒน์ทรงกรด พ.ศ.2554 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นใบขี้เหล็ก รุ่นแรก พ.ศ.2554 เนื้อทองคำ�
เหรียญรุ่นใบขี้เหล็ก รุ่นแรก พ.ศ.2554 เนื้อเงิน
เหรียญรุ่นใบขี้เหล็ก รุ่นแรก พ.ศ.2554 เนื้อนวโลหะ
เหรียญรุ่นใบขี้เหล็ก รุ่นแรก พ.ศ.2554 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญรุ่นใบขี้เหล็ก รุ่นแรก พ.ศ.2554 เนื้อฝาบาตร
เหรียญรุ่นใบขี้เหล็ก รุ่นแรก พ.ศ.2554 เนื้อทองแดง
เหรียญรุ่นกําแพงแก้ว พ.ศ.2554 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นฉลองพระประธาน พ.ศ.2554 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นสะดุ้งกลับ พ.ศ.2554 รวมเนื้อ
รูปเหมือนปั๊มสะดุ้งกลับ พ.ศ.2554 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นรูปเหมือนปั๊มหลังเตารีด พ.ศ.2554 รวมเนื้อ
ล็อกเกตฉากทองหลังฝังใบมะขามรุ่นแรกพ.ศ.2553 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นพับเพียบลายกนกข้าง พ.ศ.2554 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นปาดตาล พ.ศ.2554 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นที่ระลึกสร้างศาลาการเปรียญ พ.ศ.2554 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นเสมาวางศิลาฤกษ์วิหาร หลวงปู่แผ้ว ปวโร พ.ศ.2554 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นเราสู้ พ.ศ.2555 รวมเนื้อ
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เหรียญรุ่นเสาร์ 5 พ.ศ.2555 เนื้อทองคำ�
เหรียญรุ่นเสาร์ 5 พ.ศ.2555 เนื้อเงิน
เหรียญรุ่นเสาร์ 5 พ.ศ.2555 เนื้อนวโลหะ
เหรียญรุ่นเสาร์ 5 พ.ศ.2555 เนื้อฝาบาตร
เหรียญรุ่นเสาร์ 5 พ.ศ.2555 เนื้อทองแดง
เหรียญเม็ดแตง รุ่น 90 ปี พ.ศ.2555 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นใบสาเก พ.ศ.2555 รวมเนื้อ
เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2556 เนื้อทองคำ�
เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2556 เนื้อนาก
เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2556 เนื้อเงิน
เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2556 เนื้อนวโลหะ
เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2556 เนื้อฝาบาตร
เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2556 เนื้อทองแดง
เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก พ.ศ.2556 เนื้อทองคำ�
เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก พ.ศ.2556 เนื้อนาก
เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก พ.ศ.2556 เนื้อเงิน
เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก พ.ศ.2556 เนื้อนวโลหะ
เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก พ.ศ.2556 เนื้อฝาบาตร
เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก พ.ศ.2556 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเปิดโลก พ.ศ.2556 รวมเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเม็ดแตง พ.ศ.2556 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นข้าวหลามตัดสร้างสร้างพระมหาเจดีย์ พ.ศ.2557 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นปลอดภัย วางศิลาฤกษ์สร้างพระมหาเจดีย์ พ.ศ.2557 รวมเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่มพิมพ์หลังเตารีด พ.ศ.2557 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นแจกทาน พ.ศ.2557 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นบารมีสูง พ.ศ.2559 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นพระประจําวันเกิด พ.ศ.2559 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นชนะมาร พ.ศ.2559 รวมเนื้อ
เหรียญพระสมเด็จ รุ่นสารพัดดี พ.ศ.2560 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นอายุยืน พ.ศ.2556 รวมเนื้อ
เหรียญรุ่นมั่ง มี ศรี สุข พ.ศ.2561 เนื้อทองค่า
เหรียญรุ่นมั่ง มี ศรี สุข พ.ศ. 2561 เนื้อเงิน
เหรียญรุ่น มั่ง มี ศรี สุข พ.ศ. 2561 เนื้อนวโลหะ
เหรียญ รุ่น มั่ง มี ศรี สุข พ.ศ. 2561 เนื้อฝาบาตร
เหรียญ รุ่น มั่ง มี ศรี สุข พ.ศ. 2561 เนื้อทองแดงรมดำ� และผิวทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ประทานยศบารมี พ.ศ.2561 รวมเนื้อ
พระยอดธง ครบ 8 รอบ พิมพ์ใหญ่ รวมเนื้อ
พระยอดธง ครบ 8 รอบ พิมพ์เล็ก รวมเนื้อ
เหรียญงบน้ำ�อ้อย ครบ 8 รอบ รวมเนื้อ
เหรียญยันต์สวน ห่วงเชื่อ ครบ 8 รอบ รวมเนื้อ
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พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท ทั่วไป
âµÐ·Õè 62 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2421.
2422.
2423.
2424.
2425.
2426.
2427.
2428.
2429.
2430.
2431.
2432.
2433.
2434.
2435.
2436.
2437.
2438.
2439.
2440.
2441.
2442.
2443.
2444.
2445.
2446.
2447.
2448.
2449.
2450.
2451.
2452.
2453.
2454.
2455.
90

พระสมเด็จปรกโพธิ์เก้าใบ ไม่จ�ำ กัดหลัง
พระแหวกม่าน พิมพ์มารวิชัยอกใหญ่ และพิมพ์สมาธิ
พระแหวกม่าน ไม่จำ�กัดพิมพ์ (พิมพ์มารวิชัยข้างเม็ด, พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน, พิมพ์ต้อ เนื้อผงน้�ำ มัน, พิมพ์รัศมีทรงเจดีย์)
พระนางพญาซุ้มคู่ เนื้อพระแหวกม่าน
พระสมเด็จหลังรูปเหมือน (รุ่นหนึ่ง, รุ่นสอง, รุ่นสาม, หลังรูปหน้าเดียว)
พระสมเด็จ เนื้อผง ชุดที่ 1 (หลังยันต์ มะอะอุ ,พิมพ์อกอุ,พิมพ์นักเลงโต,พิมพ์ซุ้มระฆังเถาวัลย์)
พระสมเด็จ เนื้อผง ชุดที่ 2 (พิมพ์โพธิ์ตุ่ม, พิมพ์เกศยาว, พิมพ์เกศทะลุซุ้ม)
พระสมเด็จ เนื้อผงน้ำ�มัน ชุดที่ 1 (พุทธกวัก, พุทธเจ้าในวิหารพิมพ์เล็กมีปรกโพธิ์, พุทธเจ้าในวิหารพิมพ์ใหญ่ อรหํ ภควา)
พระสมเด็จ เนื้อผงน้ำ�มัน ชุดที่ 2 (พิมพ์สมเด็จหลังสีวลีไม่มีย่าม, พิมพ์ปรกโพธิ์กิ่ง, พิมพ์ขาโต๊ะ)
พระสมเด็จ ปี 2521 (หลังหนังสือ, หลังแป้นพิมพ์, เนื้อขาวหลังตรายาง, สมเด็จดำ�ฐานสิงห์)
พระสมเด็จ ชุดแตกลายงา (พิมพ์ประทับสิงห์หลังสิงห์, พิมพ์ซุ้มระฆังหลังสิงห์, พิมพ์สมเด็จหลังยันต์ห้าแถว)
พระเนื้อผง วัดหนองอีดุก ชุดที่ 1 (แหวกม่าน, สังกัจจายน์, ซุ้มไข่ปลาฐานบัว, ปรกโพธิ์ฐานบัว, สมเด็จมีหน้ามีตา)
พระเนื้อผง วัดหนองอีดุก ชุดที่ 2 (พระพุทธฐานปลาดุก, พระผงสุพรรณ, พระลีลา, พระจันทร์ลอย)
พระสรรค์ข้างเม็ด แกะพิมพ์โดยอาจารย์ไพ่
พระสรรค์นั่ง พิมพ์มาตรฐาน (พิมพ์ขีดข้างหู, พิมพ์ขีดใต้ฐาน)
พระลีลาสรรค์ พิมพ์มาตรฐานชูสามนิ้ว
พระเนื้อดิน ยุคแรก (พระสีวลีจัมโบ้, พระสีวลีกางร่ม, พระกันผีใหญ่, พระซุ้มกอ, พระขุนแผนแข้งหมอน)
พระสีวลีองค์จ้อย เนื้อดิน พิมพ์ไม่มีย่าม
พระสีวลีองค์จ้อย เนื้อผงน้ำ�มัน พิมพ์มีย่าม
รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก
รูปหล่อรุ่นสอง ก้น มะ อะ อุ
เหรียญรุ่นแรก หลังยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า
เหรียญรุ่นสอง หลังยันต์นะโมตาบอด
เหรียญรุ่นสาม พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์
เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังหนุมาน อรหํ เต็ม
เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังหนุมาน อรหํ ไม่เต็ม
เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมณ์ รมดำ�
เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมณ์ รมน้ำ�ตาลและผิวไฟ
เหรียญรุ่นสาม กะไหล่ทองเดิม (หลังหนุมาน, หลังยันต์)
เหรียญหลวงพ่อกวย ออกวัดเดิมบาง กะไหล่นาก
เหรียญหลวงพ่อกวย ออกวัดเดิมบาง รมดำ�
เหรียญหลวงพ่อกวย พิธีจตุรพิธพรชัย
รูปถ่ายรุ่นแรก หลังสิงห์, รูปถ่ายเลี่ยมเดิม หลังจีวร ปี 2521
รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์ เลี่ยมเดิมครึ่งตัว และเต็มตัว (ขาวดำ�และระบายสี)
แหวนท้องอิติ ทุกรุ่น (รุ่นแรก, หัวรูปไข่ สาริกา, หัวโล่ห์, หัวตาราง)
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เหรียÞ¾ÃÐ¤³Ò¨ÒÃÂàÁμμÒÊÒÂºØÞ ·ÑèÇä»
âµÐ·Õè 63 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2456.
2457.
2458.
2459.
2460.
2461.
2462.
2463.
2464.
2465.
2466.
2467.
2468.
2469.
2470.
2471.
2472.
2473.
2474.
2475.
2476.
2477.
2478.
2479.
2480.
2481.
2482.
2483.
2484.
2485.
2486.
2487.
2488.
2489.
2490.

เหรียญàÁµµÒ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ¾ÔÁ¾ì¤ÃÖè§Í§¤ì à¹×éÍ·Í§¤Ó, à§Ô¹Ë¹éÒ¡Ò¡·Í§¤Ó
เหรียญàÁµµÒ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ¾ÔÁ¾ì¤ÃÖè§Í§¤ì à¹×éÍà§Ô¹ËÅÑ§áºº, à§Ô¹äÁèµÑ´»Õ¡, à§Ô¹ËÅÑ§ÂÑ¹µì
เหรียญàÁµµÒ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ¾ÔÁ¾ì¤ÃÖè§Í§¤ì à¹×éÍ¹ÇÐËÅÑ§áºº, ¹ÇÐËÅÑ§ÂÑ¹µì
เหรียญàÁµµÒ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ¾ÔÁ¾ì¤ÃÖè§Í§¤ì à¹×éÍª¹Ç¹¾ÃÐ¡ÃÔè§
เหรียญàÁµµÒ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ¾ÔÁ¾ì¤ÃÖè§Í§¤ì à¹×éÍÍÑÅ»Ò¡éÒ, ·Í§ºéÒ¹àªÕÂ§
เหรียญàÁµµÒ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ¾ÔÁ¾ì¤ÃÖè§Í§¤ì à¹×éÍ·Í§·Ô¾Âì 3 â¤é´ , ·Í§·Ô¾Âì
เหรียญàÁµµÒ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ¾ÔÁ¾ìàµçÁÍ§¤ì äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญàÁµµÒ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ à¹×éÍ·Í§á´§ µÍ¡ á¨¡
เหรียญËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ÃØè¹ÁËÒ»ÃÒº äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ãº¢ÕéàËÅç¡ ÃØè¹áÃ¡ äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญàÁµµÒ ËÅÇ§»Ùèà»Ã×èÍ§ à¹×éÍ·Í§¤Ó, à§Ô¹Ë¹éÒ¡Ò¡·Í§¤Ó, à§Ô¹ 9 ÃÍº
เหรียญàÁµµÒ ËÅÇ§»Ùèà»Ã×èÍ§ à¹×éÍ¹ÇÐÅ§ÂÒ, ª¹Ç¹Ë¹éÒ¡Ò¡ÍÑÅ»Ò¡éÒ
เหรียญàÁµµÒ ËÅÇ§»Ùèà»Ã×èÍ§ à¹×éÍ·Í§·Ô¾Âì 3 â¤é´ , ·Í§á´§ µÍ¡ á¨¡
เหรียญàÁµµÒ ËÅÇ§¾èÍÃÑ¡Éì Í¹ÒÅâÂ äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญàÁµµÒ ËÅÇ§¾èÍÃÑ¡Éì Í¹ÒÅâÂ àÁç´áµ§ÃØè¹áÃ¡ äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญËÅÇ§¾èÍÃÑ¡Éì Í¹ÒÅâÂ ÃØè¹à¨éÒÊÑÇ à¹×éÍ·Í§¤Ó, à§Ô¹Ë¹éÒ¡Ò¡·Í§¤Ó, ¹ÇÐË¹éÒ¡Ò¡·Í§¤Ó
เหรียญËÅÇ§¾èÍÃÑ¡Éì Í¹ÒÅâÂ ÃØè¹à¨éÒÊÑÇ à¹×éÍà§Ô¹Å§ÂÒ, à¹×éÍà§Ô¹
เหรียญËÅÇ§¾èÍÃÑ¡Éì Í¹ÒÅâÂ ÃØè¹à¨éÒÊÑÇ à¹×éÍ¹ÇÐÅ§ÂÒ, ¹ÇÐ, ·Í§á´§Å§ÂÒ
เหรียญËÅÇ§¾èÍÃÑ¡Éì Í¹ÒÅâÂ ÃØè¹à¨éÒÊÑÇ à¹×éÍª¹Ç¹¾ÃÐ¡ÃÔè§
เหรียญËÅÇ§¾èÍÃÑ¡Éì Í¹ÒÅâÂ ÃØè¹à¨éÒÊÑÇ à¹×éÍÍÑÅ»Ò¡éÒ, ·Í§½ÒºÒµÃ
เหรียญËÅÇ§¾èÍÃÑ¡Éì Í¹ÒÅâÂ ÃØè¹à¨éÒÊÑÇ à¹×éÍ·Í§á´§¼ÔÇä¿, ·Í§á´§ÃÁÁÑ¹»Ù µÍ¡ á¨¡
เหรียญËÅÇ§¾èÍÃÑ¡Éì Í¹ÒÅâÂ ÃØè¹à¨éÒÊÑÇ µÍ¡ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ äÁèµÑ´»Õ¡ ËÅÑ§àÃÕÂº
เหรียญËÅÇ§¾èÍÃÑ¡Éì Í¹ÒÅâÂ ÃØè¹à¨éÒÊÑÇ ÃÇÁâ¤é´ äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญä¾ÃÕ¾Ô¹ÒÈ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ½Ñ§µÐ¡ÃØ´ãµé·éÍ§á¢¹ à¹×éÍ·Í§¤Ó, ·Í§¤ÓÅ§ÂÒ, à¹×éÍà§Ô¹Ë¹éÒ¡Ò¡·Í§¤Ó
เหรียญä¾ÃÕ¾Ô¹ÒÈ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ½Ñ§µÐ¡ÃØ´ãµé·éÍ§á¢¹ à¹×éÍà§Ô¹ 9 ÃÍº, à¹×éÍà§Ô¹äÁèµÑ´»Õ¡
เหรียญä¾ÃÕ¾Ô¹ÒÈ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ½Ñ§µÐ¡ÃØ´ãµé·éÍ§á¢¹ à¹×éÍà§Ô¹Å§ÂÒ, à¹×éÍà§Ô¹ËÅÑ§ÂÑ¹µì
เหรียญä¾ÃÕ¾Ô¹ÒÈ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ½Ñ§µÐ¡ÃØ´ãµé·éÍ§á¢¹ à¹×éÍ¹ÇÐ, à¹×éÍÁËÒª¹Ç¹
เหรียญä¾ÃÕ¾Ô¹ÒÈ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ½Ñ§µÐ¡ÃØ´ãµé·éÍ§á¢¹ à¹×éÍÍÑÅ»Ò¡éÒ, à¹×éÍ·Í§·Ô¾Âì
เหรียญä¾ÃÕ¾Ô¹ÒÈ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ½Ñ§µÐ¡ÃØ´ãµé·éÍ§á¢¹à¹×éÍ·Í§á´§ÃÁ´Ó, à¹×éÍ·Í§á´§¼ÔÇä¿ µÍ¡ á¨¡
เหรียญä¾ÃÕ¾Ô¹ÒÈ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ½Ñ§µÐ¡ÃØ´ãµé·éÍ§á¢¹ µÍ¡ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญä¾ÃÕ¾Ô¹ÒÈ ËÅÇ§¾èÍ¤Ù³ ½Ñ§µÐ¡ÃØ´ãµé·éÍ§á¢¹ ÃÇÁâ¤é´ äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญËÅÇ§»Ùè¨×èÍ ¾Ñ¹¸ÁØµâµ ÃØè¹ ÍÒÂØÂ×¹ äÁè¨Ó¡Ñ´à¹×éÍ
เหรียญ¡ÅÁ ËÅÇ§¾èÍÊÐÍÒ´ ÍÒÂØÇÑ²¹Á§¤Å ¤Ãº 6 ÃÍº à¹×éÍà§Ô¹, ¹ÇÐË¹éÒà§Ô¹, ·Í§ºéÒ¹àªÕÂ§
เหรียญ¡ÅÁ ËÅÇ§¾èÍÊÐÍÒ´ ÍÒÂØÇÑ²¹Á§¤Å ¤Ãº 6 ÃÍº à¹×éÍ¹ÇÐÅ§ÂÒ, 3 ¡ÉÑµÃÔÂì
เหรียญ¡ÅÁ ËÅÇ§¾èÍÊÐÍÒ´ ÍÒÂØÇÑ²¹Á§¤Å¤Ãº 6 ÃÍº à¹×éÍ·Í§á´§ÃÁÁÑ¹»ู
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พระหลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี ทั่วไป
âµÐ·Õè 64 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2491.
2492.
2493.
2494.
2495.
2496.
2497.
2498.
2499.
2500.
2501.
2502.
2503.
2504.
2505.
2506.
2507.
2508.
2509.
2510.
2511.
2512.
2513.
2514.
2515.
2516.
2517.
2518.
2519.
2520.
2521.
2522.
2523.
2524.
2525.
92

เหรียญรุ่นแรก แปดเหลี่ยม เนื้อทองแดง
พระนาคปรก ใบมะขาม รุ่นแรก ไม่จ�ำ กัดเนื้อ ปี 2537
เหรียญรุ่น 2 สร้างบารมี ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2538
เหรียญแจกทาน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538
เหรียญหลวงพ่อปาน ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2538
รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2539
รูปหล่อ รุ่น เททอง ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2544
พระกริ่ง อคฺคธมฺโม ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2545
รูปเหมือนปั๊ม ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2547
เหรียญกฐิน หลังหนุมานเชิญธง ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2547
เหรียญเจริญยศ ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2549
เหรียญยอดขุนพล ไม่จ�ำ กัดเนื้อ ปี 2549
เหรียญเสมา 82 ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2552
รูปเหมือนปั๊ม (เข่ากว้าง) ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2553
เหรียญโล่ห์ 83 ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2553
เหรียญเจริญพรบน ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2554 ไม่รวมเนื้อทองคำ�
เหรียญ สภ.บ้านหมี่ ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2554
เหรียญชนะจน หน้ากากทองคำ� ปี 2556
เหรียญชนะจน ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่รวมเนื้อทองคำ� ปี 2556
เหรียญหล่อ รุ่นมงคล 87 ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2557
เหรียญนั่งพาน รุ่นเมตตา 88 หน้ากากทองคำ� ปี 2558
เหรียญเสมา รุ่นชนะมาร หน้ากากทองคำ�
เหรียญเสมา รุ่นชนะมาร หน้ากากเงิน
เหรียญเสมา รุ่นชนะมาร ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่รวมเนื้อทองคำ�
เหรียญมนต์มหากาฬ ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่รวมเนื้อทองคำ�
เหรียญเจริญพรล่าง 90 ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่รวมเนื้อทองคำ�
เสืออาคมมหาบารมี รุ่น 1 ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2546
เสืออาคมมหาบารมี งาแกะ ปี 2547
ขุนกระบี่เมืองละโว้ ไม่จ�ำ กัดเนื้อ ปี 2547
สิงห์มงคลมหาบารมี งาแกะ ปี 2548
ลูกอมเสือกฐิน ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2548
หนุมานชาญสมร งาแกะ ปี 2548
เสือเขี้ยวงาแกะ ปี 2549
เสืออาคม งาแกะ ปี 2550
หนุมาน ไม้มะกรูด ปี 2559

มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗

พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
âµÐ·Õè 65 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 บาท (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2526.
2527.
2528.
2529.
2530.
2531.
2532.
2533.
2534.
2535.
2536.
2537.
2538.
2539.
2540.
2541.
2542.
2543.
2544.
2545.
2546.
2547.
2548.
2549.
2550.
2551.
2552.
2553.
2554.
2555.
2556.
2557.
2558.
2559.
2560.

¾ÃÐÊÁà´ç¨ ¾ÔÁ¾ì 9 ªÑé¹ ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ¼§¾Ø·¸¤Ø³ »Õ 2498
¾ÃÐÊÁà´ç¨ ¾ÔÁ¾ì¾ÃÐªÔ¹ÃÒª ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ¼§ÁËÒÁ§¤Å »Õ 2498
¾ÃÐÊÁà´ç¨ ¾ÔÁ¾ìËÙºÒÂÈÃÕ ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ¼§ÁËÒÁ§¤Å»Õ 2498
¾ÃÐ»Ô´µÒ ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ¼§ÁËÒÁ§¤Å »Õ 2498
¾ÃÐÃÙ»àËÁ×Í¹ ¾ÔÁ¾ì¹Ñè§¢ÒâµêÐ à¹×éÍ¼§¼ÊÁªÒ¹ËÁÒ¡à¡ÈÒ »Õ 2537
¾ÃÐÊÁà´ç¨ à¹×éÍ¡ÃÐàº×éÍ§ÁËÒÁ§¤ÅÊÃéÒ§ÍØâºÊ¶ »Õ 2538
ÃÙ»ËÅèÍÅÍÂÍ§¤ì ÃØè¹ 4 à¹×éÍ·Í§àËÅ×Í§ »Õ 2539
¾ÃÐ¢Ø¹á¼¹ ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ¼§¾Ø·¸¤Ø³ »Õ 2539
¾ÃÐ»Ô´µÒàÊÒÃìËéÒ à¹×éÍ¼§¾Ø·¸¤Ø³âÃÂ¼§µÐäº·Í§ »Õ 2539
¾ÃÐ»Ô´µÒàÊÒÃìËéÒ à¹×éÍ¼§ãºÅÒ¹âÃÂ¼§µÐäº·Í§ »Õ 2539
¾ÃÐ»Ô´µÒ ÃØè¹ÃÇÂ·ÃÑ¾ÂìáÊ¹ÅéÒ¹ à¹×éÍ¼§ãºÅÒ¹ »Õ 2539
พระนางพญาËÅÑ§ÃÙ»àËÁ×Í¹ à¹×éÍà§Ô¹ »Õ 2539
¹Ò§¡ÇÑ¡ÁËÒÅÒÀ ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ¼§¾Ø·¸¤Ø³ ÃØè¹ »Õ 2540
เหรียญÃÇÂÁËÒÅÒÀ àÊÒÃìËéÒ à¹×éÍ·Í§á´§ »Õ 2540
ÅçÍ¡à¡µ©Ò¡¿éÒ ½Ò»Ô´ËÅÑ§à¹×éÍ·Í§¼ÊÁ »Õ 2540
¾ÃÐÊÁà´ç¨àÊÒÃìËéÒ à¹×éÍ¼§¾Ø·¸¤Ø³½Ñ§µÐ¡ÃØ´ »Õ 2540
¾ÃÐÊÑ§¡Ñ¨¨ÒÂ¹ì ¾ÔÁ¾ìãºâ¾¸Ôì à¹×éÍ¼§¾Ø·¸¤Ø³ »Õ 2541
¾ÃÐ¢Ø¹á¼¹ ÃØè¹âÀ¤·ÃÑ¾Âì à¹×éÍ¼§¾Ø·¸¤Ø³ »Õ 2550
¾ÃÐ¢Ø¹á¼¹ ÃØè¹âÀ¤·ÃÑ¾Âì à¹×éÍ¼§ÂÒ½Ñ§µÐ¡ÃØ´à§Ô¹ »Õ 2550
¾ÃÐ¢Ø¹á¼¹ ÃØè¹âÀ¤·ÃÑ¾Âì à¹×éÍà¤Å×ÍºÊÑ§¤âÅ¡ÊÕà¢ÕÂÇ »Õ 2550
¾ÃÐ¢Ø¹á¼¹ ÃØè¹âÀ¤·ÃÑ¾Âì à¹×éÍà¤Å×ÍºÊÑ§¤âÅ¡ÊÕàËÅ×Í§ »Õ 2550
เหรียญàÊÁÒ äµÃÁÒÊ 89 à¹×éÍà§Ô¹Å§ÂÒÊÕá´§ »Õ 2553
àÁç´áµ§ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍà§Ô¹Å§ÂÒÊÕà¢ÕÂÇ »Õ 2553
เหรียญàÊÁÒ ÃØè¹ÍÒÂØÂ×¹ à¹×éÍ·Í§á´§«ÒµÔ¹ »Õ 2555
เหรียญàÊÁÒ ÃØè¹ÍÒÂØÂ×¹ à¹×éÍ·Í§á´§ »Õ 2555
เหรียญàÊÁÒ ÃØè¹ÍÒÂØÂ×¹ à¹×éÍ»ÅÍ¡ÅÙ¡»×¹ »Õ 2555
เหรียญ¾ÃÐ¾Ô¦à¹È à¹×éÍà§Ô¹Å§ÂÒá´§Ë¹éÒ¡Ò¡·Í§¤íÒ »Õ 2555
เหรียญ¾ÃÐ¾Ô¦à¹È à¹×éÍª¹Ç¹ »Õ 2555
เหรียญàÊÁÒ ÃØè¹ÃÇÂÁËÒàÈÃÉ°Õ à¹×éÍ·Í§á´§ »Õ 2557
เหรียญàÊÁÒ ÃØè¹ÃÇÂÁËÒàÈÃÉ°Õ à¹×éÍÊÑµµâÅËÐ »Õ 2557
เหรียญÃÙ»ä¢èËèÇ§àª×èÍÁ ÃØè¹ÃÇÂÁËÒàÈÃÉ°Õ à¹×éÍ·Í§á´§ »Õ 2557
เหรียญÃÙ»ä¢èËèÇ§àª×èÍÁ ÃØè¹ÃÇÂÁËÒàÈÃÉ°Õ à¹×éÍÊÑµµâÅËÐ »Õ 2557
เหรียญàÊÁÒ ÃØè¹ÃÇÂ·Ñ¹ã¨ à¹×éÍà§Ô¹Å§ÂÒÊÕ¿éÒ »Õ 2558
เหรียญàÊÁÒ ÃØè¹äµÃÁÒÊ 59 à¹×éÍ·Í§·Ô¾Âì »Õ 2559
ÁÕ´»Ò¡¡Ò ´éÒÁ§Ò½Ñ¡§Ò ÃØè¹áÃ¡ »Õ 2539
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พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ) จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
âµÐ·Õè 66 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 บาท (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2561.
2562.
2563.
2564.
2565.
2566.
2567.
2568.
2569.
2570.
2571.
2572.
2573.
2574.
2575.
2576.
2577.
2578.
2579.
2580.
2581.
2582.
2583.
2584.
2585.
2586.
2587.
2588.
2589.
2590.
2591.
2592.
2593.
2594.
2595.
94

เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2544
แม่นางพิมพ์ อุดผงอาถรรพ์ ปิดแผ่นยันต์ ปี 2550
พระชัยวัฒน์ โชคดีทวีลาภ เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2559
พระชัยวัฒน์ โชคดีทวีลาภ เนื้อขันลงหิน ปี 2559
พระชัยวัฒน์ โชคดีทวีลาภ เนื้อชนวน ปี 2559
พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมาส เนื้อระฆัง ปี 2559
พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมาส เนื้อตะกั่ว ปี 2559
รูปหล่อ รุ่นแรก โชคดีทวีลาภ เนื้อระฆัง ปี 2559
รูปหล่อ รุ่นแรก โชดดีทวีลาภ เนื้อชนวน ปี 2559
พระกริ่งโชคดี ทวีลาภ เนื้อ ขันลงหิน ปี 2559
พระกริ่ง โชคดี ทวีลาภ เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2559
เหรียญ หนุมานชนะศึก เนื้อทองแดง ปี 2560
เหรียญ หนุมานชนะศึก เนื้อทองผสม ปี 2560
แม่นางพิม เนื้อทองแดง ปี 2560
แม่นางพิม เนื้อทองเหลือง ปี 2560
พระพิราพ มหาเทพ บรมครู เนื้อเงิน อุดผงเกศาฝังตระกรุดเงิน ปี 2560
พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อนวโลหะ อุดผงเกศาฝังตระกรุดเงิน ปี 2560
พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อสัมฤทธิ์ อุดผงเกศาตะกรุดทองเหลือง ปี 2560
พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อทองเหลือง อุดผงเกศาตะกรุดทองเหลือง ปี 2560
รูปหล่อบรมครู ปู่เสือ เนื้อเงิน อุดผงเกศา ฝังตระกรุดเงิน ปี 2560
รูปหล่อบรมครู ปู่เสือ เนื้อนวโลหะ อุดผงเกศา ฝังตระกรุดเงิน ปี 2560
รูปหล่อบรมครู ปู่เสือ เนื้อสัมฤทธิ์แดงผสมชนวน อุดผงเกศาฝังตระกรุดเงิน ปี 2560
รูปหล่อบรมครู ปู่เสือ เนื้อชนวนสัมฤทธิ์ อุดผงเกศา ฝังตระกรุดเงิน ปี 2560
เบี้ยแก้ ปี 2560
กุมาร เนื้อว่าน ปี 2560
ตระกรุดลูกอม ปี 2560
กุมารมหาลาภ ปี 2560
พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อพลายดอกรัก ปี 2560
พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อพลายดอกรักฝังตระกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2560
พระขุนแผน พิมพ์์ใหญ่ เนื้อว่านสบู่เลือด ปี 2560
พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่านสบู่เลือดฝังตระกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2560
พระขุนแผน พิมพ์เล็ก ว่านสบู่เลือด ปี 2560
พระขุนแผน พิมพ์เล็ก ว่านสบู่เลือดปัดทอง ปี 2560
พระขุนแผน พิมพ์เล็ก พลายดอกรัก ปี 2560
พระขุนแผน พิมพ์เล็ก พลายดอกรักปัดทอง ปี 2560
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พระหลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ จ.สุพรรณบุรี ทั่วไป
âµÐ·Õè 67 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (40 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2596.
2597.
2598.
2599.
2600.
2601.
2602.
2603.
2604.
2605.
2606.
2607.
2608.
2609.
2610.
2611.
2612.
2613.
2614.
2615.
2616.
2617.
2618.
2619.
2620.
2621.
2622.
2623.
2624.
2625.
2626.
2627.
2628.
2629.
2630.
2631.
2632.
2633.
2634.
2635.

พระสมเด็จแหวกม่านใหญ่ เศียรกลม ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระสมเด็จแหวกม่านใหญ่ เศียรแหลม - หูบายศรี
พระสมเด็จแหวกม่านกลาง
พระสมเด็จแหวกม่านเล็ก
พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่
พระขุนแผน พิมพ์กลาง
พระขุนแผน ไม่จ�ำ กัดพิมพ์
พระขุนแผนไข่ผ่าซีก เนื้อผง พิมพ์ใหญ่
พระขุนแผนไข่ผ่าซีก เนื้อผง พิมพ์กลาง-เล็ก
พระขุนแผนไข่ผ่าซีก เนื้อดิน ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระพิมพ์หลวงพ่อปาน ทรงไก่หางห้าเส้น
พระพิมพ์หลวงพ่อปาน ทรงครุฑ
พระพิมพ์หลวงพ่อปาน ทรงไก่หางพวง - หนุมาน
พระสมเด็จแปดชั้นเศียรบาตร
พระสมเด็จ 3 ชั้น หูบายศรี
พระสมเด็จ พิมพ์วัดเกศไชโย
พระสมเด็จสามชั้น ไม่จ�ำ กัดพิมพ์
พระสมเด็จคะแนน ไม่มีหู
พระสมเด็จคะแนน หูบายศรี
พระสมเด็จพิมพ์ก้างปลา
พระลีลา
พระสมเด็จ พิมพ์สามเหลี่ยม
พระสมเด็จม้วน
นางกวัก พิมพ์ใหญ่
นางกวัก พิมพ์กลาง - เล็ก
เหรียญรุ่นแรก เนื้อผง
เหรียญรุ่นแรก เนื้อโลหะ
ลูกอม เขียนยันต์
ลูกอม มีห่วง
ลูกอม พระพุทธ
ลูกอม หัวตะปู
ลูกอม ลงบรอนซ์
ลูกอม ธรรมดา
ปลัดขิก เนื้อไม้
ปลัดขิก เนื้อผง
ตะกรุด เนื้อไม้
ตะกรุด เนื้อผง
ผ้ายันต์ - เสื้อยันต์
พระเนื้อผง ไม่จ�ำ กัดพิมพ์
เครื่องราง เนื้อผง ไม่จ�ำ กัด
มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ตำ�รวจภูธรภาค ๗
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พระวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่น 214 ปีชาตกาล ทั่วไป
âµÐ·Õè 68 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2636.
2637.
2638.
2639.
2640.
2641.
2642.
2643.
2644.
2645.
2646.
2647.
2648.
2649.
2650.
2651.
2652.
2653.
2654.
2655.
2656.
2657.
2658.
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พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรโต ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกพรหมประทาน เนื้อเข้ม ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกพรหมประทาน เนื้อขาวปูน ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเทพประทาน ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรรูปไข่ เนื้อเข้ม ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรรูปไข่ เนื้อขาวปูน ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ เนื้อขาวปูน ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเกศใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเกศใหญ่ เนื้อขาวปูน ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเทา ไม่จำ�กัดบล็อก ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเหลือง ไม่จำ�กัดบล็อก ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อขาวปูน ไม่จำ�กัดบล็อก ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ขัดลายงา ไม่จำ�กัดบล็อก ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกจัมโบ้ เนื้อเข้ม ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกจัมโบ้ เนื้อขาวปูน ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกเศียรเล็ก ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เนื้อเข้ม ไม่จำ�กัดบล็อก ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เนื้อขาวปูน ไม่จำ�กัดบล็อก ปี 2545
พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม ขัดลายงา ไม่จำ�กัดบล็อก ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต) ขนาดใหญ่ เนื้อทองคำ�, เนื้อเงิน ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต) ขนาดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ผิวเดิม ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต) ขนาดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ผิวขัดเงา ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต) ขนาดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ผิวรมดำ� ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต) ขนาดเล็ก เนื้อทองคำ� ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต) ขนาดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต) ขนาดเล็ก เนื้อนวโลหะ ผิวเดิม ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต) ขนาดเล็ก เนื้อนวโลหะ ผิวขัดเงา ปี 2545
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต) ขนาดเล็ก เนื้อนวโลหะ ผิวรมดำ� ปี 2545
เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต) เนื้อทองคำ�, เนื้อเงิน ปี 2545
เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต) เนื้อทองแดง ปี 2545
เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต) ผิวกะไหล่ทอง ปี 2545
พระสมเด็จลองพิมพ์ เนื้อชานหมาก ไม่จ�ำ กัดพิมพ์ ปี 2545
พระสมเด็จลองพิมพ์ เนื้อถ่านช่อฟ้า ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2545
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พระหลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ ทั่วไป
âµÐ·Õè 69 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
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รูปหล่อรุ่นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำ� เนื้อเงิน
รูปหล่อรุ่นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวโลหะ
รูปหล่อรุ่นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อแร่เหล็กน้�ำ พี้
รูปหล่อรุ่นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อรวมแร่มหามงคล
รูปหล่อรุ่นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อมหาชนวน
รูปหล่อรุ่นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองแดง
เหรียญหล่อเสาร์ 5 ร.ศ.237 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำ� เนื้อเงิน
เหรียญหล่อเสาร์ 5 ร.ศ.237 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวโลหะ
เหรียญหล่อเสาร์ 5 ร.ศ.237 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง จ.สุรินทร์ เนื้อแร่เหล็กน้ำ�พี้
เหรียญหล่อเสาร์ 5 ร.ศ.237 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง จ.สุรินทร์ เนื้อรวมแร่มหามงคล
เหรียญหล่อเสาร์ 5 ร.ศ.237 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง จ.สุรินทร์ เนื้อมหาชนวน
เหรียญหล่อเสาร์ 5 ร.ศ.237 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง จ.สุรินทร์ เนื้อแร่ทองแดง
เหรียญมังกรคู่เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำ�
เหรียญมังกรคู่เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เงินลงยา
เหรียญมังกรคู่เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อเงิน
เหรียญมังกรคู่เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวโลหะ
เหรียญมังกรคู่เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อมหาชนวน
เหรียญมังกรคู่เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อ 3 กษัตริย์ จ.สุรินทร์
เหรียญมังกรคู่เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อปลอกลูกปืนลายธงชาติ
เหรียญมังกรคู่เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองแดง
เหรียญมังกรคู่เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ ชุดกรรมลงยา (ไม่จำ�กัดเนื้อรายการ)
รูปหล่อเสือพยัคฆ์, รุ่นเสาร์5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำ� เนื้อเงิน
รูปหล่อเสือพยัคฆ์, รุ่นเสาร์5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวะ
รูปหล่อเสือพยัคฆ์, รุ่นเสาร์5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อเมฆพัตร์
รูปหล่อเสือพยัคฆ์, รุ่นเสาร์5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองแดงเถื่อน
ตะกรุดหล่อมังกรจักรพรรดิ รุ่นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำ� เนื้อเงิน
ตะกรุดหล่อมังกรจักรพรรดิ รุ่นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวะ
ตะกรุดหล่อมังกรจักรพรรดิ รุ่นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ
ตะกรุดหล่อมังกรจักรพรรดิ รุ่นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองทิพย์
พระผงนั่งชุ้มสิงห์เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงชานหมาก
พระผงนั่งชุ้มสิงห์เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงแร่เหล็กน้�ำ พี้
พระผงนั่งชุ้มสิงห์เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงวาสนาจินดามณี
พระผงนั่งชุ้มสิงห์เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงรวมแร่มหามงคล
พระผงนั่งชุ้มสิงห์เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงมหาชนวนมวลสาร
เหรียญเม็ดยาเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส (ไม่จำ�กัดเนื้อรายการ)
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พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
âµÐ·Õè 70 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
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พระรูปหล่อลอยองค์ หลวงปู่ทวด - หลวงปู่ดู่ เนื้อเงิน, เนื้อโลหะผสม ปี 2522
เหรียญหล่อรูปเหมือน เนื้อเงิน, เนื้อโลหะผสม พิมพ์สี่เหลี่ยม, เสมา ปี 2522
เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม เนื้อเงิน ปี 2522
เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม เนื้อโลหะผสม ปี 2522
พระชัยวัฒน์ รุ่นคลุมโปง เนื้อโลหะผสม ปี 2519
พระชัยวัฒน์ รุ่นสอง เนื้อเงิน, เนื้อโลหะผสม ปี 2522
เหรียญหลวงปู่ทวด บัวข้าง เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง ปี 2520
เหรียญเสมา รุ่นปฎิบัติธรรม ปี 2524
เหรียญเสมา ร.ศ.200 เนื้อเงิน, ตะกั่ว ปี 2525
เหรียญเสมา ร.ศ.200 เนื้อทองแดง ปี 2525
ล๊อตเก๊ตหลวงปู่ดู่ ปี 2525, ปี 2529
เหรียญเสมา เนื้อนวะ, เนื้อทองแดง ปี 2526
เหรียญยันต์ดวง เนื้อทองคำ�, เงิน ปี 2526
เหรียญยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526
เหรียญยืน รุ่นอันตรายาปิ เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง ปี 2526
เหรียญเศรษฐี เนื้อทองคำ�, เงิน, ตะกั่ว, นวะ ปี 2531
เหรียญเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี2531
เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเปิดโลก เนื้อทองคำ�, เงิน, ตะกั่ว ปี 2532
เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532
เหรียญหลวงปู่ทวด เนื้อทองแดง ปี 2528
พระปรกใบมะขาม เนื้อทองคำ�, เงิน, ทองแดง ปี2531
เหรียญพระพุทธเหนือพรหม เนื้อเงิน ไม่จำ�กัดพิมพ์ ปี 2532
พระปิดตายันต์ยุ่ง คุณคณิต ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2526 - 2532
เหรียญฉลองอายุครบ 84 ปี เนื้อเงิน, เนื้อแดงดำ�รม, เนื้ออัลปาก้า ปี 2531
พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่นวิเชียร เนื้อเงิน, เนื้อโลหะผสม ปี 2530
พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่นป่าหวาย เนื้อเงิน, เนื้อโลหะผสม ปี 2531
พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน, เนื้อโลหะผสม ปี 2532
แหวนหน้าพระพุทธ ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2519, ปี 2522
แหวนหน้าพระพุทธ ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2524, ปี 2525, ปี 2527, ปี 2530, ปี 2531, ปี 2532
แหวนปลอกมีด ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2523, ปี 2529 ,ปี 2532
พระพุทธเหนือพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ ปี2517
พระพิมพ์สมเด็จจารดินสอ รุ่นแรก เนื้อโขลก ปี 2492 - 2493
พระพิมพ์สมเด็จ รุ่นเสด็จนิวัติพระนคร ปี 2503 - 2504
พระหลวงปู่ทวด เนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำ�กัดพิมพ์ - รุ่น
พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำ�กัดพิมพ์ - รุ่น
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พระหลวงปู่สมชาย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี ทั่วไป
âµÐ·Õè 71 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (36 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2741.
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2744.
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2753.
2754.
2755.
2756.
2757.
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2759.
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2761.
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2765.
2766.
2767.
2768.
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2770.
2771.
2772.
2773.
2774.
2775.
2776.

ล็อกเก็ตรุ่นแรก (25 บาท) สี่เหลี่ยม
ล็อกเก็ตรุ่นแรก (25 บาท) รูปไข่
ล็อกเก็ต รุ่น 2 สี่เหลี่ยม (50 บาท)
ล็อกเก็ต รุ่น 2 รูปไข่ (50 บาท)
เหรียญนั่งนาค รุ่นแรก ไม่จํากัดเนื้อ (บล็อกหมอวิจิตร)
เหรียญกรมแผนที่ทหาร ปี 2519
เหรียญลูกเสือชาวบ้าน (หัวเสือ) ปี 2519
เหรียญเสือย่อง ปี 2520
เหรียญเสือนอนกิน (หมอบใหญ่) ปี 2520 เนื้อเงิน นวะ
เหรียญเสือนอนกิน (หมอบใหญ่) ปี 2520 เนื้อทองแดง
เหรียญเสือยืนใหญ่ ปี 2520 เนื้อทองคํา เงิน
เหรียญเสือยืนใหญ่ ปี 2520 เนื้อทองแดง
เหรียญเนื้อวัวใหญ่ ปี 2521 เนื้อทองคํา เงิน นวะ
เหรียญเนื้อวัวใหญ่ (ทุกบล็อก) ปี 2521 ทองแดง
เหรียญเนื้อวัวเล็ก ปี 2521 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญพิชิตไพรี (จักรี) ปี 2521 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญเสือตะปบใหญ่ ปี 2521 เนื้อทองคํา เงิน นวะ
เหรียญเสือตะปบใหญ่ ปี 2521 เนื้อทองแดง
เหรียญหลังเขา ปี 2521 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญธนาคารศรีนคร (ลายเซ็น) ปี 2521 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญหยดน้ําไตรมาส ปี 2521 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2521 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญลายฉลุหันข้าง ปี 2521 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญลายฉลุเต็มองค์ หลังปิดตา ปี 2521 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญประทานพร ปี 2527 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญพัดยศใหญ่ ปี 2533 ไม่จํากัดเนื้อ
รูปหล่อพระประธาน รุ่นแรก ปี 2520 ไม่จํากัดเนื้อ
รูปหล่อกริ่งรุ่นแรก ปี 2521
รูปหล่อโรตารี่หัวหลิม ปี 2521 ไม่จํากัดเนื้อ
รูปหล่อกริ่งหลังเสือ ปี 2521
รูปหล่อหลวงพ่อทอง รุ่นแรก
รูปหล่อใหญ่เสือ - วัว ปี 2536 ไม่จํากัดเนื้อ
พระกริ่งพุทโธ ปี 2536 ไม่จํากัดเนื้อ
พระกริ่งแป๊ะยิ้ม ปี 2536 ไม่จํากัดเนื้อ
พระกริ่งบารมี ปี 2537 ไม่จํากัดเนื้อ
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นเหลือกินเหลือใช้
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พระคณาจารย์จังหวัดราชบุรี ทั่วไป
âµÐ·Õè 72 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 บาท (36 ÃÒÂ¡ÒÃ)
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100

สมเด็จหลวงปู่บุญ พรหฺมโชโต วัดดอนเสลา พิมพ์9ชั้น ปี2517 (มีกริ่ง)
เหรียญล๊อคเก๊ตหลวงปู่หลิว ปณฺณโก รุ่นแซยิด 95 ปี ปี2542 ไม่จำ�กัดเนื้อ (ล๊อคเก๊ตหนองอ้อ)วัดหนองอ้อราชบุรี
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว ปณฺณโก รุ่น ปัจฉิมวัย เนื้อนวะ พิมพ์ใหญ่ ปี2541 วัดหนองอ้อราชบุรี
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว ปณฺณโก รุ่น ปัจฉิมวัย เนื้อนวะ พิมพ์เล็ก ปี2541 วัดหนองอ้อราชบุรี
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว ปณฺณโก รุ่น”เต่าจิ๋วหนองอ้อ ไม่จำ�กัดเนื้อ (ตอกโค๊ต) ปี2542
เหรียญปั้มรุ่นแรกพระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า อนุปุพฺโพ) วัดหนองม่วง ปี2511 (บล็อกไม่มี พ.ศ. )
เหรียญปั้มรุ่นแรกพระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า อนุปุพฺโพ) วัดหนองม่วงปี2511 (บล็อกมี พ.ศ.)
เหรียญปั้มพระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า อนุปุพฺโพ) วัดหนองม่วง ปี2530 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เหรียญปั้มหลวงพ่อสง่า อนุปุพฺโพ วัดหนองม่วง ปี๒๕๓๓ รุ่นแจกแม่ครัว (ไม่จ�ำ กัดเนื้อ)
เหรียญปั้มพระครูอนุรักษ์วรคุณ( สง่า อนุปุพฺโพ) วัดหนองม่วง ปี๒๕๓๗รุ่นหลอมไม่ละลาย(ไม่จ�ำ กัดเนื้อ)
พระรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อสง่า อนุปุพฺโพ วัดหนองม่วง ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี2537
เหรียญปั้มระฆังหลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่นแรก ปี2526
เหรียญปั้มระฆังหลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่น2 ปี2526 (บล็อกกลาก)
รูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด ปี2539 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เหรียญปั้มรูปไข่หลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่นเลื่อนฯ ปี2541 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เหรียญหล่อระฆังหลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่น4 ปี2542
พระรูปหล่อหลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่น4 ปี2542
เสืออุ้มทรัพย์หลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่นแรก เนื้อนวะโลหะ ปี2557
เสืออุ้มทรัพย์หลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่นแรก เนื้อทองทิพย์ ปี2557
เหรียญปั้มพุดซ้อนหลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่นน้ำ�มนต์พันล้าน (ไม่จ�ำ กัดเนื้อ) ปี๒๕๕๘
เหรียญปั้มหลวงปู่หนู ฉินฺนกาโม วัดทุ่งแหลม รุ่นแรก (ไม่กำ�จัดเนื้อ) ปี2516
เหรียญปั้มหลวงปู่หนู ฉินฺนกาโม วัดทุ่งแหลม รุ่น2 (ไม่จำ�กัดโค้ด) ปี2519
เหรียญปั้มหลวงปู่หนู ฉินฺนกาโม วัดทุ่งแหลม รุ่นอุเทนถวาย(กส) ปี2523
เหรียญปั้มหลวงปู่หนู ฉินฺนกาโม วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 84 ปี (ดอกจันทร์) ปี2523
เหรียญปั้มหลวงปู่หนู ฉินฺนกาโม วัดทุ่งแหลม รุ่นแจกแม่ครัว (ไม่จำ�กัดเนื้อ) ปี2523
เหรียญปั้มหลวงปู่หนู ฉินฺนกาโม วัดทุ่งแหลม รุ่นคฑาไขว้ ปี2524
เหรียญปั้มหลวงปู่สาย ฐานธมฺโม รุ่นแรก วัดหนองรี ปี2554 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั้มเต่าใหญ่หลวงปู่สาย ฐานธมฺโม วัดหนองรี ปี2565
เหรียญปั้มหลวงปู่สาย ฐานธมฺโม รุ่นเทวดาทรงหนู ปี2561 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญปั้มพระครูวรพรตธาดา (หลวงพ่อทองสุข) รุ่นพิมพ์9เหลี่ยม ปี2545
เหรียญปั้มพระครูสมุห์วิรัช วิรโช วัดดีบอน รุ่นแรกปี2555
เหรียญปั้มหลวงพ่อวิรัช วิรโช วัดดีบอน รุ่นหนุมานเชิญธง ปี2558
เหรียญปั้มพระครูวิภัชธรรมวิสิฐ รุ่นกฐิน 58 วัดดีบอน ปี2558 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เหรียญปั้มหลวงพ่อวิภัช วิรโช รุ่นนารายณ์ทรงครุฑ วัดดีบอน (ไม่จ�ำ กัดพิมพ์) ปี2554
รูปหล่อพญาสุกัน หลวงพ่อวิรัช วิรโช วัดดีบอน (ไม่จำ�กัดเนื้อ) ปี2559
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงพ่อประทานพร วัดหัวโป่ง รุ่นพระประทานร่ำ�รวย (ไม่จ�ำ กัดเนื้อ - ไม่จ�ำ กัดพิมพ์) ปี2561
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เหรียญพญาเต่าเรือนพระคณาจารย์ ทั่วไป
âµÐ·Õè 73 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 บาท (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2813.
2814.
2815.
2816.
2817.
2818.
2819.
2820.
2821.
2822.
2823.
2824.
2825.

เหรียญเต่าปั้มหลวงปู่แสน
เหรียญเต่าปั้มหลวงปู่แสน
เหรียญเต่าปั้มหลวงปู่แสน
เหรียญเต่าปั้มหลวงปู่แสน
เหรียญเต่าปั้มหลวงปู่แสน
เหรียญเต่าปั้มหลวงปู่แสน
เหรียญเต่าปั้มหลวงปู่แสน
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่แสน
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่แสน
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่แสน
เหรียญเต่าปั้มหลวงปู่แสน
เหรียญเต่าปั้มหลวงปู่แสน
เหรียญเต่าปั้มหลวงปู่แสน

ปสนฺโน
ปสนฺโน
ปสนฺโน
ปสนฺโน
ปสนฺโน
ปสนฺโน
ปสนฺโน
ปสนฺโน
ปสนฺโน
ปสนฺโน
ปสนฺโน
ปสนฺโน
ปสนฺโน

รุ่นแสน รวยรวยรวย เนื้อเงินหน้ากากทองคำ�ลงยา วัดบ้านหนองจิก
รุ่นแสน รวยรวยรวย เนื้อเงินหน้ากากทองคำ� วัดบ้านหนองจิก
รุ่นแสน รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา วัดบ้านหนองจิก
รุ่นแสน รวยรวยรวย เนื้อเงินบริสุทธิ์ วัดบ้านหนองจิก
รุ่นแสน รวยรวยรวย เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงิน วัดบ้านหนองจิก
รุ่นแสน รวยรวยรวย เนื้อชนวนหน้ากากเงิน วัดบ้านหนองจิก
รุ่นแสน รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้าลงยา วัดบ้านหนองจิก
รุ่นแสน รวยรวยรวย เนื้อทองทิพย์ลงยา วัดบ้านหนองจิก
รุ่นแสน รวยรวยรวย เนื้อทองแดงผิวไฟ วัดบ้านหนองจิก
รุ่นแสนรวยรวยรวย เนื้อทองแดงชนวน วัดบ้านหนองจิก
รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองคำ� เนื้อเงินลงยา เนื้อเงินบริสุทธิ์ ปี2562 วัดบ้านหนองจิก
รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวะ เนื้อทองแดง ปี2562 วัดบ้านหนองจิก
รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดงลงยา สัตตะลงยา กะไหล่เงินลงยา ปี2562 วัดบ้านหนองจิก

2826.
2827.
2828.
2829.
2830.
2831.
2832.
2833.
2834.
2835.
2836.
2837.
2838.
2839.
2840.
2841.
2842.
2843.
2844.
2845.
2846.
2847.

เหรียญเต่าปั้มหลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองทิพย์ ปลอกลูกปืน กระไหล่ทองลงยา เนื้อเงิน(ไม่จำ�กัด) ปี2562 วัดบ้านหนองจิก
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นเต่าเจ้าสัว เนื้อมหาชนวน แจกทาน วัดบ้านหนองจิก
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ทวด รุ่นแคล้วคลาด ร่ำ�รวย วัดเขาตองฯ เนื้อทองคำ�
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ทวด รุ่นแคล้วคลาด ร่ำ�รวย วัดเขาตองฯ เนื้อเงินไม่จ�ำ กัด
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ทวด รุ่นแคล้วคลาด ร่ำ�รวย วัดเขาตองฯ เนื้อชนวน
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ทวด รุ่นแคล้วคลาด ร่ำ�รวย วัดเขาตองฯ เนื้อนวะหน้ากากทองคำ�และหน้ากากเงิน
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ทวด รุ่นแคล้วคลาด ร่ำ�รวย วัดเขาตองฯ เนื้อนวะ
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ทวด รุ่นแคล้วคลาด ร่ำ�รวย วัดเขาตองฯ เนื้อทองทิพย์ลงยาแดง เนื้อทองทิพย์บริสุทธิ์
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ทวด รุ่นแคล้วคลาด ร่ำ�รวย วัดเขาตองฯ เนื้อทองแดงลงยาแดง เนื้อทองแดงบริสุทธิ์
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ทวด รุ่นแคล้วคลาด ร่ำ�รวย วัดเขาตองฯ เนื้อตะกั่ว
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ต๋อย วัดสนามแย้ รุ่นแรก จักรพรรดิรวยพันล้าน เนื้อทองคำ�
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ต๋อย วัดสนามแย้ รุ่นแรก จักรพรรดิรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา เนื้อเงินบริสุทธิ์ ไม่จำ�กัด
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ต๋อย วัดสนามแย้ รุ่นแรก จักรพรรดิรวยพันล้าน เนื้ออัลปาก้า
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ต๋อย วัดสนามแย้ รุ่นแรก จักรพรรดิรวยพันล้าน เนื้อนวะโลหะ (ไม่จำ�กัด)
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ต๋อย วัดสนามแย้ รุ่นแรก จักรพรรดิรวยพันล้าน เนื้อทองทิพย์ลงยา เนื้อทองทิพย์บริสุทธิ์(ไม่จ�ำ กัด)
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ต๋อย วัดสนามแย้ รุ่นแรก จักรพรรดิรวยพันล้าน เนื้อทองแดงลงยา ทองแดงผิวไฟไม่จำ�กัด(ไม่จำ�กัด)
เหรียญปั้มเต่าหลวงปู่ต๋อย วัดสนามแย้ รุ่นแรก จักรพรรดิรวยพันล้าน เนื้อชุดกรรม (ไม่จำ�กัด)
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นเจ้าสัวแสนรวย เนื้อเงิน เนื้อนวะ อัลปาก้า ชนวน ไม่จ�ำ กัด
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นเจ้าสัวแสนรวย พิมพ์จิ๋ว ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นปลดหนี้ ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี2560
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นแสนรวยไม่หยุด ไม่จำ�กัดเนื้อ ไม่จ�ำ กัดพิมพ์ ปี2560
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก ไม่จำ�กัด ปี2561
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พระหลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ทั่วไป
âµÐ·Õè 74 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
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2879.
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2881.
2882.
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รูปหล่อพิมพ์หน้าฝรั่งฐานสูง-ฐานเตี้ย
รูปหล่อพิมพ์หลังตรง
รูปหล่อพิมพ์หน้างุ้ม
รูปหล่อพิมพ์หน้าดุ
รูปหล่อพิมพ์อกซื่อ
รูปเหมือนปั๊มพิมพ์โดดร่ม
รูปหล่อพิมพ์ฐานสูง วัดชนแดน ปี 2505
รูปหล่อพิมพ์ฐานกลาง - กวักลาภใหญ่ วัดชนแดน ปี 2505
รูปหล่อพิมพ์ฐานเตี้ย วัดชนแดน ปี 2505 ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญหล่อพิมพ์เสมาหลังเรียบ - ระฆังเล็กหลังเรียบ วัดชนแดน ปี 2505
รูปหล่อพิมพ์อุ้มบาตร - ระฆังสองหน้า วัดชนแดน ปี 2505
รูปหล่อพิมพ์หัวไม้ขีด วัดชนแดน ปี 2505
รูปหล่อพิมพ์กวักลาภเล็ก วัดชนแดน ปี 2505
รูปหล่อพิมพ์หัวไม้ขีด ฐานยื่น วัดชนแดน ปี 2505
รูปหล่อพิมพ์หัวไม้ขีด หัวโต วัดชนแดน ปี 2512
รูปหล่อพิมพ์สมเด็จย่า วัดชนแดน ปี 2512
รูปหล่อฉลองอายุ 94 ปี
รูปหล่อพิมพ์โหม่งมะพร้าว
รูปหล่อพิมพ์จิ๊กโก๋
รูปหล่อฉีด ไม่จำ�กัดปี พ.ศ.(2495, 2496, 2497)
เหรียญวัดทรงธรรม ปี 2483 ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญหน้าแก่ ปี 2491, 2492
เหรียญหน้าหนุ่ม ปี 2491, 2505
เหรียญเสมาหลังสิงห์, หลังยันต์ 5
เหรียญวัดจันทร์นิมิต ไม่จำ�กัดพิมพ์
เหรียญฉลองอายุ 94 ปี ไม่จ�ำ กัดพิมพ์
เหรียญแอปเปิ้ล ไม่จำ�กัดปี
เหรียญทูลเกล้า ไม่จำ�กัดโค้ด
สมเด็จเข็มหัก
พระผงไตรมาส, พระผงจันทร์ลอย
สมเด็จหลังใบโพธิ์
ล็อตเกตปี 2515-2518
พระสมเด็จ ไม่จำ�กัดพิมพ์
พระผงรูปเหมือน ไม่จำ�กัดพิมพ์
แหวนลายธงชาติ, แหวนเพชรกลับลายธงชาติ
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พระหลวงพ่อเขียน ธมฺมรกฺขิโต วัดสำ�นักขุนเณร จ.พิจิตร ทั่วไป
âµÐ·Õè 75 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
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2915.
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2917.

รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิงใหญ่ (ไม่จํากัดพิมพ์)
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิงเล็ก (ไม่จํากัดพิมพ์)
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู วัดท่าหอย (หน้าใหญ่)
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู วัดวังตะกู (หน้าเล็ก หรือ หน้าแตก)
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน - หลวงพ่อทบ ปี2500 วัดวังตะกู
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก วัดสํานักขุนเณร (ไม่จํากัดเนื้อ)
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก วัดพร้าว
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นกํานันเถาว์ (รุ่นสร้างศาลา)
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นกํานันเถาว์ (รุ่นสร้างโรงเรียน)
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นกํานันวิรัตน์ เนื้อเงิน (พิมพ์แต่ง ไม่จํากัดพิมพ์)
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นกํานันวิรัตน์ เนื้อเงิน (พิมพ์ไม่แต่ง)
พระกริ่งประทานพร หลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี
รูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี (ไม่จํากัดเนื้อ)
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น ส5 (ไม่จํากัดเนื้อ)
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น ข5 (ไม่จํากัดเนื้อ)
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ฐานหนังสือ วัดชัยมงคล (ไม่จํากัดเนื้อ)
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์เถ้าแก่หอเตียะ
เหรียญหลวงพ่อเขียนหลังพระพุทธชินราช เนื้อเงิน (ไม่จํากัดพิมพ์)
เหรียญเสมาใหญ่นั่งเต็มองค์ รุ่น 100 ปี
เหรียญรูปไข่สระเอขีดยาว หลวงพ่อเขียน
เหรียญกงจักรหลังยันต์ หลวงพ่อเขียน
เหรียญใบตําลึง หลวงพ่อเขียน
เหรียญ 2 เกจิ หลวงพ่อเขียน-หลวงพ่อทบ
เหรียญอาร์ม หลวงพ่อเขียน วัดวังสําโรง
พระผงหลวงพ่อเขียน พิมพ์จอบหลวงพ่อเงิน ปี2503
เหรียญแสตมป์ หลวงพ่อเขียน วัดท่าหอย บล็อกวัด (ไม่จํากัดเนื้อ)
เหรียญแสตมป์ หลวงพ่อเขียน วัดท่าหอย บล็อกบ้าน (ไม่จํากัดเนื้อ)
เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเขียน ปี2505
เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเขียน ปี2506
เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเขียน ปี2507
เหรียญหลวงพ่อเขียน หลังหลวงปู่ศุข ปี2507
เหรียญกลมเสาร์ห้า หลวงพ่อเขียน
เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ่อเขียน วัดชัยมงคล
เหรียญใบโพธิ์เล็ก หลวงพ่อเขียน วัดชัยมงคล
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พระหลวงปู่ล�ำ ภู - พระหลวงตาพัน วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม ทั่วไป
âµÐ·Õè 76 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2918.
2919.
2920.
2921.
2922.
2923.
2924.
2925.
2926.
2927.
2928.
2929.
2930.
2931.
2932.
2933.
2934.
2935.
2936.
2937.
2938.
2939.
2940.
2941.
2942.
2943.
2944.
2945.
2946.
2947.
2948.
2949.
2950.
2951.
2952.
104

พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม หลังยันต์แดง
พระสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม ยันต์แดง
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย หลังยันต์แดง
พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ หลังยันต์แดง
พระสมเด็จ พิมพ์เจดีย์ และพิมพ์อื่นๆ หลังยันต์แดง
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม ปีกกว้าง เนื้อผงพุทธคุณ
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม ปีกกว้าง เนื้อใบลาน
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม พิมพ์อื่นๆ ไม่จํากัดเนื้อ ไม่ซ�้ำ รายการเดิม
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม พิมพ์เกศเอียง ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม - ต้อ (แขนมีขีด, ฐานมีจุด, เหนือไหล่ซ้ายมีจุด) ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม - ล่ำ� ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม (เหนือซุ้มมีขีด, ซุ้มติ่ง, บล็อกแตก) ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม (ซุ้มหนา, ซุ้มเกิน) ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม อื่นๆ ไม่จํากัดเนื้อ ไม่ซ�้ำ รายการเดิม
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม หลังยันต์จมลึก
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม หลังยันต์จมตื้น
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ายไหล่ยก ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ายอื่นๆ ไม่จํากัดเนื้อ ไม่ซ้ํารายการเดิม
พระสมเด็จ พิมพ์เจดีย์ ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ พิมพ์สังฆาฏิ ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จ พิมพ์จันทร์ลอย ไม่จํากัดเนื้อ
พระผง หลวงปู่ลําภู ไม่จํากัดพิมพ์ ไม่จํากัดเนื้อ ไม่ซ้ำ�รายการเดิม
พระสมเด็จ ปี 2531 พิมพ์ต้อ พิมพ์ข้างอุหงาย - พิมพ์ข้างอุคว่ํา
พระสมเด็จ หลวงตาพัน พิมพ์ใหญ่ไหล่ยก
พระสมเด็จ หลวงตาพัน พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จ หลวงตาพัน พิมพ์เส้นด้าย
พระหลวงตาพัน พิมพ์นาคปรก
พระหลวงตาพัน พิมพ์คะแนน
พระหลวงตาพัน ไม่จํากัดพิมพ์ ไม่ซ้ำ�รายการเดิม
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พระอาจารย์ไพรวัลย์ ชยทตฺโต วัดหาดทรายแดง จ.ตราด ทั่วไป
âµÐ·Õè 77 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (37 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2953.
2954.
2955.
2956.
2957.
2958.
2959.
2960.
2961.
2962.
2963.
2964.
2965.
2966.
2967.
2968.
2969.
2970.
2971.
2972.
2973.
2974.
2975.
2976.
2977.
2978.
2979.
2980.
2981.
2982.
2983.
2984.
2985.
2986.
2987.
2988.
2989.

เหรียญรุ่นแรก (ครึ่งองค์) ปี 2542
พระขุนแผนผงพรายกุมาร รุ่นแรก ปี 2549
เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 2551 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2552 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญหล่อหลวงพ่อทันใจ พิมพ์เจ้าสัว ปี 2553 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปี 2553 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญท่านเทวดาอินทะกะ รุ่นแรก ปี 2553 เนื้อตะกั่วหลังเรียบจารมือ
มัจฉานุ (ลอยองค์) ปี 2554 ไม่จํากัดเนื้อ
พระปิดตา เนื้อผงพรายกุมาร รุ่นแรก ปี 2554 ไม่จํากัดเนื้อ
กุมารดูดทรัพย์ เนื้อผงพรายกุมาร รุ่นแรก ปี 2554 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก ปี 2555 ไม่จํากัดเนื้อ
รูปเหมือน (ลอยองค์) รุ่นแรก ปี 2555 ไม่จํากัดเนื้อ
พระกริ่งรุ่นแรก (กริ่งสมปรารถนา) ปี 2555 เนื้อนวะโลหะ
พระชัยวัฒน์ รุ่นแรก (พระชัยฯ สมปรารถนา) ปี 2555 เนื้อนวะโลหะ
พระพิมพ์หลวงปู่ทวด ปี 2556 เนื้อผงว่านทาทองหลังจาร
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก ปี 2557 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญเสมาท่านเทวดาอินทะกะ ปี 2557 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นแรก (นั่งเต็มองค์) ปี 2557 ไม่จํากัดเนื้อ
ผึ้งเข้ารัง (ลอยองค์) ปี 2558 ไม่จํากัดเนื้อ
พระปิดตา หลังยันค์ นะอกแตก ปี 2559 เนื้อผงคลุกรัก
รูปเหมือนจันทร์เพ็ญ เนื้อผงพรายกุมาร รุ่นแรก ปี 2559 ไม่จํากัดเนื้อ
กุมารดูดทรัพย์จันทร์เพ็ญ เนื้อผงพรายกุมาร รุ่น 2 ปี 2559 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญหนุมาน รุ่นเทพบูรพา ปี 2559 เนื้อทองคํา
เหรียญหนุมาน รุ่นเทพบูรพา ปี 2559 เนื้อเงิน
เหรียญหนุมาน รุ่นเทพบูรพา ปี 2559 เนื้อฝาบาตร
เหรียญหนุมาน รุ่นจันทร์เพ็ญ หลังเรียบจารมือ ปี 2560 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญหันข้าง รุ่นนําโชค ปี 2560 เนื้อทองคํา
เหรียญหันข้าง รุ่นนําโชค ปี 2560 เนื้อดีบุกลงยาสีม่วงหลังเรียบจารมือ
เหรียญหันข้าง รุ่นนําโชค ปี 2560 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น 2 (ครึ่งองค์) หลังจารมือ ปี 2560 ไม่จํากัดเนื้อ
พระปิดตาข้าวตอกแตก ปี 2560 ไม่จํากัดเนื้อ
รูปเหมือนหล่อโบราณ รุ่นแรก ปี 2560 เนื้อนวะโลหะ
รูปเหมือนหล่อโบราณ รุ่นแรก ปี 2560 เนื้อทองผสม
เหรียญพญาพิเภก ปี 2560 เนื้อทองคํา
เหรียญพญาพิเภก ปี 2560 เนื้อเงิน
เหรียญพญาพิเภก ปี 2560 เนื้อฝาบาตร
ล็อกเก็ตรูปเหมือน ไม่จํากัดรุ่น
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หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ ทั่วไป
âµÐ·Õè 78 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
2990.
2991.
2992.
2993.
2994.
2995.
2996.
2997.
2998.
2999.
3000.
3001.
3002.
3003.
3004.
3005.
3006.
3007.
3008.
3009.
3010.
3011.
3012.
3013.
3014.
3015.
3016.
3017.
3018.
3019.
3020.
3021.
3022.
3023.
3024.
106

เหรียญกงจักรพระอธิการจ้อย รุ่นแรก พิมพ์สี่จุด หลังที่ระลึกงานประจำ�ปี พ.ศ. 2499
เหรียญกงจักรพระอธิการจ้อย พิมพ์สี่จุด หลังยันต์ พ.ศ. 2499เนื้อทองแดง
เหรียญกงจักรพระอธิการจ้อย พิมพ์สี่จุด หลังยันต์ พ.ศ. 2499 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญกงจักรพระอธิการจ้อย พิมพ์สามจุด หลังที่ระลึกงานประจำ�ปี พ.ศ. 2500
เหรียญรูปไข่ นั่งเต็มองค์ พ.ศ. 2507
เหรียญกลม ที่ระลึกงานฉลองพระอุโบสถ พ.ศ. 2509 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
สมเด็จหลวงพ่อจ้อยรุ่นแรก หลังเงา พิมพ์ลึก พ.ศ. 2516
สมเด็จหลวงพ่อจ้อยรุ่นแรก หลังเงา พิมพ์ตื้น พ.ศ. 2516
สมเด็จหลังกระดุม พ.ศ. 2519
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อจ้อย ตัวหนังสือจม รุ่นแรก พ.ศ. 2499
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อจ้อย ตัวหนังสือนูน รุ่นสอง พ.ศ. 2500
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อจ้อย พิมพ์อ้วน รุ่นสาม พ.ศ. 2516
รูปหล่อปั๊ม รุ่นมหาลาภ (วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์) พ.ศ. 2535 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
รูปหล่อปั๊ม รุ่นเจริญพร ไตรมาส 92 ปี พ.ศ. 2547(ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เหรียญสี่เหลี่ยมปลอดภัย 29 พ.ศ. 2532 เนื้อนวะ
เหรียญสี่เหลี่ยมปลอดภัย 29 พ.ศ. 2532 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญมหาลาภ (วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์) พ.ศ. 2535 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เหรียญแจกทาน รูปไข่ พ.ศ. 2536 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เหรียญครบรอบ 80 ปี รุ่นปลอดภัย พ.ศ. 2536 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เหรียญนั่งพานปลอดภัยกันภัย พ.ศ. 2538 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่รุ่นรับเสด็จเจริญก้าวหน้า พ.ศ. 2539 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เหรียญบัวคว่�ำ บัวหงาย รุ่นพิเศษ 82 ปี พ.ศ. 2539 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เหรียญเสมาหลังยันต์ลายมือ ๙.๙.๙๙๙ ที่ระลึกสร้างหอสวดมนต์/หอฉัน พ.ศ. 2544 (ไม่จ�ำ กัดเนื้อ)
เหรียญที่ระลึกสร้างมณฑป หอพระไตรปิฎก พ.ศ. 2546(ไม่จำ�กัดเนื้อ)
เหรียญมังกรสี่แคว พ.ศ. 2546 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
พระกริ่ง จันทสุวัณโณ พ.ศ.2535 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
พระกริ่งใหญ่ สมใจนึก 91 ปี พ.ศ.2546 (ไม่จำ�กัดเนื้อ)
สิงห์และคชสิงห์งาแกะทรงเครื่องและไม่ทรงเครื่อง ไม่จำ�กัดปีและขนาด ( ศิลปะช่างสมคิดมโนรมย์ )
สิงห์งาแกะไม่ทรงเครื่อง พ.จ. 1-9, พ.จ. 48-50, ลพ.จ. ไม่จำ�กัดปีและขนาด (ศิลปะช่างสมคิดมโนรมย์)
สิงห์งาแกะพิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์, วงเดือน, ข้าวหลามตัด, หัวใจ, งาแกะพิมพ์จิตลดา และ พิมพ์สมเด็จปิดตา ไม่จ�ำ กัดปี (ศิลปะช่างสมคิดมโนรมย์)
มีดสาลิกา (ไม่จำ�กัดปี) (แบบมีรอยจารย์)
มีดปากกา (ไม่จำ�กัดปี) (แบบมีรอยจารย์)
มีดพก ขนาด 7 นิ้วขึ้นไป (ไม่จำ�กัดปี) (แบบมีรอยจารย์)
ล็อคเก็ตหินขนาดห้อยคอ (ปี พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2545)
ล็อคเก็ตภาพถ่ายและภาพถ่ายอัดกระจก (ปี พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2536) ขนาดห้อยคอ
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พระหลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต วัดรัชฎาธิษฐาน (วัดเงิน) กรุงเทพมหานคร ทั่วไป
âµÐ·Õè 79 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (40 ÃÒÂ¡ÒÃ)
3025.
3026.
3027.
3028.
3029.
3030.
3031.
3032.
3033.
3034.
3035.
3036.
3037.
3038.
3039.
3040.
3041.
3042.
3043.
3044.
3045.
3046.
3047.
3048.
3049.
3050.
3051.
3052.
3053.
3054.
3055.
3056.
3057.
3058.
3059.
3060.
3061.
3062.
3063.
3064.

¾ÃÐÊÁà´ç¨á´§ ¾ÔÁ¾ìใหญ่
¾ÃÐÊÁà´ç¨á´§ ¾ÔÁ¾ì¤Ðá¹¹
¾ÃÐ¹Ò§¾ÒàÈÃÉ°Õ à¹×éÍá´§
¾ÃÐÊÁà´ç¨à¢ÕÂÇ
¾ÃÐÊÁà´ç¨´Ó
¾ÃÐÊÁà´ç¨ªÁ¾Ù
¾ÃÐÊÁà´ç¨½Ñ§¾ÃÐ¸ÒµØ¾ÔÁ¾ìใหญ่ - ¾ÔÁ¾ì¤Ðá¹¹
¾ÃÐÊÁà´ç¨¢ÒÇâÀ¤·ÃÑ¾Âì
¾ÃÐÊÁà´ç¨ÃØè¹ÊØ´·éÒÂ ¾.È.2529 ¾ÔÁ¾ìใหญ่ à¹×éÍà¢éÁ
¾ÃÐÊÁà´ç¨ÃØè¹ÊØ´·éÒÂ ¾.È.2529 ¾ÔÁ¾ìใหญ่ à¹×éÍ¢ÒÇ
¾ÃÐÊÁà´ç¨ÃØè¹ÊØ´·éÒÂ ¾.È.2529 ¾ÔÁ¾ì¤Ðá¹¹ à¹×éÍà¢éÁ
¾ÃÐÊÁà´ç¨ÃØè¹ÊØ´·éÒÂ ¾.È.2529 ¾ÔÁ¾ì¤Ðá¹¹ à¹×éÍ¢ÒÇ
¾ÃÐ¼§ÃØè¹ÊØ´·éÒÂ ¾.È.2529 ¾ÔÁ¾ì¹Ò§¾Ò à¹×éÍà¢éÁ
¾ÃÐ¼§ÃØè¹ÊØ´·éÒÂ ¾.È.2529 ¾ÔÁ¾ì¹Ò§¾Ò à¹×éÍ¢ÒÇ
¾ÃÐ¼§ÃØè¹ÊØ´·éÒÂ ¾.È.2529 ¾ÔÁ¾ì¾ÃÐ»Ô´µÒ
¾ÃÐÊÁà´ç¨¡ÃØÇÑ´ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ ¾.È.2485 ¾ÔÁ¾ìËÙºÒÂÈÃÕ
¾ÃÐÊÁà´ç¨¡ÃØÇÑ´ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ ¾.È.2485 ¾ÔÁ¾ìà¨´ÕÂìใหญ่
¾ÃÐÊÁà´ç¨¡ÃØÇÑ´ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ ¾.È.2485 ¾ÔÁ¾ìà¨´ÕÂìàÅç¡ äÁèÁÕàÊé¹»Ô´«ØéÁ
¾ÃÐÊÁà´ç¨¡ÃØÇÑ´ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ ¾.È.2485 ¾ÔÁ¾ìà¨´ÕÂìàÅç¡ °Ò¹ÁÕà¹×éÍà¡Ô¹
¾ÃÐÊÁà´ç¨¡ÃØÇÑ´ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ ¾.È.2485 ¾ÔÁ¾ìà¨´ÕÂìàÅç¡ °Ò¹ÁÕ¨Ø´
¾ÃÐÊÁà´ç¨¡ÃØÇÑ´ÅÒ´ºÑÇ¢ÒÇ ¾.È.2485 ¾ÔÁ¾ì°Ò¹àÊé¹´éÒÂ, ·Ã§à·Ç´Ò, °Ò¹¢ÒâµêÐ
ÅÙ¡ÍÁ´Ô¹ã¹´§ (ËÅÇ§¾èÍ»Ñé¹)
ÅÙ¡ÍÁ´Ô¹ã¹´§ (ÅÙ¡ÈÔÉÂì»Ñé¹)
¾ÃÐÊÁà´ç¨¹éÓµÒÅ
¾ÃÐ»Ô´µÒ¹éÓµÒÅ
¾ÃÐ»Ô´µÒ¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂìªÙÇ§Èì ÇÑ´»ÃÐªÒÇ§ÈÒÃÒÁ
เหรียญÃÙ»àËÁ×Í¹ ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ·Í§àËÅ×Í§
เหรียญÃÙ»àËÁ×Í¹ ÃØè¹áÃ¡ à¹×éÍ¾ÔàÈÉ¾è¹·ÃÒÂ¡ÐäËÅè·Í§
เหรียญÃÙ»àËÁ×Í¹ à¹×éÍà§Ô¹
เหรียญÊµÒ§¤ìÃÙ (àÅÕèÂÁà§Ô¹à´ÔÁ)
เหรียญเบจญ¾Ô·Ñ¡Éì
เหรียญËÅÇ§»Ùè¾ÅÍÂ ÍÍ¡ÇÑ´»ÃÐÊÒ· ¾ÔÁ¾ìÊÍ§Ë¹éÒ
เหรียญËÅÇ§»Ùè¾ÅÍÂ ÍÍ¡ÇÑ´»ÃÐÊÒ· ¾ÔÁ¾ìË¹éÒà´ÕÂÇ
¾ÃÐ¡ÃÔè§ËÅว§¾èÍชาญณรงค์
ÃÙ»ËÅèÍËÁÍªÕÇ¡Ï ¾ÔÁ¾ìใหญ่
ÃÙ»ËÅèÍËÁÍªÕÇ¡Ï ¾ÔÁ¾ìàÅç¡
เหรียญ·ÕèÃÐÅÖ¡§Ò¹ËÅèÍ¾ÃÐÃÙ»àËÁ×Í¹ à¹×éÍà§Ô¹ ¾ÔÁ¾ìใหญ่
เหรียญ·ÕèÃÐÅÖ¡§Ò¹ËÅèÍ¾ÃÐÃÙ»àËÁ×Í¹à¹×éÍà§Ô¹ ¾ÔÁ¾ìàÅç¡
ล็อกเกต¶×ÍÁÕ´ËÁÍ ¾ÔÁ¾ìÊÕèàËÅÕèÂÁ
ล็อกเกต¶×ÍÁÕ´ËÁÍ ¾ÔÁ¾ìÃÙ»ä¢è
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อาจารย์โง้วกิมโคย (เซียนแป๊ะโรงสี) วัดศาลเจ้า ทั่วไป
âµÐ·Õè 80 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 บาท (36 ÃÒÂ¡ÒÃ)
3065.
3066.
3067.
3068.
3069.
3070.
3071.
3072.
3073.
3074.
3075.
3076.
3077.
3078.
3079.
3080.
3081.
3082.
3083.
3084.
3085.
3086.
3087.
3088.
3089.
3090.
3091.
3092.
3093.
3094.
3095.
3096.
3097.
3098.
3099.
3100.
108

รูปเหมือนบูชา รุ่น 1 เนื้อเรซิ่น
รูปเหมือนบูชา รุ่น 2 เนื้อเรซิ่น
รูปเหมือนป้ายบูชารุ่น 3 เนื้อเรซิ่น
เหรียญรุ่นแรก ปี 2519 เนื้อทองคำ�
เหรียญรุ่นแรก ปี 2519 เนื้อเงิน
เหรียญรุ่นแรกปี 2519 เนื้อนวะโลหะ
เหรียญรุ่นแรก ปี 2519 เนื้อทองแดงกระไหล่ทองเดิม
เหรียญรุ่นแรก ปี 2519 เนื้อทองแดง
รูปถ่ายหลังแม่น้ำ� กระดาษเรียบ
รูปถ่ายหลังแม่น้ำ� กระดาษหนังไก่
ล็อกเกตกระดาษหนังไก่ หลังกะไหล่ทอง
เหรียญหยดน้�ำ เนื้อทองแดง กะไหล่ทองเดิม
เหรียญหยดน้�ำ เนื้อทองแดง หน้ากากทองคำ�
เหรียญหยดน้�ำ เนื้อทองแดง
เรซิ่นมังกรคู่
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร สิบกา วนเดียว
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร สิบกา หางยาว
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร สิบกาใหญ่ หางสั้น
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร สิบกาเล็ก หางสั้น
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร 1 กา เขียนมือ
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร 1 กา วนเดียว
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร 1 กาใหญ่หางยาว
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร 1 กาใหญ่หางสั้น
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร 1 กาเล็กหางยาว
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร 1 กาเล็กหางสั้น
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร 1 กา แบบมัด ไม่จำ�กัดพิมพ์
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร ไม่จำ�กัดกา ไม่จ�ำ กัดพิมพ์
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร 10 กา รุ่นพลิกฟ้าประทานพร
ผ้ายันต์ฟ้าประทานพร 1 กา รุ่นพลิกฟ้าประทานพร
เหรียญหล่อ รุ่นพลิกฟ้าประทานพร 2562 เนื้อทองคำ�
เหรียญหล่อ รุ่นพลิกฟ้าประทานพร 2562 เนื้อทองชมพู
เหรียญหล่อ รุ่นพลิกฟ้าประทานพร 2562 เนื้อเงิน
เหรียญหล่อ รุ่นพลิกฟ้าประทานพร 2562 เนื้อนวะโลหะ
เหรียญหล่อ รุ่นพลิกฟ้าประทานพร 2562 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหล่อ รุ่นพลิกฟ้าประทานพร 2562 เนื้อทองฝาบาตร
เหรียญหล่อ รุ่นพลิกฟ้าประทานพร 2562 เนื้อทองแดง
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วัตถุมงคลบ้านมีดี ทั่วไป
âµÐ·Õè 81 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 บาท (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
3101.
3102.
3103.
3104.
3105.
3106.
3107.
3108.
3109.
3110.
3111.
3112.
3113.
3114.
3115.
3116.
3117.
3118.
3119.
3120.
3121.
3122.
3123.
3124.
3125.
3126.
3127.
3128.
3129.
3130.
3131.
3132.
3133.
3134.
3135.

รูปถ่ายปู่เที่ยง หมึกปากกาบิ๊ก ยุคแรก
รูปถ่ายปู่เที่ยง กรมอู่
รูปถ่ายปู่เที่ยง หิ้งเต็ม
รูปถ่ายปู่เที่ยง เสื้อกล้าม
รูปถ่ายปู่เที่ยง หิ้งเก่า
ผ้าเช็ดหน้าปราชิก ปู่เที่ยง
ตะกรุดมหารูด ปู่เที่ยง
เบี้ยแก้ ปู่เที่ยง
กริ่งพระงามมหาธาตุสิทธิ์ ปู่เที่ยงเสก
เหรียญพระงามมหาธาตุสิทธิ์ ปู่เที่ยงเสก
เหรียญหมู ปู่เที่ยง รุ่นแรก (หนา)
เหรียญหมู ปู่เที่ยง รุ่นสอง (บาง)
ผ้าเช็ดหน้าปราชิก อ.ป่อง
เข็มขัดถักผ้าห่อศพ อ.ป่อง
รูปถ่ายหลังยันต์เฑาะหัวแตก อ.ป่อง ยุคแรก
รูปถ่ายกรมอู่ปู่เที่ยง ลายมือ อ.ป่อง
รูปถ่ายหิ้งเต็มปู่เที่ยง ลายมือ อ.ป่อง
รูปถ่ายปู่เที่ยง ไม่จำ�กัดฉาก ลายมือ อ.ป่อง
รูปถ่าย อ.ป่อง รุ่นแรก
รูปถ่าย อ.ป่อง ถือเข็ม
รูปถ่าย อ.ป่องบวช
ล็อกเกตปู่เที่ยง เสื้อกล้าม
ล็อกเกตบวช อ.ป่อง รุ่นฟ้าผ่า
ล็อกเกตปู่เที่ยง น่วมมานา หลังลายมือปู่เที่ยง
ตะกรุดไม้ไผ่ อ.ป่อง
ตะกรุดมหารูด อ.ป่อง
เบี้ยแก้ อ.ป่อง
พิรอดแขน อ.ป่อง
เหรียญแซยิด อ.ป่อง
รูปหล่อ อ.ป่อง บารมี 69 เนื้อทองคำ�
รูปหล่อ อ.ป่อง บารมี 69 เนื้อเงิน
รูปหล่อ อ.ป่อง บารมี 69 เนื้อนวะ
พระสมเด็จสะดุ้งกลับ แหวกม่าน ตะกรุดทองคำ�
พระสมเด็จสะดุ้งกลับ แหวกม่าน แจกแม่ครัว
พระสมเด็จสะดุ้งกลับ แหวกม่าน เนื้อดำ�
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พระสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ทั่วไป
âµÐ·Õè 82 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
3136.
3137.
3138.
3139.
3140.
3141.
3142.
3143.
3144.
3145.
3146.
3147.
3148.
3149.
3150.
3151.
3152.
3153.
3154.
3155.
3156.
3157.
3158.
3159.
3160.
3161.
3162.
3163.
3164.
3165.
3166.
3167.
3168.
3169.
3170.
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พระสมเด็จอุณาโลม ทรงจิตรลดา ปี 2519 พิมพ์เล็ก
พระสมเด็จนางพญา หลัง สก ปี 2519 ไม่ปิดหน้ากาก
พระผงไพรีพินาศ ปี 2529-2530
พระผงไพรีพินาศ ปี 2533-2556
พระผงรูปเหมือน ไม่จํากัดรุ่น ไม่ฝังตะกรุด
พระพุทธชินราช ปี 2536 เนื้อนวโลหะ
พระปิดตา ไม่จํากัดรุ่น
พระปิดตา รุ่น 7 รอบ
พระกริ่งญาณรังสี ปี 2535
พระกริ่งเจริญพร ปี 2536
พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี ปี 2536
พระสมเด็จ ปี 2536 - 2556
พระกริงบารมี 80 พรรษา
พระกริ่งบารมี 84
พระปิดตานําโชค เนื้อผงคลุกรักดํา ปี 2531
พระปิดตานําโชค เนื้อผงคลุกรักจีน ปี 2531
พระปิดตานําโชค เนื้อผงคลุกรักลายเสือ ปี 2531
พระกริ่งชินบัญชร รุ่น 100 ปี ก้นอุดผงพรายกุมาร ท่าบรอนซ์ ตะกรุดสาริกา
พระกริ่งชินบัญชร รุ่น 100 ปี ก้นอุดผงพรายกุมารหัวเชื่อ ลงรักปิดทอง ตะกรุดสาริกา
พระสมเด็จชินบัญชร รุ่น 100 ปี ก้นทองแดง
พระหลวงปู่ทวดไม่จํากัดรุ่น
พระหลวงปู่ทวด รุ่น 100 ปี
พระศาสดา รุ่น 7 รอบ ปี 2540
พระกริ่งพุทธสิริมงคล ป 2552
กริ่งชินรังสี 47
พระชัยญาณรังสี 79
พระกริ่งไพรีพินาศ ปี 2535 - 2556 เนื้อเงิน - ทองแดง
พระกริ่งเจริญ สุวัฒโน รุ่น 100 ปี
พระกริ่งเจริญโภคทรัพย์ รุ่น 100 ปี
พระกริ่งอรหัง
พระกริ่งชินสีห์ รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลือง
เหรียญทรงผนวช รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2550
พระนางพญา สธ.
เหรียญคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ
พระกริ่งพระราชสังวราภิมณฑ์ ปี 2536
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พระคณาจารย์ ทั่วไป
âµÐ·Õè 83 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
3171.
3172.
3173.
3174.
3175.
3176.
3177.
3178.
3179.
3180.
3181.
3182.
3183.
3184.
3185.
3186.
3187.
3188.
3189.
3190.
3191.
3192.
3193.
3194.
3195.
3196.
3197.
3198.
3199.
3200.
3201.
3202.
3203.
3204.
3205.

เหรียญหลวงปู่จือ วัดเขาตาเงาะ รุ่นเพิ่มทรัพย์เมตตามหาบารมี จ.ชัยภูมิ
เหรียญหลวงปู่ขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ รุ่นพุทธคุณ จ.เลย
ล็อกเกตบูชาครู หลวงพ่อหน่อง ธมมทินโน วัดเก้าเลี้ยว รุ่นแรก จ.นครสวรรค์
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นประทานพร จ.ชัยภูมิ
พระผงสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก จ.นครพนม
เหรียญคุ้มบารมี 6 แผ่นดิน หลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม
เหรียญหลวงปู่ทอง วัดบ้านคูบ รุ่นแรก จ.ศรีสะเกษ
เหรียญหลวงพ่อประกาศิต วัดหลักสาม รุ่นแรก กรุงเทพ
เหรียญแสงโชคหลวง หลวงพ่อแสวง วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี
เหรียญหลวงพ่อผา วัดไตรสามัคคี รุ่นแรก จ.สมุทรปราการ
เหรียญครูบาบุญชุ่ม รุ่นฝังลูกนิมิต ปี 2556 เนื้อทองแดง จ.เชียงราย
พระกริ่งรุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
เหรียญเต่ารุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
เหรียญเต่าปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
เหรียญเต่าเศรษฐีจัมโบ้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
เหรียญเต่าจิ๋ว หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
พระสมเด็จแพพิเศษ หลังสมเด็จโต หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระหลังรูปเหมือน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519 จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จหล่อโบราณ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระรูปเหมือน หล่อโบราณ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสังกัจจายน์ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539 จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จฐานแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539 จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539 จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จยกฐานะ วัดระฆังฯ รุ่น 1 ไม่จํากัดเนื้อ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จยกฐานะ วัดระฆังฯ รุ่น 2 เนื้อผง กรุงเทพฯ
พระสมเด็จยกฐานะ วัดระฆังฯ รุ่น 2 เนื้อโลหะ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จยกฐานะ วัดระฆังฯ รุ่น 2 หน้ากากทอง - เงิน ไม่จํากัดเนื้อ
พระยอดขุนพล หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร เนื้อชินปั๊ม กรุงเทพ
พระยอดขุนพล หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมตร เนื้อชินหล่อโบราณ กรุงเทพ
เสือไม้มงคลแกะ หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม วัดบ้านแก่ง รุ่นมหาจักรพรรดิ์ จ.ปราจีนบุรี
เหรียญพระอาจารย์สมจิตร ธัมมธโน วัดเพลงภาษีเจริญ ปี 2556 กรุงเทพ
เหรียญเสมา รุ่น 7 รอบ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
พระผงสมเด็จ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
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พระหลวงพ่อตัด - พระอาจารย์ทิน วัดชายนา จ.เพชรบุรี ทั่วไป
âµÐ·Õè 84 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
3206.
3207.
3208.
3209.
3210.
3211.
3212.
3213.
3214.
3215.
3216.
3217.
3218.
3219.
3220.
3221.
3222.
3223.
3224.
3225.
3226.
3227.
3228.
3229.
3230.
3231.
3232.
3233.
3234.
3235.
3236.
3237.
3238.
3239.
3240.
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พระขุนแผน รุ่นแรก ปี 2547
พระขุนแผน รุ่นสอง ปี 2548
พระผง รูปเหมือน, สมเด็จเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2548
สมเด็จปรกโพธิ์ใหญ่ ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2549
พระปิดตา เนื้อผง ไม่จ�ำ กัดปี
นางกวัก ไม่จำ�กัดเนื้อ ปี 2536
พระลีลา ปี 2548
พระสีวลี ปี 2549
ตะกรุด โค้ด วชน เรียง ปี 2547
ตะกรุด ไม่ตอกโค้ด
ปลัดขิก ไม้ มีโค้ด ไม่จำ�กัดปี
ปลัดขิก ไม้ ไม่มีโค้ด ไม่จำ�กัดปี
ปลัดขิก ไม่จำ�กัดเนื้อ
ล็อกเกต รุ่นแรก ปี 2547
ล็อกเกต ไม่จำ�กัดรุ่น
เสือ รุ่นแรก ปี 2549
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2548
เหรียญ มั่ง มี ศรี สุข ปี 2549
เหรียญฉลองอายุ 75 ปี ปี 2549
เหรียญโชคดี ปลอดภัย (จิ๊กโก๋ใหญ่) ปี 2549
เหรียญหล่อบาตรน้ำ�มนต์ ปี 2551
เหรียญโภคทรัพย์ ปี 2551
เหรียญหล่อเจ้าสัวโภคทรัพย์ ปี 2551
เหรียญหล่อเสมา รุ่นแรก ปี 2551
เหรียญอาร์มใหญ่ ปี 2551
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2551
พระยอดธง ปี 2552
พระกริ่ง “พุทธวิริยากร” ปี 2552
รูปหล่อ ตัดอุปสรรค ปี 2550
รูปหล่อ ไหว้ครู ปี 2551
ขุนแผนนายร้อย พระอาจารย์ทิน ปี 2557
พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พระอาจารย์ทิน ปี 2559
พระสังข์เรียกทรัพย์ รุ่นแรก พระอาจารย์ทิน ปี 2559
เพชรพญาธรหล่อ รุ่นแรก พระอาจารย์ทิน ปี 2561
ล็อกเกต พระสังข์เรียกทรัพย์ รุ่นแรก พระอาจารย์ทิน ปี 2562
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พระพุทธ - พระคณาจารย์ และ วัตถุมงคล ทั่วไป ชุดที่ 1
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รูปเหมือนปั๊มพระพุทธเจ้าใหญ่ รุ่นยกฐานะพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม
เหรียญฟาต้าไฉ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม
พระสมเด็จพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม
เหรียญรุ่น 1 หลวงพ่อนวณ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
พระกริ่งจันทรเพ็ญ 60 รุ่น 1 หลวงพ่อนวณ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
พระสมเด็จเศรษฐีดวง หลวงพ่อนวณ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
พระผงหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
เหรียญหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อทองเบิ้ม วัดวังยาว ปี 2505 จ.ประจวบคีรีขันธ์
พระปิดตาหลวงพ่อทองเบิ้ม วัดวังยาว จ.ประจวบคีรีขันธ์
เหรียญเมตตาบารมี หลวงพ่อสุพรรณ วัดน้ำ�ตกห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ล็อกเกตสมปรารถนา หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี
สิงห์แกะสมปรารถนา หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี
ตะกรุดหล่อมงคลเศรษฐี หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี
เต่าเลือน รุ่น 1 หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
หลวงพ่อปู่ทวดจันทร์เพ็ญ 61 หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
ตะกรุด หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
หนุมาน หน้ากระบี่ ที่ระลึก 80 ปี หลวงปู่สุ่น วัดศาลากุล จ.นนทบุรี
หนุมาน หน้าโขน ที่ระลึก 80 ปี หลวงปู่สุ่น วัดศาลากุล จ.นนทบุรี
เหรียญ – รูปหล่อ หลวงปู่สุ่น ที่ระลึก 80 ปี หลวงปู่สุ่น วัดศาลากุล จ.นนทบุรี
เหรียญรุ่นแรกหลัง ภปร. ปี 2528 สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
สมเด็จอรหัง ปี 2519 สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศฯ กรุงเทพฯ
พระกริ่ง 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศฯ กรุงเทพฯ
พระกริ่งโภคทรัพย์ ปี 2535 สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
เหรียญสนทนาธรรม สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
พระกริ่งรัตนญาโน ไม่จำ�กัดเนื้อ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ
ล็อกเกตรูปเหมือน หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ
หุ่นพยนต์ ไม่จำ�กัดรุ่น หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นทรัพย์สมบูรณ์ ไม่จำ�กัดเนื้อ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ
มีดหมอ หลวงพ่อสมบูรณ์ ไม่จำ�กัดรุ่น วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ
เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์สุนิตย์รุ่นแรก วัดป่าบ้านบะแต้ จ.ขอนแก่น
เหรียญเปิดโลกโคตรเศรษฐี รุ่นแรก วัดป่าบ้านบะแต้ จ.ขอนแก่น
พระราหูหล่อโบราณ อาจารย์ประจวบ คงเหลือ จ.พัทลุง
พระราหูผง รุ่นแรก อาจารย์ประจวบ คงเหลือ จ.พัทลุง
พระกลีบบัวมหาว่าน ขาว - ดำ� อาจารย์ประจวบ คงเหลือ จ.พัทลุง
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พระขุนแผน ปลัดทวี วัดบ้านกร่าง
พระขุนแผน หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ออกวัดหนองโรง
พระนางกวักเนื้อผง ปี 2508 หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
พระพิมพ์นางกวักทรงเสมา เนื้อดิน หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
พระทุ่งเศรษฐี เนื้อผง หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
พระสมเด็จสายรุ้ง หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว
พระสมเด็จคะแนนสายรุ้ง หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว
ปลากัดสารพัดนึก เนื้อหินหยก หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ
ปลากัดสารพัดนึก เนื้อไม้ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ
ปลากัดสารพัดนึก เนื้อเขาสัตว์ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ
พระสมเด็จ หลังปลากัด เนื้อผสมแร่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ
พระขุนแผน หลังปลากัด พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ทรงหนุมาน ปี 2511
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ทรงครุฑ ปี 2511
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ทรงไก่ ปี 2511
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ทรงนก ปี 2511
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ทรงเม่น ปี 2511
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ทรงปลา ปี 2511
เหรียญหันข้าง 90 ปี (รุ่นประสบการณ์) หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์
เหรียญแจกทางแมงกะปี หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์ ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญมหาเฮง เฮง หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์
พระปรกใบมะขามหลังท้าวเวสสุวัณ หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์
รูปหล่ออุดจีวร หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์
ชูชก หลวงพ่อสมพงษ์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2536 วัดใหม่ปิ่นเกลียว
ชูชก หลวงพ่อสมพงษ์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2547 วัดใหม่ปิ่นเกลียว
ชูชก หลวงพ่อสมพงษ์ รุ่นสอง ปี 2547 วัดใหม่ปิ่นเกลียว
ชูชก หลวงพ่อสมพงษ์ รุ่นย้อนยุค โค้ด 99 ปี 2549 วัดใหม่ปิ่นเกลียว
ชูชก หลวงพ่อสมพงษ์ ไม้สัก ปี 2550 วัดใหม่ปิ่นเกลียว
ชูชก หลวงพ่อสมพงษ์ ไม้พญางิ้วดํา ปี 2550 วัดใหม่ปิ่นเกลียว
ชูชก หลวงพ่อสมพงษ์ ไม้ขนุน ปี 2550 วัดใหม่ปิ่นเกลียว
ปลัดขิกลิงไม่จํากัดเนื้อ หลวงพ่อกลั่นวัดอินทราวาส จังหวัดอ่างทอง
ปลัดขิกเพชรพญาธร ไม้แกะ หลวงพ่อกลั่นวัดอินทราวาส จังหวัดอ่างทอง
ปลัดขิกนางแอ่น ไม้แกะ หลวงพ่อกลั่นวัดอินทราวาส จังหวัดอ่างทอง
ปลัดขิกจิ้งจก ไม้แกะ หลวงพ่อกลั่นวัดอินทราวาส จังหวัดอ่างทอง
ลิงไม้แกะ หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จังหวัดอ่างทอง
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หลวงปู่แสน ปสนโน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป
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เหรียญรุ่นแรก ครึ่งองค์ แสนสะท้าน ปี 2556 (วัดจัดสร้าง)
เหรียญเสมารุ่นแรก รุ่นอายุยืน ปี 2557
พระรูปหล่อเบ้าทุบ รุ่นแรก ปี 2557 ยกเว้นทองคำ�
เหรียญรุ่นแรก เต็มองค์ ปี 2559(วัดจัดสร้าง)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นวัฒนมงคล ปี 2559(วัดจัดสร้าง)
พระสมเด็จรุ่นแรก มงคล 9 รอบ ปี 2559
แหวนรุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2559(วัดจัดสร้าง)
เหรียญเสมา รุ่นมหาสมปรารถนา ปี 2559
เหรียญเม็ดแตง รุ่นมหาสมปรารถนา ปี 2559
ล็อกเก็ต รุ่นมหาสมปรารถนา ปี 2559
พระขุนแผนทรงพล รุ่นแสนวิเศษ ปี 2559 ไม่มีตะกรุด (วัดจัดสร้าง)
พระขุนแผน รุ่นประสพโชค ไม่ฝัง
พระขุนแผน รุ่นประสพโชค มีฝัง
กุมารทอง รุ่นประสพโชค
เหรียญรูปไข่รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยาหน้าทองคำ� ปี 2560
เหรียญรูปไข่รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินหน้าทองคำ� ปี 2560
เหรียญรูปไข่แสนสะท้าน 2 (วัดจัดสร้าง)
เต่าเฮงแสนเฮง
เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นเจริญพร ปี 2559
หนุมาน แสนเฮง รุ่นแรก ปี 2559 ยกเว้นทองคำ�
เต่าแสนพุทธคุณ
สมเด็จหลังยันต์ปั้น รุ่นเมตตา
เหรียญไม้มงคล (วัดจัดสร้าง)
เหรียญรุ่นสร้างโบสถ์ (วัดจัดสร้าง)
เหรียญรูปไข่ รุ่นสวัสดีปีใหม่ (วัดจัดสร้าง)
พระนาคปรกนาคา แสนบารมี
พระผงสิวลี หลัง พระแม่ธรณี
เหรียญเม็ดยา รุ่นแรก
เหรียญมังกรยีกอฮง รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน
เหรียญมังกรยีกอฮง รุ่นมหาปราบ ไม่จำ�กัดเนื้อ
มีดหมอ ไม่จัดรุ่น
เหรียญรุ่นสร้างโบสถ์
เหรียญมังกรคู่ รุ่นมหาปราบ ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญแสนสะท้าน 3 (วัดจัดสร้าง)
หนุมาน รุ่นแสนสำ�ริด
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หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จังหวัดนครพนม ทั่วไป
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พระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรก หน้ากากทอง และ หน้ากากเงิน
พระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ-ชานหมาก มีแผ่นตะกรุดหน้า-หลัง ตอก สอ พัดยศไม่มีหมายเลข หรือไม่มีแผ่นตะกรุดหน้าหรือหลัง
พระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกเนื้อชานหมากมีหมายเลขหน้าหรือหลัง และ ผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกหน้าขมิ้น
พระผงอายุยืน รุ่นแรก ไม่จำ�กัด
พระเนื้อผงนั่งตั่ง รุ่นแรก ไม่จำ�กัด เนื้อ
พระปิดตามือไข้วรุ่นรับทรัพย์ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระปิดตาเทพบันดาล ไม่จำ�กัดเนื้อ
พระกริ่งพระแก้ว ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญมังกรคู่ปั้มรุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญเสมาสมปรารถนา เนื้อนวะ และ เนื้อล่างทั่วไป
เหรียญตอก 1 ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญเสมาสมปรารถนา เนื้อ เงินลงยา และ เนื้อเงิน
เหรียญมนต์พระกาฬ ไม่จ�ำ กัดเนื้อ
เหรียญหมานเงินหมานทองไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญนาคปรก สมปรารถนา ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญ คุ้มบารมี 6 แผ่นดินไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญ เสมานาคราช ฮก ลก ซิ่ว ไม่จำ�กัดเนื้อ
รูปเหมือนเตารีดเจริญลาภเนื้อโลหะ ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญห่วงเชื่อมเศรษฐีเงินล้านรุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญเจริญพรบนครึ่งองค์ห่มคุม ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญเจริญพรล่างครึ่งองค์ ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญเมตามหาลาภ ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญเมตาบารมีรุ่นสุดท้าย ไม่จำ�กัด พิมพ์ และ ไม่จ�ำ กัดเนื้อ
เหรียญพยัคฆ์ขันติโก ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญ รุ่น สร้างบารมี หน้าหนุ่ม ไม่จำ�กัดเนื้อ
กริ่งชินบัญชร ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญหล่อโบราณ รุ่นแรก ร ศ. 237 ไม่จำ�กัดเนื้อ
รูปหล่อเบ่าทุบรุ่นแรก ไม่จำ�กัดเนื้อ
รูปหล่อนั่งเต่าพญาเต่าเรือน ไม่จำ�กัดเนื้อ
รูปหล่อ ฐานพญานาค รุ่น มหาสมปรารถนา ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญเสมาเศรษฐีสมปรารถนา ฐานบัว ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญเต่ามังกร โคตรเศรษฐี หน้ากากทอง เนื้อเงินลงยา เนื้อเงิน
เหรียญเต่ามังกร โคตรเศรษฐี เนื้อ นวะเนื้อลงยาเนื้อล่าง เนื้อล่างทั่วไป
เหรียญ เสมามหาเศรษฐี ไม่จำ�กัดเนื้อ
เหรียญมหามงคล 113 ปีไม่จำ�กัดเนื้อ
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พระหลวงพ่อพุฒ (พระครูสุนทรวุฒิคุณ) วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม ทั่วไป
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เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2505
เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505
เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 2 เต็มองค์ ปี 2513
เหรียญตลับยาหม่อง หลวงพ่อพุฒ รุ่น 4 ปี 2528
เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 6 (ปืนไขว้) ปี 2533 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญหล่อเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 9 (ปืนไขว้) ปี 2533 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญเสมาครึ่งองค์ อายุ 80 (ไม่จํากัดเนื้อ)
เหรียญกงจักรปืนไขว้ (ไม่จํากัดเนื้อ)
พระบูชาหลวงพ่อพุฒ (ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม) ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพุฒ (ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม) ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
รูปหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก ปี 2522
งาช้างแกะ รูปเหมือนหลวงพ่อพุฒ
กะลาแกะรูปเหมือน หลวงพ่อพุฒ
กะลาแกะ พระราหู ยุคแรก พิมพ์ใหญ่
กะลาแกะ พระราหู ยุคแรก พิมพ์เล็ก
กะลาแกะ พระราหู พิมพ์เสมา (กะลาเผือก)
กะลาแกะ พระราหู พิมพ์เสมาเจาะหู
กะลาแกะ พระราหู (ศิลป์) ลุงหนุ่ย
กะลาแกะ พระราหู เสมาหูตัน
กะลาแกะ พระราหู เสมาไม่มีหู
กะลาแกะ พระราหู พิมพ์พัดยศ
กะลาแกะ พระราหูลอยองค์ พิมพ์ใหญ่
กะลาแกะ พระราหู ลอยองค์ พิมพ์เล็ก
กะลาแกะ พระราหู ไม่จํากัดพิมพ์ (พิมพ์อื่นที่ไม่มีในรายการข้างต้น)
กะลาแกะ พระราหู ขนาดบูชา (เต็มลูก)
ตะกรุด หลวงพ่อพุฒ
พระโค ขนาดจิ๋ว เลี่ยมเดิม ไม่จํากัดเนื้อ
พระโค ขนาดจิ๋ว เนื้อพุทรา
พระโค ขนาดกลาง เนื้อครั่ง
พระโค ครั่งพุทรา ขนาดใหญ่
พระโค เนื้อโลหะ
พระโค ครั่งพุทรา ขนาดเล็ก
หนังช้างปั๊ม ยันต์พนาช้าง
ผ้ายันต์ ขนาดใหญ่ ปี 2536
เหรียญหล่อโบนาณ หลวงพ่อสมหวัง ปี 2556
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พระหลวงพ่อจืด นิมมฺโล วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม ทั่วไป
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เหรียญหล่อชนะมาร พิมพ์ใหญ่ เหรียญหล่อหัวลูกปืน (ชนะมารพิมพ์เล็ก)
พระผงชนะมาร พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จ ปี 2511 หลังปั๊มราหู เศียรครู หลังเรียบ ไม่จํากัดพิมพ์
พระผง ไม่จํากัดพิมพ์ ปี 2511
เหรียญหล่อหน้าการ์ตูน เนื้อเงิน
เหรียญหล่อหน้าการ์ตูน เนื้อทองผสม
เหรียญหล่อมงกุฎพระเจ้า พิมพ์ใหญ่
เศียรครู งาแกะ ราหูอมพระจันทร์งาแกะ ไม่จํากัดพิมพ์
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์สามเกลอ
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์หน้าแม่ทัพ พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นาคเกี้ยว
กะลาแกะราหูอมจันทร์ พิมพ์มาลัยดอกรัก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการณ์ใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการณ์เล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมากลาง
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก
กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมาใหญ่
กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมาเล็ก
กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบกลมใหญ่
กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบกลมเล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดากลาง
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาเล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นพเก้า
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ ศิลป์พิเศษ
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์รูปดาว
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เต่าใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ปลา
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ตัวต่อเล็ก
กะลาแกะ ปิดตา พิมพ์รูปไข่ใหญ่
กะลาแกะ ปิดตา พิมพ์รูปไข่เล็ก
กะลาแกะ พิมพ์รูปเหมือนอาจารย์จืด ฝังตะกรุด, ไม่ฝังตะกรุด
กะลาแกะ ศิลป์ลุงศรี ศรีเล็ก, ศรีใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ 5 เกลอ
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พระหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะราษฎร์บ�ำ รุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ทั่วไป
âµÐ·Õè 91 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 400 ºÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ)
3451.
3452.
3453.
3454.
3455.
3456.
3457.
3458.
3459.
3460.
3461.
3462.
3463.
3464.
3465.
3466.
3467.
3468.
3469.
3470.
3471.
3472.
3473.
3474.
3475.
3476.
3477.
3478.
3479.
3480.
3481.
3482.
3483.
3484.
3485.

พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้าหนุ่ม
พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้ากลาง
พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้าแก่ (ฤาษี)
พระท่ากระดาน พิมพ์เล็ก
พระท่ากระดาน พิมพ์กลีบบัว
พระท่ากระดาน รุ่นสร้างโบสถ์ (ตอกตัดสิ่ว)
พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อผงพุทธคุณ ฝังตะกรุด (ขีดแดง)
พระเนื้อผง พุทธคุณ ไม่จํากัดพิมพ์ ไม่ซ้ํารายการเดิม
พระกริ่ง ที่ระลึกเสด็จเททอง (มวก.) ปี 2524
พระชัยวัฒน์ ที่ระลึกเสด็จ เททอง (มวก.) ไม่จํากัดเนื้อ ปี 2524
พระปิดตา พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อตะกั่ว
พระปิดตามหาอุดม์ เนื้อเมฆพัด หลังมีตัวหนังสือ
เหรียญหลวงพ่อนารถ รุ่นแรก ปี 2503
เหรียญ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
เหรียญ รุ่น 2 เนื้อทองแดงรมดํา
เหรียญ รุ่น 3 ไม่จํากัดบล็อก ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญฉลองอายุครบ 74 ปี พ.ศ.2517
เหรียญรุ่นสิงห์มอเตอร์ไซด์ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญฉลองอายุครบ 79 ปี ไม่จํากัดเนื้อ ปี 2522
เหรียญที่ระลึกฉลองพัดยศ ไม่จํากัดเนื้อ ปี 2522
เหรียญฉลองอายุครบ 81 ปี ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญฉลองอายุครบ 83 ปี ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญฉลองอายุครบ 84 ปี ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญฉลองอายุครบ 85 ปี บ่ามีขีด ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญที่ระลึก 60 ปี โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
เหรียญที่ระลึก 25 ปี โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง
เหรียญที่ระลึกวันเกษตรกร ปี 2522
เหรียญรุ่นลูกเสือชาวบ้าน
เหรียญรุ่นดาบไขว้ ปี 2524
เหรียญที่ระลึกเปิดธนาคารกรุงเทพ ปี 2527
ล็อกเกตพระครูยติวัตรวิบูล (พรต) ปี 2479 ไม่จํากัดเนื้อ
เหรียญที่ระลึก 100 ปี พระครูยติวัตรวิบูล (พรต) ไม่จํากัดเนื้อ
ล็อกเกตใหญ่ หลังติดกระจกเพชรกลับ (คันฉ่อง) หลวงพ่อนารถ
ล็อกเกตหินอ่อน หลวงพ่อนารถ รุ่นแรก ไม่จํากัดขนาดและสี
ล็อกเก็ตรูปถ่ายขนาดห้อยคอ หลวงพ่อนารถ ไม่จํากัดรุ่น ไม่จํากัดแบบ
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พระหลวงพ่อม้วน (พระครูอินทศิริชัย) วัดไทร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทั่วไป
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เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อม้วน เนื้อเงิน ปี 2513
เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อม้วน เนื้อทองแดง ปี 2513
แหนบเสียบไท รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2513
เหรียญเสมารุ่นสอง เนื้อฝาบาตร ปี 2514
เข็มกลัดกรงจักร ลงยา ปี 2517
เหรียญกลมใหญ่หันข้างมีช่อ เนื้อทองแดง ปี 2521
เหรียญกลมเล็กหันข้างมีช่อ เนื้อทองแดง ปี 2522
เหรียญรูปไข่หันข้าง เนื้อนวะ ปี 2522
เหรียญรูปไข่หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2522
เหรียญเสมาสองหน้า พ่อสิน - พ่อม้วน เนื้อเงิน ปี 2528
เหรียญเสมาสองหน้า พ่อสิน - พ่อม้วน เนื้อทองแดง ปี 2528
เหรียญพับเพียบรูปไข่ (ไม่จํากัดเนื้อ) ปี 2530
เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อเงิน ปี 2530
เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อฝาบาตร - ทองแดง ปี 2530
เหรียญรุ่นพิเศษ หลังสิงห์ (ไม่จํากัดเนื้อ) ปี 2530
พระซุ้มกอเล็ก หลังยันต์นูน ปี 2511
พระซุ้มกอใหญ่ หลังเรียบ (เวียดนาม) ปี 2513
พระซุ้มกอใหญ่ หลังยันต์ปั้ม ปี 2515
พระสมเด็จฐานหมอน หลังเรียบ ปี 2513
พระสมเด็จฐานหมอน เนื้อว่าน หลังยันต์ ปี 2513
พระสมเด็จฐานหมอน พิมพ์สามเหลี่ยม ปี 2513
พระซุ้มกอขนาดกลาง (ไม่จํากัดเนื้อ) ปี 2514
พระสมเด็จร่มไทร (หลังต้นไทร) ปี 2515
พระสมเด็จดํา เนื้อผงใบลาน ปี 2516
พระผงรูปเหมือน 5 รอบ (ไม่จํากัดเนื้อ) ปี 2517
พระซุ้มเล็ก ทําให้วัดสิงห์ (ไม่จํากัดเนื้อ) ปี2518
พระซุ้มกอใหญ่ เนื้อดิน ปี 2518
พระผงสุพรรณ ปลายตัด (ไม่จํากัดเนื้อ) ปี 2518
พระนางพญาเล็ก พิมพ์สามเหลี่ยม (ไม่จํากัดเนื้อ) ปี 2518
พระสมเด็จฐานสิงห์ (ไม่จํากัดเนื้อ) ปี 2518
พระสมเด็จขาโต๊ะ พิมพ์ใหญ่ ตอกม้วน - ไม่ตอกม้วน (ไม่จํากัดเนื้อ)
พระสมเด็จขาโต๊ะ พิมพ์เล็ก ตอกม้วน - ไม่ตอกม้วน
พระสมเด็จพิมพ์คะแนนเล็ก (ไม่จํากัดเนื้อ) ปี 2518
พระพุทธชินราช เนื้อดิน พิมพ์สามเหลี่ยม
หล่อรูปเหมือนบูชา รุ่นแรก ขนาด 5 นิ้ว ป้ายแดง
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หลวงปู่ปั่น กวิสสโร วัดหนองกระทุ่ม จ.นครปฐม ทั่วไป
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เหรียญรุ่นแรก ปิดตาเล็ก เนื้อทองแดงรมดํา ปี 2526
ล็อกเกต รุ่นแรก ม่านฟ้า ปี 2533
เหรียญรุ่น 2 ปิดตาใหญ่ เนื้อทองแดงรมดํา ปี 2536
เหรียญหล่อ เนื้อระฆัง ปี 2539
สิงห์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2542
สิงห์ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2543
รูปหล่อบูชา อายุวัฒนมงคล 80 ปี พ.ศ.2552
เหรียญลาภผลพูลทวี (หลังหนุมาน) ปี 2558
เหรียญใบมะยม ปี 2554
เหรียญ 7 รอบ เมตตาโภคทรัพย์ ปี 2556
เหรียญไข่ รุ่นเจริญพร ปี 2556
เหรียญดาว รุ่นเจริญพร ปี 2557
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อทองคํา
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อเงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อฝาบาตร
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อชนวน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อเงินลงยา ไม่ตัดปีก
ล็อกเกตเต่า พระอุปัชฌาย์ปืน หลังเงิน
ล็อกเกตเต่า พระอุปัชฌาย์ปั้น หลังทองเหลือง
พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองคํา
พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อเงินลงยา
พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อนวโลหะลงยา
พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อนาก
พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อเงิน
พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อนวโลหะองค์เงิน
พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อขาปิ่นโตลงยา ไม่ตัดปีก
พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อนวโลหะ
พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด ชุดอุปถัมภ์กองทุน
พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อมหาชนวนแช่น้ํามนต์ ไม่ตัดปีก
พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง
พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองเหลือง
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พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1
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ปลัดขิก ไม้เขยตาย ขนาดบูชา หลวงปู่เมฆ วัดลํากระดาน กรุงเทพฯ
ปลัดขิก ไม้เขยตาย (3 นิ้วขึ้นไป) หลวงปู่เมฆ วัดลํากระดาน กรุงเทพฯ
ปลัดขิก ไม้เขยตาย (ต่ํากว่า 3 นิ้ว) หลวงปู่เมฆ วัดลํากระดาน กรุงเทพฯ
ปลัดขิก ไม้เขยตาย ท้องเว้า นิยม (3 นิ้วขึ้นไป) หลวงปู่เมฆ วัดลํากระดาน กรุงเทพฯ
ปลัดขิก ไม้เขยตาย ท้องเว้า นิยม (ต่ํากว่า 3 นิ้ว) หลวงปู่เมฆ วัดลํากระดาน กรุงเทพฯ
ปลัดขิก ไม้เขยตาย สาริกา ท้องเว้า นิยม หลวงปู่เมฆ วัดลํากระดาน กรุงเทพฯ
ปลัดขิก ไม้เขยตาย สาริกา ไม่จํากัดศิลป์ หลวงปู่เมฆ วัดลํากระดาน กรุงเทพฯ
ปลัดขิก ไม้เขยตาย ศิลป์หลังค่อม นิยม หลวงปู่เมฆ วัดลํากระดาน กรุงเทพฯ
ปลัดขิก ไม้เขยตาย ลงแล็กเกอร์ ทันยุค ไม่จํากัดศิลป์ หลวงปู่เมฆ วัดลํากระดาน กรุงเทพฯ
ไม้เขยตาย แกะ ไม่จํากัดศิลป์ หลวงปู่เมฆ วัดลํากระดาน กรุงเทพฯ
วัตถุมงคล หลวงปู่เมฆ วัดลํากระดาน กรุงเทพฯ
ปลัดขิก หลวงพ่อยิด ไม่เกิน ปี 2537 วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ลิง ไม้แกะ ขนาดบูชา หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
ลิง ไม้แกะ ขนาดห้อยคอ ต่ํากว่า 3 ซ.ม. หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ. อ่างทอง
ลิง ไม้แกะ ขนาดห้อยคอ 3 ซ.ม. ขึ้นไป หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
ปลัดลิงเกาะ ขนาดไม่เกิน 2.5 นิ้ว หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
ปลัดลิงเกาะ ขนาดเกิน 2.5 นิ้ว ขึ้นไป หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
ปลัดนางแอ่น หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
ปลัดขิก เพชรพญาธร ไม่จํากัดศิลป์และขนาด หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
ปลัดขิก ขนาดบูชา ไม่จํากัดศิลป์ หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
ปลัดขิก กัลปังหา หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
ปลัดขิก ไม้พยุง หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
ปลัดขิก ไม้พญาดําดง หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
ปลัดขิก ไม้มงคล, โลหะ หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
รูปถ่ายอัดกระจก รุ่นแรก ปี 2513 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ไม่จํากัดพิมพ์
เหรียญรุ่นแรก ปี 2518 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว เนื้อทองแดง บล็อคนิยม คอ 2 เส้น
ตะกรุดโทน 3 กษัตริย์ ปี 2537 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว
เหรียญแม่นางกวัก ปี 2539 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ไม่จํากัดเนื้อ
ตะกรุดมหาเศรษฐี รุ่นสรงน้ํา ปี 2539 เนื้อเงิน ขนาด 3 cm. หลวงปู่ทิม วัดพระขาว
เหรียญชนะจน ปี 2540 เนื้อเงินลงยา หลวงปู่ทิม วัดพระขาว
สิงห์ ปี 2546 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว เนื้อชานหมาก
ลูกอมปลาตะเพียน ปี 2544 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ไม่จํากัดเนื้อ
พระสมเด็จหลังยอดธง ปี 47 เนื้อชานหมาก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ไม่จํากัดพิมพ์
กะลาตาเดียวแกะ พิมพ์ราหู ปี 2547 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ไม่จํากัดพิมพ์
เหรียญไหว้ครู รุ่นแรก หน้าพ่อแก่ หลังพระพิฆเนศ ปี 2548 ไม่จํากัดเนื้อ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว
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สมเด็จปรกโพธิ์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2510 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
สมเด็จปรกโพธิ์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2510 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญเสมา 8 รอบ ปี 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระผงรูปเหมือน พิมพ์ใบโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2529 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปิดตา ไม่จํากัดพิมพ์ และเนื้อ (ไม่เกินปี 2537) หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อผง ปี 2535 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกริ่งสดมหาลาภ 96 ปี 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
รูปเหมือนหลวงปู่สด ไม่จํากัดรุ่นและเนื้อ ไม่เกินปี 2537 วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญมหาปราบ รุ่น 1 ไม่จํากัดเนื้อ ปี 2535 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระเนื้อผงและดิน หลวงพ่อชื่น วัดกลางคูเวียง
เบี้ยแก้เปลือย หลวงพ่อสัญญา (คง) วัดกลางบางแก้ว
เบี้ยแก้ อาจารย์กาวัดแค
ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
กะลา พระราหู ไม่จํากัดพิมพ์ ครูบาเฮง อาริโย วัดไทยชาวเขา จ.กาญจนบุรี
ลูกอม ลูกสะกด เนื้อเมฆสิทธิ์ พระอุปัชฌาตัน วัดอู่ตะเภา
ตะกรุดใบลาน หลวงพ่อกี๋ วัดแพรกษา
ตะกรุดพ่อแก้ว วัดสามเรือน จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนสะกดทัพ พิมพ์เล็ก ปี 2515 (สีม่วง) อาจารย์ยงยุทธ วัดเขาไม้แดง จ.ระยอง
พระขุนแผนสะกดทัพ พิมพ์เล็ก ปี 2515 (ไม่จํากัดสี) อาจารย์ยงยุทธ วัดเขาไม้แดง จ.ระยอง
พระขุนแผนสะกดทัพปี 2515 ไม่จํากัดพิมพ์/ไม่จํากัดสี อาจารย์ยงยุทธ วัดเขาไม้แดง จ.ระยอง
พระปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย จันทสิริ วัดโพธิ์ทองหลวง พิมพ์แข้งเฉียง จ.นนทบุรี
พระปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย จันทสิริ วัดโพธิ์ทองหลวง พิมพ์แข้งหมอน จ.นนทบุรี
พระปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย จันทสิริ วัดโพธิ์ทองหลวง พิมพ์ไม้ค้ําเกวียน จ.นนทบุรี
พระปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย จันทสิริ วัดโพธิ์ทองหลวง พิมพ์เศียรแหลม จ.นนทบุรี
พระปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย จันทสิริ วัดโพธิ์ทองหลวง พิมพ์จันทร์ลอย จ.นนทบุรี
สาริกา หลวงพ่อเคน วัดเขาอีโต้ ไม่จํากัดขนาด
พระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก พระใบฎีกาบุญยัง วัดหนองน้อย พิมพ์จิ๋ว จ.ชัยนาท
พระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก พระใบฎีกาบุญยัง วัดหนองน้อย พิมพ์จิ๋วมีกริ่ง จ.ชัยนาท
พระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก พระใบฎีกาบุญยัง วัดหนองน้อย ไม่จํากัดพิมพ์ จ.ชัยนาท
แม่นางกวัก หลวงพ่อย้อย วัดใหม่สุคนธาราม ไม่จํากัดขนาด
เหรียญเสมามหา เหรียญรุ่นแรก พระครูบวรสาธุกิจ (จิ้ม) วัดศรีวโนภาส ปี 2560 (เนื้อทองคำ� เงิน) จ.ระยอง
เหรียญเสมามหา เหรียญรุ่นแรก พระครูบวรสาธุกิจ (จิ้ม) วัดศรีวโนภาส ปี 2560 (ไม่จำ�กัดเนื้อ) จ.ระยอง
พญาเต่าเรือน หลวงปู่ทวด นั่งเต่า รุ่น 1 วัดเขาตองเมืองลับแล จ.กาญจนบุรี (เนื้อทองคำ� เงินทุกชนิด และชนวน)
พญาเต่าเรือน หลวงปู่ทวดนั่งเต่า รุ่น 1 วัดเขาตองเมืองลับแล จ.กาญจนบุรี (เนื้อนวะทุกชนิดและทองทิพย์ทุกชนิด)
พญาเต่าเรือน หลวงปู่ทวดนั่งเต่า รุ่น 1 วัดเขาตองเมืองลับแล จ.กาญจนบุรี (เนื้อทองแดงทุกชนิดและตะกั่วแจกทาน)
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เครื่องราง จ.กาญจนบุรี ทั่วไป
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มีดหมอ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
พิรอดนิ้ว หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
ประคํา หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
ลูกอมด้ายสาวพรหมจรรย์ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
ตะกรุดโทน หลวงปู่เปลี่ยน วัดใต้
ประคตคาดเอว หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
ตะกรุดโทน หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
พญาหมูป่า หลวงพ่อเสงี่ยม วัดบ้านทวน
ประคํา หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังวิเวการาม
พิรอดนิ้ว หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
พิรอดแขน หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
ตะกรุดโทนโลกธาตุ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
ตะกรุดโทน เชือกคาดเอว หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
ลูกอมด้ายสิญจน์ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
ผ้ายันต์รองหมวก หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
สิงห์ งาแกะ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
ไม้เสาโบสถ์แกะ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว ไม่จํากัดพิมพ์
ลูกอม หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว (ลูกใหญ่)
ลูกอม หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว (กลาง เล็ก)
ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว
ตะกรุดโลกธาตุ หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
เสื้อยันต์ หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
ผ้ายันต์รองหมวก หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
พระราหูกะลาแกะ หลวงพ่อกริ่ง ขนาดห้อยคอ วัดโพธิ์เลี้ยว
พระราหูกะลาแกะ หลวงพ่อกริ่ง ขนาดบูชา วัดโพธิ์เลี้ยว
พระราหูเสมา เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิ์เลี้ยว
หวายคาดเอวลงอาคม หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่
หนุมานงําเมือง ไม่จํากัดเนื้อ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
เกียรติมุข หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน ไม่จํากัดขนาด
ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม
ตะกรุด หลวงพ่อทอง วัดหมอสอ แบบไม่มีห่วง
ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อทอง วัดหมอสอ
จิ้งจกหล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง
เสือหล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง
แมวหล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง
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